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Historiasa

synnyt Wuonna Mailman Luomisesta 397° kolmannella ajastajalla näljättä kymmendä, Heroderen wallan aikana: kosia Augustus oli Romisa hallinnut 41 ajastaikaa.
Eli näin.
Kl-ifilwen syndymästä niin siihenasti kuin hän enkului siihen asti kuin hän Io»
syndymästä
kirjan
oppenuitten
kerran
Kristuxen
simmäisen
keskusteli
kastellin,
Templistä,
kului
12
wuotta.
30 wuotia.
danisa
kansi»
iuk. 3: 23. Matth.l. 3. 1.4. loh. l. 1. 1.2.
i.vk. 2:42.
Siitä Krisiuren Kasteseen
18 wuotta. Kristuxen Kastesta kului liki 3 kuukautta, kosia
han oli korwesa jaGal lean Kanansa jaKaper»
iuk. z I 2Z.
naumisii, lähimmäiseen Pääsiäisten.loh. 2:13.
1 wuosi.
Sitte Johannien fangeuteen
1 wuosi.
Siitä likimäiseenPääsiäiseen
Matth. 4:12. l. 11: 2. Mark. 1: 14.
1
1.6:16. iuk. 3:20. 1.9:9. loh. Z, 24.
1 wuosi.
Taas likimäiseen
Niin siihenasti kuin Kristus rupeis Opetuslapsia
loh. 6:4.
1 wuosi.
lähettämään,
Niin siihen Pääsiäiseen, jona Kristus ristlnnaui wuosi.
Matth. 9:35.
littin
i'
Kirkkomessun Juhlahan, jonga wuoden Päasiäisnä
loh. 13:
1 wuosi.
la'Kristuxen taiwaseen astumiseen, 40 pälwaa,
Kristus riftinnaulittin
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loh.

10:22.

Ap. T. 1: Z.

Epis-

Epistolain ja Evangeliummitten Registeri
2ldwentisä.
Matth. 21,1 -9«
Adwentisä.

1. Sunnuntaina
Evang.
13, 11 -«14.

Epist. Rom.

2.

Sunnunt.

Ev. Lut. 21, 25 36.
Ep. Rom. iH, 4 --13.
3. Sunnunt. Adwentisä.
Ev. Matlh. 11, 2 -»10.
Ep. l. Cor. 4, 1 H.
--

--

4. Sunnunt.

Ep. Phil. 4, 4-- 7-

Adwentisä.

Ey.

loh.

1,

19 28.
«

loh.

1, 1 --14.
Luk. 2, 1 2a.
Lähimmäisnä Sunnunt. Joulusta.
Co. Luk. 2, 23--42Ep.Gal. 4,i--7.
Uuden wuoden pälwanä.
Ey. Luk. 2, 21Ep.Tit. 3, 4--?.
Lähin,. Sunnunt. Uud. lvuod. päiwästä.
Ey. Matlh. 3, 13--17Ep. Rom. 6, 3 --11.
Loppiaisna.
Ey. Matth. 2,1 -«12.
Ep. Es. 6a, 1-- 6.
Lähimmäisnä Sunnunt. Loppiaisesta.
Ey.Luk. 2:42--52.
Ep.Rom. 12, 1 --5.
2. Sunnuntaina Loppiaisesta.
-

Ey.

Ey.

4. Sunnuntaina Loppiaisesta.
Ep. Rom. 13, 8 io.
Ey. Match. 8, 23 27.
«

--

5. Sunnuntaina Loppiaisesta.
Ey, Matth. 13, 24
3,12 --17.

Ep. Col.

Sunnuntaina Septuagesima.

--

3a.

Ep. i.Cor. 9, 24--l. ic> : Z. Ey. Matth. 2a, 1»-16.
Sunnuntaina Sel?agesima.
Ep. 2. Cor. li, 19--31. Co. Luk. 8, 4--15.
Lastiais Sunnuntaina.
Ey. Luk. 18, 31 «43»
Ep. i.Cor. 13, 1--13.
1. Sunnuntaina paastosa.
Ep. 2 Kor. 6, i-- 10.
Ev. Matth. 4, 1 --11.
2. Sunnuntaina paastosa.
Ep. i.Thess. 4, 1--7.
Ey. Matth. iz, 21 --28.
3. Sunnuntaina paastosa.
Ep. Eph. 5, 1--9.
Ey. Luk. 11,14 «28.
puolipaaston
.
Sunnuntaina.
Ey. loh. 6, i-- iZ.
'H. Gal. 4,22 31.
.

--

Phil.

--

--

--

pitkäperjantaina.
Ev. Lut. 23, 32 43.
pääsiäispäiwänä.
Ey. Mark. 16,1 z.
Ep. 1.Cor. 5, 7, 8.
Loisna Pääsiäis päiwänä.
Ep. Ap. T. ia, 34-- 43.
Co. Luk. 24, 13 35.

Ep. Phil.

5 --11.

2,

--

--

--

loh. 2, l«il.
3. Sunnuntaina Loppiaisesta.
Ey. Matth. 8, l --13.
Ep. Rom. i-2, ib --11.
Ep.Rom. 12, 6«16.

Ep.

Z. Sunnuntaina paastosa.
I Z.
Cv. loh. 8, 46 59palmu Sunnuntaina.
Ey. 1. Cor. 11,23 29.
2, 5--11.

9, 11

--

Joulu «päiwänä.
Ey.

Ep. Ebr. 1,1 --12.
Ep. Es. 9, 1-- 7.

Ep. Ebr.

Ep.

1. Sunnuntaina pääsiäisestä.
1. loh. Z, 4-- iQ.
Cv. loh. 20, 19

--

31.

Sunnuntaina pääsiäisestä.
Ey. loh. iv, i^--is.
Ep. i.Pet. 2, 21--25.
2.

3. Sunnuntaina pääsiäisestä.
Ey. loh. 16, 16--22.
Ep. l.Pet. 2, li--2a.
Sunnuntaina
pääsiäisestä.
4.
Ey. loh. ih, Z --14.
Ep. lak. 1, 17 --21.

Ep.lak.

5.

Sunnuntaina pääsiäisestä.
Ey. loh. 16, 23 «33.

1, 22--2 7.

Ep. Ap. T.

Hela Luorstaina.

Mark. 16, 14 --20.
pääsiäisestä.
Sunnuntaina
Ep. i.Pet. 4, 7--11.
Cv. loh. i5,26--1.i6, 4.
Heluntai<päiwänä.
Ey. loh. 14, 23 31.
Ep. Ap. T- 2,1 --13.
Loisna Heluntai- päiwänä,
Ey. loh. 3, 16 «21.
Ep. Ap.T. ia, 42--48.
pyhän Rolminaisuden päiwänä.
Ey. loh. 3, 1 --15.
Ep: Roul. 11, 33 36.
i< Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ey. Luk. ib, 19°-Zi.
Ep. 1. loh. 4, 16 --21.
2. Sunnunt. Rolmin. päiwästä.
Ey. Luk. 14, 16--24.
Ep. i. loh. 2,13--18.
3. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ep. 1.Pet. Z, 6.-11.
Ey. Luk. 15, 1 --10.
4. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ey. Luk. 6, 36 42.
Ep. Nom. 8, 18 23.
Roimin,
päiwästä
5. Sunnunt.
Ey. Luk. 5,1 --11.
Ep. 1. Pet. 3, 8 --15»
6. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
i, i

--

1 1.

Ey.

6.

--

--

--

Ep. Rom. 6, 2

)(s

--

11.

--

Ev. Match.

5,22 26.
--

7. Sun-

7. Gttnnnnt. Roimin, päiwästä.
Ey. Mark. 8, 1-- y.
Ep. Rom. 6,19 23.
Ey. Matth. 17, 1-- F.
Ep. 2. Pet. 1, 16 --18.
8. Sunnunt. Rolmin. päiwästä.
Ey. Matth. 7, IZ--21.
Ep. Rom. 8? 12-- 17.
Roimin,
päiwästä.
9. Sunnunt.
Ey.luk. 16,1 --y.
Ep. i.Cor. ia, 6-- 13.
ia. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ey. luk. 19, 41--47.
Ep. i.Cor. 12, 2--11.
11. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ey. Luk. 18, 9 --14.
Ep. 1. Cor. 15,1--10.
12. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ey. Mark. 7, 31 37.
Ep. 2. Cor. 3, 4--18.
Roimin,
päiwästä.
13. Sunnunt.
Ep. Gal. 3,16 --22.
Ev. Luk. 10,23-3?.
14. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ep. Gal. 5,16 24.
Ev. lut. 17, ii«- 19.
Roimin,
päiwästä.
15. Sunnunt.
Ep. Gal. 5, 2Z l. 6, ia. Ey. Matth. 6, 24--34.
16. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ep. Eph. 3, 13 21.
Ev. Luk. 7, 11-- 17.
17. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ep. Eph. 4, i-- 6.
Ev. Luk. 14,1 -«11.
18. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ey. Matth. 22, 34 «46.
Ep. 1. Cor. 1, 4°- 8.
Roimin,
päiwästä.
19. Sunnunt.
Ep. Eph. 4,25-- 2lj.
Ey. Matth. 9,1 »^
--

--

--

--

--

--

20.

Sunnunt. Rolmin. päiwästä.
Ey. Matth. 22,1
--14.

Ep. Eph. 5, iZ --2i.
21.

Ep. Eph. 6,

Sunnunt. Rolmin. päiwästä.

loh. 4, 46 §I.
22. Sunnunt. Rolmin. päiwästä.
Ey. Matth. 13, 235-35,
Ep.Phil. 1, 3--11.
ia

--18.

Ey.

--

23. Sunnunt. Rolmin. päiwästä.
Ey. Matth. 22, IZ--22.
3, 17 --l. 4, 3.
24. Sunnunt. Rolmin päiwästä.
Ey. Matth. 9, 13 26.
Ep. Kol. 1, 9 --12.
25. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ep. I. Thess. 4, 13--18. Ey. Matth. 24, iZ --23.
26. Sunnunt. Roimin, päiwästä.
Ey. Matth. 2Z,
Ep. 2. Thess. 1 3-- ia.
31--46.
27. Sunnunt. Roimin päiwästä.
Ep. 2. Pet. 3, 3 --13.
Ev. Matth. 2Z, 1 --13.

Ep. Phil.

--

p. Staffantn päiwänä.
Ep.Ap.T.6,B-i5.1.7,54-6Q. Ey. Matth. 23, 34--3Y.
Ryntilämetzun paiwzanä.
Ep. Mal. 3, i 4.
Ev. Luk, 2,22 5-32.
paaston aikaisna Marian päiwänä.
Ey. Luk. 1, 26 38.
Ep. Es. ?, ia IZ.
p. Johannes Rastajan päiwänä.
Ey. Luk. 1, Z7 80.
Ep. Es. 4a, 1 8.
p. Mikkelin päiwänä.
Ep. Ilm. K. 12, ?--12. Ey. Matlh. 18, l--n.
pyhäin Miesten päiwänä.
Ey. Matth. z, 1 »12.
Ep. Ilm. K. ?, 2-- 12.
«-

--

-,

--

--

Esipuhe

Esipuhe

AVmkum

Uudesta Testamentistä

Wanha Testammti on

se Raamattu,
se
sen

josa

Jumalan Laki

jakaffyt owat Kr,

joitctut, ja mitä niille on tapahtunut, jotka Jumalan Lain pitänet owat, ja niille jotka ei sitä ole pitä'
nct: Niin on myös Uusi Tcstameuti
Kirja, josa Evangeliumi ja Jumalan lupaus kirjoitetan,- niin
myös mitä niille on tapahtunut, jotka
ustoit, ja ei ustonet.

«)»>

Sillä Evangelllimi on Grekan sana ja on Suomen niin paljo kuin hywä lähetys hywä uusi sanoma,
hywä uusi asia, ja hywä fuulutus, josta me weisamme, puhumme ja iloitzemme.
Niinkuin silloin kosta Dämd sen suuren Goltathin woitti, tuli ludan Kansan sekaan, hywä ja turwallinen uusi sanoma, että heidän
hirmuinen lvihamiehcnsä oli tapettu, ja he tulit päästetyn ja wapahdetuxi, sait myös lcwon ja rauhanhywä josta
uusi
he lauloit, hyppäisit ja ricmuitzit: Niin on nyt tämä Jumalan Evangeliumi ja Uusi Tesiamenti
kautta kaikkeen Mailmaan kajahtanut siitä oikiasta Dawidista, joka Synnin, Kuoleman jn
sanoma Apostolein
«Perkelen kansa sodei, ja ne woitti.
Ia nain kaikki ne jotka synnisä olit siinnet, Kuolemalla waiwatut ja
myös Perkelen hallusa olit, on hän paitzi heidän ansiotansa lunasiannt, päästänyt, hurstan, eläwäxi ja antnaxi tehnyt, ja niin heidän rauhaan saattanut s tuoden heitä jällen Jumalan tygö. Josta he wcisawctt jet
lumalata kiittäwät, iloitzewat ja riemuitzewat ijankaikkisesti, jos he muutoin sen wahwasti ustowat, ja ustosa
,

,

:

pysyivät.

Senkaltainen tumallinen sanoma eli riemullinen ja lumalalda ilmoitettu asia kutzutan myös Uudexi
Testamentin: sillä niinkuin se on Tesiamenti, kosta joku ihminen kuollesansa toimitta tawaransa nimitetyille
fmllisille kuolemansa jälkeen jaetta niin on myös Kristus kuolemansa edellä kästenyt ja toimittanut Kuolemanja on näin kaikille ustowaisille kaiken hylvys» Mm tainkaltaista Evangeliumita kaikesa mailmasa kuulutctta,
tcnsä M tawaransa oman andanut: se on, hänen elämänsä jolla hän kuoleman niele, wanhurfiaudcnsa, jolla
hän synnit pois pyhkei ja autuudensa jolla hän ijankaikkisen kadotuxen woitti. Niin ei taida siis ihmis parka,
joka synnillä ja kuolemalla on helmettiin teljetty, joskus saada kuulla turwalliscmbata, kuin senkaltaisen kaliin
,

,

:

,

,

sanoman Kristuxesta
sen todexi usto.

ja iloisen

toin

,

:

Josta hän

taita sydämensä pohjasta nauraa

,

iloita ja riemuita

,

jos

hän muu-

Senkaltaisen uston wahwisiuxexi on Jumala tämän Evangeliuminsa ja Testamentinfä nscin ja monaisii
Nanhasa Testamendisä Prophetain kautta luwannut, niinkuin Pyhä Pawali sano, Rom. i. Minä olen eroiM saarnamaan Jumalan Evangeliumita jonga hän ennen Prophetainsa kautta on luwannut pyhäsä NaamaG, hänen Poiastansa, joka Davidin siemenestä on syndynyt, v.
Ia etta me muutamita lupauxia täsä luettelisimme, niin on ensimmäinen, kosta Jumala sanoi kannelle
wälille, joka
'.Mos. Minä panen lvainon sinun ja waimon wälille, ja sinun siemenes ja waimon siemenen
tallaa rikki sinun pääs ja sinä pistät hända kandapäähän. Kristus on tämä waimon siemen joka Perkelen pään,
st o», Synnin, Kuoleman, Helwetin ja kaiken hänen wäkensä rikki tallannut on: sillä ilman tätä siemendä, «i
taida kengän, Syndia, kuolemata eikä Hclwettiä wälttä.
i. Mos. 22, i z.
oli se myös Abrahamille lulvattu sinun siemenesäs pitä kaikki Kansat maan päällä
siunatun tuleman. Kristus on se Abrahamin siemen, niinkuin P. Pawali Gal. z, 16. sano. Hän on siu»»nnlit kaiken mailman Evangeliumin kautta: Sillä kusa ci Kristus ole, siellä on wielä nyt kirous, joka
Adamin ja kaikkein hanen lastensa päälle tuli, kosta hän oli syndia tehnyt, etta he kaikki syndiin, kuolemaam
helmettiin
ja sen ornat oleman pidäis.
Nastan sitä kirousta sinnaa Evangeliumi kaiken Mail«»n» julkisestilvialliset
kuuluttmll ja selkiästi ilmoittain, etta joka tämän Abrahamin siemenen päälle uskoo, ha» tule
»Mun, se on, hän tule wapaxi synnistä, kuolemasta ja hellvetista ja tule wnnhurstaxi, eläwäxi ja autuaxi
AnkaikkisM, niinkuin Kristus itze sano, loh. n, '6. Joka ustoo minun päälleni, ei hänen pidä kuolemam
>,

,

?.

,

,

:
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,

,

X. 5

Mim

Mn oli Myös Dawidille luwattu,

Sam.

7, 11.

kusa Jumala sanoi: Minä herätän

sinim siem«
jälkces, joka minun nimelleni rakenda huonen, ja minä wahwistan hänen waldakundansa isiuimc,
ijankaikkifesti. Minä olen lmnen Isänsä, ja hän on minun Poikani, :c. Tärna on Krisiuxcn waldakunda, ,»s
ta Evangcliumi puhu, ijank.iikkincn waldawnda elämän, autuuden ja wanhurffaiidcu waldakunda, josa kaikki.
jotka ustowat, Synnin ja kuoleman fangcudcsia pääscwät.
Senkaltaiset Evangcliumin lupauxct owat usiammat »Miisakin Prophetaisa, niinkuin Mik. 5, 2
-sinä Btthlehm, EPhrata, joka wähäincn olet ludan tuhannen seasa, sinusta on tulcwa, joka Israclisa on
hallitzia olewa.
Ja Hos. i?, 14. Minä tahdon heitä Hclwetistä päöstää.ja Kuolemasta »vapahtaa: Kuolema, minä tahdo»
olla sinlllle myrkky: Hclwctti minä tahdon olla sinule
ja julistus Kristnxcsia, Jumalat» ja Dawidin Pojasta,
Niin ci Evangcliumi ole muu kuin
totijoka
meidän
ja
ihmisestä,
tähtemme kuolemallansa ja ylösnousemisellansa, ja kaikkein ihmisten
sesta Jumalalla
syndein tähden, on kuoleman ja helwctin woittanut,, ja niildä ottanut pois jotka hänen päällensä ustowat S«
lyhcmmäldä ja toinen pidemmil«n niin, että Evangcliumi taitan lyhycxi ja pitkäxi kutzutta, ja yxi taita
pidcmmälda, joka monda Kristuxen työtä ja puhetta kirjoitta, niinkuin neliä
j>ä kirjoitta:
kirjoitta
lyhemmäldä kirjoitta, joka ei Kristuxen töistä mitan kirjoita, waan lyhyEwangelistata tekemät: taas
kuolemallansa ja ylösnousemisellansa, Synnin, Kuoleman ja Hclwctin o»
käisesti osotta, kuinga hän pyhällä
»voittanut, niille jotka hänen päällensä ustowat, niinkuin Petari ja Pawali tckcwät.
Sentähden katzo, ettcs tee Kristuxcsta Mosesta, eli Lakia Evangcliumista, niinkuin lähänasti on tapahtu,
nut.
Sillä ei Evangcliumi »vaadi erinomaisesti meidän töitämme, että me? niitten kautta hurstaxi ja aittuon
tosin kiroile ja duomitze senkaltaisita töitä : mutta »vaatii «stoa Kristuxen päälle, joka on meitulisimme: Ia Synnin,
dan edestämme
Kuoleman ja Helwetin «voittanut, ja niin meitä hurstaxi, eläroäxi ja autuaxi tehnyt!
ei meidän töittemme kautta, mutta hänen omain töittensä, kuolemansa ja kärsimisensä kautta, että mc hänen
kuolemansa ja »voittonsa meillcmme omistaisimme, niinkuin me itzc tehnct olisimme.
Mutta että Kristus Evangeliumisa, ja Petari ja Palvali monet kästyt ja opetuxct andawot, ja kaiu
selittämät, niin tule meidän pitä muitten Kristuxen hylväin tekoin kaltaisna. Ia niinkuin Kristuxen tiili
ja tekoja tietää, ci ole wiclä oikiata Evangcliumita tietää: sillä ct sinä niin wiclä tiedä että hän Synnin,
Kuoleman ja hclwetin on zsinun hywäxcs woittanut : Niin on myös, ei wiclä Evangcliumita tietä, kostai
ainoasta senkaltaisen opin ja käskyn tiedät: Mutta kosta ääni tule, joka
Kristus on sinun omaj,
elämän, opin, töitten, kuoleman, ylösnousemisen lasna, ja kaikki niinkuin hän itzc on, taikka hänellä on, ja
hän teke ja woi.
Niin me näemme myös ettei hän waadi eikä tunge, mutta ystälvälliscsti suosittele, ja
: Autnat <m<!t
waiwaisct »e. Ia Apostolit myösEvangcliumi
sillä tulvalla puhuwat: Minä muistntan, rukoilen, neuwon, »c. lanii»»
ole lakiraamattu joka »vaatii: Mutta paremmin
me kaikisa paikoisa näennne, ettei
ja jnlismi
»neille, jos me ustomina, annetut ja omistetut owat. Multa Moses RaamatuiKristuxen hywistä töistä, jotka lyö
ja hinnuiscsti rangaise: sillä hän on lain kirjoittaja ja »vaatia.
ajaa, waatii, pakotta,
ole laki annettu, ,onga kautta hän Jumalan edesä hurstan tule, niinkmn
Josta tule, ettei ustowa,selle
:
etta
1.
Tim.
1,
Pawali,
hän on uston kautta wanhursias, eläwä ja autuas, niin ei hän sillen
P.
9.
enämbätä tarwitze, mutta etta hän
uston hywillä töillä osotta.
osotta hänensä hywisä töisä, ja tunnustaa ja opetta
Kusa usto on, ei taida muutoin olla, waan
edesä, ja anda hengcnsäkkin
senkaltaisen Evangcliumin muittcngin ihmisten
edestä »vaaraan ja säältä taikki elämänsä ja tekonsa lahimmäiiensä tarpexi ja awuxi, ci että hän ainoasta senkaltaiseen armoon tulis, multa palwele myös händä elämällänsä, tawarallansa, hywydellänsä ja kunniallansa, ja millä hän ikänä woi ja
taita: ja niinkuin hän näke Kristuxen häncllensä tehnen, niin noudatta hän myös Kristuxen asteilta.
Sitä myös Kristus ajatteli, kosta ci hän wimmeiseldä muuta käskyä andanut, kuin rakkaudesta, josta
me hänen Opctuslapsen>a, ustowaiset ja Mat Kristityt tuta taidamme : sillä kusa rakkaus ilman töitä on, siioi
li ole oikia usko, eikä Evangeliumi ole wielä oikein käsitetty, ei myös Kristus ole oikein tuttu. Kaho, timi
o» oikein lukea Uutta Testamentiä, ja koko Pyhää Raamattua. Sentähden katzokan jokainen
hurstas Kristitty ettei hän Lakia ja Evangeliumita yhteen sekvtaifi.

i»es

sinun

2.

,

se

,

se

se

sen

saarna

surma.

sen

sen

se

sen

se

se

sansa

sano:

sano
saarna

se

sano
sen
se

sen

,

,

Py-

Pyhän

Mattheuxen

Ewangelium
Estvuhe.

Mattheus alla Ewangcliuminsa Historian Krisiuxeu sugusta, ihmisen luonnon puolesta, ja luke hänen
4/ sukunsa hamasta Abrahamista. Kirjoitta siis.
jotka idaiseldä maalda Kristuxen
1. Hänen wanhim»nistansa ja syndymisestäusä, l. 1 Wiisaista miehisiä
wz tulit: Herooexen julinuoesia ja Kristuxen paosta, l. 2.
ja hänen kastestansa, ja kuinga hän Kristuxen kasti, I. 3. Kristuxen kiusauxesta
~ Johannes Kastajasta
Knvesa, joka sitte meni Galileaan, saarnaniaan ja kutziimaan Opetuslapsia, l. 4.
Z. Kristuxen saarnasta wuorella, l. z. 6. 7. Hänen ihmeistänsä, ja puheistansa Johannexen Opetuslasten
konsa, l. 8-94 Kuinga Kristus lähetti Apstolinsa, l. io. ilmoitti Johannexen Opetuslapsille han-ensä Messiaxexi, l. 11.
nloiida
»nuuta Kristuxen tunnustähte ja puhetta Phariseusten kansa, l. 12. ja wertauret, l. 13. Johannexen
Ia
lMemasta: Kristusen puhesta Isäin säädyistä: Taiwan waldakunnan awaimista, l. 14.15. 16. Kn>luxen
«chamsesta l. 17. ja kuinga hän Opetuslapsiansa opetti, l. 18.
5. Kristuxen waeldamisesia ludeaa»,, l. 19. Hänen »viimeisestä matkustamistsians lerusalemiln, hänen
tunmistähdeistänsä: puhesiansa Herodianein ja Phanstusten kansa: saarnastansa, wertaustansa ja enttusiuxistansa, l. za. 21. 22. 23. 24. 25.
c>. Kristuxcn ehtollisesta, piinasta, kuolemasta ja ylösnousemisesta, l, 2b. 27. 28.
,

Kuku.

i.
losephin puolelda, Apolwiluru
Rristuxcn
brahamista rllwcten 3> kertaa 14. polwe. il.
loftphiUe ilmoitetan unesa, Rristuxen sikiminen
!» s?nt>vm?s neitzyestä tNariasta.
>

4-

Aram siitti Aminadabin. Aminadab siitti

Nahassonin. Nahasson siitti Salmenin.
5. Salmon siitti Boaxen Rahabista. Boas
siitti Obedin Ruthista *. Obed siitti Jessen.
Ruth. 4: i;, 17. 1 Aika K,: i«,
6. Jesse siitti Kuningas Da»vidin*. Kunin'

«,

«.

Kristuxen syndymä kirja*, gas
Dawid siittiSalomonin Urian emännästäf.
Dawidin Pojan, Abrahamin pojan.

Salomon siitti Roboamin.§
Sam. 16.l.
*.
1».
Sam.
Mut?
17:
1
§
-f
Kun. ,1: 4;.
M. H 2. Abraham siitti Isaakin
Roboam
Abian*.
7Abia
ta Isaak siitti Jakobin f. Jakob
siitti
siitti Assan. f
1 Aika K.;: 10.
l, 15: z.
Kun. 14: ;.
sutti ludan §, ja hänen weljensä.
§l.
*.
losaphatin
1 Mos. »1:2.
8.
ly:
losaphat
Assa
5 1. »5: 25.
35.
siitti
siitti
3 luda siitti Phareren ja Saramin Tha- loramin -s. loram siitti Osian §.
Kun. 15: ,4. f Kun. 8» 16. § Kun. 8: »4.
?arista'. Pharez siitti Hezronin f, Hezron
MAramin. tz
»iMos. ;z:279. Osia siitti lothamin *. lotham siitti 3l(")
-s 1 Aita 5. 5. § Ruth. 4: l>
kaxen
'l?«k.

"

,

,:,;.

»

».

«:

*

»

'

*

,

,:

,

,

P.Matthenxm

l. 2. Luk.
pirä raskaxi tuklnan,
karen §. Alas siitti Ezekian. § *2Kun 15:7.
23. Rayo,
ja ftnnyttälnan pojan, ja hänen
Aika K. »6- 2,. -Z- l. 27: y. § 2 Kun ii: 20.
io. Ezekia siitti Manassen *. Manasse siitti pira kulzunaman «VmManuEl *:
on nun
paljo sanottu, Jumala meidän kanftnjme»
Amonin f. Arnon siitti losian §
»Kun «0:2». -j-i Aika K.,: 14. § 2 Aika K;; »f.
'les. 7-,4.
ii. losia siitti ( Jojakimin. lojakim siitti)
Joseph
24. Koffa
unesta lheräis, niin hän
lekonian ja hänen weliensä *, Babelin Fan, teki kuin HERran Engeli hänen kHffi : laom
geuxesa. 2 Kun. 2;:,°, ,4. ,AikaK. z- >5,
puolisans tygönsä.
2 Aika K. ,6: 1, 4. 8.
25. Ia ei tundenut händä, siihenasti kuin hän
i2. Mutta Babelin sangiuxen jälken, siitti Poikans esikoisensa synnytty, ja kutzui hänm
»

nimensä

,

se

'

.

*

'

lekonia Sealthielin

babelin. f
Esr.

'

,

3:

«.

Sealthiel siitti Zoro- nimensä lEsus.

*.

Aika K.,:
l. 5:

«.

,1.

5 l.;:

Hagg.,:

15.

i.

2«

Luku.

Zorobabel siitti Abiudin. Abiud siitti El. Tietäjättulnvat idaiseldä maalda, oppimaan
liakimin. Eliakim siitti Asorin.
piltiä lesusta l. Jesus pakene Hcvoderei, wi<
14. Asor siitti Zadokin. Zadok siitti Akimin. ban ede»ia Egyptiin. >»l. Herodes .»»»da murb.ua
Akim siitti Eiiuyin.
Bellilebemin po,ra,set. lv. lEsus pala,a lligyp.
is. Eliud siltti Eleazarin. Eleazar siitti Ma- tlstä, ja asu Nazarethisä.
chanin. Machan siitti Jakobin.
16. Jakob siitti Josephin, Marian miehen, l. Goffa sus lEsus syndynyt oli Vethlehemisä ludan maalla, Kuningas Hcro»
josta Mariasta on syndynyt lEsus, joka kutzudexen aikaan, katzo, tietäjät tulit idästä Jetan Kristus.
ja
Luk. 2: ~2, 4, e,u.
17. Niin owat kaikki polwet Abrahamista rusalemiin sanoit:
syndynht
se
Juvalaisten Kumw
Dawidiin asti, neljätoistakymmendä polwe: 2. Kusa on näimme
me
gas?
hänen
Tähtensä idäsä,
sillä
myös
Fangeuteen,
nchäDawidista Babelin
toistakymmendä polwe Ia Babelin Fangeu- ia lulimma händä kumarren rukoilelnaan.
4 Mof :4 7.
desta Kristuxeen asti, neljästoistakymmenda
3. Kosta Kuningas Herodes sen kuuli, hämpolwe.
11.18. lEsuxen Kristuxen syndymys oli näin, mästyi hän, ja kalkki Jerusalem hänen kankosta Maria hänen äitins oli Josephiin kihlat- sansa.
tu, ennen kuin he yhteen tulit, löyttin hän ras,
4. Ia kokois kaikki ylimmäiset Papit, ia
Kirjanoppenet
Kansan seasa, ja kyseli heildä
kaxi Pyhästä Hengestä. Luk. 1: 27, ,4, 35.
piti.
syndyman
19. Mutta että Joseph hänen miehensä oli kusa Kristuxen
hänelle:
Bethlehemlss lusanoit
ja
s. Ia he
hurffas, ei lahtonut händä huutoon saatta, aProphetan
on
kautta
maalla:
min
sillä
dan
jutteli hän salaisesti holiälä hänen. Mos. 24:1.
kirjoitettu:
20. Kosta hän näitä ajatteli, katzo, niin
6.,1 asinä Berhlebem ludan maasa,
HERran Engeli ilmesty, hänelle unesa, ja sa
noi: Joseph Dawidin poika, älä pelkä ottares er sina ole suinctän wahin ludan pää»
Manata puolisotas lygös: sillä se kuin hänesä ruhtinasten seasa: silla sinusta on tulewa
»onna minun kansaani Isse Ruhtinas,
on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
pira
HaUiyeman.
raelia
pttä
jynnyriöman
pojan,
21 Ia hanen
Mik 5:1. loh ?-4,.
jonqa nimen sinun pitä kuyuman
7. Silloin kutzui Herodes tietäjät salaa, ja
heidän
silla hän on wapahtawa kansansa
Luk. 1: ,1. 1.,.'
tutkisteli wisusti heildä, millä aialla Tähti ils
Anneistansa
mestyi.
,
l. iz: ;11,
-f Ap. T4: '2- l. io: 4,.
8. Ia lähetti heidän Bethlehemlin, ia sa22. Mutta tämä on kaikki tapahtunut, että
tävtetäisin kuin HERralda on sanottu Pro- noi mengät jakysykät wisusti laplesta: ja ro<Man kautta, ioka sano:
iz.

">
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*

:

'

-

<

'

«.

;?.

.

:

,

?.

pttk.

Ewonaelinm.'

3

liraelin maalle: sillä ne owat kuollet, jotlk
lapsen henge wäjyit.
2M»s. 4:1?.
minäkin tulisin olit Kuningan händä.
menit
21. Niin hän nousi ja otti lapsen aitinensä,
kuullut,
he
Koffa
9.
he matkaansa: ja katzo, tähti, jonga he olit ja meni Israelin maalle.
käwi heidän edellänsä, niinkau22. Mutta kosta hän kuuli että Arkelaus oli
Mnet idäsä, edellä
käyden
paikan
Kuningas
sen
ludeasa, Isäns Herodexen siasa,
hän
seisahti
wan kuin lapsi
pelkäis hän sinne mennä. Ia hän sal lumaoli.
«iälle, josa
10. Koffa he Tähden nätt, ihastuit he sangen lalda kästyn unesa, ja poikkeis Galilean i»>
suurella ilolla. huoneseen, löysit lapsen Aitin- rim.
1,. Ia menit
23. Ia tuli ja asui Kaupungisa, joka kutzuja
langeisit
rukoilit tan Nazareth,että täyteläisin kuin Prophetain
lä Marian kansa: maahan
ja
lahjoitit
tawaransa,
ja
hä- kautta sanottu oli: yön pirä NazareipM
händä: awaisit
la te löydätte, niin ilmomarat minuUe, että
ja kumarrensin

...

nelle kuldaa, ja Pyhäsauwua, ja Mirryami-

tt.

Ps.

72:10.

les.

6<>:6.

tuyurmman.
Duom. 1,: 5. 1e5.4:,.
l.v.i. Jer. »z:s. l.«:is. Zak.,:».

Ia Jumala kielsi heitä unesa Herodexen
z luku.
tygö palajamasta: Ia he menit toista tietä oRastajan
Sarnawiran alku, ja
maallensa.
Johannes
tnalle
muoto,
n
elimän
pois,
kasta katumaisia: nuhkan. iz. Mutta kosta he olit mennet
tele ulkokullatutta, ja todista Rristmesta. lv,
tzo, niin HERran Engeli ilmestyi Josephille Rrtstus
kastetanlohannexelda Jordanin wirrasa
nouse ja ota lapsi Aitinensä
unesa, sanoden:
päiwinä tuli Johannes Kastaja, ja
l»
ja
Egyptiin,
ja
sylinä
ole siellä siihen
tygos, pakene
sanon:
saarnais ludean korwesa,
sillä Herodes on
asti kuin minä sinulle
Mark. 1:4 Luk.,:,.
lasta,
händä.
etziwä
hukuttarensa
2.
lapsen
ja
otti
Aitinens
sanoi:
Ia
Tehkär parannus: silla tai14. Niin hän nousi
wan waldakunda on lähesiM^r.
yöllä tygönsä, ja pakeni Egyptiin.
1.4:17. Mark. 1: is.
is. Ia oli siellä Herodexen kuolemaan asti:
Että täyteläisin kuin sanottu oli HERralda 3. Sillä tämä on se, josta sanottuon lesaiProphetan kautta, joka sano: GgvptistH alda Prophetalda, joka sano: huutaman ani
on korwesa, walmistakar HGRran rierH,
tuyuin minä poikani.
Mos. 4:
Hos. ii:
m. 16. Koffa Herodes näki hänensä tietäil- 1e5.40:3. Mark.,:?. Luk. 5:4. loh. 1:2,.'
di wietelloxi, wihastui hän sangen kotvan: ja 4. Mutta lohannerella oli waate Kameli»
lähetti tappamaan kaikki poikalapset Vethlehe- karmoista, ja hihnainen wyö hänm wyöllänsä,
misä ja kaikisa sen ärisä, jotka kaxiwuotiset ja hänen ruokansa oli heinäsirkat ja metzäyuolit taikka nuoremmat, sen ajan jälken, kuin naja.
»Kun. 1.8. Matth. 11:8? iB.
'
,
Mark. i: 6.
hän oli tarkasti tieläildä tutkinut.
N. 5. Silloin meni hänen tygöns IsrusalenH
,7. Silloin se täytettin kuinleremialdaProphemlda sanottu oli, joka sano:
ja koko ludea, ja kaikki maakunda Joroani»
iB. Rhamasa on ani kuulunut, suuri wali- ymbärildä,
tus, itku ja isoi parku: Rahel itke tapsiansa)
6. Ia he kastettu» häneldä lordanisa, ja
ja ei tahtonut handans anda lohdutella, ettei tunnustit heidän syndinsa.
Mark. 1: s.
i Mos. ,Si 1?.
«X ole. f
l. 48: 7.
7. Mutta kosta hän m<Wda Phariseuxista
ja Sadduseuxista näki tuleman hänen kastensa
t Jer. ;i: is.
IV. 19. Mutta kosta Herodes oli kuollut, tygö, sanoi hän heille: Te kykärmetten
tatzo, niin HERran Engeli ilmestyi Josephil- kuka teitä neuwoi pakenemaan tulewaista ivile unesa Egyptisä, ja sanoi:
haa? f *l. i«: ,4 l. 2;: ,5. Luk. z; 7. "?
20. Nouse ja ota lapsi Aitinensä, ja mene
"^
l/theff.»:,».
i 2.

«

»

»,,,.

~

-

*

'

(A,)

8. Ceh,

4
3. 4. Luk.
P. Mattheuxen.
8. ljlehkar siis parannuxcn sorveliaiia he. I. hilloin wietin Jesus hengeldä korpeen, kiu.
Luk.,:«.
d»lmitä.
satta perkeleldä.
Mark.
9. Ia älkät ajatelko itzeltennä sanoa: AbraLul. 4: i.
ham on meidän Isämme'. Sillä minä sano»!, 2. Ja koffa hän oli paastonnut neljäkynj.
teille: Jumala woi näistä kiwistä Abrahamille mendä päiwää ja neljäkymmendä yötä', sil »»
lapset heratta.
'2 Mos. ,4:28. i K»,n,,.z.
'loh. 8:;y. Av. T. i,::s. hän isois.
jo
kiusaja
io.Mutta myös onKirwes pandu puiden
tuli hänen tygönsä ja
Ja
3.
juurelle: sentähden jokainen puu, joka ei tee los stnK olet Jumalan poika, niin sano,sanoi.että
hywää hedelmätä, Hakalan pois, ja tuleen nämät kilvet leiwixi tulewat -, Thcss.,: 5.5
l. 7:13. Luk. 1,17. loh. 15.-,, 6.
heitetän.
4. Mutta hän wastais ja sanoi: Kirjoitettu
parannuteitä
wedellä
ei ihminen elä ainoastans leirvastä;
on,
n.Mnä tosin kastan
ksen: multa ft joka minun jälkeni tule, on murra jokaiyesia sanasia, kuin Jumala»
wäkewämbi minua, jonga kengiä en minä ole puusta lähre.
s Mos 8:,.
otti
felwollinen kandamaan, hän kasta teieä PySilloin
5.
Perkele hänen kansans pyhään
hällä Hengellä ja tulella. Mark. 1:8. Luk. ,:i6. Kaupungiin, ja asetti hänen Templin harjalle.
6. Ia sanoi hänelle: Jos sinä olet Jumala»
loh.i:2s. Ap.T.i!s. 1.2.4. l. 11:16. 1.19:4.
12. Jonga missin on hänen kädesänsä,' ja poika, niin laste sinus alespäin: sillä
on ': hän anda kästyn Engeleillensä sinusta,
hän perka riihensä, ja koko nifuns aittaansa, tv
ja
mutta ruumenet poltta hän sammumattomalhe käsisä kandawat sinun, ettes joffus
1.i,:,«,. Luk.»: ,7.
la tulella.
kaas kiween loukka.
Ps. y,:«.
m. 13 Silloin tuli lEsus Galileasta Jor7. Niin lEsus, sanoi hänelle: taas sn kirjet»
daniin Johannexen tygö, kastetta häneldä.
tettu: ei sinun pidä kiusaman HERraa sinun
Mark. 1:9. Luk. 5:21.
lumalatas.
5 Mos e: is.
häneldä,
8wei
hänen
sanoden:
Taas
Perkele sangen korkialle
14. Mutta Johannes kielsi
minä tarlvihen sinulda kastetta, ja sinä tulet wuorelle, ja osotti hänelle kaikki mailman wabdakunnat, ja niiden kunnian.
minun tygöni?
ja
lEsus,
Niin
s«noi
9. Ia fa,wi hänelle: Nämät kaikki minä
hänelle:
wastais
is.
salli nyt, sillä näin meidän sopi kaikke wan- annan sinulle, jos sinä länget maahan, ja rukoilet minua,
hurstautta täyttä: Ia hän sallei hänen.
16. Koffa lEsus kastettu oli, astui hän kohio. Niin sanoi lEsus hänelle: mene pois
ta ylös medestä: ja kayo, taiwat aukenit hä- Satan: sillä kirjoitettu on ': HGRraa sinun
nelle, ja hän näki Jumalan hengen tnlewan lumalaras pirä sinun kumartaman, ja
, Mos. <: »i»
alas, niinkuin kyhkyifen, ja tulewan hänen handa ainoara pakpeleman.
Mark.,: 10. Luk. ;:22.
päällensä.
,0.
l.
loh. 1: ,2, „.
ii. Silloin jätti hänen Perkele: Ia katzo,
17. Ia katzo, ani taiwasta sanoi: rämä on Engelit tulit ja palwelit händä.
ft minun rakas poikani, johonga mina ii. 12. Mutta kosta lEsus kuuli, että Jo*
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*

"

«>:

P5.217. les4»li. Match. ,2:18. hannes
1.»7:5. Luk.ZlZs. Koli: i),,?. 2 Pet. 1:17. Galileaan.

Mielistyin.

4.

Lukn.

Mml.,: 14

1.4-'4.

Luk.,:

hän

,0.

10h.<.:4i-

Ia jätti Nazarechin, tuli ja asui Kapernaumisa, joka on merikaupungi, Zebulonin
-13.

kuultuansa js Naphtalin ärisä.
Jesus kiusatan perkeleldä. n Galileaan
,a
waelda
fangiuden,
Johannexen
14. Että täytetäisin se kuin sanottu oli Jesajan
nl. Saarna parannusta, ja
asu Opetuslasta, »v. Waelda ymbärins Ga< Prophetan
kautta, joka sano:
kuyu 4
,5. Zebulomn maa jstNaphlNlitt msg, läsnä
ja paran,da sairatta.
lilean
~

mer^

4. 5- Lltt.

Ewangelium.

5

astui hän
meritietä, sillä puolella Jordanin, pakanain css>utta koffa hän näki Kansan,oliistunnc,
«vl lös wuorelle: ja kuin hän
rulit hänen opetuslapstns hänen tygönsä.
16. Kansa, joka pimiäsä istui, näki
Valkeuden, ja niille, jotka kuoleman
3. Niin hän awais suunsa, opetti heitä, ja
«varjoja
ja
istuit koitti walkeus. les. 9: 2. sanoi:
I. z. Auruar owar henrMlsisti waiwaiM. 17. Siitä ajasta rupeis lEsus saarnaparannus
ja
sanomaan:
tehkär
maan,
M sir: silla heidän on raiwan waldakunda.
!"

suuren
maasa
,:

,

:

Luk. 6:
Aucuar
owar
murhelliser, silla he
l. 3: 2. l. 10: 7. Mark. i: 15.
4.
käweli
war
Mutta
kosta
Galilean
melohduruxen. les. 61: 2. Luk. 6: 21.
Jesus
iz.
owat siwiät: sillä he saawat maan
>,
»veljestä
näki
Autuat
Simonin,
tykönä,
hän
kaxi
ren
5.
Ps. 37:
joka kutzutan Petariri f, ja Andreaxen hänen periä.
6. Auruar owar jorkaiftwar ja janowar
weliensä, laffewan werkoa mereen: (silla he
16. f loh. 1: 42. wanhurstaurra: silla he rawiran.
Mark.
elit kalamiehet.)
minua, ja les. 55: 1. l. 65: i,. Matth. ii: 28. loh. 6: ,5.
sanoi
heille:
siurarkat
Ia
19.
minä teen teidän ihmisten kalamiehixi.
7. Autuat owat laupiat: sillä he saawat
jätit
laupiuden.
ja
»verkot,
20. Niin he
kohta
lak. 2:1,.
seuraisit
sydämestä: sillä he
puhtat
8. Autuat owat
hända:

lH »aiwan waldakunda lähestyi,

«.

saa-

«.

,

'

,:

Ps 24 4.
sieldä edemmä käwi, näki saamat nähdä Jumalan.
Ia kosta hän
2.
weljestä,
i,
1
Kor.
12.
1
Ebr. n: 14.
Zebedeuxen
loh.
Jakobin
lD toisetja kaxi
tekiät:
weljensä,
Autuat
owat
ne pitä
rauhan
hänen
sillä
wenhe9.
Mn. Johannexen
parandawan
pojixi
kansa,
merkkutzuttaman.
Zebedeuxen
Jumalan
sälsänsä
kejänsä ja hän kutzui heitä.
Lul. 5: 2.
10. Autuat owat jotka wanhurstauden tähja
Isänsä, den wainotan-. sillä heidän on taiwan walda22. Niin he kohta jätit wenhen
2 Tim. 2: 12.
I Pet.
ja seuraisit händä.
kunda.
14
iv. 23. Ia lEsus waelsi ymbäri kaikken
11. Autuat oletta te, kosta he pilkawat ja waiGalilean, ja opetti heidän Synagogisansa, ja nowat teitä, ja puhuivat kaikkinaista pahutsaarnais waldakunnan Ewangeliumia*,ja pa- ta teitä wastan, walhetellen minun tähteni.
Luk. 6: 2,, 1 Pet. 4: »4.
ransi kaikkinaiset taudit ja kaiken sairauden
,2.
1:
'l.
Mark.
Iloitkat jariemuickat': silla teidän palkKafisan seasa. -s
9:35. -s
Luk. 4:16, 33.
kanne on suuri taiwaisa f. Sillä näin he wai-noisit Prophetaita, jotka teidän edellänne olit.tz
24 Ia sanoma kuului hänestä kaikkeen Sykaikki,
...

-

2i.

:

,:

*

*:

,:

»,.

»ian maahan. Ia he toit hänen tygönsä
msia sairaita, moninaisilla taudeilla jakiwuillH
»aiwatuita, ja Piruilda riiwatuita, ja kuutaudillisia, ja halwatuita:
hän paransi ne.
25. Ia hända seurais paljon wäke Galileasl», ja ni siä kymmenestä Kaupungista ja Jerusalemista ja ludeasta, ja niistä maakunnista
M puolella lordanm. W«H,:>7. lut. 6.17.

Rriftuo

saarna

5.

Luku.

wuorella
oikiasta «utuu«sta, ja Opituolaften sa kävtöxesta n 2.aifta ja
dfwista lölstä. lil. Selitta wiidettH l?äffyä. >v.
»uudetta kastyH. v. Loista kästyä. vi. L«as

»udtttH kasi,ä.

'

lal.

1:

».

-f Luk.

6:2,.
Ap.T. 7: ,».

§

Matth. 2;:

,4.

13. Te oletta maan suola: jos siis suola
tulemauttomaxi, millä sille suolatan? ei se enä

kelpa mihingän, mutta heittä pois, ja ihmisildä tallatta.
Mark. ?: 50. Luk 14: ,4.
oletta
mailman walkeus *. Ei sitä
14. Te
Kaupungita taita peitettä, joka wuorella on.
*,

is.

K0r. 4:6.

Phil.2:

is.

Eikä kyntilätä sytytetä, ja panna wakan

ala, mutta kyntiläjalkaan, »valaisemaan kaikkia jotka huonesa owat.
Mark. 4: 21.

Luk. 8: '6. l. il.';,.
16. Näin walistakon teidän walkeudenm ihmisten edesa, «ta he
reidän
(A 3)
'hywar

P. MMhellxcn

6

5. Lut.

ja kunnioittaisit «»dän I, sinun pidä huorin rekemän.
hvwar työnne,
2 Mos. 20: ,4.
1 Pet. 2: n.
s M^.,:
saänne joka on miwaija.
,

11.17. Älkät luulko, että minä tulin Lakia
ja Prophetaita päästämään: en minä tullut
päästämään, mutta täyttämään.
18. Sillä totisesti sanon minä teille: siihenasti kuin raiwas ja maa kato, ei pidä wähingän pijrto etkä joku rahcu Laista katoman",
siihenasti kuin kaikki tapahtumat. Luk. is ,7.

iz.

Mutta minä sanon teille: jokainen »>
kayo
ka
waimon päälle himoitaxen<a l)äw
da, niin han reki jo huorin hänen kansan»
sydämesänsä.

*

J0b.,,:

i.

29.
sinun oikia silmäs pahenda sinun,
niin puhkaise se ulos, ja heitä pois lyköäs: sillH
parambi on sinulle, että yxi sinun jasenistäs Hu,
l. 2,:
kutan, kuin koko sinun ruumis pidäis heitettä19. Kuka siis jongun näistä wähimmistäkäs- män helwettiin. l. 18: 8. Mark. 9: 41,
kyistä päästä*, ja näin ihmisiä opetta, hän
30 Ia jos sinun oikia kätes pahenda sinun,
pitä taiwan maldakunnasa wähimmäxi kutzut- niin hakka se poikki, ja heitä pois tyköäs: Siltaman: mutta joka sen teke ja ovetta, se pitä lä parambi on sinulle, etla yxi sinun iäsenistai
hukutetan, kuin koko sinun ruumis pidäis helftturexi taiwan waldakunnasa kutzuttaman.
2:
10.
wettiin heitettämän.
lak.
2c». Sillä minä sanon teille: ellei teidän wan31. On myös sanottu: jokainen joka emsnpaljo
k«rjanoppeole
enämbi
hylkä, hän andakan hänelle erokirjan.
kuin
dänsä
hurstaUdenne
et
te
tule
Mark »o: 4
niin
taiwan
Phariseusten',
nuittenia
5 Mos. ,4:1, ,c. Matth. 19: 7.
joka emän'l. ,3: 25. Luk. n 39.
Mutta
minä
teille:
että
sanon
waldakundaa».
32.
Ul. 21. Te kuulitta mitä sanottu oli wanhoil, dänsä hylkä, muutoin kuin huoruden tähden,
le: ei sinun ptdä rappaman ": mutta jokai- hän saatta hänen huorin tekemään: ja zoka
«en joka tappa, hänen pitä duomiohon »vika- nai sen hyljätyn, hän teke huorin.
pää oleman.
Mof. 20: 13.
Mos. 5: '7- l. 19:9. Mark. 10:, i. Luk. 16: 18. 1 Kor. 7:«».
V. 33. Taas te kuulitta sanotuxi wanhoille.-22. Waan minä sanon teille: etta jokainen
joka tyhmästi »vlyastu weljellensä', hänen pitä älä wanno wäärin*, mutta pidä »valas HERMos.
duomiohon wikapää oleman: Mutta jokainen ralle.
7.
Mos. 19: 12.
11.
Rhaka,
weljellensä,
pitä
,o:z.
neu4Mos.
s Mos. s:
les. 65: 16.
hänen
kuin sano
won ala wikapää oleman Mutta jokainen 34. Waan minä sanon teille: älkät enstngin
jokasano: sinä tyhmä, hänen pitä helwetin tu- wannoko *: ei taiwan kautta, sillä se on Juleen wikapää oleman. Pf. 4: 5. Eph. 4 «s. malan istuin; f
"lak. s:«.
IIOH. 3: ii, 13.
t les. 66:
23. Sentähden jos sinä uhrat lahjas Ma35. Eikä maan kautta, silla se on hänen ast
rille, ja siellä muistat, että weljelläs on jota- tinlautansa: ei myös Jerusalemin kautta, sill. 6: 14. Mark. v ,f.
lä se on suuren Kuningan Kaupungi:
kin sinua wastan:
jätä
lahjas
ja
Altarin eteen
sinne
Ps. 48:
24. Niin
mene ensin sopimaan weljes kansa, ja tule sitte
36.' Ei sinun myös pidä »vannoman pääs
kautta, sillä et sinä woi yhtän hiusta walkiaxi
lahjas uhramaan.
nopiasti
riiraweljes
kanst, kosi eli mustaxi tehdä.
25. Sowi
kas wielä hänen kansans riellH oler*: ettei
37. Vl)aan reidän puhemle pira olemaa
nitaweljes sinua anna joskus Duomarille, ja On, On, Gi, Gi*: murra mira fiihn»
lak. 5
Duomari anda sinun palwelialle, ja sinä hei- lisaran, si on pahasin.
VI. 38. Te kuulitta sWsruxi: silmä silmaM
Luk. I,: 58. Eph. 4- 26.
tetan torniin.
*

:
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«.

:

*
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«
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26. Totisesti

gan pääse

sanon minä sinulle: et sinä suin-

ja hammas

hambasta.

2

Mos.

»:

»4

z Mos. 24:20. s Mof. ,9:21.
sieldä ulos, siihenasti kuins maM
pawlimeisen ropoin.
39. Mutta minä sanon teille: älkät olko
lyö
omalle
':
iv.z«7/T« kuulitta sanotuxi wanhoille: ei haa wastan waan joka sinua

7
Ewangelium
läs torwella soita, niinkuin ulkokullatut Sy«ostelle, niin käännä myös hänelle toinen, f
,a kujilla tekemät, että he ihmisildä
nagogisa
22.
1.24:29. f Luk. 6:,?.
»San.l.
1 Thess. 5: is.
,:9.
iPet.
kunnioitetaisin. Totisesti sanon minä teille: he
joka
ja
eteen,
oikiuden
owat saanet palkkansa.
sinua tahto
Ia
niin
myös
muuhames,
salli
hänelle
3. Mutta kosta sinä almua annat, niin älotta sinun
n:
Rom.
»c.
1
Kor.
kön
17»
6:7.
sinun waftn kätes tietkö, mitä oikia käteH
kin waate.
joka
waati
penikulman,
sinua
niin
teke.
Ja
4,.
4- Että sinun almus olis salaichdesa, ja si«ene hänen kansansa kaxi.
ja
ano: älä kään- nun Isäs, joka salaisudesa näke, maxaiS si42. Anna sille ,oka sinulda
joka
pois,
nulle julkisesti.
Luk. ,4l 14.
lainan pyytä.
nä sinuas sildä

5.6.

«»:

'

5. Ia kostas rukoilet, niin ei sinun pidä
,

5 Mof. ,5: 7. 11.

«.

sillä he mielälTe kuulitta sanotuxi:rakasta lahimmäis- oleman niinkuin ulkokullatut:
ja ku»
Svnagogisa
ja
rukoilemat
läns
seisowat
ia wiha wihollistaS.
jain
6:10.
että
kulmisa,
,4:12.
5
7:2.
«Val.
he
Toihmisildä
nähdäisin.
«M 05
M05.
palkteille;
minä
wiminä
teille:
owat
Waan
tisesti
saanet
sanon
sanon
ratastukat
he
44
hollistanne, siunatkat niitä, jotka teitä sadat- kansa.
towat: tehkät niille hywin, jotka teitä wiha» 6. Waan koffa sinä rukoilet, niin mene sinun
wat: Ia rukoilkat niiden edestä, jotka teitä Kammioos, ja sulie sinun owes, ja rukoile siwainowat ja wahingoittawat. 2 Mos. 2,: 4,5. nun Isääs, joka on salaisudesa': jasinun Isäs,
joka salaisudesa näke, maxa sinulle julkisesti.
Mos. ,9:18. Lv?. 6:27, ,5. 1.2,:,4.
Ap. 3.10:9.
60.
Nom.
12:
I
2 Kun. 4:;;.
Kor. 4:12.
3H>,!. 7:
14,20.
joka
olisitta
niin älkät olko
rukoiletta,
pojat
teidän Isänne
7. Ia kosta te
45. Että te
pakanat:
paljo
puhuwaifet,
niinkuin
silla he
taiwaisi»;
Auringonsa
on
koitta
sillä hän saldi
43.
täs,

,

*

niin pahain ylitze kuin hywäingin ja anda sa- luulemat heitäns pation puhensa tähden kuul1 Klm. 18:26.
ta niin määrille kuin wanhurstaillekkin.
taman.
jos
jotka
Sillä
te
alkäl
olko heidän kaldaisensa:
niitä,
tei8.
Sentähden
46.
rakastatte
täkin rakastamat, mitä teidän siitä palkkaa sillä leidän Isänne tietä kyllä nma le tarmitzeton? eikö Publikanit niin myös tee? Luk. 6: ,2. ta, ennen kmn te häneldä rukoilenakan.
47- Ia jos te ainoastans melieinne kansa so9. Näin teidän siis pila rukoileman ': Isa
vellat oletta, mitä te sen kansa erinomaista meidän joka oler raiwaisä: phhuerr'o olkon
teettä? eikö Publikanit myös niin tee?
Luk. n:,.
sinun mmes.
L.ahrskyton
48. Olkar siis r? ravdelliser, niinkuin reiio.
sinun waldakundas. Oldän taiwallincn Isanne tähdellinen on.
kon sinun tabros niin maasi» kuin raiwasa.
l. 20:7, »6.
,1. Anna meille ranapanä meidän joDa3 Mos. ii: 44. l. 19: 2..
1 Pet. 1:16.
paiwainen leipämme.
«2. Ia anna n e,lle meidän welkamme
andexi, niinkuin mekin andexi annamme
6. luku.
Ldespäin saarna Aristus 1. Andeliaisuden meidän welwollistemme.
»wdosta n. Rukouxesta; josa hän myös, Isä 13. Ia ala johdata meitä. tiusauxeen.
Meidän rukouten, opetta m. pa«stomisesta. Murrapaastä meitä pahasta. SM.sinun
Vi pvsywälften tawarain kokomlsesta,
v. Ahon waldakunda, ja woima, ja kunnia,
«uden ja sopimattoman elatuxen
murhen wil- ijankaikkisesti *: Anlen!
,

"

w»isestä.

*,Tim.«:i6.

2

Tim 4:1».

6»awahtakat ettet te anna Almuisatanne . 14. Sillä jos te andexi annatte ihmisille
ihmisten edesä, että te
nähtäisin*: heidän rikoxensa, niin myös «idän taiwallincn
«w et te saa palkkaa teidän heildä
Isaldanne, ,oka Isänne anda telllen andexi.
S,r 28:2.
»ntaiwaisa.
Rom.
8.
N«nh. 5:,,, -»4. M«l,»! «z. H0».,:,,.
Koffas siis almua annat, niin älä edel15. Waan

>-

'

,2:

»>

8

6. 7. puf.
P. Mattlmlven
'5- Waan jollet te andexi anna ihmisille hei27. Mutta kuka t«stä woi surullansa Ullui
dän rlkoxitansa, niin ei myös teidän Isänne yhdm kyynnärän hänen pitudellensa?
andexi anna teidän rikoriranne.
28 Ia mitä te suretta »vaatteista? katzokat
l
lat. 2ii,.
kukkmsita kedolla, kuinga he kaswawat: <jh<

in. »6. Mutta kosta te paastotta, niin älkät työtä cee, eikä kehrä.
olko surulliset, niinkuin ulkokullatut: sillä he
29. Kuitengin sanon minä teille: ettei So>
muuttamat muotonsa, että he ihmisildä näh- lomon kaikesa kunniafansa ollut niin wastedäifin päastckvan. Totisesti sanon minä teille: tettu, kuin nxi heistä.
he owat saanet palkkansa.
30. Jos Jumala näin »vaatetta pellon ruopaastot,
joka tänäpänä seiso, ja huomenna pä«
woitele*
hon,
niin
17. Waan sinä kostas
'Dan.,«,:,.
pääs, ja pese kasmos:
eikö hän paljo enämmin teidän
heitetän,
tziin
paastoman,
muttee,
te
18. Ettes ihmisildä nähdäis
wähäustoiset?
sitä
ta sinun Isäldas, joka on salaisudesa: ja sizi. Älkät siis surulliset olko, sanoden: mili
nun Isäs, joka salaisudesa näke, maxa sinulle me syömme, taikka mitä me juomme? eli
julkisesti.
millä me meitam werhoitamme?
maan päällä',
IV. 19. Älkät
32. Sillä kaikkia näitä pakanat ehiwäl:
ja
kusa koi ja ruoste räiffawat, kusa warkat Sillä teidän taiwallinen Isänne kyllä tietä
San. l. 2,: 4.
teidän kaikkia näitä tarwitzewan. Ps. 55:25
kaiwawat ja warastawat.
2c,. Waan kootkat teillenne tawarata taiwa33. Waan emkär ensin Jumalan walda»
sa', kusa ei koi eikä ruoste raista,ja kusa ei war- tundaa, ja hanen wanhurskaurransa ja
«im kaikki irämär reille anneran.
kat taiwa, eikäwarasta.
6,
6:
i
Tim.
1 Kun. 3: 11, le.
9,18,19.
12:,,.
»1.19:2,. Luk.
Ps. ,27:,.
teidän
Alkät
on,
siellä
27. Sillä kusa
tawaranne
sentähden sureko huomeniftsta päi»
34.
sydämenne.
myös
leidän
wästa:
sillä
on
huomenisella päiwallä on suru »hei22. Silmä on ruumin walkeus, jos siis si- tänsä: Tytpkän kukin päiwä surullensa.
nun silmäs on yxikertainen, niin koko sinun
7. Kuku.
ruumis on »valaistu.
wieläwaroitta Rristuo tasa saarnasi» 1 <li>
paha, niin
23. Waan jos sinun silmäs on
ja parjamista wälttä»
himmäMMjnlomiyemista
pyhiä kappaleita halpana pidekoko sinun ruumis on pimiä. Los siis se walkeus joka sinusa on, on pimeys, kuinga suuri täisi. HlMikein rukoilemaan, lähimmäistä ra»
kastamaan, ja abtasta portista sisälle pyrkimään,
Luk.»: ,4.
on itze pimeys?
wääriä prophetaita kartelemaan. lv. päät»
palwella
kahta Her- m.
V. 24. Ei kengän woi
ta
tämän
saarnansa, opetuxella Sanansa kuule»
ja
rawiha,
toista
raa: sillä taikka hän tätä
ylön, misesta.
kasta: taikka hän tähän suosta, ja toisen
I. Älkät duomitko, ettei teitä duomltaisi:
ja
Mampalwella
lumalata
katzo. Et te woi
.

'

.

,

'

Mönata.

Luk.

16:

Sentähden sanon
>

Luk.

1,

mmä teille: alkat
25
tähden, mitä.te
hengenne
teidän
murhehnko
syöttö ja mitätte jwKla eikä teidän ruummne
Elko
tähdet», 'millä te teitänne »verhotta
paja
ruumis
ole
ruoka?
enämbi
kuin
hengi
'Luk.«:«. Phil. 4:6.
rembi kuin wante?
»Tim. 6:«. iPet.s:7. Ebr.',:s.
26. Katzokat taiwan linduja, ei he kylwa,
ja teidän
eikä niitä, ei »nyös koko riiheen,
*.
lanvalinen Mnne ruokki heidän Ettekö te
paljo enä»M ole Mm HL?
*.

.

..?I»»b.,?:,. Psi47:?- Luk.

v:»4

2.

6: ,7, le.

Rom.

2.- I.

I

Ko»-. 4: 5

lak. 4: »i.
Sillä millä duomiolla te duomitzetta, pi-

tä teitä duomittaman: ja sillä mitalla, jolla
te mittatta, pitä teille jällens mitattaman.
Mark.

4: »4

Luk.

6: ,8.

z. Mixis siis näet raistan, joka on wches
silmäsa, ja et akka malkaa omasa silmäsäs:
e«k. 6:41.

4. Taikka, kuinga sinä sanot weljelles: pldäs, minä otan raistan silmästas: ja katzo,
malka on omasa silmäsäs?

.

z.Sma

7. 8. Lut.

Ewangelium.

9

heitä'ensin malka ulos
18. Hywä puu ei taida häijyiä hedslmita kasi
Sinä ulkokullattu,
sitte,
ja
kuingas
eikä mädänny puu hywiä hedelmitä kaswa.
wc»,
saisitrais«nun silmästäs, katzo
weljes
silmästä.
19. Jokainen puu, kuin ci kaswa hylvää hekan ulos sinun
pyhää,
ja
koirille
älka
teidelmäta,
andako
Hakalan pois, ja tuleen heitetän.
6. Mkät
10.
eteen,
1.,:
ettei
sikain
he
loh. 15: 6.
Pärlyjänne
heittäkö
zHn
2Q. Sentähden tundekat heitä hedelmistänsä.
ja
käännä
ialwoillansa,
tassa
itziänMä lostus
2i. Gi jokainen tuin sano minulle: HlLßsä, ja repele teitä.
ey»ra, HERra*, pidä tuleman Taiwan wal«
11. 7. Anokar, n»ltt re»Ue annetan:
kolkurtakar,
niin reil- datundaan: mutra joka «ke § minun I- ,
Or, min te
l.
21:22.
v:
Mack
«4
säni rahdon, kuin on raiwaisa.
le awaran.
2: IZ. lak. n:
I"h- '4:»;. l. is: 7. l. 16 2,. 'Hos. 8: 2. Luk. 6: 46. § Rom.päiwänä
Ak. n:
22.
Moni
sano
sinä
IIOH.
minuUe
HErjoka ano, hän saa ', ja ra, HERra, emmekö me sinun nimes kautta
z. Sillä jokainen
joka etzi, hän löytä, ja kolkuttamalle awatan. ennustanet, ja sinun nimellas ajanet ulos Perkelettä, ja olemma sinun nimes kautta monda
lak. i: 5,«.
jolda
joku
ihminen,
ongo
wäkewätä työtä tehnet?
teistä
hänen
Eli
9.
23. Ia silloin minä heille tunnustan, en mipoikans anois leipää, annaisto hän hänelle kinä teitä ikänäns tundenut: mengät pois minun
Luk. 11: 11.
wen?
10. Eli jos hän kalaa anois, annaisto hän tyköäni te wärintekiät.
Ps.6:9>
s

«,

.....

,K

-.

?-

,:

>

:

,2.

*

Wellekärmen?te,

Match. 25: 12, 41. Luk. i,: 26, 27.
pahat
jotka
taidatte
oletta,
IV. 24. Sentähden jokaitzen, kuin minulda
11. Los siis
Hywiä lahjoja anda teidän lapsillenne, kuinga nämät puhet kuule ja ne teke, wertan minä
paljo enä, teidän Isänne joka on taiwaisa, an- toimelliseen mieheen, joka huonensa kalliolle raLuk. 6:47, 48.
da niille hywiä, jotka häneldä anowat?
kensi.
langeis,
ja »virrat tulit, ja tuu12. RaiM siis Mira re rahdorra, erra ih25. Ia sade
myös
pukalsit,
sysäisit, joka ei kuija
niin
re
let
tekemän,
he,lpirä
reillä
huonetta
miset
K tchrar*: silla rämä on L.aki ja Prophe- tengan kukistanut: sillä oli kalliolle perustettu.
tat.
Tob. 4: »s. Luk. 6: ,1.
26. Jokainen kuin kuule minulda nämät puj Motth. 22: ,9, 40. Rom. I, 8»10. Gal. s: 14. het, ja ei tee niitä, hän werratan tyhmään
I Tim. 1: s.
mieheen, joka huonens sannallerakensi.
ch
Mengät
portista
sisälle':
silla
ahtasta
iz.
27. Ia sade langeis, ja »virrat tulit,, jatuuportti o» lawia ja awara tie, joka wie kado- let puhalsit, ja sitä huonetta sysäit: joka kulangemus oli suuri.
tuxeen, ja niitä on monda, jotka siitä sisälle kistui ja
«melvät.
tapahdui,
luk. i,: 24.
28. Ia
kosta lEsus oli lopetkaita,
pottti
joka
ja
on
tie
tanut
nämät
ahdas,
puhet,
että
14. Ia
Kansat hämmästyit
«ie elämähän, ja harmat owat, jotka
hänen oppiansa.
löytämät.
29. Sillä hän opetti heitä woimallisesti/, ja
m. is, Mutta kawahtakat tsitänne »vääristä ei niinkuin Kirjan oppenet.
Mark. i:
Prophetaista, jotka teidän tygönne lammasten
Luk. 4: ,2.
loh. 7: 46.
'

se

*

:

se

,

*

se

sen
se

sen

*

«.

waatteilla tulewat, mutta

sisäldä he owat raa-

Tim.,: 5.
Mik.,: 5.
8. Tukn.
16. Heidän hedelmistänsä te tunnetta heidän:
l. IBsus puhdista spitalisen. 1. paranda pääHakeko joku wiinamarjoja orjantappuroista, miehen palwelian, ja ylistä päämiehen liitoa,

telewaiset sudet.

-

taikka fikunita ohdakkeista?
ill Leke terweri Pietarin Anopin ja monda muu,
17- Niin jokainen hywä puu kasiva hywät ta sairasta, iv. puhu seurajistansa. v. Asena
hedelmät: mutta mädänny puu kaswa häijyt tilulen ja meren, vi paranda 2. riiwattua, )a
salli perkelet mennä sikalaumaan.
hedelmät.
l.«: „.
Luk.6: 4Z, 44.
(V)
1. Kos-

P. Mathem-en

IO

8. Luk.

Olosta hän astui alas wuorelda, seurais hanlEsus tuli Petattn^^.
da paljo Kansaa.
seen, näki hänkoffa
hanen anoppinsa makawan i«
2. Ia katzo, niin tuli yxi spitalinen mies, sairastaman lvilutautia.
Mark.
kumarsi händä, ja sanoi: HERra, jos sinä
Luk. 4: ,z.
rahdor, niin sinä woir minun puhdista.
is. Niin hän tartui hänen käteensä, ja wi,
Mark. 1:40. Luk. 5: 1».
lutauti luomui hänestä: Ia hän nousi, ja »al.
3. Niin lEsus ojensi kätensä, jarupeis hä- weli heitä.
«een, sanoden: Minä tahdon, ole puhdas. Ia
16. Mutta kosta ehto tuli, niin
he toit hähän puhdistettin kohta spitalistansa.
nen tygönsä monda Pirulda riimattuta: ja
4. Ia lEsus sanoi hänelle: katzo, ettes ke- hän ajoi ulos sanalla henget, ja teki kaikkinai.
nellekkan sano: mutta mene ja näytä itzes Pa- sia sairaita terwexi. Mark. 1: ,2. Luk.
4:
pille, ja uhra lahjas, jonga Moses on käske»
17. Että täytetäisin, kuin sanottu oli Esaian
nyt, heille todistuxexi.
4, 10. Prophetan kautta, joka sano: hän on
3 Mos. 14:
ottanut
I.

"''

,

»"

"

«,

~

meidän heikkoudemme, ja hän kandoi meidän
44.
Mutta kosta lEsus meni Kapernau- tautimme.
les. 51:4. 1 Pet. 2:24.
miin*, tuli sadanpäämies hänen tygönsä, ja
IV. 18. Kosta lEsus näki paljon Kansaa
ymbärillänsä, kasti hän mennä toiselle puolelle
rukoili händä,
6. Ia sanoi: HERra, minun palweliani (merta.)
sairasta kotona halmattuna, ja komin waiwa, 19. Ia yxi Kirjanoppenut tuli ja sanoi hätan.
nelle: Mestari, minä tahdon sinua seurata ku7. lEsus sanoi hänelle: minä tulen ja pa- hungas ikänäns menet.
Luk. 9: 57.
rannan hänen.
20. Niin lEsus sanoi hänelle: ketuilla owat
8. Niin Sadanpäämies wastais ja sanoi: luolat, jaTaiwan linnuilla owat pesät: waan
HERra, en ole minä mahdollinen *, että sinä ihmisen Pojalla ei ole kuhunga hän päänsä
tulet minun kattoni ala: maan sano ainoastans kallista.
Mark.

1:

11. 5.

;.

sana,

21. Toinen hänen Opetuslapsistansa sanoi
niin minun palweliani parane.
Lnk. 15: 19: 21.
hänelle: HERra, salli minun ensin mennä
9. Sillä minä olen myös ihminen toisen wal- hautamaan Isääni.
lan alla, ja minun allani on sotamiehiä: ja 22. Niin lEsus sanoi hänelle: seura minua,
sanon jatälle, mene, ja hän mene:
Ia toiselle ja anna kuollet haudata kuollultansa.
palwelialleni:
V. 25. Ia kuin hän oli hahteen astunut',
tee
tule, hän tule: Ia minun
tämä, ja hän teke.
seuraisit händä hänen Opetuslapsensa.
Mark. 4: ,5.
10. Kosta lEsus tämän kuuli, ihmetteli
Luk. 8- 22.
ja
jotka
hän, sanoi heille
24. Murta katzo, suuri ilma nousi merellä,
seuraisit: totisesti sanon minä teille: en ole minä löynnyt senkaltais- niin että haaxi aalloilda peitettin: mutta hän
makais.
ta uskoa Israclisa.
ii. Mutta minä sanoin teille: monda tule25. Niin tulit hänen Opetuslapsensa, ja hft
wat idästä ja lännestä ', ja pitä Abrahamin, rätit hänen, ja sanoit: HERra, ama meiIsaakin ja Jakobin kansa taiwan maldakun- tä, me hukumme.
26. Ia hän sanoi heille: te heikkouskoiset, miMal. i: n. Luk. i,: H9.
nas istuman.
12. Mutta waldakunnan lapset heitetän' ul- xi te olette pelkurit? Niin hän nousija asetti
konaiseen pimeyteen: siellä pitä oleman itku ja tuulen ja meren *: Ia tuli juuri tymennexi.
ja hammasten kiristys, f *l. 21:4,. f1.i,:4».
Job. 26: 12.
l. 22: iz. l. 24: 51 l. 2s: ,0. Luk. 1,: 28.
27. Niin ihmiset ihmettelit, sanoden: millimpös
13. Ia lEsus sanoi sadanpäämiehelle: me- nen tälliä on? sillä tuulet ja meri omat
tapahmkon.
kuuliaiset.
hänelle
ne, ,a niinkuins ussoit Niin sinulle
Vi. 28. Ia kuin hän tuli sille puolelle merta,
Ia silla hetkellä parani hänen palweliansa.
*

'

*

'

.

Gerge-

8. 9- Luk.

'

1

EvanqclillM.
niin händä wastan
5. Sillä kumbi ombi kemiämbl sanoa: syn<
Geraesenein maakundaan,
nit
riiwattuta
annetan andexi sinulle: taikka sanoa: nou*, jotka olit haukaxi
Pirulda
«uori
sangen
käy?
ja
ja
olit
hirmuiset,
lähtenet,
se
niin
doista
6.
tietä
waelda.
Mutta että teidän pitä tietämän ihmisen
ettei kengän tainnut sitä
le.
1,
Pojalla
26,
Luk.
8:
oleman mallan maan päällä synnit anMark. 5:
(niin sanoi hän halmatulle) nouhuusit,
anda,
katzo,
he
sanoden: lElu dexi
29. Ia
ja
poika,
muotees,
ja mene kötias.
mitä
meidän
on
ota
se
sinun
kansas?
Humalan
tullut tänne meitä waiwamaan ennen
7. Ia hän nousi, ja meni kotiansa.
8. Ia kosta Kansa sen näki, ihmettelit he,
ja kunnioitit lumalata, joka oli ihmisille ansangen
kaukana
käwi
heistä
suuri
Ia
zo.
danut senkaltaisen mallansikalauma laitumella.
-11. 9. Ia kuin lEsus sieldä käwi ohitze, näja
händä,
rukoilit
sanoit:
NiinPerkelet
zi.
ki
ajat
niin
meidän
ulos,
meidän
hän ihmisen istuman tullihuonesa, nimeldä
jos sinä
salli
Mattheus: Ia sanoi hänelle: seura minua.
mennä sikalaumaan.
Niin he Niin hän nousi, ja seurais händä.
zz. Ia hän sanoi heille: mengät.
ja
ja
menit
koko
Mark. 2:14. Luk. 5:27.
katzo,
ulos
sikalaumaan
läxit
ie». Ia tapahtui, kosta hän
jyrkäldä
ja
mereen
syöxi
äkist
itzens
sikalauma
atrioitzi huonesa,
katzo, niin tuli monda Publikania ja syndistä,
uppoisit.
Mutta paimenet pakenit, ja menit Kau- ja atrioitzit lEsuxen ja hänen Opttuslastensa
zz.
pungiin, ja ilmoitit kaikki, ja kuinga piruilda kansa.
11. Ia kosta Phariseuxet sen näit, sanoit he
liimatuille oli tapahtunut.
Kaupungi
koko
meni
ulos
katzo,
hänen Opetuslapsillensa:
Mixi teidän Mesta34. Ia
rinne
s„ö Publikanein ja synneisten kansa?
runäit,
lEsusta wastan. Ia kosta he hänen
12. Mutta kosta lEsus sen kuuli, sanoi hän
koilit he händä menemään pois heidän maan
heille: ei terwet tarwitzs parcmdajata, waan
ääristänsä.
«.

Aetkos

:

9.

sairat.

Luku.

1. IXsus pararda halwatun. v. Ruyu!Nattheuren; ja alrioiye hänen huonesansa. ui. was-

ta

Johannexen

opetuslapsia paastomisesta.

lv

13. Mutta mengät ja oppikat mikä se on:
laupiutta minä tahdon, ja en uhria ': sillä en
mina tullut wanhmstaita kutzumaan, waan
syndisitä parannureen. f
Hos. 6:6.
*

Autta waimon punaisesta taudista ja heratta
Matth. 12:7. -Z-Matth. 18:11. 1 Tim. 1:15. '
päämiehen tyttären kuolluista, v. Anda 2
iii. 14. Silloin tulit Johannexen Opetuslap«Ile näkönsä, vi Aja ulos perkelen ihmisestä. set hänen tygönsä, ja sanoit: minyätähden
me
Vll. Saarna, paranda, ja puhu Snarnnwirau
ja Phariseuxet niin paljo paastomme», mutta
tarpell,

sudesta.
i.l>a hän astui hahteen, meni jällens ylitzen,
<x) ja tllli omaan Kaupungiinsa.
2. Ia katzo, he toit hänen eteensä halwatun', joka makais »vuotella: Ia kosta lEsus näki heidän uskonsa, sanoi han halwatulle
poikani, ole hywäsä turwasa, sinun syndis

:

ei sinun Opetuslapses paasto?
Mark.

2:18.

Luk. s:„.

Niin lEsus sanoi heille: Taitako hääloukko niinkauwan muchehtia, kuin ylkä on
heidän kansans? mutta päiwät tulewat, etta
ylkä otetan heildä pois, ja silloin heidän puä
paastoman.
.

is.

Mark:»:,.
16. Mutta ei kenMn paikka »vanhaa »vaatetLuk. s: 18.
ta uuden weran tilalla: sillä paikka rewäiss
Z. Ia katzo, muutamatKirjanoppenuista
hänens pois waattesta, ja läpi tule paheinnoit keskenänsä: tämä pilkka (lumalata.)
maxi.
4- Ia kossa lEsus näki heidän ajacuxensa,
»7- Ei myös pane kengän nuorta miinaa wansanoi hän: Mixi te ajattelette pahaa teidän sy- hom leileihin: muutoin leilit pakahtuivat,
ja
(V 2)
dämmisänne?
wimg

annetan

andexi sinulle.

'

sa-

se

P. Mattheuxen

12

9.

w. Luk.

wiina »vuota pois, ja leilit turmellan: mutta
VI. 32. Kossa nämät olit mennet ulos,
kw
nuori wiina lasketan uusiin leileihin, ja niin he zo, niin
he toit mykänjapiruldaruwanmil».

tähdellä owat.
misen hänen eteensä.
Luk.
hän nämät heille puhunut oli, 33-Ia koffa Perkele oli ajettu11:14.
nlin
katzo, niin yxi Päämies tuli ja kumarsi hän- mykkä puhui: Ia Kansa ihmetteli,ulos>
ja sanoidä", sanoden: Nyt on minun tyttäreni kuo- ei senkaltaista ole ikänäns Israclisa nähty.
lemallansa: mutta tule, ja pane kätes hänen 34- Mutta Phariseuxet sanoit: Mn aja M
päällensä, niin hän wirko. f
Mark. s:
Perkelet Perkelitten Pääruhtinan kautta,
luk.«: 41. -,) Mark. s: 2,. Luk. 8:42.
l
24. Mark.,: 22. Luk.
1,.
19- Niin lEsus nousi ja seurais händä, ja
VH. 35. Ia lEsus käwi kaikkia Kaupungeihänen Opetuslapsensa.
ta ja kyliä ymbärins, ja opetti heidän Syna,
20. Ia katzo, waimo, joka oli kaxitoistakymgogisansa, ja saarnais waldakunnan Ewange,
mendä ajastaikaa punaista tautia sairastanut, liumia, ja paransi kaikkinaisia laudeja, ja
käwi takana, ja tarttui hänen waattensa lie- kaikkea sairauttaKansasa.
1.4:2,.
peseen:
Mari. 6: 6.
21. Sillä hän oli itzellens sanonut: jos minä
36. Ia kosta hän näki Kansat, armahti hän
ainoastans rupen hänen waatteseensa, niin mi, heidän päällensä, että he olit niin näändynetja
nä tulen terwexi.
hajotetut kuin lambat, joitta ei ole paimenda.
22. Niin lEsus käänsi hänens, Mki hänen
4 Mos, 27:17. Zak.'lc,: 2. Matth. 14:14
ja sanoi: ole hywäsä turwasa tyttäreni: sinun
Mark. 6.,4
ustos on sinun terwexi tehnyt. Ia waimo tuli 37- Silloin hän sanoi Opetuslapsillensa: elo
sillä hetkellä terwexi.
on tosin paljo, murra
on wähä:
luk. ie,: 2.
,s.
23. Ia kosta lEsus tuli Päämiehen huone10H.4:
seen, ja näki huiluin soittajat, ja Kansan hy38. Rukoilkar sentähden elon HERraa,
misemän:
erra hän
läheräis hänen eloonsa
24. Sanoi hän heille: mengät pois. Sillä
ei piika ole kuollut, waan hän maka. Ia he
Alku.
nauroit händä.
1. Rahdentoistakymmenen Apostolin nimeti
ajettu
ulos, me- jotka
25. Mutta kosta Kansa oli
tasa ulos läheltä, neuwolla, kuinga
ni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä, ja pii- heidänAristus
siinä lahettyxes» piti iyenla menettämän,
ka nousi.
n. <l>petta ja rohwaise heitä siinä hänen jälken»
26. Ia se sanoma kuului kaikkeen siihen maa- sa, heitä kohtawafa wainosa, wahwana pysymään hänen tunnustuxesansa. in. L.upa armon
han.
ja jumalan lasten holhojiUe.
ristinkandaille,
läxi,
V. 27. Ia kosta lEsus sieldä
seurais
l.
Händä kaxi sokiata, huutam ia sanoden: Dahän kutzui tygöns kaxitoistakymmendä
ja andoi heille mallan
poika,
Opetuslastansa,
meitä.
widin
armahda
huoneseen,
hengejä
tuli
tulit
mastan,
sokiat riettaisita
niitä aja ulos, japa28. Ia kosta hän
ja
tygönsä,
laudeja,
ja kaikkea sairautta.
sanoi
heille:
randa
uskotkaikkinaisia
hänen
lEsus
Mark.;:
teille
l.
6:
sen
i,.
minun
woiwan
7.
tako
tehdä? he siuwit
Luk.9: i.
2. Mutta nämät omat
hänelle: HERra, me ustomme:
29. Niin hän rupeis heidän silmiinsä, sano- nen Apostolin nimet-: ensimmäinen Simon,
joka Petariri kutzutan, ja Andreas hänen welden: tapahtukon teille teidän uskonne jälken.
jensä:
aukenit:
silmäns
Niin
Ia
heidän
ISus
lakobus Zebedeuxen poika, ja Johan30.
Ap. T 1
weliensä.
haasti heitä, sanoden: katzokat, ettei kengän nes hänen
tätä saa tietä
3. Philippus, ja Vartholomeus: Thomas,
Alpheu31. Waan koffa he menit poih niin he julis- ja Matcheus, se Pubilkani: lakobus
Tadpoika,
ja
lijalda
nimeldä
Lebbeus,
tit hänen sanomansa kaikesa sima maasa.
xen
deus:
4-Sl-

molemmat

IV. 18. Kosta

'

*

,2.

1,:

1,:

,

-

~»

«

EwangelillM.
Kananeus, ja ludas Istarioth,
17- Mutta kawahtakat ihmisiä: sillä he ylön4. Simon
petti.
andawat
teidän heidän Raastupiinsa, ja heimyös
hänen
iola
Synagogisansa
dän
kaxitoistakymmendä
lEsus,
lähetti
he hosumat teitä.
Nämät kästenyt,
l.
mengö
älkär
21:
12.
sanoden:
»4:
Luk.
oli
5.
I0H.16:
joille hän
18. Te wiedän myös Päämiesten jaKuninZ
pakanain teille, ja SamaritaneinKaupungihin
mengö:
gasten eteen minun tähteni*, heille ja pakanoilMt sisälle mengät
Ap. T. »2» n. l.»,: 22.
parammln kadotettuln lam- le todisturexi.
6 Mutta
ylönandawat, älkät murteitä
19. Kosta he
masten tygö Israelin huonesta.
Ap.T.!,:
kuinga
hellikö,
eli
mitä
teidän pitä puhuman:
,6,
4s.
l-ls:»4.
1.9»
ja
teille
mengät
annetan
saarnatkat,
sanoden:
sillä
sillä hetkellä mitä teidän pitä
7. Niin
puhuman. Mark. ii: 1,. Luk 12:
lähestynyt.
on
1.»:i4
waldakunda
Taiwan

Lut.

13

10.

,

~

.

,

..

.

,

'

«.

-Tim. 4: 16.
1.4: 17. Luk. 9: 2. t. io: 9.
Spitalisia
puh20.
Sillä
et
te ole, jotka puhutta, waan
parandakat,
Sairaita
8
distakat, kuolleita herättäkät, perkeleitä ulos- teidän Isänne Hengi, joka teisä puhu.
ajakat. Lahjaxi te saitte, niin myös lahjaxi aw 21. Mutta weliylönanda weljensä kuolemaan,
ja Isä pojan: ja lapset karkawat wanhembita
ja andawat tappa heitä.
kulpidä
wastan,
»varustaman itziänne
9. Ei teidän
hopialla,
wyöleikä
teidän
Mik.
7: s, 6. Luk. 2i: 16,
wastella
lalla, eikä
22.
~,0:4.
Luk.
te
;.
6:
8.
1.22:35.
tuletta
Ia
9:
wihatcawaxi kaikilda milenne. Mark
nun
eikä
nimeni
matkalle,
kahdelMutta joka loppuun
ewässäkillä
tähden':
10. Gkä
saumalla;
kengillä,
pyft,
eikä
eikä
asti
M
wahwana
hamella,
la
hän rule amuari. f
Luk. 21: 17. f Matth. »4: iz. Mark. 1,: i,.
työmies on ruokaus ansainnut.
Kor. 9:7. i Tim. s: ,8.
tu1.,«,: 4,7.
2z. Mutta kosta he teitä siinä Kaupungisa
kuhunga
ikänäns Kaupungiin wainowat, niin paetkat toiseen. Totisesti sanon
n. Waan
taikka kylään te siialle menette, min kyselkät minä teille: et te ehdi kaikkia Israelin Kaupunkuka siinä on mahdollinen: ja olkat siellä sii- geita toimitta, siihenasti kuin ihmisen Poika
Luk.«,: ».
tule.
henasti kuin te lähdette.
menette,
te
12. Mutta kosta
huoneseen sisälle
14. Ei ole Opetuslapsi parembi Opettajaansa,
(ja
eikä palwelia parembi Isandäänsä.
olsitä,
niin lermehläkät
sanokat: Rauha
kon tälle huonelle.)
Luk.6: 40. loh I,': 16. lis: 20.
on
niin
Siinä on Opetuslapsen kyllä, että hän
mahdollinen,
jos
tul25.
huone
13. Ia
kat teidän rauhanne hänelle: jollei hän ole mah- on niinkuin hänen Opettajansa, ja palwelia
dollinen niin teidän rauhanne teille palaja.
niinkuin hänen Isandänsä. Jos he owar »tze
12. Ia kusa ei kengän ota teitä wastan, eikä Isännän Veelzebubixi kutzunet', kuinga pali»
luule teidän sanojanne, niin mengät ulos siitä enämmin he hanen perhensä kutzuwat?
12:
Mark.;: 22. Luk. li: ls.'
»4.
Monesta taikka siitä Kaupungista, ja pudista- 26.*l.Alkät
rat tomu teidän jalwoistanne.
sentähden heitä peljätkö: Sillä ei
Mock 6; 11. Luk. 9:5. l.,«: n. Ap. 3. ',: si. ole mitan peuetty, joka ei pidä ilmoitettaman;
ja salattu, joka ei tule tiettäwäxi.
l. 18: 6.
piminä
Mlk. 4:
teille,
Luk. 8: 17. l.12: lv
huokembi
is- Totisesti
ti oleman Sodoman ja Gomorran maalle duo27. Jota minä teille pimeisä sanon, sitä
nokat walkeudesa: ja mitä te korwisanne kuumio päiwänä, kuin sille Kaupungille.
letta, sitä saarnattat kaltoin päällä.
l. II »4. Luk. 10: 12.
U. 16. Katzo, minä lähetän teidän, niinkuin
26. Ia alkär peljätkö nurä, jorka ruulambat sullen kestelle': olkat sentähden tmm- min rappawar, j/» ei woi sielua rappa:
wal nunkuin kärmet, ja wagat nuntuin kyh- murra peljarkar enämmin sira, jokawoi
kyisei. f
'Lut. io: ~ 1- Rom. is: 13.
sekä sielun errä ruumin helwerisa hukurra.
(V3)
29. Eikö
1.,:

*

'

,

sanon
:

".

sa-

P. Matthcnxen

14

io. il.

Luk.

kuta ltanans luocla yyom naiicli
29. Eikö kaxi warpuista yhteen ropoin myy42.
dä? yri heistä ei puto maan päälle, ilman tei- »vähimmistä kylmällä wesipikarilla ainoastans
Opetuslapsen nimellä, totisesta sanon minä
dän Isätänne.
3(3. Niin owat myös kaikki teidän päänne teille, ei hän pidä palkata oleman,

hiuxet luetut,
Luk.

31.

kuin

i

,1:

VMt siis

Sam. 14:

1.2514<,. Mark. 9: 41.

4s.
2 Sam. 14:
Ap.T. »7: ,4
peljätkö: te oletta paremmat,

».

,8.

mpnda warpuista.

Luk. ,2: 24
jokainen kuin minun

ii.

Luku.

Rristus saaryaßaupungeisa.
Andans,
hanneren opetuslapsille wastauren, ettahln töistä taitan tuta Messiaxi. ui.
Johannes
Ransan edesä. iv. walitta Juvalaisten epäus.
koa, ja ftima muutamia Raupungeita. v. R,it.
,2:
ta Isää Mwangeltumin ilmoitmen edestä, ja su,
yu murheUisia lepyisesii tygönsä.
I. «a tapahtui, koffa lEsus lakkais senkalMark. 8: ,8. Luk. 9: 26. 2 Tim. 2:
laisia kahdelle toistakymmenelle Opelus>
lapsellens käffemästä, meni hän sieldä edemmä
Jim.».,: 5.
heidän Kaupuu34. Älkät luulko, että minä olen tullut rau- opettamaan ja
haa lähettämään maan päälle: en ole minä geihinsa.
11. 2. Mutta koffa Johannes fangeuxesa,
tullut rauhaa, mutta miekkaa lähettämään.
Luk. i 2: 49, 51.
kuuli Kristuxen työt, lähetti hän kaxi opetuslastansa,
Luk. 7: »8,19.
35. Sillä minä tulin ihmistä Isäänsä
tan riitaisexi tekemään, ja tytärtä äitiänsä
3. Sanomaan hänelle: Oletko sinä tulewa, eli pitäkö meidän toista odottaman?
tan, ja miniätä anoppiansa wastan.
Mik. 7: 6.
4. Niin lEsus wastais, ja sanoi heille:
permengät
ja sanokat jällens lohannexelle, ne
3K Ia ihmisen wihamiehet, on hänen
tunSentMven
edesa,
sin runnusian
nusta ihmisien
minä minun Isani, edesä joka on «iwtttz.
sa. Murra jotaLuk.minun
kieldä ihmisien
33.
kiellän minun Iedesa, hänen minä
sani edes, joka on raiwaisa.

32.

i.

».

se

«.

saarnamaan

was-

was-

se

'

Ps- 55- 14. loh. i, '8. kuin te kuuletta ja näettä:
Ps. 4>:
5. Sokiat saamat näkönsä, ja onduwat
37. Joka rakasta Isäänsä taikka Äitiänsä
spitaliset puhdisteta», ja kumoit kuukäymät,
ei
ole
enä kuin minua, se minulle sowelias: Ia
joka rakasta poikaansa, taikka tytärtäns onä lewat', kuollet herätetän, ja köyhille saal-

lMsä.

:

«.

natanEwangelium.f -1e5.,5:5 -j-les. 6,:i.
sowelias.
se ole minulle
6. Ia autuas on se, jokaei pahene minusta,
Bllk. 14: ,6.
m. 7. Koffa he menit pois, rupeis lEsus
minua,
ja
ristiänsä,
ei
ota
seura
kuka
38. Ia
l. 16: 24.
sanomaan
Kansalle lohannexesta: Mitä te läel se ole minuUe sowelias.
M«rk>B: 34. Luk. 9: 2,.
xitte korpeen katzomaan? ruokoko, jokatuuLuk. 7:24.
hu- lelda hälytetän?
55 loka löytä hengensä, hänen pitä sen
minun
hengensä
ja
joka
8. Taikka mitä te läxitte kchomaan: ihmiskuttaman
hukutta
tähteni, hänen pitä sen löytämän, l. 16:25. täkö waatettua pehmeillä »vaatteilla? Katz»,
Kuningasl.,?: ,3.
»s. jotka pehmeitä
ne
,5.

Fuin minua, ei
,

:

Mark.

8:

Luk. 9:

»4

Ioh.«:

m. 40. Joka teitä holho, hän holho minua:
ja joka minun holho, hän holho sitä, joka minun lähetti, l. 18:5. Luk.io: 16. loh. 13:10.
41. Joka Prophetata holho Prophetan ni-

saa

Prophetan palkan:

ten huoneisa.
9. Taikka

kandawat,

owat

mitä te läxitte katzomaan?

P»

phetatako? totisesti sanon minä teille: tämä sn
jalombi kuin Propheta.
joka
io. Sillä tämä on se, josta kirjoitettu on-

Ia
nimellä, hän katzo, minä lähetän minun Engelini sinun kasi
wanhurstasta holho wanhurstan
1 Kun. 17: »o.
wois eteen, joka on »valmistapa sinun ties sipalkan.
saa wanhurffan
.
nun etees.
Mal. 3:». Mark.,:».
l. I, 4. «Zbr. 6: 10.
11. Totimellä, hän

:
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Ewanqellum.
teille, kaikkein nii24. Jonga tähden sanon minä teille: Sodoii Totisesti sanon minä
omat,
jotka
syndynet
ei
man
maalle pitä huokiamman oleman duomiomaimoista
den seasa,
kuin
l. 10: is.
päitvänä
kuin sinulle.
yhtäkän
suurembata
Johannes Kasta«le
kuitengin
ajalla
kuin
on
V.
ie
Sillä
wähin
25.
mastais lEsuS, ja sanoi:
ja tullut: Mutta
on
waldakunnasa,
kiitän
Isä,
händä
suurcmbi.
Minä
sinua
Taiwan ja maan
taiwan
Luk. 7: '8.
HErra, ettäs olet kätkenyt nämät wiisailda ja
päiKastajan
tolmellisilda, ja olet ne ilmoittanut pienille.
ii. Mutta hamasta Johannes
taiwan
waldakunLuk. 10: 21.
wistä, niin tähän asti, kärsi
repiwät
ja
sen heil- 26. Tosin Isä, sillä niin oli sinun hywä tahoa wäkiwaldaa, wäkewät
11. 12,

Luk.

lensä.

tos.

27. Kaikki owat minulle annetut minun Iiz. Sillä kaikki Prophetat ja laki owat lo16:16.
ja ei kengän tunne poikaa mutta Iluk.
sälöäni':
asti ennustanet.
hannexeen jos
otta
on
wastan,
te
eikä
Poika, ja
hän
tahdotta
sä:
Isää tunne yxikän, mutta
14. Ia
ilmoitta,
tulewa
on.
Mal.
sen
joFa
kenelle
ikänäns
Elias,
4:
f.
tahto
Poika
f
st
Matth. 17: i». Mark. 9:1;. Luk. 1:7.
'P5.5:7. Matth. 18. 10h.,: ,5. l. 17:,.
-Z-Iohi:i8. 1.6:46. l. 10:15.
y. Jolla on korwat kuulla, se kuullan.'
l. l,: 9. Ilm. K. 2: 7.
28. Tulkar minun «Moni kaikki, jorka
IV. 16. Waan mingä werraxi minä tämän ryöra reerre ja olerra rastaurerur, ja mina
wedän ? hän on niiden lasten wc» ra hdon reira wirworra.
sukukunnan
ninen, jotka turulla istumat, ja huutamat
29. Ottakat minun ikeni teidän päällenne,
ja oppikat minusta, että minä olen siwiä ja
tumpaneillensa.
Luk. 7.31.
17. Ia sanomat: Me soitimma huilua tei- nöyrä sydämestä': ja te löydätte lewon teidän edesänne, ja et te hypännet: me olemma dän sieluillenne, s
Zak. 9:9. f ler.6:is
minun
Sillä
ikeni
on sowelias, ja miweisanntt teille murhemirsiä, ja et te itkenet.
30.
,8. Sillä Johannes tuli ei syöden, eikä juo- nun kuormani on kewiä.
den: ja he sanowat: hänellä on Perkele.
19. Ihmisen poika tuli syöden ja juoden, ja
12. Luku.
he sanowat: katzo ihmistä syömäritcl ja miinan 1. Rristus wasta isowaisten tähkiä noukkima
juomarita, Publikanein ja Synnisten ystämäSabbathina kuisen Sabbathina- Paranda
tä. Mutta wiisaus wanhurffautetan lapsil- wettunen
käden. »ii. pakene phariseusten wä°
*

«.

lxmsa.

jymistä, lv. Autta ruwatun, ja osotta phariSilloin HZn rupeis soimamaan niitä ftusten pilkan perustamattomaxi. v. puhu synKaupungeim, joisa olit tehdyt usiammat hä- nistä p. Henge wastan, ja phariseusten payu>
nen wäkewät työnsä, ettei he heitäns paran- desta. Vi. wasta merkin anomiseen, vulpuhu
vm.
20.

wastudesta sondiin langemisen wahingosta.
Hengellisestä
Rristuxen sugusta.
21. Woi sinuas Korazin, woi sinuas Bethiaida! jos senkaltaiset wäkewät työt olisit teh- L/lHiihen aikap kämilEAs sabbathina lajdyt Tyrosa jaZidonisa, kuin teisä tehdyt owat,
hoin läpitze : Niin hänen Opetuslapsenniin he olisit aikaa säkisä ja tuhwasa tehnet pa- sa isoisit, ja rupeisit tähkäpäitä noukkimaan
Mark. 2:2,. Luk. 6:1.
ja syömään.
Luk. ic>: 13.
lannuxen.
donet.

22.

Jonga tähden

sanon minä teille: Tyrolle

2.

Mutta kosta

Phariseuxet sen näit, sanoit

ja Zidonille pitä oleman huokiamman duomio- he hänelle: katzo, sinun opetuslapseS tekemät
sitä, kvin ci sowi Sabbathina tehdä.
piiwänä, kuin teille.
5 Mos. 23: 2;.
2;. Ia sinä Kapernaum, joka olet korotetpitä
tu taiwaseen asti, sinä
haman Helwettiin 3. Mutta hän sanoi heille: ettäkö te ole lukejosSodomäsa
Uttämän: Sillä
olisit senkal- nee mitä Dawld reki, kosta hän isois, ja ne
1 Sam. 21:6.
taiset mäkämäl lyöt tehdyt, kuin sinusa, niin jotka hanen kansans olit ?

he wielä tänäpänä

seisoisit.

4- Kum-

P. Mattheurm.
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«2.

Luk.

hän meni Jumalan huoneseen, ja le julistaman.
les.4«:i.
', joita ei hänen sopinut syödä,
näkyleiwät
l. 17: 5.
söi
ei niidengan, jotka hänen kansans olit, mutta
19. Ei hän riitele, elkä huuda, eikä ybd».
'2
gän
pidä kuuleman hänen ändänsä kujilla
Pappein?
,<,.
f
Mos. 2s:
ainoastans
Särjettyä ruokoa ei hänen pidämme»,
„.
,
8:,,.
2
20.
29:
Mof.
5 Mos.
1.24:9.
s. Taikka ettäkö te Laisa ole lukenet, että daman, jasuitzewaista kyntilän sydändä ei lii.
Sabbathina rikkomat" Papit tcmplisä Sab- nen pidä sammuttaman'; siihenasti kuin ttn
bathin, ja owat kuitengin nuhtettomat?
saatta duomion woitoxi.
'les. 42:,.
21. Ia hänen nimensä päälle pitä pakanat
4 Mos. 28: 9,11.
6. Mutta minä sanon teille: tasa on se, joka toiwoman.
Vi. 22. Sillo-in tuotin hänen tygöns Pirul.
on suurcmbi kuin Templi.
te tiedäisitte mikä se on: 4au- da riiwattu, sokia ja mykkä: ja hän paransi
7. Mutta jos
piutta minä tahdon, ja en uhria", sitte et te hänen, niin että sokia ja mykkä sekä puhu.
ettänäki.
Matchs,,. 1.,f.i.:i4.
suingan duomitzisi »viattomia.
4. Kuinga

*

'Hos. 6:6. Matth. 5:13.
23. Ia kaikki Kansa hämmästl)i, ja sanoimyös
on
oleko
tämä se Dawidin poika?
Poika
Sillä
Sabbathin
ihmisen
8.
24. Mutta koika Phariseuxet sen kuulit, sa.
HERra.
noit he: ei tämä aja ulos perkeleitä, waan
il. 9. Ia hän'läxi sieldä, ja tuli heidän Sy6:
6.
nagogaansa.
Mark. 3:1. Luk.
Beelzebubin Perkelitten päämiehen kautta.
Matth. 9: ,4. Mark. 2: 22. Luk. 15
io. Ia katzo, siellä oli ihminen, jolla oli kuikysyit
häneldä,
wettu käsi
sanoden: 25. Mutta kosta lEsus tiesi heidän ajalu,
Ia he
sopiko Sabbathina paranda f? että he olisit xensa, sanoi han heille: jokainen waldalwda
itziäns wastan erinnyt, tule kylmille: ja Mi»
saanet kanda hänen päällensä.
nen Kaupungi taikka huone itziänsä wastan
'Luk. 13:14. l. 14:,. f loh. 9: »6.
erainnut, ei seiso.
ii. Niin hän sanoi heille: kuka on teistä ih26. Ia jos Satan aja ulos Satanan, niin
minen, jolla olis yxi lammas, ja jos se Sabeikö
tartuis
on erinnyt itziänsä wastan kuinga siis häkaiwoon,
putois
hän
siibän
bathina
nen waldakundansa seisois?
hen, jawedäisylös?
12. Kuinga paljo jalombi on ihminen kuin
27. Ia jos minä Vechebubin kautta ajaisi»
sopi
kyllä
lammas? Sentähden
Sabbathina Perkeleitä ulos, kenengä kautta siis teidän poikanna ajamat niitä ulos? sentähden pitä yeihywää tehdä.
ojenna
kät»än oleman teidän duomarinne.
13. Niin hän sanoi sille ihmiselle:
ja
ojensi:
tuli
niinkuin
28. Mutta jos minä ajan ulos Perkeleitä
se
tes:
terwexi
hän
Ia
.

.

.

,1:

*:

:

Jumalan Hengellä, niin Jumalan waldakunda tuli teidän tygönne.
Taikka kuinga joku taita jongun wakewän huoneseen mennä, ja hänen kaluansa ryöstä, ellei hän ensin sido wäkewätä, ja sitte ryöl)
ta hänen huonettansa?
Luk. 1,: ,2.
30. Joka ei ole minun kansani, hän on minua wastan : ja joka ei minun kanstmi koko,
hän hajotta.
V. 31. Sentähden
minä teille: Kaikli
pilkka
joka
ja
5
kautta,
synnit
annetan
Prophetan
an
ihmisille andexi: mutPalweljani,
pilkka
Henge
jonga
minä
ta
minun
Katzo,
wastan ei andexi anneta ihmiiB.
johonga
minun
Mark.
Luk. ,2: 10. Ebl. s: <rakkaani,
28,29.
minun
si
e
sille.
z:
walitzin:
l,
1 loh. 5: »s.
luni mielistyi: minä panen hänen päällens mi,2, Ia
pakanoilja
pitä
duomion
hänen
Hengeni,
nun

toinengin.

m. 14. Mutta Phariseuxet menit, za neuwoo H)idit händä wastan, kuinga he hänen huMark.,: 6. loh. i«,:,?. !.»:,,.
kataisit.
kosta lEsus sen ymmärsi, meni
Mutta
15.
hän sieldä pois: Ia paljo kansaa seurais händä ja hän teki kaikki terwexi.
16. Ia hän haastoi heitä, händans ilmoitta-17. Että täyteläisin, kuin sanottu oli Jesaj,

sanon

sano

«»

vltk.

Ewangelium
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12. 13.

sano jongun sanan 44- Silloin hän sano: minä palajan jällens
Za kuka ikänäns
wastan,
se jorakin
hänelle andexi minun huoneseeni, kusta minä läxin. Ia kuin
H,„ise„ poikaa
joka
hän tule, niin hän löytä sen tyhjäxi, käwäisanneran: murraei sira
tyxi,
jakaunistetuxi.
anneandexi
wastan,
hänelle
eikä
rasa,
rulewaisisa
mailniasa.
eikä
.45- Silloin hän mene, ja otta kansans ja
seitze«
niin
män
hywä
puu,
muuta henge, itziäns pahembata,
hänen
hene
tehkät
Taikka
mädänny
ja
taikka
hywäxi;
menewät
tehkät
sisälle
tule
siellä:
ihmisen
asuivat
Ia
delmänla
,2

sano

«

«

hänen hedelmänsä tule madännexi:

vuu, niin

Nä hedelmästä puu tutan.
34 Te kykärmetten sikiät*, kuinga te taidatpahat oletta?
te hywää puhua, koffa te itze
puhu.
M ftdämen kedestä
1.3: 7. 1.23: ;;ze.Hywä ihminen edestuo hywästä sydämen
Ia paha ihminen edestuo
tawarasta hywiä: pahoja.
Luk. 6: 45.
pahasta tawarasta
jokaiyesta
teille:
minä
z6. Mutta
kuin
puhuwar,
sanasta,
ihmiser
turhasta
pitä heidän luZun rekeman duomiopäiwana
oistas sinä yurffaxi tehdän, ja
37. Sillä
sanoistas sinä duomitan.
Vi. 38. Silloin »vastaisit muutamat Kirjanoppmeistaja Phariseuxista, sanoden: Mestari,
me tahdomma nähdä sinulda merkkiä.
1 Kor. 1: 22.
Match. 16: 1. Mark. 8:
ja
sanoi heille: tämä
39. Niin hän wastais
häijy ja huorintekiä suku etzi merkkiä: ja ei hänelle pidä merkkiä annettaman, waan lonan
Prophetan merkki. 1.16:4. Luk. 11:29.

suu

'

sanon

san

,

pahemmaxi kuin ensimsen wiimeiset tulewat
mäiset Näin myös tapahtu tälle pahalle su2:
*.

2 Pet.
20.
kukunnalle.
VIII. 46. Kosta hän wielä kansalle puhui,
katzo, hänen äitins ja weljensä seisoit ulkona
'

ja pyysit

ja

händä puhutella.

Niin yxi sanoi hänelle: katzo, sinun äitis
sinun weljes seisowat ulkona, ja tahtowaj

47.

sinua puhutella.

48- Niin hän wastais, ja sanoi sille, joka
hänelle sitä sanoi: kuka on minun äitini, jakutka omat minun weljeni?
49. Ia hän ojensi kätens opetuslastensa puoleen, ja sanoi: katzo minun äitini, ja minun
weljeni.

l. 13: ss.

Mark.

3: 31.

luk.

8: 19.

so. Sillä jokainen kuin teke minun Isäni
tahdon, kuin on taiwaisi», hän on minun weljeni, ja sisareni, ja äitini.

«.

13.

Luku.

edestuo meren tykönä wertauxet,

Aristus
kansa ohdakkeista nisuin
40. Sillä niinkuin Jonas oli »valaskalan seasa; Sinapin siemenestä, ja hapatuxesta. n.
ohdakkeista,
kolmepäiwää jakolme yötä: niin pitä Rotia tulduansa seliltä rvertauren
lvatzasa
kätketystä tawa»
nyös ihmisen Pojan maan sydämesä kolme ja pane edes toiset wertauret,
Rauppamiehestä, pärlystä, werkosta, ja
Mwää ja kolme yötä oleman. Jon. 2: 1, le. rasta,
perhen Isännästä, ui, Opetta Isäns maalla ja
41. Niniwen miehet pitä nouseman duomiol- Vlönkayotan.
le tämän sugun kansa, ja hänen duomitzeman:
1. lHxutta sinä päilvänä läxit lEsus huonesta,
silla he paransit heitäns lonaxen saarnasta
«vl ja istui meren tykönä.
Mark. 4: 1.
Ia katzo, tasa on enämbi kuin Jonas.
2. Ia hänen tygönsä kokondui paljo Kansaa,
Jon. 3: 5.
42. Drotingin etelästä pitä nouseman huo- niin että hän meni hahteen, ja istui: ja kaikki
miolle tämän sugun kansa, ja hänen duomitze- Kansa seisoi rannalla.
man sillä hän tuli maan arista kuulemaan Sa3. Ia hän puhui heille paljo wertauxilla, salomonin wiisautta *: Ia katzo, tasa on enäm- noden: katzo, kylwäjä* meni kylwämaän.
*Ulk. 8:4.
bi kuin Salomon.
1 Kun 10: 1.
1

kylwäjästä, selitpxen

:

*

:

*

4. Ia hänen kylmästänsä, langeisit muutaLuk. 11: 31.
tien oheen, ja linnut tulit, ja söit ne.
Kenqi
mat
on lähteMutta koffa rietas
5. MuUtamat taas langeisit kiwistöhön,ku»«ihmisestä, niin hän waelda läpitze kulmia
Mkoja, etzein lepoa, ja ei löydä. Luk. n-. 24.
(C)
2

VN. 43.

Aika K. 9:

1.

sa

18
13. Luk.
P. Mattheuxen
ei heillä ollut paljo maata, ja nousit pian
18. Niin kuulkat siis te kplwäjän »vertaus:
päälle, ettei heillä ollut sywää maata.
Mark. 4: Z, 14. luk. Z: 11.
joku kuule waldakunnan
6. Mutta kosta Auringo nousi, niin he puoKosta
19.
dittin: ja ettei heille ollut juurta, niin he kui- ja ei ymmärrä, niin tule pahus, ja temma
pois kuin hänen sydämehensä kylwettin:THwetnit.
7. Mutta muutamat langeisit orjantappu- mä on se, joka tien oheen oli kylmetty.
20. Mutta kimistöhön kylmetty on se, joka
roihin, ja orjantappurat ylöskäwit, ja tukakuule sanan, jakohta ilolla mastan otta.
hutit ne.
21. Mutta ei ole hänellä juurta itzesäns,waan
8. Muutamat taas langeisit hywään maahan
ja teit hedelmän, muutama satakertaisen, muu- ajan pysy: koffa siis waiwa eli waino tule
tama kuudenkymmenen kertaisen, ja muuta- nan tähden, niin hän kohta pahene.
22. Mutta orjantappurain sekaan kylmetty,
ma kolmenkymmenen kertaisen.
se, joka
on
on
kuulla,
korwat
kuulkan.
kuule: ja tämän mailman
9. Jolla
suru, ja rikkauden petos tukahufta sanan,, ja
l. 11: iZ.
10. Niin Opetuslapset tulit, ja sanoit hähän tule hedelmättömäxi.
nelle: mixi sina puhut heille wertauxilla?
23. Multa hywään maahan kylmetty, on se,
joka kuule sanan, za ymmärtä: joka tosin tuotMark. 4: 12.
ir. Mutta hän wastais, ja sanoi heille: teil- ta hedelmän ja teke, muutama sata kertaisen,
le on annettu tuta taiwan waldakunnan salai- muutama kuudenkymmenen kertaisen, muutama kolmenkymmenen kertaisen.
sudet *,n waan ei heille ole annettu.
2:
10.
1
2:
1 Kor.
loh. 27.
24. Toisen »vertauxen pani hän heidän etees-,
pitä
annettaman,
jolla
sä,
Sillä
on,
12.
sanoden: Taiwan waldakunda on ihmi,
hänelle
ja hänellä pitä kyllä oleman: Mutta sieldä,
wercainen, jokakylwi hywän siemenen peljolla ei ole, pitä sekin otettaman pois, kuin doonsa.
maatcsa, tuli hänen
hänelle on. l. 25: 29. Mark 4: 2s. tul. 8:18. 2;. Muttajaihmisten
l. 191 26.
»vihollisensa, kylwi ohdakkeita nisuin sekaan,
13. Sentähden minä puhun heille wertauxilla, ja meni pois.
ettei he nähden näe, eikä kuullen kule, ei myös
26. Mutta kosta oras rupeis kasmamaan,
ja hedelmän kandoi, silloin näyit myös ohymmärrä.
14. Ia heist täytetän lefaian ennustus, joka dakket.
Korwillanne pitä teidän kuuleman, ja 27. Mutta perhenisännän palweliat tulit, ja
ei ymmärtämän: ja nähden näkemän, ja ei sanoit hänelle: Herra, etkös hywää siemendä
kylwanyt peldoos? kusta siis sille on ohdakket?
äkkämän. les. 6:9. l. 29 io. Mark. 4:
10;
26.
Ap.
luk. 3:
T. 28:
28. Niin sanoi hän heille: wihamies teki.
loh. 12:- 40.
palweliat sanoit hänelle: tahdotkos etMutta
Rom. 11: 8»
kowettu,
sydän
ja kokomme ne?
on
tä
me
menemme,
ts. Sillä tämän Kansan
en: ettet te ohdakkeita
sanoi,
Mutta
ja he korwillansa tpöllästi kuulit, ja silmänsä
hän
29.
panit umben: Ettei he jostus näkisi silmillänsä, koolesanne myös temmaisi ynnä heidän kannisuja pois.
ja kuulisi korwillansa, ja ymmärraisi sydämellänsä, ja palaisit, ja minä parannaisin heitä. 30. Sallilat kaswa molemmat elon aikaan
minä elomielM
16. Mutta autuat omat teidän silmänne, silla asti: ja elon ajalla
ja
ohdakket,
heitä lyhteikuukootkat
korwanne,
sitokat
ja
teidän
ensin
he
näkemät:
sillä
he
polvetta:
mutta nisut kootkat Minun aitl. 16: 17. luk. 10: 2Z.
siin
lelvat.
taani,
minä teille: monda
l. ,: i,.
17. Sillä totisesti
joija
3,. Toisen wertauxen pani hän heidän eleenprophetata
wanhurstasta pyysit nähdä,
ja
sä,
joita
te
sanoden: Taiwan waldakunda on Sinaei nähnet: ja kuulla,
ta te näettä,
pin
siemenen wenainen ', jonga ihminen omja
kuuletta, ja ei kuullet.

sa

sanan

sen

sen

sa»

se

sanan

sen

sano:

-

«.

sen

'

sans

sanon

sanon

EwMMlium.
19
I?. s>u?.
kuin HZne.iä n-tH oli, meni hän pois, za myi
Mark. 4:30,,,.
ja kylwi peidoonsa.
18,
pellon.
luk. 13:
kaikki mitä hänellä oli, ja osti
19.
pienin
kaikkia siemenitä: MutPhil. 3:7.
z,. Joka on
niin
on
kaaon
hän
suurin
Taas
waldakunda kauppaon,
45.
Taiwan
kasunut
koska
ta
joka
puuxi,
että
»vertainen,
ja
tule
niin
lincaovan
miehen
etzi hywia pärlyjä:
lein
ja
pesänsä
löysi
yhden kallin pärlyn,
tekemät
sen
koffa
tulemat,
hän
oxille.
46. Ia
«ul
pois,
myi
sanoi
meni
mitä hänellä oli,
kaikki
wercauxen
hän
heille: Taihän
33. Toisen
hapatoxen
*,
ja
on
»vertainen
sen.
waldakunda
osti
wan
jonga »vaimo otti, ja sekoitti kolmeen makeaan
4". Taas on taiwan waldakunda
»vertainen, joka on mereen heitetty, ja kaikenjauhoja, siihen asti kuin kaikki happani.
luk. 13: 20, 21.
laisia kokoisi:
puhui
werkaikki
lEsus
Nämät
Kansalle
48. Koska se täyteen tuli, wedit he ran34.
«
ja
punalle, ja istuit ja eroilit hywät astioihinfa,
taujilla,
ilman wertauxita hän mitan
Mark.
,4
mutta mädännet he heitit pois.
hunut heille: täyteläisin 4:,,,
oli
Prophetan
kuin
49. Näin on tapahtuma mailman lopulla:
3s. Että
Engelit
suuni
joka
awan
kautta sanottu,
Mina
ulos menemät, ja eroittawat pahat
puhun
ja
ulos
mailman
l. 25:,,.
salatut
wertauxiin:
wanhurstaften kesteidä:
;<?.
78:
heidän
heittämät
Ps.
tuliseen pätziin: siel»
Ia
alusta.
ja
pitä
ja
tuli
la
oleman
itku
Kansan,
lasti
Silloin
hammasten kiristys.
lEsus
11.36.
totia. Ia hänen Opetuslapsensa tulit hänen
51. Sanoi lEsus heille: ymmärsittäkö te
ygöns, sanoden: selitä meille wertaus pel- nämät kaikki? He sanoit hänelle: ymmärsim"

sen

se
seasa:

"

sen

sano:

~

se

lon ohdakkeista.
37. Niin hän wastais, ja sanoi heille: joka
kylwä hywän siemenen, se on ihmisen poika.
z8- Mutta peldo on mailma; waan hywä
siemen, ne owat waldakunnan lapset: Mutta
1 Mos.
ohdakket owat pahan lapset.
14.
Ap.
10.
1
T. 13:
loh. 8: 44.
loh. 3: 8.
39. Vihollinen joka ne kylwi, on Perkele:
elonaika on mailman loppu: mutta elomiehet
*

owat Engelit.
40. Niinkuin

*

J0e1.,-',.

,:

lm,. K. 14:15.

me,

HERra.
Alutta hän sanoi heille: sentähden

jokaitirjanoppenut,
joka
nen
on Taiwan-tvaldakundaan oppetmt, se on perhenisännan »vertainen,
joka hänen tawarastansa tuo edes uusia ja
wanhoja.
ni. 53. Ia tapahtui kosta lEsus lopetti nämät wertauret, läxi hän sieldä.
54. Ia kuin hän tuli Isänsä maalle', opetti
52.

hän heitä heidän Synagogasansa: niin että he

ja hämmästyit, ja sanoit: Kusta tällä on tämä
tulella poltetan, niin pitä myös tämän mail- wiisaus ja nämät wäkewät työt?
man lopulla oleman.
-Mark. s: 1. luk. «:i6.
41. Ihmisen Poika läheltä Engelinsä, ja
55. Eikö tämä ole sepän poika? Eikö häheidän pltä kokoman hänen waldakunnastansa nen äitinsä kutzuta Mariaxi, ja hänen we.ljensä
kaikki pahennuxet, ja ne jotka wääryttä teke- Jakob ja loses, ja Simon ja ludas?

siis ohdakket haetan kokoon,

,

se

wät.

1.12:46. loh. 6:42.
pätziin:
56. Ia hänen sisarens, eikö ne kaikki ole
siellä pitä oleman ilku ja.hammasten kiristys. meidän tykönämme? kusta siis tällä on nämät
kaikki?
l. 8:12.
Silloin
kuldäman,
pira
4Z.
57- Ia he pahenit hänesä. Niin sanoi lEwanhurstat
niinkuin Auringo heidän IMnsa waldakun- sus heille: Ei Propheta kusakan halwembana
NHft *. Jolla on korwat kuulla, se kuulkan. pidetä, kuin Isäns maalla jakotonansa.
'Dan. 12:13. Wiis. 3:7. 1 Kor. 15:41»
Mark. 6:4. luk. 4:24. loh. 4:44.
44. Taas on taiwan waldakunda tawaran sB. Ia ei hän siellä monda wäkewätä työtä teh«mainen, joka on peldoun kätketty: jonga nyt*, heidän epäujkonsqtähpey. «Alark.6: f.
(C 2)
Minen löysi, ja kätki
ja ilon tähden,
i4' Luk.
42.

Ia heittäwät heidän tuliseen

sen:

P. Mattheuxen

20

14. Luk.

saa: ja armahti heidän päällensäs:*, japaransi
14* Kuku.
loh. 5.
l- Herodes kuultuansa sanoman Rristuresta, heidän sairaitansa.
15. Mutta kosta ehto tuli, tulit hänen Ope.
luule Johannexen ylösnosnexi, jonga kaulan
han andoi wiatoinna leikata n. lEsus ruokki tuslapsensa hänen tygöns, ja sanoit: tämä on
erämaasa 5000. miestä 5» leiwällä ja 2. kalalla, erämaa, ja aika on jo kulunut, laste Kansa,
m. käy weden päällä, ja autta petarin, joka että he menisit kyliin, heillens ruokaa ostamaan.
rupeis wajomaan. iv. paranda sairaita GeneMark. 6:35. luk. 9:12.
Zaretin maalla.
16. Niin lEsus sanoi heille: ei tarwita hei,
i. siihen aikaan kuuli Herodes Tetrarka dan menemään pois: andakat te heidän syödä:
lEsuxen sanoman.
17. Mutta he sanoit hänelle: ei meillä ole til»,
2. Ia sanoi palwelioillensa: Tämä on Josä enä kuin wiisi leipää ja kaxi kalaa.
Mark. 6:38. loh. 6:9.
hannes Kastaja: hän on nosnut kuolluista, ja
sentähden teke hän senkaltaisia wäkewltä töitä. iB. Hän sanoi: tuokat minulle ne tänne.
Mark. 6: 14. luk. 9:7.
19. Ia kasti Kansan istua ruohon päälle, ja
oli
ottanut
kiine wiisi leipää, ja kaxi kalaa, kahahti ySillä
otti
Herodes
Johannexen
3.
ni*, sitonut ja fangiuteen pannut, Herodia- lös taiwaseen, kiitti *: ja mursi,' ja andoi lei»
xen weljensä Philippuxen emännän tähden, f wät Opetuslapsille, ja Opetuslapset annoit
"l. 4: 12. I- Mark. 6:17. luk. 3: 19, 20. Kansalle, f
'iTim. 4-,.
1.6:17.
-Z-Match. iZ: 36.
4. Sillä Johannes oli hänelle sanonut: ei
20. Ia he söit kaikki, ja rawittin. Niin he
sinulle ole luwallinen händä pitä.
pelkäis
tappa,
5. Ia kuin hän tahdoi hänen
kokoisit tähteistä muruja, kaxitoistakymmendä
pidit
Prophetana.
hänen
hän Kansaa: sillä he
koria täyten.
1.21:26. luk. 20:6.
21. Mutta niitä, kuin olit syönet, olUähes
6 Mutta koffa Herodexen syndymä Juhlaa wiisi tuhatta miestä, ilman waimoita ja läppidettin *, hyppäis Herodian tytär heidän ede- sitä.
m. 22. Ia kohta waati lEsus Opetuslapsäns 5 ja se kelpais Herodexelle.
1 Mos. 40: 20.
Mark. 6:21.
siansa hahteen astumaan, ja menemään hänen
lupais
»vannotulhänelle
Sentähden
hän
edellänsä toiselle rannalle, niinkauwan kuin hän
7.
la walalla anda mitä ikänäns hän anois.
Kansan olis tyköönsä laskenut.
Mark. 6: 45. loh. 6: 16, 17.
8. Mutta niinkuin hän äitildänsä ennen neuwottu oli, anna minuUe, sanoi hän, tasa fa23. Ia kosta hän oli Kansan laskenut, astui
hän yxinäns wuorelle rukoilemaan. Ia koffa
tisa Johannes Kastajan pää.
Kuningas
tuli murhellisexi: Mutta ehto joudui, oli hän siellä yxinänsä.
9. Ia
kuitengin walan tähden, ja niiden jotka ynnä
24. Mutta haaxi oli jokeskellä merta, jach,
atrioitzit, kasti hän anda hänelle.
distettin aalloilda: sillä wastatuli oli.
10. Ia lähetti leikkamaan Johannexen kau2s. Mutta yöllä neljännesä «vartiosi», tuli
laa tornisi».
lEsus heidän lvgönsä, käyden merellä. me26. Ia kosta Opetuslapset näit hänen
11. Ia hänen päänsä kannettin fatisa, ja anrellä käymän, peljästyit he, ja sanoit: Köpeli
nettin pilkalle: ja hän wei sen äitillensä.
12. Ia hänen Opetuslapsensa tulit, jaotit se on: ja huusit pelwon tähden.
pois hänen ruuminsi», ja hautaisit sen: ja me27. Niin lEsus puhui kohta heille, ja sanoi
olkat hywäsä turwasa minä olen: älkät pelnit ja ilmoitit lEsuxelle.
il. 13. Ia kosta lEsus sen kuuli, meni hän jästykö.
sieldä pois hahdella erämaahan yxinäns. Ia 28. Niinjoswastais Petari händä, ja sano»
kosta Kansa kuuli, noudatit he händä jal- HERra, sinä olet, niin kaste minun tulla
tygös wetten päällä.
kaisin Kaupungeista.
29' Niin hai, sanoi, tule. Ia Petari astm
l4< Ia lEsus meni ulos, ja näki paljon Kan*

,

:

:

sen

uloS

14. 15. Luk.

21
EwangelillM
6. Ia te oletta rikkonet Jumalan kästyn
ulos hahdesta, ja käwi »vetten päänä, että hän
teidän säätynne tähden.
menislesuxentygö.
angaran
tuulen, Nlltt
näkl
7. Te ulkokullatut, lesaias ennusti teistä oizo. Ia kosta hänrupeis
wajomaan,
sa,
kein, sanoden:
huusi
Ia
hän peljästyi:
8. Tämä Kansa lähesty minua suullansa, ja
lioden: HERra, auta minua.
ojensi kohta kätensä, ja tar- kunnioitta minua huulillansa; mutta heidän
31. Niin lEsus
ja
sanoi
hänelle: o sinä heikkouskoi- sydämens on kaukana minusta.
tui häneen,
epäilit?
les. 29: 13. Mark. 7: 6.
nen, mixis
tyweni.
niin
hahteen,
astuit
tuuli
Waan
9.
turhaan he minua palwelewat, oz2. Kosta he
pettain
opetuxia, jotka owat ihmisten
jotka
olit
niitä
ja
ne,
hahdesa,
Mutta
tulit
zz.
kästyt.
ja
Mark. 7: 14.
händä,
olet
sanoit:
totisesti
sinä
Jukumarsit
11.10, Ia hän kutzui Kansan tygönsä, ja samalan Poika.
vi. 34. Ia kosta he olit mennet ylitze, tulit noi heille: kuulkat ja ymmärtäkät.
Mark. 6: 53.
11. Ei se ihmistä saastuta kuin suusta sisälle
he Gcnezaretin maalle.
paikan
hänen,
mene, mutta se kuin suusta ulostuls, saastutmiehet tunsit
35. Ia kosta sen
ja
kaikke
ta
ymbärins
maata,
toit
sitä
ihmisen.
lähetit he
12. Niin tulit hänen Opetuslapsensa, ja sahänen tygönsä kaikkinaisia sairaita.
36. Ia rukoilit händä, että he ainoastans noit hänelle: tiesitkös että Phariseuxet pahenit,
hänen maallensa palteseen saisit ruweta. Ia kosta he tämän puhen kuulit?
kaikki jotka siihen rupeisit, tulit terwexi.
13. Mutta hän wastais ja sanoi: jokainen
istutus, jota ei minun taiwallinem Isäni ole is1.9:21. Mark. Z io. luk. 6: 19.
tuttanut, pitä juurinensa rewittämän ylös.
15. Kuku.
loh. 15: 2.
Andakat
14.
heidän olla: he owat sokiat s»
ppharjseuxia
isäin saidvistä.
Aristus wasta
11. Osotta mikä ihmisen saastutta. m. Roettele kiain taluttajat*: jos sokia sokiata talutta,niin
Rananean waimoa
hänelle awun. iv. he molemmat kuoppaan langewat.
s
paranda monda sairasta- v. Ruokki 4220. mies1.23: 16. luk. 6: 39.^
tä 7. leiwällä ja muutamilla kalaisillaNiin
wastais Petari ja sanoi hänelle: se15.
l. hilloin tulit lEsuxen tygö Kirjanoppenet litä meille tämä »vertaus.
Mark. 7:17.
ja Phariseuxet Jerusalemista", ja sa17. Niin lEsus sanoi: »vieläkö te myös olet:

~

noit.

'

Mark. 7:

ta ymmärtämättömät?

1.

Mixi sinun Opetuslapses rikkomat wan17. Ettäkö te wielä ymmärrä, että kaikki
hinden säädyn? sillä ei he pese käsiänsä leipää mitä suuhun sisälle mene, se mene watzaan, ja
2.

syödesänsa.
sillä on luonollinen uloskäyminen.
3. Niin hän wastaten sanoi heille:Mixi myös
18. Mutta jotka suusta ulos tulewat, ns lähte rikotta Jumalan käskyn, teidän säätynnä tewät sydämestä ulos, ia saastuttamat ihmisen:

tähden?
19. Silla sydämestä ulosrulewar pahar
ajaruxer,
Sillä
kasti,
murhar, sälawuoreuder, huoru4
Jumala
sanoden: kunnioita Isääs ja aitiäs': ja joka kiroile isää eli äi- der, warkauder, waärär rodistuxer, pilkar.
tiä, hänen pitä kuolemalla kuoleman, f
1 Mos. 6: Z.
l. 8: 21.
2 Mos. 2Q: 12.
Syr.
29.
Närnät omat ne jotka saastuttamat ih3:6.
5 Mos. 5:16.
Eph. 6:2. I- 2 Mos. 21:17. 3.M05.20:9. misen: mutta pesemättömille käsillä syödä, ei
San. l. 20: 20.
saastuta ihmistä.
M. 21. Ia lEsus läxi sieldä ja poikkeis Tys. Mutta te sanotte: jokainen sanokan isälle taikka äitille: se on uhrattu, jolla sinua piti rin ja Sidonin maan äriin.
Mark. 7: 24.
>ninu!da autettaman ': ja ei ensingän kunnioi22. Ia katzo, Kananean waimo, joka niistals isäänsä eikä äitiänsä.
tä maan änstä oli tullUl, huusi händä sanoden:
Mark. 7:
(Cz>
HER"

*

*

'

«.

P. Matthcuxen

22

HERra, Dawidin poika, armahda mmun
päälleni, minun tyttäreni

sesti Perkeleldä.

waiwatan

hirmui-

Luk.

15

36. Ia han otti ne seitzemän leipää, ja kalat, kiitti, mursi, ja andoi Ovetuslapsillensaja Opetuslapset annoit Kansalle.

1.14:19.
händä »vastannut. 37. Ia he söu kaikki, ja rawittinja otit
23.
Niin hänen opetuslapsens tullt, jarukoilit hän- ylös mitä liaxi jäi, seitzemän täysinäistä koria
dä sanoden: eroita händä sinustas: sillä hän muruja.
huuta meidän jälkeemme.
38. Mutta niitä kuin söi, oli neljä tuhatta
24. Niin hän »vastaten sanoi: en ole minä miestä, ilman waimoita ia läpsitä.
lähetetty, waan kadotettuin lammasten tygö
39. Ia kuin hän oli Kansan tyköänsä laskel. 10: s» 6. Ap. T. iz: 4s. nut, astui hän hahteen, ja tuli Magdalan raIsraelin yllonesta. ja
25. Mutta se tuli kumarsi händä, sano- joille.
den: HERra auta minua.
26. Niin hän tvastaten sanoi: ei ole sowe!6. luku.
lias, otta lasten leipää, ja heittä penikoille.
1. Rristuo nuhtele merkin pwiäitä pharisen27. Niin se wastais totta HERra, syöwät xia ja Saduseuxia. n. tvaroitta opetuslapsiankuitengin penikatkin niistä muruista, jotka hei- sa heidän hapatuxestansa, in. petari teke tun»
dän herrainsa pöydälda putowat.
nustuxen Rristuxesta, ja Aristus perusta S«u28. Silloin lEsus »vastaten sanoi hänelle: O eakundansa sen päälle jaiv. Rristus rupe ilmoit<
lamaan kärsimistänsä,
nuhlele petarita. v.
waimo, suuri on sinun ustos: tapahtukon si- puhu
iyeno kieldämlsesta, ja ihmisen pojan t»l>
tyttärennulle niinkuin sinä tahdot. Ia hänen
lemisesta.
pä tuli sillä hetkellä terwexi.
ja
tuli
Galisieldä,
IV. 29. Ia lEsus läxi
l.gHiin tulit hänenjatygönsä Phariseuxet ja
ja
tygö':
ja
wuorella,
lean meren
astui
istui
Sadduseuxet kiusaten anoit häneldä, että hän merkin Tailvasta osotais heille,
'Mark. 7:31.
'siihen.
l. i2:zB. Mark. 3:11.
32. Ia paljo Kansaa tuli hanen tygönsä, ja
onduwita,
mykkiä,
raa2.
Niin
säkiöitä,
hän wastais ja sanoi heille: kosia
toit kansans
jarikkoja, ja paljo muita: ja latkit lEsuxen ehto tule, niin te sanotta: seijes tule; sillä tai,
was rustotta.
luk. 12 t 54.
Talkain eteen: ja hän paransi heidän.
Mutta ei hän sanakan

:

As. 35: 5- Mark. 7: 32.
että Kansa ihmetteli, kosta he näit
Niin
z».
Mykät puhmvan, raajarikkot terwenä, onduwat käywän, ja Mat näkemän: ja kunnioitit Israelin lumalata. Opetuslapsens tyV. 32. Ia lEsus kutzui
gönsä, ja sanoi: minä armahdan Kansaa, että he owat jo kolme päiwää minun tykönäni
tviipynet, ja ei ole heillä mitan syöläwätä ja
en minä tahdo heitä tyköäni syömätä poislasMark. 8: 1.
kea, ettei he tiellä wcnpuisi.
Opetuslapsensa
hänelhänen
33. Niin ftnoit
niin
montasa
eramaasa
me
saamme
le: kusta
:

3. Ia huomeneltain tänäpänä tule kowa ilma; silla tailvas rustotta, ja on walju. Te
ulkokullatut, te taidatte taiwan muodon duomita, mutta aikain merkejä et te taida duo:

mita?
4.

Tämä

häjy ja huorintekiä sukukunda etzi

merkkiä ja ei hänelle pldä merkkiä annettaman, »vaan lonan Prophetan merkki *. Ia
hän jätti heidän, ja meni pois. *lon. ,:i.
:

Matth.

12: 39,

Ia kosta hänen

Opetuslapsensa olit
tullet ylitze toiselle rannalle, olit he unhottanet
otta leipiä myötänsä.
Mark. 8:14.
6. Mutta lEsus sanoi heille: katzokat ja kada leipää, kuin me rawitzemma niin paljo
wahtakat teitänne Phariseusten ja Saddu>eusKansaa.
luk. 12: 1.
34. Ia Msus sanoi heille: mondako leipää ten hapamxesta.
ja
ajattelit
itzellens, sanoden: Se
7. Niin he
teillä on? He sanoit: seitzemän, wähä kamyötämme.
leipiä
wi, etten me ottanet
laisita.
11. 5-

'

zs. Niin hän käjkiKausan maan päälle istua
atrioitzemaan.

8. Mutta kosta

lEsus

sen

ymmärsi, smM

23
EwanaMtM.
16. 17. Luk.
hän heille: te wähäuffoiset, mitä te ajatteletta gän sanomasta, että hän oli lEsus Kristus,
l. 17: 9. Mark. 8: 30. luk. 9: 21.
käkenänne, ettette leipiä myötän ottanet?
ymmärrä,
wielä
IV.
21. Siitä ajasta rupeis lEsus julistataikka
ettäkö
te
Ettäkö
9.
leipää
maan
Opetuslapsillensa, että hänen piti Jewlidelle tuhannelle,
muista niitä wiittä te korjaisitta?
rusalemiin menemän, ja paljon wanhimmilja kuinga monda koria
1.14:17)20. loh. 6:9.
da ja Pappein päämiehildä ja Kirjanoppeneil'

Niin myös niitä seitzendä leipää neljälle da kärsimän, ja tapettaman, ja kolmandena
"l. »o: 17, >8.
tuhannelle, ja kuinga monda koria te korjai- päiwänä ylösnouseman.
Mark.
,s:
Matth.
34.
3:
31.
sitta?
22. Ia Petari otti hänen erinäns, rupeis
11. Kuinga et te ymmärrä, etten mmc, lelpidäis händä nuhtelemaan, sanoden: armahda itziwästä teille sitä sanonut, että teidän
ja
teitänne
äs HErra: Mön sinulle se tapahtuko.
SadduPhariseusten
tawahtaman
23. Niin hän käänsi hänens ymbärins ja sastllsten hapatuxesta?
ymmärsit,
kästenyt
ettei hän
noi Petarille: mene pois minun tyköäni Sata12. Silloin he
hapatuxesta,
leiwän
na, sinä olet minulle pahennuxexi: ettes ymheitä itziänsä kawahta
opista.
ja
märrä niitä, jotka Jumalan owat, mutta ne
Sadduseusten
lyutta Phariseusten
m. 13. Mutta koffa lEsus tuli Sesarean jotka ihmisten oivat.
maan ariin, joka kutzutan Philippuxen, kysyi v. 24. Silloin lEsus sanoi Opetuslapsille»,,
ja sanoi: Kenengä sa- sa: jos joku tahto minun peräsäni tulla, hän
hän Opetuslapsildansa,
Pojan olewan? kieldäkän itzensä, ja ottakan ristinsä, ja seuminun
ihmisen
nowat ihmiset
Mark. 8:27. luk 9: iz.
l. 10:35. Mark. 8-. ,4.
ratkan minua.
luk.
Niin
Monikahdat
Johannes
he sanoit:
9:23. l. 14: 27.
14.
Kastajan '; Mutta muutamat Elian: Muu25. Sillä joka tahto hengensä wapahta, hän
tamat taas Jeremian, taikka jongun Prophe- hukutta sen: mutta joka hengensä hukutta minun tähieni, hän löytä sen.
l.
'1.14:2.
35.
taista.
Mmk. 3:35- i.«k. 17:33. loh. 12:25.
is Sanoi hän heille: mutta kenengä te ja26. Sillä mitä se autta ihmistä, los hän kalnona minun olewan ?
16. Wastais Simon Petari ja sanoi: sina ken mailman woittais, ja sielullensa sais wahingon? taikka mitä anda ihminen sielunsa lu«let Kristus sin eläwän Jumalan poika.
l.
11:
Mark. 8: ,6. lii?. 9: »s.
Ap.
T« 8: 3?. nastuxexi?
Ah. 6:69.
27.
l. 9: 20. 1 loh. 4: 15. 1.5: 5.
27. Sillä ihmisen Bolka on tulewa Isäns
»7- Ia lEsus »vastaten sanoi hänelle: Autu- kunniasi», Engelittensa kansa*: ja silloin hän
as olet sinä Simon lonan Poika, sillä ei liha maxa
kullekkin töidensä jälken. f
M meri ilmoittanut sitä sinulle, mutta minun 5 Zak. 14: 5. Matth. 25: 31. l. 26: 64.
Isäni joka on Taiwaisi». 1 »or.«: 10.
Mark. 8: 38. lud. Ep. w. 14. Ps. 02: 13.
,8. Mutta minä myös sanon sinulle: sinä
Nom 2:6. Ilm. K. 2:23.
olet Petari', ja tämän kallion päälle f tah28. Totisesti minä sanon teille: muutamat
don minä raketa minun Seurakundam: jaHel- seilowat tasa, joiden ei suingan pidä kuolemata
min portit ei pidä händä »voittaman.
maistaman, siihenasti kuin he näkewät ihmisen
io.

....

'

'Irh.

1 Kor. 3:11. Pojan tuleman hänen waldakunnasansa.
Eph 2: 20.
Mark. 9: 1. luk. 9: 27.
y. Ia minä annan sinulle raiwanwalda17. Luku.
lunnan awaimer: ja Mira sinä maan pääl1 Aristus kirkastetan wuorella. v. wasta Olä sidor, pira sidorun oleman raiwaila:
petuslasten kysymyxcen Eliasta, m. Paranda
K Mira sinä paastar maan paalla, sin pira kuutaudiUisen,
jota ei opetuslapset «voinet pa»
»leman
raiwmsa.
randa
puhu piinastansa, v. Maxa weron
l> 13: 18. loh 20:23.
kalan suusta otetulla rahalla.
20. Niin hän haasti Opetuslapsiansa, kellen,
1 Ia

1:42.

-Z-les. 23:16.

,

"
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s»a kuuden päiwän perästä
ja

P. MatheuM'

otti lEsus Pctarm, ja Jakobin Johannexen hänen
weljensä ja wei heidän erinäns korkialle wuorelle.
Mark. 9: 2. luk. 9: 28.
2. Ja kirkastettin (2) heidän edesäns, ja hänen kasivonsa paisti niinkuin Auringo: ja hänen waattensa tulit walkiaxi niinkuin walkeus.

i.

17. Luk.

min waiwamn ; sllla han

lange

uzein

tuleen

ja usein weteen.
16. Ia minä toin hänen sinun opetuslastes tygö ja ei he molnet händä paranda.
17. Niin lEsus wastaten sanoi: O epäusto,.
Nen ja nurja sukukunda, kuinga kauwan minun pitä teidän kansanne oleman? kuinga kau(a) Gr. niuutettin.
wan minun pitä teitä kärsimän? tuokat händä
3. Ia katzo, heille näwyit Moses ja Elias, minulle tänne.
jotka puhuit hänen kansansa.
18. Ia lEsus rangaisi sitä, ja Perkele meni
ja
Petari,
sanoi lEsuxelle: hänestä ulos: ja poika parani sillä hetkellä.
4. Niin wastais
hywä
meidän
olla: jos sinä
on tasa
HERra,
19. Silloin menit Opetuslapset lEsuxen ty»
tahdot, niin me teemme tähän kolme majaa, gö erinäns, ja sanoit: Mixen me woinet sitä
sinulle yhden, ja Mosexelle yhden, ja Elialle aja ulos?
yhden.
20. Niin lEsus sanoi heille: teidän epäuskonpuhuisansa,
paistakatzo,
ne
Wielä
hänen
tähden. Sillä totisesti minä
5.
teille: jos
wa pilwi ymbäri warjois heidän: ja katzo, ani teillä olis usto niinkuin sinapin siemen, niin <U
piltvestä sanoi: Tama on si minun rakas taidaisitte
tälle wuorelle: siirrä sinus täs,
poikani, johonga minä mielistyin: kuulkar ta sinne, niin stirtyis: ja ei teille mitan olis
l. ,1: 21.
1.3:17. Markiin.
mahdotoinda.
Mark. n:»,.
handa.
luk. 17:6. 1 Kor. 13:2.
l<9:?' loh. 1:34. 2 Pet. 1:17.
6. Ia kuin Opetuslapset
21. Waan tämä suku ei mene muutoin ulos,
kuulit, langeisit
sangen
peljästyit
kaswoillensa,
ja
kolvin.
kuin rukouxella, ja paastolla.
he
iv. 22. Kosia he asuit Galileasa, sanoi lE7. Ia lEsuS tuli, ja rupeis heihin, ja
noi: nostat, ja älkät peljätkö.
heille: tapahtuwa on, että ihmisen Poika
kenostit,
ei
silmänsä
annetan ylön ihmisten kasiin.
he
8. Mutta kosta he
l. 16: 21. l. 22: 18. Mark. 9: 31.
tän nähnet, waan lesuxen yxinänsä.
ii. 9. Jakuin he menit wuorelda alas, haasluk. 9: 22, 44. l. 18: 31. l. 14: 26.
tilEfusheitä, sanoden: älkät kellekkän tätä nä23. Ia he tappamat hänen, ja kolman-,
ylös. Ia he tulit
kyä sanoko*, siihenasti kuin ihmisenPoika kuol- dena Päiwänä hän
sangen murhellisexi.
-1.16:20.
luista
v. 24. Mutta kosta he menit Kapernaumiin,
io. Niin hänen Opetuslapsensa kysyit häneltulit »verorahan ottajatPetarin tygö, ja sanoit:
dä, sanoden: Mixi siis Kirjanoppenet
eikö teidän Mestarinne ole tottunut lverorahaa
mat, että Elian pitä ennen tuleman?
:

,

sanon

sanoa
se

sen

sa-

sus

nouse

nouse.

sano-

11. Niin lEsus waslaten sanoi heille: Elias
tosin tule ennen *, ja kohenda kaikki.
"Ma1.4,5. Matth.n:i4. Mark.9tii,i2.
12. Mutta minä sanon teille: Elias on io
tullut: ja ei he tundenet händä, mutta teit hänen mitä he tahdois: Niin myös ihmisen Poika on heildä kärsimä.
13. Silloin ymmärsit Opetuslapset hänen

maxamaan?

2s. Sanoi hän: on. la* kuin hän tuli
huoneseen, ennätti hänen lEsus, ja sanoi: mitäs luulet Simon? kuilda maan Kuningat ottamat tullin eli weron? omilda lapsildansa,
"!.«:«.
Rom. i; 7.
taikka wierailda ?
26. Petari sanoi hänelle: wierailda. Sanoi
lEsus hänelle: Niin lapset owat wapat.
Kastajasta
sanonen
heille.
27. Mutta etten me heitä pahennaisi, nim
Johannes
m. 14. Ia kuin heKansan tygö tulit, tuli y- mene merelle, heitä onges, ja ota se kala, kum
löyxi mies hänen tygöns, ja langeis polmillens ensin ylöstule: jase,awa hänen suunsa, niinsja sija anna heille minun
dätrahan: ota
hänen eteensä. 'Mark 9:'7- luk. 9:38.
minun
nun
HERra,
edestäs.
armahda
sanoi:
2
Ia
15.
18. s."k.
Mkaani, sillä hän on kuutaudillinen, ja ko*

:
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18 Luk.
18.

Lttktt.

Mitä te luuletta? jos jollakin ihmisellä
sata lammasta, ja yxi heistä exyis: eiköj»

i2.

olis

karttamaan ylpeyttä ja pa- hän jätäis nhdexankymmendä ja yhdexän,
Aristus opetta
»i. Weljea rikoxesta ojendamaan u>.
menis muorille, ja etzis sitä exynvttä?
mieluiftsti andexi andamaan jonga hän werluk. 15 4.
laulella, welasa olewasta palweliasta, seliltä.
13. Ia jos niin tapahtu, että hän lyötä sen,
hetkellä tulit Opetuslapset lEsuxen totisesti sanon minä teille: hän iloitze enämmin
Idillä
>3 tygö, sanoden: kuka siis on suurin tai- siitä, kuin yhdexästäkymmenestä ja yhdexästa,
~

hennusta,

;

-

Mark. 9)4jotka ei exynet.
wan waldakunnasa.
luk. 9: 46.
14. Niin ei ole myös teidän Isänne tahto, jotygönsä
lapsen,
ja
kutzui
asetti
ka
on taiwaisa, että joku näistä pienimmistä
lEsils
2. Ia
„,

keskellensä.
sm heidänsanoi:
hukkuis.
totisesti minä sanon teille: ellet n.
2.

Ia

niinkum lapset', niinet te
taiwan
waldakundaan.
ftiingan sisälle tule
51. 19: 14. 1 Kor. 14: 20.
joka itzens alenda niinkuin
4. Sentähden
taiwan waldakunnasa.
lapsi
on
suurin
se
timä
joka
e. Ia
holho senkaltaisen lapsen minun
1.,«,: 4,.
nimeeni, hän holho minun.
6. Mutta joka pahenda nhden näistä pienimmistä, jotka ustowat minun päälleni, parambi hänen olis, että myllyn kiwi ripustettaisi»
hänen kaulaansa, ja hän upotettaisin meren syMark. 9: 4,. Luk. 17: i,
WIMN.
7. Woi mallmaa pahennusten tähden, sillä
pchennuret kummingin tulewat*! Woi kuttengin sitä ihmistä, jongakautta pahennus tule!
Kor. 11:19.
jos
sinun kätes, taikka jalkas pa8. Mutta
ja heitä pois
niin
sinun,
leikka ne
henda
tyköäs. Parambi on sinun elämään sisälle mennä onduwana, taikka raajarikkona, kuin etla,
sinulla olis kaxi kättä eli kaxi jalkaa, ja heitel. s: 30.
täisin ijankaikkiseen tuleen,
Mark. 9: 43. Kol. 3: 5.
9. Ia jos sinun silmäs pahenda sinun, niin
puhkaise se ulos, ja heitä pois tyköäs: Parambi on sinun silmäpuolia elämään sisälle mennä,
kuin sinulla olis kaxi silmää, ja heitetäisin hels
wetinmleen.
ia. Katzokat, ettet te katzo ylön yhtäkän
näistä pienimmistä: sillä minä sanon teille: heidän Engelinsä* Taiwasa näkewät aina minun
Mi kaswon, joka on taiwaisa. Ps. 34: 8.
ii. Sllla ihmisin poika mli autuaxi re«maan fira tuin kadonur M.
10.
te käänny, ja tule

~

is. Mutta jos sinun weljes rikko sinua
wastan, niin mene ja nuhtele' händä kahden
kesken yxinäns: los hän sinua kuule, niinS

olet weljes woittanut f

'

3

Mos.

,9 -. ,7.

Gal.6:

1.
luk. 1?: 3.
20.
19,
I- 1 Kor. 9: 19. lak. 5:
16. Mutta jos ei hän sinua kuule, niin ota
wielä yxi eli kaxi kansas: että kalkki asia kaholis.
den eli kolmen todistajan
,
8Mos. 19: iZ< loh. i?» 2Kor. 13: 1.
Ebr. io: 28.
ellei
Mutta
hän niitä tahdo kuulla, nim
17.
seurakunnalle: ellei hän seurakundaa tottele, niin pidä händä pakanana jaPublikanina.
Ron». 16: 17. 1 Kor. 5: 9. 2 Thess. 3: 14.

Syr. iy:

13,

14.

suusa

sano

2

loh.

sanon

w.

io»

minä teille: Raikki Mi18. Totisesti
olera re maan päällä sidorra, pira
kaikki
mira re
man sidorur raiwasa: Ia
oleman
paastärramaanpäällä, pira

raiwasa. l. is: 19. Ioh.«: 2,.
19. Taas sanon minä teille: misä ikänäns
asiasi» kaxi teistä sopimat maan päällä, jota
he rukoilemat, sen heidän pitä saaman* minun

taiwaisa.

l.»:
1 loh.
22.
l.
14.
lak. 4: 3.
3:
5:
2Q. Sillä kusit kaxi raikka kolme rulewar
kokon minun nimeeni, siinä minä olen hei-

Isäldäni, joka on

'

».

dän keffellänsä.
m. a,. Silloin Petari tuli hänen tygönsä.
ja sanoi: HERra, kuinga usein minun pita
»veljelleni, jokarikko minua wastan, andaman

andexi?

vlyo

seitzemäsä kerrasa kyllä?
luk. 17: 4.

Sanoi lEsus
(D)

22.

hänelle: en minä

sano

sinulla
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'8. ?9. Luk.

sinulle ainoastans seitzemän kertaa, mutta sei-

i<).

Luku.

tzemänkymmendä kertaa seitzemän.
1 IVsus paranda Kansaa, n. puhu awioparin erosta,a awiojaädystä. m. Siuna lapsia,
23. Sentähden on taiwan waldakunda Kuningahan »verrattu, loka tahdoi lukua laskea iv. Neuwo vbtä rikasta nuorukaista, ja puhurif,
kauden waarallisudcstn. v. kohdutta niitä jo»
palmeliainsa kansa.
ka iliwangeliumin tähden jotakin kärsimät.
rupeis
yxi
lastemaan,
tuli
24. Jakuin hän
hänen eteensä, joka oli hänelle melkaa kymme- l.s^a 'tapahtui, kosta lEsus oli lopetkmut
nämät puhet, läxi hän Galileasta, jatuli
nen tuhatta leiwistätä.
2;. Mutta ettei hänellä ollut maraa maxa, ludean maanrajoille': sillä puolellclordani»!
Mark. io? 1.
kasti hanen Herrans hänen myytä, ,a hänen
2. Ia paljoKansaa seurais händä: ja
emändäns, ja lapsensa, jakaikki mitä hänellä
hän
paransi heitä siellä.
oli; ja maxetta.
Tt,
26. Niin se palwelia langeis maahan, ja ru3. Ia Phariseuxet tulit hänen tygönsä,
koili händä, sanoden: Herra, ole karsimälli- kiusaisit hända, ja sanoit hänelle: saako mies
nen minun kansani, ja minä maxan kaikki si- eritä mainiostansa kaikkinaisen syyn labdcn? !
nulle.
4. Niin hän mastais, ja sanoi heille: ettäkö
te
palmeliata,
ole lukenet, joka alusta ihmisen teki, mie27. Niin armahti Herra siitä
päästi hänen, ja andoi hänelle welan andexi
hexi ja maimoxi hän heidän teki?
1 Mos. 1: 27.
l. 5: 2. Mal. 2:14.
28. Niin se palwelia meni ulos, ja löysi yhden kansapalmelioistansa, joka hänelle oli mels. Ia sanoi: sentähden pitä ihmisen luopukaa sata penningitä: ja hän tartui häneen, ja man Isästänsä ja äitistänsä, ja »vaimoonsa sikiristi händä kurkusta, sanoden: maxa minulle dottu oleman: ja ne kari tulemat yhdexilihaxi:
i Mos. 2:24. Mark. 10:7.
1 Kor. y: 16.
welkas.
l. 7:10,11. C-ph. Z:Zi,
29. Niin hänen kansapallveliansa langeis
maahan hänen jalkainsa juureen, ja rukoili hän- , 6. Nim ei he ole enä kari, mutta yxi liha.
dä, sanoden: ole kärsiwällinen minun kansa- Jonga siis Jumala yhieen sowitti, ei pidä ih1
misen sila eroittaman.
ni, ja minä maxan kaikki sinulle.
ja
ei
waan
sanoit
meni
hänelle! Mixi Moies kasti anda
30. Mutta hän tahtonut:
7. He
heitti hänen torniin, siihenasti kuin hän welan erokirjan, ja hyljätä hänen? 5 Mos. 21: i.
Matth. 5: Zi.
maxais.
8. Sanoi hän heille: teidän sydämenne ko31. Mutta koffa muut hänen kansapalweliannäit mitä tehtin, murehdit he sangen komin, wude», lähden sallei Moses eritä teitä teidän
tulitja ilmoilitHerrallensa kaiken muä tehty oli. »vaimoistanne: Waan ei alusta niin ollut:
9. Multa minä sanon teille: kuka ikänäns
32. Silloin kutzui Herra hänen eteensä, ja
sanoi hänelle: sinä paha palwelia, minä annoin hylkä »vaimonsa muutoin kuin huoruden lähja nai toisen, hän teke huorin: ja joka
sinulle andex, kmken sen welan, ettäs minua den,hyljätyn
otta, hän teke huorin.
rukoilit.
K 5: 32. Mark. 10:11. luk. 16:18.
33. Eikö myös sinun pitänyt armahtaman
finun kansapalweliatas, niinkuin minäkin ar- . io. Hänen Opetuslapsens sanoit hänelle:
jos miehen asia niin on waimon kansa, ei sitte
mahdin sinua?
hywä naida.
ja
annoi
ole
wihastui,
34. Ia hänen Herransa
kuin
11.
Nun hän sanoi heille: ei tätä sanaa kaikpöweleille,
siihenasti
han maxais
hänen
oli
weikaa.
mutta ne joille se annettu on.
käsitä,
mitä
ki
hän
hänelle
kaikki
1 Kor. 7: 2,7,9,17.
myös
teIsäni
Niin
minun
taiwallincn
35.
12. Sillä muutamat owat kuohitut, lotm,
ke teille, jollet te kukin »peljellensa teidän sydämt-nsä kohdusta niin syndynet owm: ja owat
«istänne anna andexi heidän rikoxitansa.
kuolMt,. jotka ihmlsildäckuchltut swat: ia.
K<i: 14.
»0..
o.vat
'

"

sa

sen

.
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19 20. Lltk.
Kamelin käydä neulan silmän läpitze, tum rikomat kuohitut, jotka Taiwan waldakunnan
*.
Joka kan tulla Jumalan waldakundaa».
tähden itze heitäns kuohinnet oivat
käsittä,
se
käsittäkan.
25. Mutta kosta hänen Opetuslapsensa sen
sm taita5 1 Kor. 7:32,
peljästyit he sangen komin, sanoden:
kuulit,
1.9:5.
tygönsä
wietin
lapsia,
kuka
Silloin
siis
taita autuaxi tulla?
hänen
.m. 13.
päällens
ja
kätensä
ru26.
heidän
lastis
Niin
lEsus kahahti heidän päällens, ja
että hän
Opetuslapset
nuhtelit heitä.
sanoi heille: Ihmisten tykönä on se
koilis: mutta
Mark. 10: 13. luk. 18: 15.
mutta Jumalan tykönä omat kaikki mahdolliolla,
Waan
lEsus
sallikat
lasten
set.
Jer. 32:17. 3ak. 8:6. Luk. 1:37.
14.
sanoi:
l. 13: 27.
jaälkät kieloako heitä tulemasta minun tygöni;
taiwan
1.i«:,.
waldakunda.
V. 27. Silloin wastais Petari, ja sanoi häsillä senkaltaisten on
pannut
kätens heidän nelle: katzo, me luowuimma kaikkista, ja seu15. Ia kuin hän oli
päällensä, meni hän sieldä pois.
ramma sinua: mitä siis meidän siitä on?
yxi
hänelle;
katzo,
16.
sanoi
IV.
tuli-M
Mark. io 28. luk. 18: 28.
Ia
pitä
hywää
mitä
minun
tekeMestari,
Niin
28.
sanoi lEsus heille: totisesti sanott
h»wä
män, että minä saisin ijankaikkisen elämän? minä teille, te lotka minua oletta seurannet,
Mark. ic>: 17. luk. 18: 18.
siinä udesa spndymisesä, kosta ihmisen
Poika
myös
istuimella,
pitä
sanoi
kunnians
teiNiin
hän
mixi
sinä
hänelle:
kutzut
istu
hänen
17.
minun hywäxi? E» ole kengän h?wa, waan Dan istunen kahdellatoistakymmenellä istuiM Jumala. Mutta jos sinä tahdot elämään mella, duomiten kaxitoistakymmenda Israelin
Luk. «-.29,30.
Mlle tulla, niin pidä kästyt.
sukukundaa.
kutka?
jokainen
18. Hän sanoi hänelle:
lEsus sanoi: 29. Ia
kuin luopui huoneista,
pidä
rappaman:
pidä
ei
finun
sinun
huo- taikka welistä, taikka sisarista taikka Isästä,
lin tekemän: ei sinun pidä warastaman: taikka äitistä, taikka emännästä, taikka lapei sinun pidä waärin rodistaman.
sista, taikka pellosta, minun nimeni tähden,
, 2 Mos. 20: 13, :c. 5 Mos. 5: 17, :c.
hänen pitä satakertaisesti saaman, ja ijankaikly.Runnioira Isaas ja Amas*: jafinun kisen elämän perimän.
5 Mos. 33:
pim rakastaman lahimmäistäs niinkuin »ye
12.
Mark.
10: 30.
Job. 42:
jmnas. -jmonda
tule wiimei1.15:4. Cph. 6:2. f; Mos. 15:18.
Mutta
ensimmäistä
30.
Matth. 22: 39. Nom. 13:9. Gal. 5:14. sexi, ja »viimeistä ensimmäisexi.
l. 2c>: 16. Mark. 10: li. luk. 13: zo.
lak. 2: 8.
22. Sanoi nuorukainen hänelle: kaikki nä,
mät' olen minä .pitänyt nuorudestani: mitä
20. Lllktt.
Vielä minulda puuttu?
K
Ilksus pane edes wertauxen työwäestä wii»
21. Sanoi lEsus hänelle: jos sinä tahdot mamaesä. v. puhu kärsimisestänsä.
i«. NuhM täydellinen, niin mene ja myy mitä sinul- tele Zebedeuxen poikia kunnian pyynnön tah»
la on, ja anna waiwaisille: ja sinun pitä saa- den ja neuwo kaikkia opetuslapsiansa nöyry.
man tawaran taiwasa *: ja tule ja seura mi- teen. iv. Paranda 2 sokiata Jerikon tykönä.
*1.6:,0. Luk. 12: n.
nua.
waldakunda on Perhcni.sänErillänantaiwan
22. Mutta kosta nuorukainen kuuli sen puwerminen, joka warhain huomenelhen, meni hän pois murehisansc»; sillä hänellä dain läxi ulos palkkamaan työwäke wiinamäHli palm tawarate».'
keensä.
2. Ja kuin hän oli sopinut työmiesten kansa
23. Mutta lEsus sanoi Opetuslapsillensa:
päiwäpenningistä
työlästi
sanon
minä keille: Rikas tule
totisesti
lähetti hän heidän Viinataiwan waldakundäan.
Mark. i«,: 24.
mäkeensä.
l Nm. 6: 9, IV.
3- Ia hän meni ulos liki kolmannella hetkel»4. Ia taas
minä tMe.' huokiambi on lä, ia näki muita seisoman turulla jomilasna:
:

«

,

?.

*

;

,

'

sanon

.
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21.

Lnk.

4- Ia »anoi heille: Mengät myös te wima- miehille, la Kmanoppenuille: ja he duo.,»»«,
mäkeen: ja mitä kohtullmen on, niin minä wat hänen kuolee n,an:
annan teille. Niin he menit.
l. 16: 21. Mark. io: 32. luk. ig: 31.
ja
Taas
meni
ulos
5.
hän
liki kuudennella
19. Ia ylönandawar hänen pakanoille pil,
yhdexännellä hetkellä, ja teki myös niin.
kolla, ia ruoffltta, jaristinnaulitta*: ia kol»
6. Mutta yhdellätoistakymmenenellä hetkel- malidena päiwänä on hän ylösnousema.
lä läxi hän ulos, ja löysi muita joutilasna sei111. 20. Silloin tuli hänen lpgönsä Zebedeu,
somasta: ja sanoi heille: mixi te tasa kaiken
päiwän joutilasna seisotte?
xen poikain äiti poikinensa, kumarsi ja ano, 10,
l 4:«. Mmk »o.- ,^.
7. He sanoit hänelle: sillä e, ole kengän mei- tain häneldä.
te
21. Waan hän sanoi hänelle: mitäs tahdot?
lvimamäkeeni, ia mitä kohtuus Sanoi hän hänelle: sano, että nämät kaxi minun poikaani istuisit, yxi sinun oikialla
on, pitä teidän saaman.
ja toinen wasemallas, sinun waldakunnasas.
wiinamäen
8. Mutta kosta ehto tuli, sanoi
ja
työwäki,
22. Niin lEsus »vastaten sanoi: et te tieds
Isändä Perhensä haldialle: kutzu
palkkansa,
mitä
te anona. Woittako juoda Kalkin',
Viimeisestä
rumeten
maxa heidän
jonga minun pitä juoman, jakastetta sillä Kasensimmäisiin asti.
9. Ia kuin ne tulit, jotka liki yhdellätoista- tella, jolla minä kastetun? He sanoit hänelle:
l. 2<: ,y, 42. loh. >z: ,1.
kymmenenellä hetkellä tullet olit, sait he kukin Me lvoimma.
penninginsä.
23. Ia hän sanoi heille: Minun Kalkkini to10. Mutta koffa ensimmäiset tulit, luulit he sin te juotta, ja sillä Kastella, jolla minä kasenämmän saamansa: Ia he myös sait kukin tetan, te kastelan: Multa istua minun oikialla
penninginsä.
kädelläni, taikka wasemallc», e» ole minun
napisit
11. Ia kuin he sait,
he Perhenisän- andaniisellani, waan joille se on »valmistettu

tä palkannut.
myös minun

Hän sanoi heille:

mengät

sen

"

dätä wastan,

12. Sanoden: Nämät »viimeiset owat yhden hetken työtä tehnet, ia sinä teit heidän
meidän werraxcmme jotka olemma kandanet
päiwän kuorman ja helden.
13. Niin hän wastais ja sanoi yhdelle heistä:
ystäwäni, en te minä sinulle wääryttä: etkös
sopinut minun kansani määrätnstä penningistä?
14. Ora se kuin sinun tule, ja mene matkaas:
mutta minä taydon tälle wiimeiselle unda niinkuin sinullengm.
15. Mai engö minä saa tehdä mlnun kalustani niitä mmä tahdon? taikka katzotkos sentähden karsasti, että minä hywä olen?
16. Nun wiimeiset tulewat enfimmäisixi ia'en,

minun Isäldäni.

24. Ia kosta ne kymmenen sen kuulit, närkästyit he niistä kahdesta wc! merestä.
Mark. »o: 41. luk. 22: 24.
Mutia
25.
lEsus kutzu» heidän tygöns,,'«
sano,: te tiedätte, että Kaniain Päämiehet wallitzemar heitä, ja yllmmäisillä on »valda heidän
ylitzensä.
Mark
Luk. 2,:
42.
pidä
e,
oleman teidän keste»
26. Waan nun
,<>:

,<

nänne: mutta >.oka tahto teidän seasanne suuri»
olla, se olkan teidän palmelianne.
27. Ia joka tahto Mdän seasanne ensimmäi»
nen olla, se olkan teidän palwelanne.
28.Niinkuin ei ihm-sen Pocka tullut että Kända piti palweldaman, mutta että hän paiwo
lunastuxexi monen
simmäiset wiimeisixi'.'GMa monda owar lis", ja andats hiensä
t»k. 22: 27. Mark. >:
knyurur, mnrm haraat walinlr. 5 l,?: ,0. edelia. -s
f Matth 22:14. Phil. 2:7. -j- 1 Tim. 2: 6. Tit. 2: 14.
Mark. 10:31. luk. 13:30.ylös
1 Pet.
19, 21.
meni
Jerusalemiin,
K '7. Ia lEsils
IV. 29. Ia heidän lähxeisänsä Jerikosta, ftllja otti kaxitoistakymmendä Opetuslastansa erirais händä paljo Kansaa.
näns tiellä tygönsä: ja sanoi heille:
3x Ia katzo, kaxi sokiata istmt tien oheja,
18. Katzo, me menemmä ylös Jerusalemiin,
ja ihmisen Poika Mannelan Pappein M- kosta he kuulit, että lEsus' ohitzekäwi, h»">»t
'

.

.

,

''

'

«

»:
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Ewangelillm.
29
Luk.
Dawidin Poika armahda Pojallei kiitetty olkon se joka mle HERran
he sanoden HERrai°:
is.
nimeen.' Hosianna korkiudesa.' Ps. i>B: 20.
Marl
Luk. 18: 3^.
meitä.
Kansa
torui
»valkenemaan.
heitä
Matth. 23: 39. Mark. 11: 9. luk. 19: 38.
-i. Niin
sanoden:
enämmin,
Ia kuin hän tuli Jerusalemiin, nousi
HERra ie».Kaupungi,
Mutta he huusit
meitä.
koko
sanoden: kuka on tämä?
poika
armahda
Dawidin
ja
11.
tämä on lEsus se Proseisahti,
tnNiin
Kania
sanoi:
heidän
kutzui
lEsus
22. Ia
1.,:
«önsä, ja stlnoi: Mitä te tahdotta, että mi- pheta Galilean NazaretWä.
ii-12. Ia lEsus meni sisälle Jumalan Tempnun pitä teille tekemän.
ajoi ulos kaikki jotka myit ja ostitTempliin,ja
Sanoit he hänelle: HERra, etta meija
waihettajain pöydät ja kohkoisten kaulifä,
dän silmämme aukenisit.
pitziain
ja
tarttui
heitä,
istuimet hän kukisti. 5 Mof. 14: 25.
34. Niin lEsus armahti
45.'10h. 2: 13,14.
heioän silmiinsä: Ia he sait kohta näkönsä, ja Mark. 11: 15. luk. 19:kirjoitettu
on: minun
sanoi
heille:
13. Ia
fturaisit händä.
huoneni pitä rukous huoneri kutzuttaman
21. Luku.
mutta te oletta sen tehnet ryöwäritten luolaxi.^les- 56: ?. -j- Zer.7: 11.
n.
aja
Jerusalemiin,
Rarkotta kaul. IVsus
14. Ia hänen tygönsä tulit sokiat ja ondupantekiät Templistä, japaranda
Aiw fikuuapuun. lv. puhu vlimmaisten pap> wat Templisä: ja hän paransi heidän.
pci» kansa Mirastansa, ja nuhtele heitä we«auis. Mutta kosta Pappein päämiehet ja kirjanopenet näit ne ihmet, kuin hän teki, ja lapM.
l.j>a kuin he lähestyit lerusalemita, ja tulit set templisä huutawan, ja sanoivan: Hostan-Betphagen Oliymäen tygö, lähetti lE- na Dawidin Pojalle, närkästyit he.
16. Sanoit hänelle: Kuuletkos mitä namat"
19:29.
sus kaxi Opetuslasta. Mark. 1. Luk.joka
21.

:

'

2,

«.

*:

«

on
2. Sanoden heille: Mengät kylään
teidän edesänne: ja te löydätte kohra aasintamman sidottuna, ja warsan hänen kansansa:
paästakät ne, ja luokat minulle.
3. Ia ios joku teille jotakin.sano, niin sanokat: HERra niitä tarwitze: ja kohta hän las-

sanowat? Niin lEsus, sanoi heille: Kuulen kylv.
la. Ettäkö te kostan ole lukenel, Lasten ia.
imcwäistcn suusta olee sinä kutoxen walmista->

nut?
Ps. 3:3.
17. Ia han luowui heistä, ,a meni
punaista Berhaniaun, »a oli siellä oölä.
lii. 18. Mutta huomeneltain Kaupungihin
ke heidän.
palaitesansa,
tapahdui,
täyteMark.,.: «2.
tämä
kaikki
että
isois hän.
4. Mutta
fikunapuun tien
kosta
näki
läisin, kuin sanottu oli Prophetan kautta/ joyhden
hän
i> Ia
la sano.
ohesa, »neni han sen tygö, ja ei löynnyt siinä
5. Sanokat Zionin tyttärelle: kayo flnun mitan muuta kuin lehdet ainoastans: ia hän
Runingao rule sinulle fiwia, istuin aasin- sanoi sille: älkön ikänäns tastäkan edes sinustatamman päällä, ja iken alaisen aasin warsan hcdeimätä kastvako. Ia fikunapuu kohta kui»
.
.....'
päällä les 62: .1,: Zak 9: 9. loh.
if. mettui.
Ooetuslapset
ja
Opetulapset
6. Niin
20. Ia kuin
menit, teit niinkuin
nait> ihmettä
lit he, sanoden: kuiWa Dunapuu mm kohlEsus he;Ue käffenyr oli,
. .'
7. Ia talutit aasinlamman ja warsan, ja pa- ta kuiwemn?
nit niiden päälle heidän waattensa,. ja »stutil
21. lEsus waftaten sanoi heille: rotl'M fä«hänen niiden päälle.
non minä teille, ms teillä olis usto, ja,et ts
8. Niin enin osa Kansasta hajotti waattensa epmljsi, niin et te ainoastans tätä tekis kuin
l«lle: Ia ne muut karstit oxia puista, ja hajo- fikunapuulle tapahmi, mutta moös.jos te
tit tielle.
noisitta talle wuorelle: siirrä sinuas, ja kukistu
loh. 2: 13.
9. MuttaKansa," ioka edellä käwi, ,'a jotka mereen, niin se tapahtuis. l.,?: ,0. Luk. ,7: K
»:

.

se

maisit, huusit sanoden: Hosianna Dawidin

22.

Ia

(D5)

mM

-

sen

anom mkouxestl,
usko-

P. Matlhcnxcn

30

Moden, sin te saarre' l. 7:
Mark. 11: 24. luk. 11:9.

Lut.

21.

l.,8: 19. miehille, ja waelsi muille maille,
loh. 15: 7. n Ps. 80: 9> Kork. w. 8: 11,12.

7, 8.

les. 5:1
luk. 20: y'
IV. 23. Ja kuin han meni Templiin tulit
34. Mutta kosta hedelmäin aika lähestyi, ,z,
häncn opettaisansa hanen tygönsä Pappein pää- helti hän palweliansa peldomiesten tygö, ottamiehet jaKansan »vanhimmat, sanoden: millä maan sen hedelmitä.
woimalla sinä näitä teet? taikka kuka sinulle
35. Ia peldomiehet otit kiinni hänen palwe«
andoisen woiman? Mark. „: 27,,z. Luk. ,<,:?,». lian,a, ja yhden he piexit, toisen he tapoit, kol24. Niin lEsus wastaten sanoi heille: Minä mannenche Limitit.
jos
tahdon myös teildä kysyä yhden
36. Taas hän lähetti toiset palweliat usianu
myös
sanotte,
te stn minulle
niin minä
mat kuin ensimmäiset, ja he teit heille myös niin
teille
non, millä woimalla minä näitä teen:
37. Mutta wiimein lähetti hän heidän tyi
göns
poikansa, sanoden: He kattamat mi.
oli,
Taiwasta,
25. Kusta Johannexen Kasts
taikka thMisista? Niin he ajattelit itzellensä, sa- nun poikaani.
noden? jos me sanomme, taiwasta: niin hän
38. Mutta kosta peldomiehet näit pojan,
sayo meille: Mixette siis händä uskonet?
noit he keffenäns: tämä on perillinen, tulkat,
' 26. Mutta jos me sanomme: se oli ihmisistä, tappakamme häM', ja niin me
häniin me pelkämme Kansaa: sillä kaikki pidit lo- nen
'1.26:3,4. l.
10h.,i:«,.
ljannexeti Prophetana. l. 14: 5. Mark. 6:,°.
39- Ia he otit hänen kiinni, sysäisit ulos
lllk. 2<3! 6.
wiinamäcstä, ja tapoit.
' 27. Ia he wastaten sanoit lEsuxelle: En me
40. Koffa siis wiinamäen isändä tule, mitä
tiedä. Sanoi hän heille: En minä myös
hän niiden peldomiesten teke?
keille, millä woimalla minä näitä teen.
41. He sanoit hänelle: Ne pahat hän pakuinga
le
luuletta?
mie28. Mutta
Phdellä
hasti hukutta: ja anda wiinamäkensä toisille
poikaa,
ja
meni
miehille, Mka hänen andawat hewiinamäen
hellä oli-kaxi
hän
ensimmäisen
tygö, ja sanoi: poikani, mene tänäpänä teke- delmät ajallansa.
mään työtä minun »viinamäkeeni.
42. Sanoi lEsus heille: Ettekö te ikänäns
ole lukenet: jonga klwen rakenen
Niin
sanoi:
tahdo.
Namatuisa
hän
29.
wastaten
dajar hylkäisit,
on rullur tulmakiwexi*.
Mutta sitte kadui hän? ja meni.
myös
tygö,
rapahrunur,
ja
ja on ihmelmeni
on
Niin
toisen
HERralda
hän
sanoi
30.
niin. Mutta hän wastaten sanoi: kyllä minä linen meidän silmäin, edesa.
menen Herra, ja ei mennytkän.
«'Ps. 118:22. les. 8:14. l. 23:16.
31. Kumo,' näistä kahdesta teki Isänsä tah- Mark. 12: 10. luk. 20: 17. Ap. T. 4: KRom. 9:33. 1 Pet. 2: 7.
don? He sanoit hänelle: se ensimmäinen.-Saminä
teillä:
sanon
unoi lEsils heille: Totisesti
43. Sentähden sanon minä teille: Jumalanj»
pitä teildä otettaman pois,
edellänne
waldakunda
käymät
ja
portot
teidän
PubMnit
pakanoille,
jotka
annettaman
hedelmän
waldakundaan.
Luk.
7: 29:
Jumalan
' 2,2. Sillä Johannes mli teidän tygönne wan, tekewät.
et W händä ustonet': mut'hiltstaudm tiesa*>jä
44. Ia joka lange tähän kiween, hän runnet»
lan *. Mutta jonga päälle hän lange, sen hän
ta Publikanit ja portot uskoit hänelle MutZak.».'.
ta te jotka
naittanet te sittekän parannusta MUrenda. 'les.luk.8:15.20:D0n.2:24.
18.
tehnet, että ie hända olisitte uMiut.'
ja
luk. 3: 11, 1345. Ia kuin pappein päämiehet, Phari-h»/
ymmärsit
»vermuxensa,
kuulit
yxi
hänen
-33. Kuulkat toinen wermus: Oli Perhen- seuxet
.
joka istutti wiinamäen*, ia pani aidan että hän heistä sanoi.
ymbärinsä, ja kaiwoi siihen wiinakurnan, 46. Ia kum he pyysit händä otta kmm», pelkäiwuorolle psldo- sit he Kansaa, sillä he pidit
ja rakensi'torni»,- ja p«ni
1

loh. 3:

22.

Jer. 2:

21.

Mark.

'

12: 1.

,

sanan:

sa-

sa-

saamme

~

sano

-

se
se

,«.

sen

sen

-

.^

«

.>

sen

sen

hänenMMa^

22.

Ewangclillm.

L-lk.

3l

22.
i4. Sillä monda on kuyurru, murra yar1.,°: ,6.
wertauxen Runingan poian war oroar walirur.
I2sus
11. 15. Silloin Phariseuxet menit pitämään
'i. Opetta phariseuxia weron andamiMä- ui.
Sadllscuna, kuolluitten >»lösnouse- neuwoa, kuinga he hänen sanoisa solmeisit.
M.
lv. Laäs phariseuxia, ylimmäisestä
Mark. 12: iA luk. 20: 20.
miscfta. ja
RuingK Nristus on Dawidin
sjffvstä;
16. Ia he lähetit hänen tygöns heidän Opepoika ja HLRra.
tuslapstnsa Herodianein kansa, sanoden: Mes~

sano

Luku.

wastaten puhui taas heille wer- tari, me tiedämme sinun totisexi, ja sinä opetat Jumalan tien totudesa, et »nyös tottele
sanoden:
> 2. Taiwan waldakunda on Kuningan »ver- ketän: sillä et sinä katzo ihmisten muotoa.
17. Sano.siis meille, kuingas luulet? sopitainen, loka teki häitä Pojallensa.
5
luk. 14:16. Ilm. K. 19: 7, 9.
ko Keisarille anda weroa taikka ei?
18. Mutta kosta lEsus ymmärsi heidän pa> ~Ia lähetti palwelians kutzumaan kutzutuihudensa, sanoi hän: mitä te ulkokullatut kiu«häihin, ja ei he tahtonet tulla.
palweliat,
sano- satta minua?
4 Taas hän lähetti toiset
den: sanokat kutzucuille, katzo, minä walmis19. Olottakat minuUe »veroraha. Niin he
syötiläni
ja
atriani,
minun
annoit
härkäni
hänelle »verorahan.
ti» minun
mat tapetut, ja kaikki owat walmistetut ': 20. Ia hän sanoi heille: Kenengä on tämä
»San. l. 9:2.
kuwa ja päällekirjoitus?
nilkat häihin.
pois,
ja
ylön,
menit
21. He sanoit hänelle: Keisarin.
Niin hän
katzoit
s. Mutta hetoinen kaupallensa.
Keisarille,
Andakat
kuin
Keisarin
pellollensa,
sanoi
heille:
P
6. Mutta muut otit kiinni hänen palwelian- owat -, ja Jumalalle kuin Jumalan owat.
Rom. 13: 7.
sa, ja pilkkaisit heitä, ja tapoit.
22. Ia kosta he nämät kuulit, ihmettelit
7. Mutta kossa Kuningas sen kuuli, »vihastui hän: ja lähetti sotawäkensä, ja hukutti ne ja luowuit hänestä, ja menit pois.
m. 23. Sinä päiwänä tulit Sadduseuxet
murhamiehet, ja heidän Kaupunginsa poltti.
palwelioillensa:
Häät hänen tygönsä, jotka sanowat ettei-ylösnou8. Silloin hän sanoi
mutta
ei
walmistetut,
kutzutut ollet semusta ole'; ja kysyit häneldä,. I
tosin owat
l ssa lEsus

*

>

-

i 2: ,8. L»f.
27. Ap. T. »1: 8.
Mestari,
Sanoden:
Moies sanoi: jos
24.
joku kuole lapsitoinna, niin hänen »veljensä pitä hanen emändänsä naiman, ja Herättämän
>
weljellensa siemenen.
25. Niin olit meidän seasammeseitzenmn weljestä. ja koffa ensimmäinen nai, niin se kuoli:
Ia ettei hänellä ollut siemendä, jätti hän emänEph.
Mtu hääwaatteilla. «K0r. 5:3.
4:24. däns weljellensa.
K.
801.3:10,12. Ilm. 3:4, 5. l. 16:15. 26. Niin myös toinen ja kolmas, haman sei-

mahdolliset.

*

9. Mengät siis teiden haaroin, ja kaikki jolla te löydätte, kutzukat häihin.
m. Ia ne palweliat menit ulos teille, ia koWt kaikki kuin he löysit, pahat ja hywät;
»»häähuone täytettin »vieraista.
v. Niin Kuningas meni katzomaan wieraita,
jo näki siellä yhden ihmisen, joka ei ollut waa-

Mark.

«>:

tzemändeen asti.

l. 19: 8.

«.Niinhänsanoi hänelle:

se-

ystäwäni, kuin27. Mutta kaikkein wiimein kuoli myös
W tänne tulit, ja ei sinulla ole hääwaatteita? wäimo.
Aitta hän »vaikeni.
28. Kenengä emännän siis niistä seilKlnastä
13. Silloin sanoi Kuningas palwelioillen: si- pitä hänen ylösnousemisesi» oleman?SilläkaikM hänen kätens ja jalkansa, ottakat ja heit- ki owat händä pitänet.
Wt handä ulkoiseen pimeyteen: siellä pitä ole29. Niin lEsus wastaten sanoi heille: te

w itku ja hammastm kiristys.
l.

i3l4<,

1.»5.;30.

erytte, ja.ette tiedä Rammuita,.

lan woimaa.

eikä Juma-

'30. Sillä

P.Mattheurn

32

Luk.

22.

30. Sillä ylösnousemisesi» ei naida eikä huol46. Ia
la, mutta he owat niinkuin Jumalan Engelit ta: ei myös yxikän rohjennut sen päiwän peräsi
ta häneldä enä kysyä.
taiwasa.
ettäkö
ts
ole
lukenet
kuolluitten
31. Mutta
ylösnousemisesta, jota teille on lumalalda sa23. Kuku
nottu, joka sano:
I. lEsus opetta Ransaa kuulemaan phariseus32. Minä olen Abrahamin Jumala, jaIsaa- ten oppia, waan ei seuramaan heitä elämäsi. i »
kin Jumala, ja Jakobin Jumala*? Ei ole Huuta kahdexan kertaa »valitusta heidän yliyensl.
j« Templin hävvitM.
Jumala kuolluitten Jumala, mutta eläwitten. ul. Ennusta Jerusalemin
n2
puhu.
Mark. 12:26. Ap.T. 7.32.
lE»us
Kansalle, ja hänen
M05. 3:6,16.Ebr.
'--/
11: 16.
Opetuslapsillensa,
2. Sanoden: Mosexen istuimella
33. Ia kuin Kansa sen kuuli, hämmästyit he
istumat
Kirjcmoppenet, jaPhariseuxet. Kaikki siis mi.
l. 7:'».
hänen oppiansa.
IV. 34. Mutta kosta Phariseuxet sen kuulit, ta he teidän kästemät pitä, se pitäkät, ja tel),
että hän oli Sadduseusten suun lukinnut, ko- kät: mutta heidän töidensä Men aMt teteh.
konnuit he yhteen.
kö: sillä he sanomat, ja ei tee: Neh. z: 4.
häneldä,
kysyi
yxi
opettaja
Lain
heistä
4.
he sitoivat rastat kuormat, joita ei
3s. Ia
ja
ja panewat ihmisten ylille,
kanda,
sanoi:
woida
händä,
kiusaten
käffy
on
mutta
ei
Mestari,
kuka
suurin
Laisa?
he
sormcllansakkan
itze tahdo niitä lit36.
kutta. Luk. ii: 46. Ap. 3. 15: 10. Gal. 6:
Mark. 12: 28. luk. ic>: 25.
37. Niin lEsus sanoi hänelle: Sinun pila
5. Mutta kaikki heidän työnsä tekemät he,
rakastaman HGRraa sinun lumalaras, että ne ihmisildä nähdäisin*. He lewittelewät
kaikesta sinun sydämestäs, ja kaikesta sinun lxidän muistokirjansa f, ja tekewät suurexi heidän waattensa liepet. § *1.6: 2, 5, ,6.
sielustas, ja kaikesta sinun mielestas.
luk.
10:27.
1-5 Mos. 6:8. §4 Mos. 15:38.
5 Mos. 6:5.
ja
käffy.
on
5 Mos. 22: 12.
38. Tämä ensimmäinen suurin
tämän
kaltainen:
Sinun
6.
on
Ia rakastawat ylimmäisiä sioja pidoisa,
39. Toinen
pira rakastaman sinun lahimmäistäs niin» ja ylimmäisiä istuimita Synagogisa.
tuin iye sinuas. ,Mos. iy:iB. Matth. 19:13. Mark.Zi2: 38, 39. luk. 11: 43. l. 20: 46.
Mark. 12:31. luk, lo: 27. Rom. 13: 9.
7. Ia terwetyxiä turulla, ja tahtomat kuGal. 5:14. 1 Tim. 1:5. lak. 2: 8.
tzutta ihmisildä, Rabbi, Rabbi.
8. Mutta älkät te andako teitänne kutzutta
40. Näisä kahdesa käffysä kaikki Laki ja
l. 7:
Prophetat rippuwat.
Rabbixi *: sillä yxi on teidän Mestarinne, joka
v. 41. Kosta Phariseuxet koosa olit, kyspi on Kristus: mutta te oletta kaikki weljexet.
ei kengän

-

>~

~

«.

heildä lEsus,

H' 1

9. Ia älkät ketäkän kutzuko Isäxennä' maan
42. Sanoden: Mitä teille näky Kristuxssta,
kenengä Poika hän on? he sanoit hänelle, Da- päällä: sillä yxi on teidän Isänne, joka on taiMal. 1: 6.
Mark. l,:) 5. Luk. ,0.4,.
widin.
waisa.
älkät
andako
teitänne kutzutta MesKuinga
Dawid
10.
Ia
siis
43. Hän sanoi heille:
on
teidän
Mestarinne, jota
yengesä
yxi
sanoden:
sillä
tareixi:
hänen HENraxi?
kutzu
minun
sanoi
on
Kristus.
HERralleni: istu
44 HERra
11. Joka teistä suurin on, se olkan teidän
minun dikialle kädelleni, siihenasti kuin minä
!.«,.,6: ,7.
panen sinun wihollises sinun jalkaisastmlaudaxi. palwelianne.
joka
iyens
Murra
ylenda, alenm:
Ps. 110: 1. Ap. T. 2: 34. 1 Kor. 15: 25. joka12.iyens
alenda, si yleran.
Ebr. 1: 13. l. 10:12,13.
45. Jos fiis Dawid kutzu hänen HERraxi, Job. 22: 29. San. l. 29: 23. luk. 14»' 11.
l. 18: 14. l Pet,g: 5.
kuingasta hän on hänen poikansa?

se

11.13.Mut,

EwalMlium.^
33
23. Luk.
11. 13. Multa woi mrä Kirxanoppenet jaPha- te ulkokullatut.' jotka puhdistatte juomaastian
Mxet, te ulkokullatut! jotka suljette Taiwan jaruokaastian ulkoiselda puolelda *, mutta sisäldä owat ne täynäns raatelemista, ja tytpwaldakunnan ihmisten edestä: siellä et te itze mättömyttä.
51. 15: 20. M,rk. 7: 4.
sinne mene, ecräkä salli menemaisiä sinne mennä.
luk.

11:

52.

14. Woi teitä Kirjanoppenet jaPhariseuxet,
tt ulkokullatut l jotka syötte lestein huonet, ja
muodon pidätte pitkät rukouret: sentähden te
kadotuxen.
ftatte sitä kowemman
Mark. 12: 42. luk. 2o: 47.
ja
15. Woi teitä kirianoppenet Phariseuxet,

luk.

26.

11: 39.

Sinä sokia Phariseus, puhdista «nsin

juomaastia ja ruokaastia sisäldä, että myös
ulkonainengin puoli puhtaxi tulis.
27. Woi teitä Kirjanoppenet jaPhariseuxet,
te ulkokullatut! sillä te oletti» walkiaxi siwutluin hautain kaltaiset', jotka ulkoa kaunit owat, «uutta sisäldä owat he täynäns kllolluitten luita, ja kaikke riettautta.
Luk.»: 44.

«ulkokullatut! jotka merta ja mannerta ymbiiri »vaellatte tehdäxenne yhtä uutta Juvalais28. Niin myös te oletta ulkoo tosin nähdä
ta: Ia kosta se tehty on, niin te hänestä teetlapsen,
kuin ihmisten edesa hurffat, mutta sisäldä te oletta
te kaxikertaa enämmän Helwetin
täynäns
'

ulkokullaisutta ja wääryttä.
taluttajat
jot*,
Woi teitänne te sokiat
29. Woi teitä Kirjanoppenet jaPhariseuxet,
ei
te
Templin
wanno
ulkokullatut! jotka rakennatte Prophetain
kautta,
ka sanotte: Joka
Templin
joka
ja kaunistatte wanhurstaften hautoja.
hautoja,
ole:
mutta
»vannoise mitan
*l.
luk. 11:47.
on
welwollinen.
15:
14.
kautta,
lullan
5:33,:»:.
sanotte:
30. Ia
los me olisimme ollet mei1-l.
kumbi
on
aikoina,
ja
dän
en me olis ollet osÄlliIsäimme
17. Te hullut sokiat: silla
«mbi, kulda, eli templi joka kullan pyhittä? set heidän kansans Prophetain weresä.
31. Niin te siis itze teidän päällenne tunnus18. Ia joka wanno Altarin kautta, et milän ole: mutta joka wanno sen lahjan kautta, tatte, että te oletta niiden lapset jotka tapoit
Prophetat.
kuin päällä on, on welwollinen.
kumbi
ja
on
Niin tekin täyttäkät teidän Isäinne
sokiat, sillä
19. Te hullut
lahjan
määrän.
pyhittä?
joka
rembi, lahja, eli Altari
2 Mos. 29: 3?.
33. Te kärmet, te kyykärmetten sikiät, kuin20. Joka siis wanno Altarin kautta, hän ga te wäldätte Helwetin kadotuxen?
l. 3: 7. l. 12: 34. '
»vanno kautta, jakaikkein kuin päällä
ill. 34. Sentähden, katzo, minä lähetän
on.
man- teille Prophetat, ja wiisat, ja Kirjanoppenet;
2i. Ia joka wanno Templin kautta,
m hänen kauttansa, ja
kautta, joka siinä ja niistä te muutamat tapatte, ja ristinnaull»AikaK. 6:,.
tzetta, ja muutamat te piexette teidän SynaiKun. 8: i).
«sil.
22. Ia joka manno Taiwan kautta,
wan- gogisanne, ja »vainotta Kaupungista Kaupunja
no Jumalan istuimen kautta,
hänen kaut- gihin. Luk. II 4?. Ap. T. 5: 40. l. I?.
2 Kor. 11: 24, :c.
joka
tansa
sen päällä istu.
ja
23. Woi teitä Kirjanoppenet Phariseuxet,
35. Että teidän päällenne pitä tuleman kaikt< ulkokullatut! jotka kymmenexet teette "Min- ki wanhurstas weri, joka »vuodatettu on maan
duista, tilleistä, ja Kuminoista, ja jätätte pois päälle hamasta wanhurstan* Abelin merestä f,
ne rastammat Laista, Duomion, laupiuden, niin Zakaricm Varakian pojan wereen asti, jonia uskon: näitä piri tehtämän, ja toisia eijä- ga te tapoitta Templin ja Altarin waihella. §
"Ebr. 11:4. f 1 Mos. 4: 8.
ltttämäli.
4 Mos. 18: «i. 5 Luk. li: 4,.
l.,8: il.
H 2 Aika K. 24: 2i, 22.
24. Te sokiat taluttajat, te kurnitzette hytminä teille: kaikki nämät
36. Totisesti
pitä tuleman tämän sugun päälle.
isen, ia Kamelin nielette.
2;. Woi icitä Kirjanoppenet ja Phariseuxet,
(E)
37- Iete itze oletta.
,6.

se

suuse

se

sen

suu-

sen

sen

sen

-

se
se

:

»:

*

sanon

P. Mattheuxen

34

35Jerusalem sinä joka tapat
Prophetat, M kiwillä surma ne, jotka sinun
tygös lähstetyt owat, kuinga usein minä tahdoin-koota sinun lapses, niinkuin Kana koko
poikansa siipeins ala '? ja et te tahtonet, f
les. 31: 5. -j-Ics. 65: 2. Jer. 7: 13.
luk. 13: 34.
38. Katzo, teidän huoxmne, pitä teille jäämän kylmille.
les. 1:7. Mik. z: 12.
39. Sillä minä sanon teille: et te suinaan
minua tästedes näe, siihenasti kuin te sanotte:
kiitetty olkon se, joka tule HERran nimeen!
*

Ps.

Matth.

118: 26.

24.

21: 9.

lEsus saarna Lempiin ja koko Jerusalemin
häwicyrestä ja sen edellä käywäisista merkeistä,
n. Mailman lopusta ja Duomiopaiwän edellä
1.

,

ui.

puhu

niiimeisten

aikain suruttomudesta ja neuwo walwomiseen.
li
lEsus Meni ulos, ja läxi pois Temp-

lista:
tamaan hänelle Templin rakennuxia.

9. Siilon he ylönandamat teitä waiwaan
ja tappamat teidän: ja te tuletta wihattawajl

kaikilda pakanoilda, minun nimeni tähden.
l.

1o:

Mark. 13: 9. luk.
loh. 15:20. 1.16:2.

17.

21:

12.

10. Ia silloin monda pahenemat: ja
kessenäns pettämät toinen toisensa, ja wihawat toi,

nen toistans keffeuänsä.
11. Ia monda määrää Prophetata nousemat,
ja miettelemät monda.

Ia että wäärys saa wallan, niin rakkaos
monesa kylmene.
13. Mutta joka wahwana pysy loppuun asti,
12.

se tule autuaxi.

Luku.

hawaittawista merkeistä,

24. Luk.

jahänen Opetuslapsensa tulit

osot-

14. Ia tämä waldakunnan Emangeliumi piti

saarnattaman kaikcsa mailmasa, kaikille pakanoille todistuxexi: ja silloin tule loppu.
is. Kosta te siis näette häwityxen kauhistujosta sanottu on Daniel Prophetan
xen
kautta f, seisoman siinä pyhäsä siasa: (joka
tämän lukc hän ymärtakön.)

Mml. 1,: 14
27. l. 12: il.
16. Silloin ne kuin ludeasa omat, paellan

luk.

21: 22.

*

-s- Dan. 9:

Mark. 13: i. luk, 21: 5.
muorille:
Niin sanoi lEsus heille: ettäkö te kaik17. Ia joka katon päällä on, älkön astuko
kia näitä näe? Totisesti sanon minä teille: ei alas ottamaan jotakin huonestansa.
pidä» Mä jatettämän kiwe kiwen päälle, joka 18. Ia joka pellolla on, älkön palailko ivaat'

2.

ei maahan jaoteta.

Luk. 19: 44.

Mtta kosta hän istui öljymäellä,

teitans ottamaan.

19. Woi rastaita ja imettamaisiä niinä vaija sanoit nuna!
Sanos meille, kosta tämä tapahtu, ja mikä
20. Mutta rukoilkat, ettei teidän pakonna
tapahduin taimella, eikä Sabbathina.
ftllemises, ja mailman lopun merkki olle?
21. Sillä silloin pita suuren maiman oleman,
4-Ia lEsus wastais, ja sanoi heille: katzokat, ettei kengän teitä wiettele. Mark. iz: 5. jonga kaltainen ei ole ollut mailman alusta
. «Zph. 5: 6. Kol. 2:8. 2 Thess. 2: 3.
niin täbäi, asti, ei myös mle.
22. Ia ellei nepäimät olisi lyhetyt, niine»
5. Sillä monda tulewat minun nimeeni,
:,
yrikän
olen
ja
noden minä
liha tulisi autuaxi: mutta walittuin
Kristus:. »viettelemät
monda.
tähden vita ne päiwät lyhcttamä n. M"k. n:«.
6. Niin te saatte kuulla sotia, ja sanomita
23. Silloin jos joku teille sanois: katzo, tasa
Kristus, taikka siellä: alkär ustoko.
ettet
te
kaikpeljästy:
Sillä
on
sodista... Katzokat
ki nämät pitä tapahtuman: mutta ei wiclä ole Mark. 13:21. luk. ,7:23. l. 21: 8.
loppu.
24. Sillä määrät Kristuxet, ja »väärät
7. Silla Kansan pitä Kansaa wastan nou- Prophetat nousemat, ja tekemät suuria ihmeiseman, ja waldakunnan waldakundaa wastan: tä ja merkkejä: niin että myös, jos taidms
ja tule ruttotauti ja nälkä, ja maan järistys tapahtua, walitutkin cxytcttäisit,.. M>nk.,,-«.
ennen sano2;. Katzo, minä olen teille
moneen paikkaan.

3.

Opetuslapset

hänen tygönsä erinäns

menit

sa-

8.

Mutta MM nämät owat murhetten alku. nut.

sen

26. Los

Ewangelimn
24. 25.
35
,6. Jos he siis lcille sanowat: kayo, hän on tuli, ,a otti pois kaikki: Niin pjtä myös.ch,mimengö ulos: katzo, hän sen pojan lulenius oleman.
ftlwesa: niin älkät
älkät
ustoko.
n, kanunioisa:
40. Silloin on kaxi kedolla: yxi ylösotetan,
pittäiscn
ja
niinkuin
tuli
loinen jätetän.
Luk. ,7: j4, n.»'-,
leimahta idas27. Sillä
näky
myllysa:-yxi
niin
on
mpos
ländeen,
ylösotetan,
jauhamat
lytija
haman
41. Kaxi

ja loinen jätetän.
»isen Pojan tulemus. on,
koraato
kotkat
siihen
42. Walwokat siis, sillä et ts tiedä millä het28. Sillä kusa
Llik, 17: ,7.
)9:
.
kellä
teidän HERranne on tulewa.
Job.
iWUwat.
Mark. 13-.33, Zz.
11. 29. Mutta kohta sen ajan waiwan jälken
Auringo pimene, ja Kuu ei anna »valoansa, 43. Mutta se lietakät, jos Perheni sända tieja Taiwan woi, dais, millä hetkellä waras on.tulewa, kaiketi
jatähdet putowat Taiwasta,
I°.
1c5.,,:
Hes. 7. hän walwois, ja ei salleisi kaiwa, huonettansa.
M pitä lilkutettaman.
Mark.
luk. 12:39. 1 Thess. 5:2. 2Pet.3:7,10.
13: 24.
31. 1.3: 15.
Joel. 2:
2:20.
Ap.T.
luk. 21:25.
Ilm K. 3: 3- t. 16:15.
Pojan
näky
merkki
ihmisen
,0. Ia silloin
44. Sentähden olkat te myös malmit: sillä
kaikki
maasa
sukukunnat
millä
hetkellä et te luuletkan, ttlle ihmisen
taiwasa: Ia silloin
Pojan
ja
saamat
nähdä
ihmisen
palkuwat,
Poika.
lulewan taiwan pilwisä, suurella moimaila ja 45. Kuka siis on uffollinen ja toimellinenHglMark,i):l6. I!l!»K,:7. ivslia, jonga HERra pani perhensä.päallH
liinnialla. l,
andamaan heille ruokaa ajallansa? Luk. 1,5,^.
,1. Ia hän läheltä Engelinsä suurella Basumn anella, ja he kokowat hänm waiciunjc»
46. Aumas on se palwelia, jonga HEAra
neljästä tuulesta, yhdestä taiwasten ärestänlin löytä nun tshnexi, kosta hän
toiseen. 1.13:41. Kor. ,5:5,. iThess4:>6.
47- Totisesti sanon minä teille: Hän pane
Fikunapuusta
wertaus:
kaiken hywydensä päälle.
oswikat
hänen
Mutta
32.
puhkewat,
ja
tuore,
lehdet
l. 25: 21, 23. luk. 22: 29, ZQ.
kosta sen oxa on
;,.

-

'

-

;,:

„

-,

',:,'.

;

,

suwcn läsnä olewan
lnyös
te, kosta ee näette nämät kaikzz. Niin

48. Mutta jos se paha palwelia sano sydamesäns: minun HERrani lviipy tulemasta.
ki, tietkät että on läsnä owen edesä.
49. Ia rupe piexemään leipäweljiänsä, niin
myös
syömään ja juomaan juomstrittenkansa:
lak. 5:9.
suingan
minä
teille:
palwelian Herra tule sinä päiEi
Niin
;Q.
34. Totisesti
tämän sukukunnan pidä hukkuman, ennen kuin wänä, jona ei hän luulekkan, ja sillä hetkellä,
Mark. i;: zo.
jolla ei hän tiedä:
kaikki nämät tapahtuivat.
luk. 21: 32.
51. Ia hän eroitta hänen, ja anda hänelle
pirä
ja
murhukkuman,
maa
Taiwas
u.lh>kuUattuin kansa: siellä pitä oleman
35.
ta minun sananiei pidasuingan hukkandu- itku ja hammasten kiristys.
l. „: i«.
MN.
Mark. i,:;i. Lut. «i:;;.
l. 13: 42. l. 25: 32.

niin te tiedätte

:

se
sanon

sen

osan

36. Waan

siitä päiwästä ia hetkestä ei tiedä

kengän, ei taiwan Engclitkän, waan minun
Mark. 1;:;,.
Isäni yxinäns.
lii. 37.

Mutta niinkuin Noahn ajat olit, niin

25.

Luku.

Aristus edespane wertauxen 10. neiyyestä,
joista 5. oli taitawata j« Z. tyhmää, n. palwejakoi tawaransa
lioista, joille heidän
kastvolle. m. Opetta wiimeisen duomion menosta.
1.

pitä myös ihmisen Pojan tulemus oleman.
Luk. 17:16. iPet.,:-«.
38. Sillä niinkuin he niinä päitvinä we.den- l. hilloin pitä taiwan waldakunda oleman
kymmenen neitzen kaltainen, jotka otit
paisumisen edellä olit, söit ja joit, nait ja huolampunsa,
ja menit ulos ylkää »vastan.
lit', haman siihen päiwään asti, jona Noah
2.
Mutta wiisi heistä oli taitawata, ja wiisi
'iMos.6:,.
Uttiin sisälle meni. f
tyhmää.
1- 1 Mos. 7: 7.
(E 2)
33. Ia ei tiennet ennen kuin wedenpaisumus
3-Ne
-

36
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25. Luk.
z.> Ne tyhmät otit lampunsa, ja ei ottanet ta, ja toi toiset wiisi leiwistätä, sanoden: Her,
öljyä myötänsä.
ra, wiisi leiwistätä sinä annoit minulle, kah»
4. Mutta taitawat otit öljyä astioinsa, ynnä minä olen loiset wiisi leiwistätä niillä woittaiW
lampuinsa kansa.
2i. Sanoi hänen Herransa hänelle: hywin
ylkä
wiiwyi,
f. Kosia
tulit he kaikki unel- sina hywä ja uskollinen palwelia: wähän pääljaxi, ja makaisit.
lä sinä olit ustollinen, minä panen sinun pal-6. Mutta puoli yönä tuli huuto: katzo, ylkä jon päälle': mene sinun Herras iloon.
l. 24: 47. luk. 22: 29, 34.
tule, mengät ulos händä wastan.
kaikki
nämät
»val22.
neitzet,
ja
Niin
Niin
tuli se, joka oli kaxi leiwistätä ot.
7.
nousit
tanut, ja sanoi: Herra, kaxi leiwistätä smä
mistit lampunsa.
8. Mutta tyhmät sanoit taitamille: Andakat annoit minulle, katzo, toiset kaxi olen mini
meille teidän öljystänne: sillä meidän lampum- niillä »voittanut.
me sammumat.
23. Sanoi hänen Herransa hänelle: hywin,
9. Niin wastaisit taitawat, sanoden: Ei sinä lmwä ja uzkollinen palwelia: wähän päälsuingan, ettei meildä ja teildä puuttuisi: mut- lä sinä olit ustollinen, minä panen sinun paljon päälle: mene sinun Herras iloon.
ta mengät parammin niiden tygö, jotka myyjaostakatitzellene.
mät,
24. Niin myös se tuli joka yhden leiwistän
10. Mutta kosta he menit ostamaan, tuli yloli ottanut, ja sanoi: Herra, minä tiesin si,
kä: Ia jotka malmit olit, ne menit hänen kan- nun kowaxi miehexi, sinä niität siitä kuhungas
omi suljettin.
et kylwänyt, ja siitä sinä kokot, kuhungas ei
Luk. iz: 25.
sans11. häihin, ja tulit
nekin toiset neitzet, ja sa- hajottanut:
Wiimein
noit: HERra, HERra, ama meidän eteem25. Ia minä peljäten menin pois ja Min
me.
sinun leiwistäs maahan: Katzo tasa on sinun
12. Mutta hän wastais, ja sanoi: Totisesti omas.
25 Mutta hänen Herransa wastais, ja sasanon minä teille: l.en tunne minä teitä.
noi hänelle: Sinä paha ja laista palwelia,tie«
7: 23.
13. Walwokat sentähden, silla et te tiedä päi- sitkös minun sijtä niittäivan, kuhunga en minä
kylwänyt, ja sieldä kokokowan, johonga en
wää eikä hetke, jona ihmisen Poika tule.
Mark.
luk.
21:
33,
l. 24: 42, 44.
13:
35.
36. minä ole hajottanut.
1 Kor. 16:13.
1 Pet. 5:3K.
16:15,
Ilm.
27. Niin siliun siis olis tullut anda minun
11.14. Sillä niinkuin ihminen matkusti kau- rahani waihettajille: ja minä tulduani olisi»
was ja kutzui palweliansa, ja andoi heille ta- omani jällens saanut kasivoin kansa.
28. Ottakat siis häneldä se leimistä, ja allwaransa. yhdelleLuk.andoi1?: i;.
dakat
niin
wiisi
leiwistätä/toisille jollaon kymmenen leiwistätä.
15. Ia
ja
ja
(Silla jokaitzelle, jolla on, pitä annetjokaitzelle
yhden:
kolmannelle
29.
kaxi,
felle
taman, ja hänellä pita kyllä oleman: Mutta
kohta matkaansa.
»varansa jälken: se,ja mmi
joka »viisi leiwistätä oli ot- jolla ei ole, sekin kuin hänellä on, pitä häneldä
16. Niin meni
1.,;-«. Mark. 4:»?.
tanut, teki niiltä kauppaa, ja woitti toiset otettaman pois.)
"

-'-

wiisi leiwistätä.
17. Niin myös se,
woitti myös toiset kaxi.

joka kaxi oli ottanut,

luk. 8' 13.

30.

l. 19: 26.

Ia heittäkät se kelwotoin palwelia ulko-

naisten pimeyteen: siellä pitä oleman itku ja
hän
hammasten kiristys, l. 8:1,. l.»-.i,. 1.24:5
m. 3.1. Nmtta koska ihmisen Poika tule kunHerransa majansa,
ja kaikki pyhät Engelit hänen kanrahan.
sans,
perästä
palajan
silloin
pitkän
hän istu kunnians istuimella.
tmi niiden
19. Niin
ja
weliain Herra, lasti lukua heidän kansans. Zak. 14:3. Match. 16:27. 1 Thess.
2 Thess. 1.20. Ia tuli se,Zjoka oli ottanut wiisi leiwista7. lud. Ep. v. 1418. Mutta joka yhden oli ottanut,
pois ja kaiwoi maahan, ja kätki

meni

Z2.
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25. 26. Luk.
yhdelle
,2 Ia hänen eteensä kootan kaikkiKansat*: sesti sanon minä teille, mitä et te tehnet
lambat
»vuohista,
et
te
minuUe.
s
näistä »vähimmistä, sitä
tehnet
Ia hän eroitta
»Rom. 14: io.

Ia niiden pira menemän ijankaikki,
waiwaan:
murra wanhurstar ijansien
lambat tosin oikialle puolellen- kaikkisten elämään. Dan 1»: 2. loh. 5:29.

2

Kor. 5:10. 4- Kork. w. 2:17.

Hes. 34-'

,3.

Ja asetta

46.

1?, 20.

<a, mutta wuohet wasemmallensa.
26. Luku.
,4. Silloin sano Kuningas niille, jotka häpuolellans
owat:
minun
oikialla
Tulkat
Inen
1 lEsus puhu kärsimisestänsä, ja ludalaiset
stni siunatut, omistakat se waldakunda, joka pitäwät
nruwoa händä tappaxensa. v. tvoidelteille on walmistettu mailman alusta.
lan yhdeldä waimolda, mutta mvvdän ludalda.
z5. Sillä minä jaisoisin, ja te ruokitte minun: ui. lEsus syö pääsiäis lamban puhu pettäjäsmini olin outo, te minun huoneseen otitte. tänsä, ja asetta Ehtollisen. iv. Matkusta Olivmäelle, ennusta Opetuslapsistansa, aika kärsi'
les- 58: 7- Hes. 18:7ja
te
matelitte
minun:
Gethsemanesa v. Runni oletan, wieAlasti,
Sairas- misensä
-36.
dän hengellisen oikeuden eteen, duomitan, ja pilna, ja te opitte minua: minä olin fangina, ja katan
vi Pietarin langemus ja kaändymys.
te wlitta minun tygöni. Syr. 7:39. lak. i:,?.
se tapahdui kosta
Jesus oli lopettanut
stza
z7. Silloin wanhurstat händä wastawat, i. <x)
puhet,
kaikki nämät
sanoi hän Opetusja sanowat: HERra, kosta me näimme sinun
lapsillensa.
isowan, ja ruokimme sinun? taikka janowan,
2. Te tiedätte, että kahden päiwän perästä
jo annoimme sinun juoda?
tule
Pääsiäinen', ja ihmisen Poika ylönanneA Mutta koffa me näimme sinun outona,
jahuoneseen otimme sinun? taikka alastoinna, tan ristinnaulitta.
Mark. 14: 1. Luk.
ja «vaatetimme sinua?
3. Silloin kokonnuit pappein päämiehet ja
Kirjanoppenet
sairasna,
jaKansan wanhimmatylimmäime
näimme
taiksinun
39.E1i kosta
Papin saliin, joka kutzuttin Kaiphas.
ka fangina, ja tulimme sinun tygös?
sen
4. Ia neuwoa pidit* kuinga he lEsuxen ka40. Niin wasta Kuningas, ja sano heille:
ja tappaisit.
kuin
Minä
teille:
Sen
te
oletta
sanon
Totisesti
waluxella kiinniottaisit,
n
tehnet yhdelle naista wähimmistä minun »veljisloh. 11: 47täni, sen te teitte minulle. San. l. 19: 17.
5. Mutta he sauoit: ei Juhla päiwänä, ettEbr. 6: ia.
ei Kansasi» tule meteli.
4,. Silloin hän myös sano niille, jotka »va11. 6. Kosta lEsus oli Bethaniasa, Spitamcngätpois
tyköäni'
semmalla omat:
minun
te lisen Simonin huonesa;
kirotut siihen ijankaikkiseen tuleen, joka »valmis7. Tuli yxi waimo hänen tygöns, jolla oli
tettu on perkeleille ja hänen Engeletllensä.
Klasi kallista woidetta,ja kaasi sen hänen pään6:
luk.
Ps. 9. Matth. 7: 23.
13: 27. sä päälle" atrioitesausa.
ja
Sillä
minä
et
te
minua
Mark. 14: 3. loh. n: 2. l. 12: 3.
42.
ruokisoisin,
kinet: Minä janoisin, ja et te minua juottanet:
8. Mutta kosta hänen Opetuslapsensa sen
43- Minä olin outo, ja et te minua huone- näit, närkästyit he, ja sanoit: mihingä kelpa
seen ottanet: alastoin, jaet te minua »vaatet- tämä haaskaus?
tanet: sairas, ja fangina, ja et te minua op9. Sillä tämä »voide olis kallisti taittu myy,

*

»:

,

~

.

.

'

*

pinet.

Silloin nekin händä wastawat, sanoden
HERra, kosta me näimme sinun isowan, taikl»!anowan, taikka outona, eli alastoinna, eli
Majna, taikka fangina, ja en me sinua pal44-

oxllet?
«.

Silloin hän wasta heitä sanoden: Toti-

tä, ja annetta waiwaisten.
10. Mutia kosta lEsus sen ymmärsi, sanoi
hän heille: mitä te waiwatte tätä waimoa?

Sillä hän teki hywän työn minun kohtaani.
11.

Silla teidän tykönänne owat aina waimutta en minä teillä aina ole. f

waiset':
"

5 Mos. 15:

(E 3)

11.

-Z- loh.

12:

8.

12.

Sillä

P. Mattheuxen
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sen woiten

senhänon hän tehnyt minun hau-

12. Sillä että
ruumini päälle,

kaasi

minun

tamisexeni.
13. Totisesti sanon minä teille: kusi» ikänäns
tämä Ewangelium saarnata» kaikesa mailma-

sa,

niin tämä myös kuin hän teki, pitä mainittaman hänen muistoxensa.
14. Silloin lari pois yxi kahdestatoistakymmenestä, joka kutzuttin ludas Istarioth',
'!.,<»:
Pappein päämiesten tygö: f
4
io.
22: 3, 4.
luk.
Mark.
-Z14:
15. Ia sanoi: Mitä te tahdotte minulle anda, ja minä teille hänen saatan? Ia he määräisit hänelle kolmekymmenda hopiapenningitä.
16.

Aak. 11.- 12.
Ia siitä cuasta etzei hän soweliasta aikaa

pettäxensä händä.

ensimmäisen makian leiwän
päiwänä tulit opetuslapset lesuxen tugö, sanoden hänelle: kusas tahdot että meidän pita sinulle »valmistaman Pääsiäis lamban syötä?
Mark. 14: 12. luk. 22:7.
78. Niin hän sanoi: mengät Kaupungiin yhden tygö, ja sanokat hänelle: Mestari sano:
itt. 17.

Mutta

°

«

minun aikani on läsnä, sinun tykönäs tahdon
minä Pääsiäistä pitä minun Opetuslasteni

kansa.

26

Luk.

26. Murra kosta he söir, o«i I«E<u» h.
wän, ja kiltti, mursi, ja andoi Operu»
lapsille, ja sanoi, orrakar, ftökar: rämH
on minu! ruumini.
Mark. 14luk. 22: 19. 1 Kor. 11: 23.
27. Ia hän orri kalkin, jakiirci, andoi
heille, ia sanoi: juokar rasta kaikki:
28. Silla rams on minun werenis sin
uuden T<stamendin, joka monen tähden
Xvuodareran syndein andexi andamisexi.
Matth. 20: 28. Rom. 5: 15.
29. Mutta minä sanon teille: en suinganmi,
nä sillen ivo tästä wiinapuun hedelmästä, siihen päiwään asti, kuin minä juon teidän kanuuden minun Isäni waldakunnasa.
senMark.
14: 25. !' luk. 22:13.
IV. 30. Jakosta he olit kiitoswirren weisan,
net, menit he ulos Öljymäelle.
31. Silloin sanoi lEsus heille: tänä yönä te
kaikki pahenette minusa*, sillä kirjoitettu on:
Minä lyön paimenda, ja lambat laumasta pitä hajotettaman. s
Mark. 14: ,7.'
,
loh. 16:32. 5 Zak., 13:7.
32. Mutta sitte kuin minä ylös nousen, käyn
minä teidän edellänne Galileaan.
l. 28: 6, 7. Mark. 14: 28/ l> 16: 7.
33. Niin wastais Petari ja sanoi hänelle .jos
»vielä kaikki sinusa pahenisit, en minä ikänäns
„.

*

sanne

*

'

,

,

'

'

oli
19. Ia Opetuslapset teit niinkuin
pahene.
ja
lamban.
kästenyt:
walmistit Pääsiäis
heitä
pöydän
tuli,
20. Mutta kosta ehto
istui hän
34. lEsus sanoi hänelle: Totisesti sanon niinä sinulle: tänä yönä ennen kuin Kukkoi lautykönä kahdentoistakymmenen kansi».
la, kolmasti sinä minun kiellät.
21. Ia heidän syödesänsä sanoi hän: Totipettä.
yxi
minun
luk. 22:34. loh. 13: 38. .
sanon
minä
teille:
teistä
sesti
21.
luk.
loh.
13:21.
22:14,
Mark. 14:18.
35. Petari sanoi hänelle: ja »vaikka mmun
rupeis
sangen
murhellisexi,
pidäis
tulit
ia
22. Ia he
sinun kansas kuoleman, en kiellä minä
jokainen heistä sanomaan hänelle: HERra, lie- sinua. Niin sanoit myös kaikki Opetuslaustt.
kylään,
nengö minä se?
36. Silloin tuli lEsus heidän kansansOpetus-.
ja
joka
joka
mikutzutan Gelhsemanexi: sanoi
23. Mutta hän wastais, ia sanoi:
nun kansani pistä kätensä fatiin, se pettä minun. lapsillensa: istukat tasa, niinkauwan kuin miMark. 14: 20.
nä menen jarukoilen tuolla.
mene,
niinkuin hä- Mark. 14:32. luk. 22: 39. loh. 18 .l'
24. Ihmisen Poika tosin
woi
sitä ihmistä, 37. Ia hän otti tygönsä Petarin,. ,a raxlla
nestä on kirioitettu": Muttapetetänl
parambi Zebedeuxen poikaa, rupeis murehtimaan
jongakautta ihmisen Poika
ei
jos
ollut,
hän
olisi syndy- »vapisemaan.
olis sille ihmiselle
38. Niin sanoi lEsus heille: mmm, sisun
*A-4':-°.
nnt.
25. Niin wastais ludas loka hänen pett,, ia on suuresti murheisansa kuolemaan asttt
sanoi: Mestari, olengo minä se? Hän sanoi tasa, ia walwok.at miGn kansani. 'Ipy'»'^
39hänelle, sinäpä sen sanoit.
..

.

»

,

„.

~

.

>"

Ewangelium.
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26. Lut.
meni »vähää taemma, langeis
53- Taikka luuletkos, etten minä woisi wie29 Ia hän
ja
rukoillen
Minun
lä
sanoden
rukoilla
Iminun Isääni, lähettämään minulkaswoillensa,
mengän
pois
niin
le
enämmän
on,
jos
kuin kaxitoistakymmendä Legiota
mahdollinen
säni,
Engeleitä?
kuitengan
kalkki:
ei
niinkuin
tämä
minulda
mutta niinkuin sinä. Ebr.f:7,B.
54. Kuinga siis Ramatut täytetän', että
minä tahdon, tuli
,'a
tygö,
Opetuslasten
löysi
pitä tapahtuman?
niin
hän
les. 55: 7,8,«.
40. Ia
ja
joukolle: niinet
makamasta,
Niin
Sillä
sanoi
Petarille:
55.
hetkellä
sanoi
lEsus
heioän yhtä
?
ryöivärin
kuin
tygö
te läxitte miekoilla ja seihetke walwoa minun kansani
te woinet
ja
päillä
ettet
te
kiurukoilkat*,
minua kiinniottamacm: minä istuin tei41. Walwokat
aldiS,
tykönänne
jokapäiwä opettain Templisä,
langeisi.
on
dän
Hengi
tosin
mutta
saul-een
ja
et
te
minua
-1^.4:7.
kiinniottanet.
liha on heikko.meni
hän toisen kerran, ja rukoili 56. Mutta tämä on kaikki tapahtunut, että
42. Taas
:

'

taisanoden: minun Isäni, ellei tämä Kalkki
jos
minulda
muutoin
niipois
en
mennä
da
nä sitä suo, niin tapahtukon sinun tahtos.
43. Ia hän tuli ja löysi taas heidän matamasta; sillä heidän silmäns olit rastat.
44. Ia hän jätti heidän, meni taas, ja rukoili kolmannen kerran, ja sanoi endisen sanan.
4f. Silloin hän tuli Opetuslastensa tygö, ja
sanoi heille maatkat wielä ja lewätkät: katzo,
hetki on lähestynyt, ja ihmisen Poika ylönanne,

:

Prophetain kirjoituxet täyteläisin. Silloin
kaikki Opetuslapset jätit hänen, ja pakenit.
Wal. w. 4: 20.
57. Mutta ne jotka lEsuxen olit kiinniottanet, weit hänen Kaiphan ylimmäisen Papin
tygö, kusa Kirjanoppenet ja wanhimmat olit
Mark. 14:55.
heitäns koonnet.
luk. 22:54.. loh. 13:24.
58. Mutta Petari seurais händä taambana,
haman ylimmäisen Papin Salin porstuan. Ia
meni sisälle, ja istui palweliain sekaan, näkemään loppua.
59. Mutta Pappein päämiehet ja wanhimmat, ja kaikki Raadi etzeit määrää todistusta
lEsusta »vastan, saadaxensi» händä tappa :
Mark. 14: 55,
60. Ia ei löynet. Ia waikka monda määrää todistaja tuli, niin ei he sittekän löynnet.
Mutta wiimein tulit kaxi määrää todistaja,

syndisten käsiin.
lähestyi
46. Nostat, käykämme: katzo,
joka minun pettä.
v. 47. Ia wielä hänen puhuesansa, katzo,
ludas yxi kahdestatoistarymmenestä tuli, ja
hänen kansans paljo wäke miekoilla ja seipäillä,
Pappein päämiehildä jaKansan wanhimmilda.
Mark. 14: 43. luk. 22: 47. loh. 18: 3.
48. Mutta se joka hänen petti, oli andanUt
61. Ia sanoit: Tämä on sanonut, minä woin
heil e merkin sanoden: kenengä minä suuta annan, ston: kiinniottakat händä.
maahan jaotta Jumalan Templin, ja koltygö,
päiwänä ylösrakenda.
ja
mena
astui
kohta
hän
49. Ia
lEsuxen
sanoi terwe Rabbi I Ia suuta andoi hänen.
l. 27:4c). loh. 2: 19.
s O. Niin sanoi IGus hänelle: Mäwäni,
62. Ia Pappein päämies nousi, ja sano, ha,
M warten sinä tulit? Silloin ne astuit edes, nelle: etkös mitan ivasta? Mitä nämät sinua
ia lastit kätensä lEsuxen päälle, ja otit hä- »vastan todistamat?
nen kiinni.
63. Mutta lEsus oli äneti. Ia Pappein
51. Ia katzo, yri niistä jotka olit lEsuxen päämies wastais, ja sanoi hänelle: minä »van«nsa, ojensi kätensä, weti miekkansa: ja löi notan sinua sen eläwän Jumalan kautta, et»limmäisen Papin palweliata, ja hakkais pois täs sanot meille, jos sinä olet Kristus, Jutan

se

sen

:

hänen korwama.
loh. n ,0.
!2. Niin lEsus sanoi hänelle.pistä miekkas
Mensa; sillä kaikki jotka miekkaan rupewat,
miekkaan hukkuwat.
1 Mos. 9: 6.
Ilm, K. 13:10.
:

*

malan Poika.
64. Sanoi

se

lEsus hänelle: sinäpä sen sanoit: Kuitengin
minä teille: tästedes
pitä teidän näkemän ihmisen Pojan istmvan
moiman oikialla puolella*, ja tulewan taiwan
pilwisä.

sanon

P. Mattheuxen
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pilwisä.
l. 24:

"Ps

i«°:i.

l. 25:

Match.

16: »7.

'

Noi». 14: 10.
1 Thess. 4:16.
Ilm. K. 1: 7»
65. Silloin rewäis Pappein päämies waatiens, sanoden: Hän on pilkanut (lumalata);
mitä me sillen todistaita tarwitzemma? Katzo,
nyt te kuulitta hänen pilkkansa.
66. Mitä te luuletta? mutta he wastaisit, ja
sanoit: hän on »vikapää kuolemaan.
67. Silloln he syljestelit hänen kaswoillensa,
ja löit händä poskelle: Ia muutamat piexit
händä saumoillansa, I«s. 5°:6. Matth. ,7:5°.
68. Sanoden: arwa meille Kriste, kuka on
joka sinua löi?
vi. 69. Mutta Petari istui ulkona salista:
ja hänen tygönsä tuli yxi piika, ja sanoi: sinä
olit myös lEsuxen kansa Galileasta.
Mark. 14: 66. luk. 22: 55. loh. 13: 1?, 25.
70. Mutta hän kielsi kaikkein edesä, ja sanot:
39.

31.

26. 27. Luk.
neuwoa lEsusta »vastan, händä kuoietcarenla.
Mark. 15:1. luk 22: 66
2. Ia sidoit hänen, weit pois, ia
nlönannolt
hanen Maanherralle Ponnus Pilatuxelle.

luk. 23: 1. loh. 18: 23.
3. Kosta I'was joka hänen petti, näki hänen kuolemaan duomituxi, katui hän, ja toi
jällens ne kolmek-mmmdä hopiapenningitz
ia wa,chimmi!le.
4. Ssnoden: minä pahasti tein, että mini
petin wiattoman weren. Mutta he
sanoit:
Mitä meidän siihen tule? katzo itziäs.
s.la hän heitti ne hopiapenningitTempliin:
läxi sieldä, meni pois ja hirtti itzensä.
Ap. T. 1: 18.
6. Mutta Pappein päämiehet otit ne hoviapenningit, ja sanoit: el näitä sowi panna uhriarkkuun, sillä se on weren hinda.
7. Niin he pidit neuwoa ? ja ostit niillä l>
wenwalajan pellon, »vierasten hautamisexi.
8. Semähten peido on kutzuttn tähän päi-

en minä tiedä mitäs sanot.
se
71. Koska hän läxi ulos owesta, näki hänen
Ap. T. 1:1?.
toinen piika, ja sanoi niille, jotka siellä olit: wään asti weripelloxi.
täytettin
Silloin
se
9.
kuin sanottu oli Jereja tämä oli lesuxen Nazarenin kansi».
mialda Prophetalda *, joka sano: Ia he otit
72. Ia hän kielsi taas »vannotulla malalla, kolmekymmendä
hopiapenningitä, sen anvanm
en tunne minä sitä ihmistä.
jotperästä
ne,
hinnan,
jonga
tulit
wähän
Mutta
hetken
he arwaisit Israelin lapsilda:
ja
ototisesti
Aak. 11: 12.
seisoit,
sanoit
Petarille:
ka siellä
puhestin
yxi
io.
annoit
ne sawenwalajanpellosta, niin»
myös
silla
sinun
heistä':
Ia
let sinä
"Luk.«-56.
kuin
on
minun kästenyt.
HERra
ilmoitta sinun.
sadattelemaan,
11.11.
rupeis
Mutta
itziänsä
Niin
seisoi Maanherran edehän
lEsus
74.
ja »vannomaan: en tunne minä sitä ihmistä. sä: niin Maanherra kysyi häneldä sanoden: oletkos sinä ludalaisten Kuningas'? lEsus
Ia kohta Kukkoi lauloi-.
joka
sanan,
sanoi hänelle: sinäpä sen sanot, f Moll.
75. Niin Petari muisti lEsuxen
laula,
kuin
Kukkoi
luk. 23:3. loh. 18: 33,3?. I'lTiu».6:i3.
oli hänelle sanonut: ennen
meni
ulos,
minun
kiellät.
hän
Ia
13. Ia k»in hänen päällensä kannetun Papkolmasti sinä
pein
päämiehildä ja »vanhimmilda, el hän miLuk.«:si.
Mark.
14:5°.
ja itki katkerasti.
'

»,:».

tan »vastannut.
13. Silloin sanoi Pilatus hänelle: etkös
27.
kuinga pccho he sinua »vastan todistamat?
kuule,
l. IVstlS annetan maallisen il-siwallan halduun,
ei hän wastanut händä yhtäkän sanaa;
Ia
n
14.
epäilvxesti.
lEsus
ja ludas hirttä iyensa
tutkitan pilaturelda, ja löytän rviattomafi, kui- niin että Maanherra suuresti ihmetteli.
15. Mutta juhlana oli Maanherra tottunut
tengin ruoskitan, ja duomitan kuolemaan, m.

!«ktt.

päästämään Kansalle jongunfangin irralle,jonga he tahdoit.
Mark. 15: s. Luk. ,5 n
loh. 18:5?.
16. Niin oli heillä silloin yxi kuuluisa sang,
i. (Mutta kossa aamu tuli, pidit kaikki Pap«"l pein päämiehet ja Kansan manhimmat sidottuna, jokakutzuttin Barabbas.
17. Kos-

pilkatan, wiedan Golgathaan, ristinnaulitan,
kuole: ihmet tapahtumat, iv. Haudatan ja
hauta tukitan ja warustetan wartioilla.

-

..,

<.

.

Ewanqelium.

27. Luk.
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koosa olit, sanoi Pilatus
30. Ia kuin he olit sylkenet hänen päällensä,
Kosta he tesiistahdotte,
päästän
että
minä
otit
kumman
he ruowon, ja löyt händä päähän.
Kiiiejokakutzutaikka
Barabban,
lEsuxen
les. 50: 6. Match. 26: 67.
M?
?
zr.
sitte kuin he olit händä pilkannet, riiIa
Kristus
tan
että
kateuden
tiesi,
hänen
he
suit he hänelda Kaapun, ia puetit hänen omiin
A Sillä hän
andanet.
ylön
waatteisinsa: ja weit hänenristinnaulitta.
tähden o>it
duomio
istui,
kuin
hän
istuimelle
32. Mutta kosta he ulosmenit, löisit he yhn. Mutta
tygönsä,
emändäns
den
hänen
sanomiehen Koremsta, nimeldä Simon: sen he
lähetti hänen mitan tee
waadeit
wanhurskalle:
sillä
sinä
sille
hänen ristiänsä kandamaan.
ven: lZlä
kärsinyt
tänäpänä
paljo
unesani
Mark.
häolen
ennä
15: 22. luk. 23: 26.
tulit
tähtensä.
Ia
nen
33.
siihen paikkaan, joka kutzutan
2c». Mutta Pappem päänuehet ia wanh»m- Golgatha, se on pääkallon paikka.
Mt yllytitKansaa anomaan Barabbasta, mut» Mark. 15: 22. luk. 23: 33. loh. 19: 17»
Mark. 15:
tt lEsusta hukkamaan.
34. He annoit hänelle etikkata juoda sapelia
luk. 23:13. loh. 18: 40.
sekoitettua': ja kuin hän maisti, niin ei hän
2i. Niin wastais Maanherra, ja sanoi heil- tahtonut juoda.
Ps. s?:».
le: kumman näistä kahdesta te tahdotte, että
kuin
olit hänen ristinnauMutta
sitte
he
35.
minä päästän teille? Mutta he sanoit: Barab- linnet, jaoit he hanen waattensa, ja heitit arAp, T.,:i4.
ban.
paa': että täytetäysin, kuin sanottu oli Prosanoi
heille: mitasta siis minun phetan kauttas: he owat heillensäminun waatPilatus
22.
M tekemän lEsuxslle, joka kutzutan Kristus? teni jakanet, ja minun »vaatteistani owat he
Sanoit he kaikki hänelle: Ristinnaulittakan. heittänet arpaa.
Mark. 15: 24. Luk. 25: 54.
23. Niin sanoi Maanherra, mitasta hän paloh.
19: 23, 24. f Ps. 22: 19.
haa teki? Mutta he huusit sitä enämmin, ja 36. Ia istuden he wartioitzit händä siinä.
sanoit: Ristmnaullttakan.
37- Ia he panit hänen päänsä päälle hänen
24. Kosta Pilatus näki, ettei hän mitan aut- syynsä kirioitetun: TÄMÄ ON lESUS
ta tainnut, mutta enä pauhina tuli, otti hän
KUNINGAS.
wettä ja pesi kätensä Kansan edesä, sanoden: JUVALAISTEN
26. luk. 23: 38. loh. 19: 19.
Mark.
15:
matoin olen minä tämän wanhurstan wereen:
38. Silloin ristinnaulittin kaxi ryöwäritä häkatzokat teitänne.
nen
kansans': yxi oikialle puolelle, ja toinen
25. Ia kaikki Kansa wastais, ja sanoi: häLuk.»,: 5,.
55:
17

«.

.^.

«.

nen »verensä tulkan meidän päällemme ja meidän lastemme päälle.
26. Silloin päästi hän heille Barabban:
nutta lEsuxen, kosta hän hänen ruoskinut oli,
flönandol hän ristinnaulitta. Mark. 15: is.
luk. 23: 24, 25. loh.iy: 16.
ni. 27. Silloin Maanherran huowit weit
lEsuxen Raastupaan, ja kokoisit hänen tygönst kaiken joukon.
28. Ia kuin he olit hänen riisunet, puetit he
hanen purpuraiseen Kaapuun.
29. Ia teit orjantappuroista Kruunun ja
»anit hänen päähänsä, ja ruowon hänen oi-

naan käteensä:

händä,

kalaisten Kuningas!

ja

les.
39. Mutta ohitzekäywäiset pilkkaisit händä,
wäändelit päätänsä':
Ps.«: 8.
joka
Sinä
sanoit:
maahan jaotat
40. Ia
päiwänä sen
ja
Templin,
kolmena
Jumalan
ylösrakennat', auta itziäs: jos sinä olet Jumalan Poika, niin astu alas rististä.
'

«.

'

51. 26: 61.

41.

loh.

2: 19.

Niin myös Pappein Päämiehet, Kirjan-

oppenuitten ja wanhimmitten kansa, pilkkaisit
händä, ja sanoit:
42. Muita on hän auttanut, itziänsä ei hän

woi autta. Los hän on Israelin Kuningas *,
niin astukan nyt alas rististä, niin me ustomme

hänen
sancht: Tenve hänen.

ja kumarsit polwiansa

Mans, pilkkaisit

wasemalle.

43.

s

Wiis.

Hän turwais

(F)

2:

iH.

Jumalaan: päästäkön nyt
hänen.

P. Mattheuxen
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hänen

,

jos

hän

mielisty

häneen. Sillä hän

58.

27. 28. Luk.

Tämä

meni

Pilaturen

tygö, ia PM

minä olen Pf.
9. lEsuxen ruumista. Silloin Pilatus kasll an!
sanoi Jumalan Poika
44. Sitä myös ryöwärit hänelle soimaisit, necta ruumin.
jotka olit ristinnaulitut hänen kansansa.
Joseph oli ruumin ottanut.
.59. Ia kostapuhtaseen
luk. 23:39»
käärei
liinaan.
hän sen
60.» Ia pani omaan uuteen hautaansa»
4;. Mutta kuudennesta hetkestä haman yhjonga hän oli hakannut kalliohon ja
dexandeen asti, oli pimiä kaikesa maasa.
wieM
yhderättä
suuliki
helke
huusi
lEsus
kiwen haudan owelle, ja pois meni.
suuren
46. Ia
rella anella, sanoden: Eli, Eli, lama sabakles. 53: 9.
6i. Silloin olit siellä Maria Maadalena, sj,
tani? se on, minun Jumalani, minun Jumatoinen Maria, ja istuit haudan kohdalla.
lani, mixis minun ylönannoit? Ps. »5,.
jotka
62. Mutta toisna päiwänä walmisturen päisiinä sei47. Mutta muutamat niistä
soit, kosta he sen kuulit, sanoit: Eliasta hän wästä, kokounnuit Pappein päämiehet, ja
«:

:

:

-

'

*

~

Pharjseuxet Pilatuxen tygö.
ja
juoxi
yxi
otti
heistä,
sienen,
63. Sanoden: Herra, me muistamme sen
48- Ia kohta
ruowon päähän, wietteliän sanonen elaisänsä: kolmen päiwän
ja täytti sen etikalla, pani
perästä minä ylösnousen.
ja annoi hänen juoda.
Mark. 1;: ,6.
!

huuta.

~.

:

sen

64. Kaste siis

loh. 19: 29.
muut sanoit, pidäs,

warjelda

hauta kolmandeen

katzokam- päiwään asti ettei hänen Opetuslapsensa ni49. Mutta
lisi yöllä ja »varastaisi hända, ja sanoisi Kanme jos Elias tule händä päästäinnän.
anella,
huusi
Niin
taas
suurella
salle:
hän nousi kuolluista: ja niin jälkimmäilEsus
50.
Mark. ,5: ;/.
nen »villitys tule pahemman kuin ensimmäinen.
ja andoi hengensä.
luk. 23:46. loh. 19: 32»
65. Pilatus sanoi heille: teillä on wartiat:
Templin
mengät
revels
»vartioitkat niinkuin te tiedätte.
katzo,
esiwaate*
kahIa
51.
66. Mutta he menit pois, ia wabwistit hautia ylhäldä haman alas: ja maa järisi, ja kaldan wartian kansa, ia lukitzir kiwen sinetillänsä.
»Mos. »6: zi. l. ;6: 35.
liot halkeisit. .
2 Aika K. 3: 14.
28 Luku.
52. Ia huudat aukenit: ja monda pyhäin
ylösnousit.
jotka
olit,
maannet
ruumista,
1. waimot mendvänsa woitelemaan lEsusta,
53. Ia laxit ulos haudoista, hänen ylösnou- saawat Engelilda tuulla hänen ylöonosnefi, ia
hönen il. wartiat jutrelcwat mili
semisensa jälken tulit pyhään Kaupungiin, ja kohtawat
tapahdui, ja lahjoitan wa,fenemaan »l. IVsus
ilmestyit monelle.
ne,ot- illnoitta iyenja Gallieasa Ooenslapsillensa, ja
54. Multa kossa Sadanpäämies, ja
anda kWyn Rastesta,axopcluswirafta.
ka hänen kansans olit wattioltzemasa lEsusta,
Sabbalhm päiwän lopulla, joka
näit maan jännän ja ne kuin tapahduit, pel- I. «"l rupeis
walaisemaan toista Sabbathia
oli tämä Jukäisit he suuresti,,a sanoit: totisesti
la),
tuli
;?.
»,:
Luk.
Maria Magdalena, ja toinen Maria,
Mark. 15:
47.
malan Poika.
waimoja
Mark. 16:,.
taampaljo
katzomaan hautaa.
55. Mutta siellä oli
luk. 24: i. loh. 20:1.
bana katzelemasa, jotka lEmsta olit
(2)
0. Kosta edellinen »viikko oii loppunut» j«
s.
pallvellen
händä.
net Galileasta
H Mark. 15: 4c
loinen astlii sisälle.
luk. 8: 2.
ja
2. Ia katzo, suuri maan järistys tapahdu,:
Magdalena,
oli
Maria
56. Joiden
taiwasta, tuli
Maria st Jakobin ja Josen äiti, jaZebedeuxen silla HERran Engeli astuijaalas sen päälle
ja »vieritti kiwen owelda,
istui pitkä-sen
poikain äiti.
niinkuin
oli
yn
nkas
nähdä
hän
tull
3.
tul»,
Ia
ehto
kosta
vi. 57. Mutta
n«li, ja hanm »Vaallenla olit walkiat nunkuln
mies Arimachiasta, jonga nimi oli Joseph, ,0- ".
Kl mnösitze oli lEsuxen Opetuslapsi.
4. Mutta
Mark. 15:42. luk. 23: 50» loh. i9IHB.
:

'

,

.

,

'

seuran-

,

seasa

,

~

.....

EwansiclillM.

28. Lllk.
Mutta hänen

in

pellvostans hämmästyit
12. Niin he kokounnuit wanhimbain kansa,
ja
tulit
kuollet.
neuwoa
pidit, ja annoit sotamiehille paljon
niinkuin he olisit
«attiat, ia
MullaEngeli wastais, ja sanoi »vaimoille: rahaa,
iz. Sanoden: Sanokat, että hänen OpeNät te peliätko, sillä minä tiedän teidän etzi- tuslapsensa
tulit yöllä, ja »varastit hänen mei<
lEsusta.
män ristinnaulittua
ylösnousi,
ole
tasa:
Silla
dan
hän
maatelamme.
6 Ei hän
'.
Tulkat, katzokat siaa
14. Ia jos se tuleMaanherran korwille, niin
Mkuin hän «anoipandu
oli.
me tahdomme hänen lepyttä, ja saatta teidän
tuhunga HERra
»1.12:42 l. 16:21. 1.17:23.
furuttomari.
pian
ja
mengät
sanokat
Ovehänen
15. Ia he otit rahan, ja teit niinkuin he olit
7. Ia
ylös
opetetut.
tuslapsillensa: että hän
nousi kuollusta.
änexi otettu JuIa tämä puhe on päiwään
:
edellänne
mene
teidän
Galileaan*
hän
haman
tähän
katzo,
valaisten
Ia teidän pitä hänen näkemän, katzo, minä Hl. 16. Mutta ne yxitoistakymmendäasti.Opesiel ä
"l. ,6:;^
teille sanoin.
tuslasta menit Galileaan, sille mäelle, jonga
nopiasti
menit
haudalda suurella lEsus oli heille määrännyt.
8. Ia he
pelwolla ja ilolla, ja juoxit ilmoittamaan hä17. Ia kosta he näit hauen, kumarsit he händä, mutta muutamat epäilit.
nen Opetuslapsillensa.
iB. Ia lEms tuli ja puhutteli heitä,
9. Mutta heidän mennesänsä ilmoittamaan
on annerru kaikki woima
hänen Opetuslapsillensa ", katzo, niin tuli lE- den MinuUe
sanoi: Terwe teille! Niin raiwaasa ja maan päällä.
*Ps. 8:7.
heitä »vastan,
he tulit ja rupeisit hänen jalkoinsa, ja kumar- Match. 11:2?. 10h.,3:35. l. 15:3. l.i?:-,.
,6: y.
Eph. 1:22. Ebr. 1: 2. l. 2:3.
ten rukoilit händä.
peljätio. Silloin sanoi lEsus heille: älkät
19. lNengär siis ja operrakar (a) kaikke
minun
että
melulleni*,
mengät
kö:
ilmoittakat
kansaa*/ ia kastakar heira nimeen Isän
Galileaan,
he menisit
siellä he saamat minun ja pojann ja pyhän Hengen.
Mark. 16:15. luk. 24:47.
nähdä, f
'loh. »0:17. -tAp. T. 1:,.
1 Kor. 15: 5.
(a) Gr. Tchknt Opetuslapfixi.
l. 13: 31
il. 11. Mutta kosta he menit pois, katzo,
20. Ia operrakar heira pitämään kaikki,
niin tulit muutamat »vartioista Kaupungihin, kuin minä olen reille käskenyt: Ia kayo,
ja ilmoitit ylimmäisille Papeille kaikki mitä ta- minä olenreidän kansanne jokapäiwä, mailpahtunut oli.
man loppuun asti. Amen!
P. Mattheuxen Ewangeliumin Loppu.
<

«

seasa

sen

sano-

sus

*

:

sa

"

Markuxen

Pyhän

Ewangelium
Esipuhe.

A

Markus kirjoitta ensisti Johannes Kastajasta, tuiuga hän kasti Kristuxen: j» että Kristus rupeis saarNamaan ja ihmeitä tekemään, l. 1»
2. Kuinga hän lutzm Opetuslapsia: puhui, opetti, ja teki suuria ihmeitä Galileasi», Gadarasa ja IsänS
.

«aalla, l. 2. 3- 456..
kirjoitta myös
3. Kuinga han lähetti Opetuslapsensa.

Hän

Johannexen kuolemasta, Kristuxen ihmeistä,

puhista, Phariseusten ja Opetnslastensa kansa: Kristuxen Kirkastamisesta, la mitä siitä seurais, l. 7. 8. 9.
4. Kristuxen »ilmeisestä matkustamisesta ludeaan ja Jerusalemiin, ja mitä tiellä tapahtui: Hänen pv»
hestansa Phariseusten ja Sadusemten kansa lerusalemisa, l. io. il. 12. Ennuftuxestansa Jerusalemin häwityM, la wnmelsM päiwästä, l, iz.
(FH)
H. Häyen
,«

>
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'.

Luk.

5. Hänen Karilmisestänsä, kuolemastans, hautamisestans, ylösnousemisestansa, ja tmnga hän Opch<,
lapsillens ilme,lyl, ,a lähetti heidän toto mai maan, l. 14. IZ. ib.

1.
l.

Johannes Raftajan wirasta.

n

lEsus kas»

tetan, kiusatan, saarna, kuyu 4. <l>petusiasta,
opetta Synagogas» iv. Paranda sairaita mo»

ncnkaldaisista taudeista.
1.

1. Matth 3: 17. l. i,;,
Mark. 9:7. 2 Pet. 1:17.
12. Ia Hengi ajoi hänen kohta korpeen.
Matth. 4: 1. luk. 4: 1.
13. Ia hän oli siellä korwesa neljäkymmmdz
päiwää, jakiusattin Perkeleldä, ja oli petoil,
»a Engelit palwelit händä. Matth 4:11.
,4. Mutta sitte kuin Johannes oli sangin,
teen plönannettu, tuli lEsus Galileaan',faa»>
naten lunmlan waldakunnan Ewangeliumio.
Match. 4: 12. luk. 4: 14. loh. 4: 4H
15. Ia sanoi: aika on täytetty, ja Jumala»
waldakunda on lähestynyt: rehkär parannus',
ja uskokar Gwansseliumi.
Matth.,:,.

Ps.2: 7. les. 42:

H.nru.

Kristuxen JumalanPojan Ewan- seasa:
lEsuxen
geliumin alku.

Niinkuin Prophetaisa kirjoitettu on kayo,
minä laheran minun Engelini sinun kasxvols eteen, joka on walmistapa sinun ries
Mal. z 1. Matth. 11: 10.
sinun erees.
2.

:

:

luk. 7:27.

''

Huutaman ani on korwesa: walmistakat
HERran tietä, tehkät hänen polkunsa oikiaxi. 16. Ia kosta han käweli Galilean Mttm
tykönä, näki hän Simonin ja Andreaxen ha»
les. 40: 3. Matth. 3: 3. luk. 3: 4.
nen weljensä laskeman werkoa mereen: (M
loh. 1:15, 23.
pakorwesa,
ia saarnais
he olit kalamiehet.) Match. 4: ,8. luk. 5:».
4. Johannes kasti
syndein
rannuxen Kastetta
andexi andamisexi.
17. Ia lEsus sanoi heille, seuratkat mim)
:1.
luk.
ja
minä teen teidän että te tuletta ihmisteil lii»
Matth. 3
3: 3.
tygönsä
koko
ulosmeni
la
hänen
ludean
miehixi.
5. Ia
maakunda, ja Jerusalemin asuwaiset, jakasiB. Ia he jätit kohta werkkonsa, ja seuraisit
tettin kaikki häneldä Jordanin wirrasa, tun- händä.
Match. 3:5.
nustain heidän syndinsä.
19. Ia kuin hän sieldä wähää edemmä kani,
6. Ia Johannes oli puetettu Kamelin kar» näki hän Jakobin Zebedeuxen poian ja JohM
woilla *, ja ymbäri hänen suoliansa oli hihnai- nexen hänen wellensä, parandawan wenhesi
nen wvo, ja söi heinäsirkkoja s ja metzähuna- heidän werkojansa.
Mach. 4:
jata.
"Match. 2:4. f, Mos. 1,:
20. Ia hän kutzui kohta heitä: Ia he jätit
7. Ia saarnais, sanoden: Se tule minun Isänsä Zebedeuxen lvenheseen palkollisten kan»
jälkeni, joka on minua wokewämbi, wnga en sa/ ja seuraisit händä.
mina ole kelwollinen kumarruxisa kengäin rih21. Ia he sisälle menit Kapernaumiin: l»
ja
päästämään.
hän meni kohta lepopäiwinä Synagogaan,
maa
Match.
L»»k. 4: ,i.
opetti.
luk. z: 16. loh. 1: 26, 2?.
Match. 4:
opetustansa;
hämmästyit
22.
hänen
teitä
medellä
mutta
he
Ia
8. Minä tosin kastan
ja ei niinkuin
woimallisesti,
Pyhällä
opetti
Hengellä.
teitä
hän
sillä
heitä
hän kasta
Ap. T 1: 5. l. 2:4. l. 11:16. l 19:4. Kirianoppenet. Matth. 7:28, 29. luk 4:
,N. 23. Ia heidän Synagogasans oli VN lY11. 9. Ia ie tapahml niinä päiwinä, että lEhengeldä *, ja han
jakastellin lo- minen riiwattu
sus tuli Galilean Nazarethlsta,Match.
kul 4:
huusi,
3:
hannexelda lordanisa.
on sinun
luk. 3: 21.
14. Sanoden: woi ! mitä meidän meitä
huylös,
kamas lEms Nazarene: Tulitkos
ic>. Ia kohta kuin hän astui medestä
«!«/
kukas
ja
Minä tunnen sinun
näki hän taiwat aukeneman, Hengen mle»
Match.»:
»an alas hänen päällensä niinkuin kyhkyisen. Illmalan pyhä.
-25. Ia lEsus nuhteli händä sanoden: «valloh. 1: 32.
se
u. Ia sni tuli taimasta: Smä olet nn- kene, ja mene ulos hänestä.
'

3.

«.

2,.

,:

„.

>?,»)-

:

;>.

'

>~

;,.

'

,

M rakas Poikani,

.

.

johonga minä mielistyin.

.

«<>-

l. 2.

Luk.

Ewangelium

se
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sen

oli sanonut, niin spitals
hengi rewäisi hän42. Ia kuin hän
28 Ia kuin saastainen
pois,
ja hän tuli puhtaxi.
dä ,a huusi suurella anella, niin hän läxi uloS läx» hänestä kohta
43. Ia lEsus haasti händä, ja lähetti hähämmästyit
kaikki, niin että he nen kohta pois tyköänsä.
27. Ia he
44. Ia sanoi hänelle: Katzo, ettes kellengän
lyselit kestenäns, sanoden: mitä tämä on? mimyös
tämä
on?
Sillä
mutta mene, osota itzes Papille*,
oppi
hän kaste
mitan
täMsi
hengiä,
uhrapuhdistuxes
ja
ja
edestä ne kuin Moses käski,
he kuulewoimalla niitä saastaisita
4:4.
heille todistuxexi. ; Mos <4 : 2. Matth.
M händä?
rupeis
ulos,
meni
hän
ymkuului
Mutta
kosta
hän
hänen
kohta
28. Ia
45.
asiata',
saarnamaan
paljo
ja
ilmoittamaan
sitä
lähimaakunnan.
häri kaiken Galilean
Kaupungiin
29. Ia he menit kohta ulos Synagogasta, niin ettei hän sitte tainnut julkisesti
jatulit Simonin jaAndreaxen huoneseen', Ja- mennä; mutta oli ulkona erinäisisä paikoisa,
Matth. z: ,4. ja )vka tahwolda tuldin hänen tygönsä.
kobin ja Johannexen kansa.
luk. 4: zB.
luk. 5: IZ.

sano:

"

sanomansa

'

«

Simonin anoppi makais wilutuuzo.Mutta
ja
l»sa: he sanoit hänestä kohta hänelle.
zi. Ia hän meni, ja nostt händä, jarupeis
ja wilutauti jätti hänen kohta:
hänen käteensä:
palweli
heitä.
ja hän
Z2. Mutta ehtona kosta auringo laffi, toit

2.

Luktt.

1. IVsus paranda halwatun. n. Rnyu Te»
win, ja atrioiyc svndisten kansa. ««. puhu paasi
tomiscsta. iv. tvasta opetuslastensa puolesta,
jotka tähkäpäitä poimit Sabbathina-

jehänen tygönsä kaikkinaisia sairaita japerke- 1. f«a taas muutamain päiwäin jälken, menl
leiloä riiwatuita.
Matth. z: 16. Luk. 4: 40.
hän Kapernaumiin *: Ia se kuultin että
Kaupungi
tuli
owen
eteen.
oli.
koko
kokoon
huonesa
hän
Matth. 9: 1.
zz.la
jotka
paransi
2.
kokounnuit
monda,
monda, niin ettei
hän
sairastit
kohta
Ia
Ia
Z4
moninaisia tautcia: ja hän aioi ulos paljo Per- enä siaa ollut, ei owengan tykönä: ja hän pukeleitä, eikä sallinut Perkeleitten puhua: Silla hul heille sanan.
he lunsit hänen. Luk. 4: 4'. Ap. T. ,6: ,7,18. z. Ia hanen tygönsä tulit, jotka toit yhtä
zs. Ia huomeneltain sangen warhain ennen haiwattua, joka neyäldä kannettin.
päiwää, kuin hän nousi, meni hän ulos: Ia
luk. 5: 18.
kuin
ja
meni
ei
siacm',
erinäiseen
rukoili siellä.
he saanet händä lähestyäKa4. Ia
lEsus
luk. 4: 42.
tähden, nlm he kistoit huonen katon, wstl
nsan
36. Ia Simon riensi hänen peräsänsä, ja hän oli: ja kaiwoit läpitze, ja lastit wuoteen
lie,otka hänen kansans olit.
alas, josa hallvattu makais.
37- Ia kosta he löysit hänen, sanoit he hä5. Mutta kosta lEsus näki heidän ussonsn,
«elle: Jokainen etzi sinua.
sanoi hän halwatulle: poikani, sinun syndis
3«. Ia hän sanoi heille: Mengämme lähim- annetan sinulle andexi.
mäisiin kyliin, että niinä sielläkin saarnaisin; 6. Niin siellä oli muutamat KirjanoppenuisM sitä warcen olen mina tullut.
ta, jotka istuit ja ajattelit sydämisänsä.
luk. 4! 4,Z.
7. Mitä tämä näin pilkkaa puhu? Kuka woi
Synagogisansa,
synnit
anda andexi vaini ainoata lumalata?
39. Ia hän saarnais heidän
koko Galilea/a, ,a ajoi ulos Perkeleitä.
Job. 14:4. Ps. 32: Z. les. 43: 25.
40- Ia hanen lpgonsä tuli yxi Pualinen",
8. Ia kohta kuin lEius tunsi Hengesä, etNlkoil, händä, langeis volwillens hänen eceen- tä he niin itzellans mamlit,
sanoi hän heille:
<a ja sanoi hänelle: los sinä tahdot, niin sinä mitä te naita ajattelette teidän sydämiänne ?
»oil mm,», puhdista. Matth 8: 2. Luk. 5:
9. Kumbi on kemiambi, sanoa halwatulle:
4'- Ia lEsus armahti händä, ja ojensi ka, synnit annetan sinulle andexi: taikka sanoa:
«nsä, rupeis häneen, jasanol hänelle: Minä nouse, ja om sinun wubttes, ja käy?
W»n, yle puhdas.
(F 5)
Mutta
*

.

«.

«>.

P. Marklixen
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2. ;. 9>'.f.
ia. Mutta että te,dän picä tielaman ihmisen hoin leileihin: muutoin nuori wiina sälkelei,
maan päällä synnit an- liö, ja niin wiina »vuota pois, ja leilit turmel,
Poialla olewan wallan halmatulle:)
lan; mutta nuori wiina.pilä usim leileihin »ananda,
(sanoi
hän
dexi
ja ota »vuo- daman.
11. Minä sanon sinulle:
iv. 23. Ia tapahtui, että hän käwi Sai.
teen, ja mene kotias.
12. Ia hän> nousi kohta, ja otti wuoteen ja bathina laihoin 'äpitze, niin hänen Opetuslap,
rupeisit käydesänsä tähkäpäitä katkoi,
meni ulos kaikkein nähden: että he kaikki hämmästyit ja kunnioitzit lumalata, sanoden: En maan.
Matth. ,2.-1. Luk sl i.
me ole ikänäns sen muotoista nähnet.
24. Ia Phariseuxet sanoit hänelle: Katzo,
' 11.13. Ia hän läxi taas ulos meren puoleen, nuxi he tekewät Sabbathina jota ei sowi?
ja kaikki Kansa tuli hänen tygönsä, ja hän o5 Mos. 23: 25.

nouse

se

'

sensa

'petti heitä.
14. Ia kuin hän meni ohitze, näki han Lewin Alphein pojan, istuman tulli huonesa, ja
sanoi hänelle? Seura minua Ia hän nousi,
Luk. 5:27.
Ma«h. 9:
ja seurais händä.
sttapahtui,
hän
hänen
koffa
aMoitzi
15. Ia
huonesansa, amoitzi myös monda Publikania
'ja snndista lEsuxen ja hänen Opetuslastensa
; kansa: sillä niuä oli paljo kuin händä olit seu2

„

».

*

?.

'

25. Ia hän sanoi heille: Ettäkö te ole iki.
näns lukenet, mitä Dawid teki hädillänsä kos.
ka hän isois, ja ne jotka hänen kansans olit?
1 Sam. 21: 6.
Match. 12:,3.
26. Kuinga hän meni Jumalan huoneseell,
ylimmäisen Papin Abjahtarin aikana, ja löi

näkyleiwät", joita ei sopinut syödä, waan
ainoastans Pappein, ja hän andoi myös niille,
jotka hänen

kansans

olit.

"

2

Mos. ,>:

Mos. 3:31» 1.24:5,9.
'
16. Ia kuin Kirjanoppenet ia Phariseuxet
Ia hän sanoi heille: Sabbathi on ihmistä warten tehty, ja ei ihminen Saibbchia
-naithänen syömänPublikaneinjasyndistenkanmixi warten.
'sa, sanoit he hänen Opetuslapsillensa:
ja synncisten kansa?
28. Niin on myös Ihmisen Poika Sabbl»
hän syö ja juoPublikanein
kuuli,
sen
sanoi
heilhän
thin
HERra.
lEsus
Matth. «:8. Luk. 6: f.
17. Ia kosta
rannet.

.

.

3

'

le Ei rerwer rarrvim paraudajara, »nurra
sairar, eu minä ole rullur tuyumaan wanhurstaira, murra ftndifirä parannuxeen.
:

Match.

9:12,
1

Tim.

1: 15.

31, 32.

OpeJohannexen jaPhariseusten
ja
niin
tulit
sanoit hahe
tuslapset paastoisit:
Openelle: mixi Johannexen ja Phariseusten
Opetus-

iii. 18. Ia

'

iz». luk. 5:

3.

1.

liLsus

Luku.

paranda kuiwettuncn käden. n. A-

ja ulos perkeleitä, m lvalilze 12 Apostolito,
ja anda heille nimet. iv. <l>sotta kirjanoppenitten pilkan perustamattomaxi. v. puhu Hengellisestä sllgustansa.
1.
hän sisälle meni jällensSynagogaanpa
siellä oli yxi ihminen, jolla oli kuiwettu
käsi.
Matth. 12:9. Luk. 6: 6.
-

'

tuslapset paastowat, mutta ei sinun
lapses paasto?
Match. 9:14. Luk. 5:;,.
2. Ia he otit hänestä waarin, jos hän ha<
19. Ia lEsus sanoi heille: Kuinga haäioukko taita paastota, niinkauwan kuin ylkä on nen Sabbathina parannais, kandaxensa hänen
päällensä.
ei he woi paastota.
heidän kansans?
ylkä
heil3. Ia hän sanoi sille ihmiselle, jollakuitM
2v. Mutta ne päiwät tulewat, että
pitä
heidän käsi oli : astu edes.
dä otetan pois, ja niinä pälwinä
4. Ia hän sanoi heille: Sopiko Sabbathl,
paastoman.
hywää tehdä eli pahaa tehdä? henge wlwanpaikkaa
na
kengän
uutta
21 Ia ei umbele
paikka
pahta
taikka tappa? Mutta he »vaikenit.
rewäise
itzensillä usi ja
<haan wstatceseen, wanhasta,
patule
Niin
läpi
hän katzoi heidän päällensä wibaM,
5.
sä kuitengin siitä
ja oli murheisansa heidän sydämensä kowuden
Matti) ?: 16. Luk. s:;6.
hemman.
tähden,
kengän
wunaa
wania sanoi
eipack
ntttLta
oienna
22. Ia

'

..

käles.^a

z.

Ewan^eliilm

4 Lllf.
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M ojensi, ja se käsi tuli terwexi, niinkuin toi-6 Ia Phariseuxet menit ulos, ja pidit kohN Herodianein kansa neuwoa händä wastan",
Match ,s.
luinga he hänen hukutaisit.

sa-.

nit he ulos ottamaan händä kiini: sillä he
noit: hän on mielettömäsi tullut.
lv. 22. Mutta Kirianoppenet, jotka Jerusalemista olit tulet alas, sanoi: hänellä on Beelzebub, ia Perkelitten Paäruhtinan kautta hän
poikkeis
Opetuslastensa
ulos Perkeleitä.
Matth. 9: ,4.
Mutta
lEsusja paljo Kansaa seurais ajaloh.
11. 7.
tygö:
48,
20.
l.
3:
meren
7:
52. l. 10: 2Q.
kansa
ja
ludeasta,
l)ändä Galileasta
Matth. 4: 25.
23. Ia hän kutzlu' heidän tygönsä, ja sanoi
jaldumeasta,ja
tuol- heille wertauxilla : Kuinga taita Satanas
8- Ia Jerusalemista,
Tpron
jotka
ja
ja
Si- tanan ulos aja.
Matth. 12: 25.
da puolen Jordanin,
joukko,
asuil,
jos
ymbärillä
suuri
Mka häwaldakunda erkane itziänsä
24. Ia
honin
ne
tulit
kuulit,
tygönsä.
niin
ei
waldakunda taida seisoa:
tan,
hänen
se
nen tekonsa
Opetuslapsillensa,
jos
että
»venerkane itziänsä wastan, niin
sanoi
huone
25. Ia
y. Ia hän
tähden,
ettei
taida
seisoa.
händä
läsnä
olis
aina
Kansan
huone
he
26. Ia jos Satanas karka ja eroitta hänens
K he händä ahdistaisi.
io. Sillä hän oli monda parandcmut, niin itziäns wastan, niin ei hän ta,da seisoa, mutettä kaikki joita waiwattin, tungit hänen pääl- ta saa lopun. kengän
wäkewän huoneseen
27. Ei taida
lensä nipemaan häneen.
mennä ja hänen kaluansa ryöstä, ellei hän en11. Ia kuin saastaiset henget näit hanen, lansin sitä wäkewätä sido kiinni, ja sitte ryöstä
<Mt he hänen eteensä maahan, huusit
olet
Match. 1,: 29.
hänen huonettansa.
iW: sinä
Jumalan Poika.
kowin
sanon
ilminä
teille: kaikki synnit
heitä
händäns
12. Ia hän haastoi
28. Totisesti
l. 1: ,5.
annetan andexi ihmisten lapsille, pilkatkin, joilmoittamasta,
11?. iz. Ia hän astui ylös wuorclle,ja kutzui. la he lumalata vilkkuivat.
Match.«: ,1.
tygönsä jotta hän itze tahdoi: ja he culit hänen luk. 12:10 Ebr. 6:4. 1 loh. Z: 16.
Matth. 1°: 1. Mark. 6: 7.
tygönsä.
29. Mutta jota puhu pilkka
Henijankaikkisesti andeye-rvastan, ei han
luk. 6: 12. l. y: 1.
14 Ia hän sääsi ne karitoistakymmenda ole- xi murra hän on V?i,kapäa ijankaikklsien
duonnoon.
maan tykönäns, että hän heitä lähecäis
maan.
30. Sillä he sanoit, hänellä on saastainen
taudit
hengi.
että
woima
oleman
piti
,;. Ia
heillä
V. 31. Niin tuli hänen weljensä ja äitinsä',
parata, ja Perkeleitä ulos aja.
ja
nimen
pani
Simonille
Petari:
scisoir ulkona, ja lähetit hänen tygönsä ku14. Ia
1:
loh. 42.
tzumaan handä. 'Match. ,2: 46. luk. 8: ,9.
,a
poialle,
32. Ia Kansa istui hänen ymbärillänsä, ja
-17. Ia Jakobille Zebedeuxen
(ja annoi heille ni- sanoit hänelle: katzo, sinun äilis ja weljes kyhannexelleJakobin »veljelle,
syivät sinua ulkona.
on, pitkäism pojat.)
met Voanerges,
Luk. 8: 20.
heitä,
,8. Ia Andreaxen, ja Philippuxen, ja Barhön
wastais
sanoden: kuka
Ia
zz.
cholomcuxen, ia Matthcuxcn, ja Thomaxen, on minun äitini taikka minun weljeni.
ja lakob-y Alphein pojan, ja Taddeuxen ja
34. Ia kosta hän oli ymbärins katzonut niiden päälle, jotka hänen? ymbärillänsä istuit, satziliiMnKanaueuxen,
myös
joka
noi
hanen
19. Ia ludas Istariotin,
hän: Katzo minun äitini ja minun weljeni ?
Mi.
35. Sillä joka teke Jumalan tahdon, hän
20. Ia he tulit huoneseen: ja Kansa taas on minun weljeni ia minun sisareni ja äitini.
Klounnm, niin ettei heillä ollut tilaa syödäklil».
4. Luku.
«'
»n.
Iakosta hänen onlaistnsa jenkuulit, me- 1. Rristuo juttele wertauxen
*

,

«:

was-

se

sano-

saa

saarna-

,

sen

se

Ryn»

P. Mavkuxen
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Rynrilästä, jprvän siemenestä, ja sinapin sieme»
nestä, muitten wertausten kansa. m. Asetta ra»
juilman merellä.
I.
hän rupeis taas opettamaan meren ty-

4- Luk.
owat, kusa sana kylwetän, ja kuin he sessn,
wat kuullet, tule tohta Satan ja otta voi<
sanan, joka hewän sydämilnsä kylmetty oli.
Match. 13: 1 9.
16. Ja ne owat senkaltaiset, jotkakiwistöM
kylmetyt owat: kosta he sanan kuullet owat
ottawat he sen kohta ilolla wastan

könä, japaljo Kansaa kokounnui hänen
tygöns, niin että hänen piti astuman hahteen,
:
ja istuman merellä*, ja kaikki Kansa oli maalMatch, i;
la meren tykönä.
17. Ja ei ole heisä juurta, mutm owat ajal2. Ia hän opetti heitä paljo wertauxilla *, liset: sitte kossa murhe taikka wainotulesaLuk. 8: 4.
nan tähden, niin he kohta pahenemat.
ja sanoi opettaisansa.
kylwäjä
kylwaulosmeni
18. Ia muutamat owat, jotka orjantappu.
3. Kuulkat: Katzo
mään.
roihin kylwetyt owat: Ne kuulewat sanan:
lantapahdui,
että
muutama
kylwäisä
19. Ia tämän mailman suru, ja rikkauden
4. Ia
geis tien oheen, niin tulit Taiwan linnut ,a »viettelys, ja muut himot tulewat ja tuko"

:

~

*

*

huttawat sanan,

söit sen.

ja saatetan

hedelmättömän.

n 1
ei palTim. 6: 17.
5. Muutama langeis kiwistöhön,
20. Ia ne owat, jotka hywään maahan kyl.
jo maam ollut; ioka kohta nousi päälle, ettei
wetyt owat, jotka kuulewat sanan, ja ottasillä ollut sywää maata.
6. Kosta auringo nousi, niin st poudittin; wat sen wastan, ja hedelmän kandawat, muutama kolmenkymmenin, ja muutanca kuusinja ettei sillä ollut juurta, niin se kuiwetui.
ojantappuroihin
;
langeis
kymmenin, sa muutama sadoin kerroin.
7. Ia muutama
11. 21. Ia hän sanoi heille: sytytetängö kynsen,
ylöskätvit
ju
orjantappurat
ja
tukahutit
panda wakan ala, eli pöydän ala? M
tila
eikä kanoanut hedelmätä.
hywään
langeis
maahan,
muutama
että
se paunaisin kyntiläjalkaan?
8. Ia
ja kandoi hedelmän, joka ylöMwi ja kaswoi.
Matth. Z: ig. luk. 3:16. l. 11: 33.
kertaikolmenkymmenen
kandoi
22.
Sillä ei ole mitan peitetty, jota ei ilmoimuutama
Ia
set, ja muutama kuudenkymmenen kertaiset, ja teta, eikä ole salaista, waan että se julki tulis.
Matth. 1»:, s. Luk. 8:17. l. 1,:,.
muutama sadan kertaiset:
9. Ia hän sanoi heille: Jolla on korwat kuul23. Los jollakin on korwat kuulla, se kuulkan.
Matth. 11:15. Mark. 7:16.
la, se kuulkan.
ia. Mutta kuin han yxinäns oli, kysyit ne,
24. Ia hän sanoi heille: katzokat mitä te
jotka hänen ymbärillänsä kahdentoistakym- kuuletta. Jolla mitalla te mittatte, pitä teille
mitattaman', ja tygö pannan teille jotkakuumenen kansa olit, häneldä sitä »vertausta.
Match, iz: 10.
letta.
'Matth. 7:'. Luk. 6: ,8.
on
annettu
11. Ia hän sanoi heille Teille
25. Sillä jolla on, hänelle annetan: ja jolla
mutta
ei
waldakunnan
ole, sekin kuin hänellä on, otetan häneldä
salaisus:
tuta Jumalan
niille, jotka ulkona owat, tapahtuivat kaikki pois. Match, iz: i». 1.25: ,9. Luk.z i 1,.
l. 19: 26.
wertausten kautta ;
26. Ia hän sanoi: niin on Jumalan walda<
12. Että he nähden näkisit, ja ei huomaitzisi:
ettei kunda, kuin jos ihminen heittäis siemene»
ja kuulden kuulisit, ja ei
:

joskus palajaisi, ja heille annetais synnit maahan:
'27. Ia makais, ja nousis yöllä ja päiwälla:
"les. 6:9. l. 29: io. Luk. 8:10.
andexi.
Ap.
ja
3.28:26.
siemen ulospuhkeis ja ylös kasivais, kosta
loh. 12:40.
tätä
»ver- ei hän tiedäkkän.
13. Ia sanoi heille: Ettekö te tiedä
tausta? ja kuinga te kaikki wmauxet ymmar- 28. Sillä maa kanda hedelmän itzestänsä,
ensin oraxen, sille tälMpään< ,a niin täyden
Mitte?
jywän tähkäMsä.
Kylwäjä
kylmä
14.
jotka
,H. Mutta
owat
ne
tien
nämät
wieresä
is. Mutta

he

.

.

sanan.

LuK

Ewangelium.
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kosta hedelmä edestule, läheltä da kohta haudoista ihminen, josa oli saastaielon aika on läsnä. nen hengi.
bin kohta sinne sirpin; sillä
3. Jolla oli n»aja haudoisa, ja ei woinut
,c>. Ia hän sanoi: mihingä me Jumalan
kengän
wettamme?
eli millä wertauxelhändä kahleilla sitoa:
waldakunnan
4. 5-

lamestnwertamme?
Niinkuin sinapin

siemeneen", kosta se
31.
on
kylwetän,
»vähin kaikkia sieme,
se
maahan
on:
kuin
Matth. 1;: ;i.
maasi»
M,
luk. 13: 1».
32. Ia kuin hän kylmetty on, niin hän nouse, ja tule suuremmaxi kaikkia kaaleja, ja tele suuret oxat, niin että taiwan linnut hänen
mrjons alla taitamat pesät tehdä.
zz. Ia sen muotoisilla monilla wertauxilla
puhui hän heille sanan: sen perästä kuin he
Match, i;: ,4.
M kuulla.
34 Mutta ei hän ilman wertausta mitan
heil e puhunut: waan selitti kaikki Opetuslap,
'

*

4. Sillä hän oli usein jalkapuisa ja kahleisa
sidottuna, ja hän oli särkenyt kahlet, ja jalkapuut rikkonut, ja ei kengän woinut händä asetta.
5. Ia hän oli aina yötä ja päiwää wuorisa
ja haudoisa, ja parkui, sa hosui itziänsä kiivillä.
6. Mutta kosta hän näki taambana lEsuxen, juoxi hän, ja langeis maahan hänen

eteensä.
7.

Ia huutain suurella anella sanoi: Mitä

sen

minun on sinun kansas lEsu,
korkeimminä
wannotan
man Jumalan Poika?
sinua
Jumalan kautta, ettes minua waiwaisi.
(8. Sillä hän sanoi hänelle: lähde ulos
hengi ihmisestä.)
stainen
erinänsä.
sillens
M. 35. Ia hän sanoi heille sinä päiwänä kos9. Ia hän kysyi häneldä: mikä nimes on ?
ja hän wastais sanoden: Legio 0) on minun
ka ehto tuli, mengamnie ylitze.
nimeni: sillä meitä on monda.
Match. 8: 18, 23. luk. 8: 22.
(a) Lcgiosa oli enämbi kuin 6220 sotamiestä.
;6. Ia he lastit Kansan. ja otit hänen, kuin
hiin oli hahdesa: oli myös mutta wenheitä hä- 10. Ia hän rukoili händä suuresti, ettei hän
nen kansans.
lähetäisi heitä ulos siitä maakunnasta.
11. Niin oli siinä »vuorten tykönä suuri sika,7. Ia suuri tuulispää nousi, ja aallot löit
jo
täytettin.
Mahahteen, niin että se
lauma* laitumella. 'Match. 8: ;o. Luk. 8: ?,.
päänalaija
oli
perällä
makais
12. Ia kaikki ne Perkelet rukoilit händä, saIa hän
zz.päällä.
ja
hänen,
sanoit hä- noden: laske meitä sikoihin, että me heihin siIa he herätit
nelle: Mestari, etkös sitä tottele, että me hu- sälle menisimme.
'

saa-

sen

iz. Ia lEsus salisi kohta heidän. Ia saasIa kuin hän hcrätettin, nuhteli hän taiset henget läxit ulos, ja menit sikain sisälle:
tuulda, ja sano: merelle: »vaikene, ole äneti. Ia lauma syöxi itzens kohdastans mereen, (mutNiin tuuli asetui ja tuli juuri tywenexi.
ta heitä oli lähes kaxi tuhatta), ja he uppoisit
.40. Ia hän sanoi heille: mitä te niin pelkurit Mereen.
»Ma? Kuinga ei teillä ole ustoa?
14. Mutta sikain kaitziat pakenit, ja saatit
41. Ia he peljästyit sangen suuresti, sa sanoit sanoman Kaupungihin ja kyliin. Ia he menit
kestenäns: kuka tämä on? sillä tuuli ja meri ulos katzomaan mikä se oli kuin tapahtui.
»wat hänelle kuuliaiset.
15. Ia tulit lEsuxen tygö, ja näit sm joka
oli, istuwan ja »vaalettuPerkcleldäriiwattu
ja
Luku.
5.
na, toimellisna, josa Legio oli ollut: ja he

kumme?
39-

l.lEsuo aja ulos perkelet ihmisestä, ja saldi pelkäisit.
>X>dan mennä sikalaumaan, v. Paranda vdden
16. Ia ne juttelit heille jotka
nähnet olit,
»aimon punaisesta taudista, ja heratta lairu- kuinga
sille Perkeleldä riilvatulle tapahtunut

sen

m» tyttären kuolluista.

l-l>a he tulit

ylitze meren Gadarenein maaV kundacm.
Luk, 8:26.
Match.
«-.««.

2. Ia

kuin

hän läxi hchdesta, kohtais Hän-

oli, ja sioista.
17. Ia he rnpcisit

händä rukoilemaan

maan pois heidän maaldansa.
(G)

mmc>

Ap. T. ii: >y.
18, Ia

P. Matkuxen

5- 6. Lut.
33. Mutta waimo pelkäis ja wapisi, että hän
tiesi mitä hänen kohtaansa tapahtunut oli, tuli
ja langeis hänen eteensä, ja sanoi hänelle kaiken totudcn.
34. Mutta hän sanoi hänelle: tyttäreni, si,
nun uskoo paransi sinun *, mene rauhaan,
ja ole terwe witzauxestans.
Match. 9:
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iB. Ia kuin hän astui hahtecn, niin se joka
Perkeleldä liimattu oli, rukoili että hän sais
Luk. 8: zB.
hänen kansans olla.
19. Mutta ei lEsus händä sallinut, waan
sanoi hänelle: mene kotias omcustes tygö, ja
ilmoita heille, kuinga suuret työt HENra on
sinulle tehnyt, ja on sinua armahtanut.
ja rupeis faarnamaan
Mark. ic>: 52.
Ia hän meni,
Kaupungisa,
kuinga
kymmenesä
suuret
niisä
, 35- Koffa hän wielä puhui, tulit muutamat
työt lEsus oli hänelle tehnyt: ja he kaikki ih- Synagogan Päämieheldä jotka sanoit: sinun
tyttäres on kuollut: mitäs sillen Mestaritawaimettelit.
11. 21. Ia kuin lEsus taas meni hahdella wat?
Luk. 8.49.
Mutta
ylitze, kokondui paljo Kansaa hänen tygönsä,
lEsus
kohta kuultuansa sen sa36.
nan sanottaman, sanoi Synagogan Päämieja hän oli läsnä merta.
Matth 9:1.
22. Ia katzo, yxi Synagogan Päämies tu- helle: ä!ä pelkä, ainoastans usto.
li, lairus nimeldä ', ja kuin hän näki hänen, 37. Ia ei hän sallinut kenengän händäns seurata, waan Petarin ja Jakobin, ja Johanlangeis hän hänen jalkainsi» tygö:
,8.
Luk. 8:41.
nexen Jakobin »veljen.
'Matth 9:
23. Ia rukoili händä suuresti, sanoden: mi-ja 38. Iajahän tuli Synagogan Päämiehen huonescen, näki pauhinan, ja ne jotka itkit ja
nun wahä tyttäreni on »viimeisillänsä, mle,
pane kätes hätven päällensä, että hän parcmis ja poraisit paljo.
ja eläis.
39. Ia hän meni sisälle, ja sanoi heille: mitä
ja
paljo
pauhatteja
te
itkettä ? Lapsi ei ole kuollut, waan
24. Niin hän meni hänen kansans:
ja
maka.
händä,
händä.
ahdistit
Match. 9: 24. loh.
Kansaa seurais
40. Ia he nauroit händä. Mutta kosta hän
25. Ia yxi waimo, joka oli sairastanut pv,
naista tautia' kaxitoistakymmendä ajastaikaa: oli kaikki ajanut ulos, otti hän lapsen Isan ja
3 Mos. iZ: 25. Matth. 9: 2c?. luk. 3:43- äitin kansans, ja ne jotka hänen kansans olit,
-26. Ia oli pal»o kärsinyt moneida paranda- ja meni sisälle, kusa lapsi makais.
,'alda, ja oli kuluttanut kaiken hywydensä, ei41. Ia tarmi lapsen käteen, ja sanoi hänelle:
'

,^

2Q.

,

i,

:

„.

"

kä mttän apua tundenut, wäan tullut paljo Talitha kumi, se on sanottu, piikainen, (sinulle minä sanon), nouse ylös.
pcchemmaxi.
tul,
hän Kan42. Ia kohta piika nousi, ja käwi: sillä hän
27. Kosta hän kuuli lEsuxesta,
waattcisiinsa: oli kahdentoistakymmenen ajastaikainen. Ia
san seasa takaa, jarupeis joshänen
minä
ainoastans he hämmästyit suurella hämmastyxeliä.
28. Sillä hän simoi:
niin minä 43. Ia häll haastoi heitä kotvin, ettei kengän
waattcisiinsa,
saan ruweta hänen
sitä saisi tielä, ja hän kasti anda hänelle syöparanen.
kmwettm,
täwälä.
29. Ia hänen werilähtensä kohta
ja hän tunsi ruumisansa, että hän oli hänen wi6. Lnkn.
tzauxestans parattu.
.

.....

Ia lEsus tunsi kohta ltzesansä woiman,
joka hänestä lähtenyt oli', ja käänsi hanens
Kansan seasa, ja sanoi: kuka rupeis minun
.

.

30.

1. IVsus pidetan halpana Isinsä maalla.
L.ähettä ulos ne 12. Apostolita. m. Herodes

».

luule danen lohannerexi, jonga kaulan hän andoi leikata. >v. lEsus opetta ja ruokki 500".
Luk. 6: ,9.
waatteisini?
miestä
erämaasa. v. Rukoile; käy meren plal»
31 Ia hänen Opetuslapsensa sanoit hänelle: la: paranda monda Gcnezaretin maalla.
Sinä näet että Kansa sinua ahdista ymbärins, I.
hän läxi sieldä ja meni Isäns maalle *:
ja sinä sanoit: kuka minuun rupeis?.
ja hanen Opetuslapsensa seuraisit handa.
etta han
32. Ia hän katzoi ymbärinsä,
2. Ia
Matth. 15: 54.
näkis joka teki.
*

.

sen

sen

'

5l
Ewlwgelimn.
sairasta ja paransit.
kuin Sabbathi tuli, rupeis hän Sy- telit öljyllä monda
n
*:
ja monda jotka kuulak. Z: i 4«
naaoaaja opettamaan
Kuningas
sanoden:
tällä
nämät
Hi.
kusta
14.
Herodes sai senjakuulla;
Ia
hämmästyit,
t
oli
(sillä
hänelle annettu on, että
hänen nimens jo julistettu,) sanoi:
owat? ja mikä »viisaus
työt
hänen kättensä Johannes jokakasti, on ylösnosnut kuolluista',
myös senkaltaiset wäkewät
tapahtuivat?
ja sentähden woimat waikuttawat hänesä.
Luk 4-. 16.
kautta
*,
seppä,
poika
ole
Match. 14: r. luk. y- 7, 19.
Marian
Eikö tämä ja se
ja
weli?
Mutta
ja
sanoit: se on Elias: mutta toiset
15.
ludan Simonin
Jakobin Josensisarcnja
ole
on
Propheta, taikka niinkllin joku
meidän
kanse
tasa
sanoit:
M myösjahänen
6:
pahenit
Prophetaista.
Match. ,s: i 4.
hänesä.
loh. 42.
samme? he
16. Mutta kosta Herodes sen kuuli, sanoi
4 Mutta lEsus sanoi heille: ei Propheta
ja
kuin
maalla,
se on Johannes, jongakaulan minä anulönkatzöttu
ole
hän:
Isäns
mualla seasa, ja
noin leikata, hän on kuolleista ylösnosnut.
kotonansa.
langoinsa
17. Sillä Herodes oli lähettänyt Johannesta
Mtth. 13: 47- Uck. 4:24. loh. 4: 44.
yhtan
wäkewätä ottamaan kiinni, ja pani hänen tormhin, Hc;. Ia ei hän woinut siellä
pani
kätensä rodiaren hänen tveliensä Philippuxen emännän
työtä tehdä', »vaan ainoastans
ja
paransi
päälle,
tähden, jonga hän oli nainut. Luk,
19: ,o.
heitä.
hamain sairasten
sanonut:
18. Sillä Johannes oliHerodexelle
Match. 13: 58.
6. Ia ihmetteli heidän epäuskoansa. Ia hän ei sinulle ole luwallinen pitä weljes emändätä.
6.

Luk.

'

'?

,

'

;:

"

ymbäristöllä.
waelsi ymbärins kyliä, opettain
luk.
13:22.
Matth. 9:3511. 7. Ia kutzui ne kaxitoistakymmendä, ja
rupeis niitä kaxin ja kaxin lähettämään: ja andoi heille moiman saastaisia hengiä wastan.
Mark. 3: 13, 14.
Matth. 12: 1.
luk. 6: 13. l. 9: 1.
8. Ia kielsi heitä mitan ottamasta tielle :mut,
ta ainoastans sauman, ei ewässäkkiä, ei leipää, ei rahaa kukkaroon. Matth. io: 9.
luk. 9: 3.
kengäsä': Ia ettei
oleman
9. Mutta
ylönsä.
Ap. T.
kisi kahta hametta
'

he pu-

>,:

8.

1.22:21.
wäjyi
hända, ja tahdoi
19.
händä tappa: mutta ei hän saanut.
,20. Sillä Herodes pelkäis Johannesta' että hän tiesi hänen hurstaxi ja pyhäxi miehexi:
ja oti waarin hänestä, ja kuuli händä monesi»
asiasi», jakuuldeli händä mielellänsä.
Matth. 14: 5. l. 21: 26.
21. Ia kosta sowelias päiwä tuli, että Herodes syndymä päiwänänsä* teki ehtollisen y-

3Mos.

Ka

18: 16.

Herodias

limmäisillensä, ja Päämiehille, ja Esimiehille
1 Mus. 40: -o.
Galileasi».
Matth. 14: 6.
22. Ia Herodiaxen tytär tuli sisälle, ja hyp"

Ia hän sanoi heille: kusi» ikänäns te huo- päis, ja se kelpais Herodexelle ja ynnä atrioineseen sisälle menette, niin olkat siinä, niinkau- tzewille, sanoi Kuningas piikalle: ano minulwan kuin te sieldä menette pois.
da mitäs tahdot, ja minä annan sinulle.
luk.
12:
11.
23. Ia hän wannoi hänelle: mitä ikänäns
Matth.
9:4.
11. Ia jotka ei teitä wastan ota, eikä kuule sinä minulda anot, niin minä annan sinulle,
teitä, niin mengät pois sicldä, ja pyhikat to- puole minun waldakundaani asti.
mu, kuin teidän jalkain alla on*, heille to24. Mutta se meni ulos ja sanoi äitillensä:
distureri. Totisesti sanon minä teille; Sodo- mitä minun pitä anoman? waan se sanoi: Jomalle ja Gomorrallc on duomio päiwänä huo- hannes Kastajan päätä.
kiambi, kuin sille Kaupungille.
25. Ia hän kohta meni sisälle kiirusti Kunin,
gan
tygö, anoi sanoden: minä tahdon, ettäs
Matth. 12: 14, Z. luk. 9:5.
l. 12:12,11,12. Ap. T> i3:Zi. l. 13: 6. minun annat juuri nyt Johannes Kastajan
i2. Te he ulosläxit >a saarnaisit että he pa- pään fatisa.
Matth.;: 2.
26. Niin Kuningas mli sangen murhelliscxi,
Uinnuxen tekisit.
13- Ia ajoit ulos monda Perkelettä, ja woi- kuitengin »valan tähden ja niiden jotka ynnä
12.

"

(G 2)

acrioi-

P. Markuxen

52

atrioitzit, ei tahtonut häneldä kieldä.

40.

6. Luk.

Ia he istuit

joukoisi» sadoin ja «M»,

kymmenin.
Match. 14: 9.
27. Ia Kuningas lähetti kohta murhajan,
41. Ia kuin hän otti ne wiisi leipää ja kari
ja kasti hänen päänsä tuoda.
kalaa, katzoi han Taiwaseen ', kiitti fja mm
28. Niin st meni ja leikkais hänen kaulansa leiwät: ja andoi Opetuslapsillensa pandani!
tornisa ja toi hänen päänsä fatisa, ja annoi den eteen: ja ne kaxi kalaa jakoi hän kaikille.
sen pilkalle: ja piika andoi sen aitillensä.
loh. 17:1. -Z-i Sam. 9: 13.
Matth. 14: 10.
42. Ia he söit kaikki, ja rawittin.
29. Ia kosta hänen Opetuslapsensa sen kuu43. Ia he korjaisit kaxitoistakymmendä ts,.
lit, tulit he ja otit hänen ruuminsa, ja panit sinäistäKoria muruja, ja myös kaloista.
seniv.hautaan. Apostolit kokounnuit
44- Ia niitä kuin söit, oli lähes wiisi tuhat,
tyta
lEsuxen
miestä.
Ia
30.
gö, ja ilmoitit hänelle kaikki seka ne kuin he
v. 4;. Ia hän ajoi kohta Opetuslapsensa as,
l,uk. 9: 10.
teit, ja ne kuin he opetit.
tumaan hahteen, ja edellä menemään meren
31. Ia hän sanoi heille: tulkar te yxinänne ylitze Bethsaidaan, siihenasti kuin hän pääsiäis
erinäisten paikkaan, ja lewätkät wähä: sillä Kansan.
Matth. 14:»,. loh. 6: is.
monda oli, jotka tulit ja menit: niin ettei he
46: Ia koffa hän oli päästänyt heidän, meni
l.
syödäkkän joutanet.
hän wuorelle rukoilemaan.
Match ,4:,,.
menit
korpeen
hahdella erinänsä. 47. Jakosta ehto tuli, oli haaxi kestellä mer.
32. Ia he
ta ja hän yxinäns maalla.
Matth. 14: 13. loh. 6: 16.
ja
näki
moni
menemän,
heidän
Match. 14: 24. loh. 6: 17.
33. Ia Kansa
juoxit
jalkaisin
kaikista
sinne
tunsi hänen: Ia
48. Ia hän näki heidän olewan hädäsa souKaupungeista, ja he ennätit heitä, ja he koko- tamisesi»: (sillä heillä oli wastainen): Ia W
neljändenä yön wartiona tuli hän heidän to>
unnuit hänen tygönsä.
käyden meren päällä: Ia tahdoi mennä
Kansaa,
paljo
gönsä
ja
näki
ulos,
läxi
34. Ia lEsus
ja hän armahti heitä*: sillä he olit niinkuin heidän ohitzensa.
lambat, joilla ei ole paimenda f: Ia rupeis
49. Multa kuin he näit hänen käymän me»
Match. 14:14- ren päällä, luulit he oleman Köpelin, ja huuheitä opettamaan paljo.
--Z -Jer. 23:1. Hes. 34:2. Matth. 9:36. sit:
so. (Sillä kaikki näit hänen ja hämmästyit.)
35. Ia koffa päiwä paljo kulunut oli, tulit
tygönsä,
Opetuslapsens
hänen
sanoden Ia hän puhui kohta heidän kansans, ja sanoi
hänen
jo
*:

*

;:

,«,.

>

'

:

Tämä

on erämaa, ja aika on kulunut:
Matth. 14:15. luk. 9:12.

36. Lasse heitä että he menisit ymbärins kyliin ja majoin ostamaan heillensä leipiä: sillä
ei heillä ole syötäwätä.
37. Mutta hän wastaten sanoi heille : Andakat te heille syötäwätä *. Ia he sanoit hänelle: pitäkö meidän menemän kahdella sadalla
penningillä leipiä ostamaan, ja andamaan
"I°h. 6:5.
heidän syödä?
sanoi
hän
heille: mondako leipaa
38. Mutta
mengät
ja
on?
katzokat.
Ia kosla he
teillä
wiisi,
kalaa.
sakan
katzoit, sanoit he:
Match. 14: 17. luk. y 13. loh. 6:9'.
39. Ia hän kasti heidän kaikki istutta atrioenjoukkoihin wiheMstn ruohon päälle.
,

:

itzemaan

heille: olkat hywäsä turwasa, minä olen, äl-

kät peljätkö.

Ia hän astui heidän tygönsä hahteen, ja
tuuli heikcni: Ia he paljo enämmän kestenäns
hämmästyit, ja ihmettelit:
52. Sillä ci he ymmärtänet leilvistäkän:
waan heidän sydämensä oli paatunut.
53. Ia kuin he olit mmnet ylitze, tulit he
Genesaretin maalle': ja lastit satamaan.
Matth. 14: 34.
54. Ia kuin he menit ulos hahdesta, niin he
kohm tunsit hänen:
55. Ia juoxit ymbäri kaiken sen ymbäristön,
51.

-'

ja rupeisit sairatta wiemaan wuoteisanfa, kusa
he kuulit hänen olewan.
56. Ia kuhunga hän meni sisälle kylihm el.

Luk.
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EwangelillM.
Kaupungeihin, taikka majoihin, niin he panit Z Mos. 5:16. Eph. 6:2. 1-2Mos. 21:17.
kujille sairaita, ja rukoilit händä, että he ai- 3M05.20:9. ZMos.27:i6. 5an.1. 20.20.
waatteinsa paltesten saisit ruMatth. 15: 4»
noastans hänen monda
kuin häneen rupeis, ne
n. Mutta te sanotta: jos ihminen sano Iveta: Ia niin
taikka äitille: Korvan, (se on uhrattu)
paranit.
säljollale sinua
piti minulda autettaman.
7. Lukn.
12. Ia et te salli hänen mitan tehdä Isällensä
l IlLsus osotta, mikä ihmisen saastutta, ja taikka äitillensä.
13- Ia hyljätte Jumalan sanan teidän säänuhtele phariseusten ulkokullaisutta. n. wa7.

sen-

«ahta pakanallisen waimon tyttären perkeleldä. dyllänne, jonga te saattanet oletta*: Ia
m, paranda kuuroin.
kaltaisia paljo te teettä.
Matth. 15: y. .
Kansan,
tygönsä
kaiken
tygönsä
kokounnuit
hän
14.
kutzui
Phariseuxet,
Ia
hänen
ja muutamat Kirjanoppenuista, jotka ja sanoi heille: kuulkat kaikki minua, ja ymolit.
märtäkät.
Matth. 15:1.
Jerusalemista tullet
15. Ei ole ulkona ihmisestä mitan, joka hä2. Jakuin he näit muutamat hänen Opetuslapsistansa yhteisillä käsillä, (se on, pesemät- neen sisälle mene, ja taita hänen saastutta:
mutta ne kuin hänestä tulemat ulos, ne owat
tömillä) syömän leipää, laitit he sitä:
Av. 3.10:15.
ja
kaikki Juvalaiset ei jotka saastuttamat ihmisen.
3. Sillä Phariseuxet
pese
Rom.
20.
käsiänsä,
pitäin
wanT«t. 1:15.
syö, ellei he usein
14: 17,
i6. Los jollakin on korwat kuulla,
kuulhembain säätyä:
kan.
li:
Match,
,5.
kuin
ei
Mark.
tulewat,
syö
4: 2Z.
he Turulda
he
4. Ia
pesemätä. Ia monda muuta on, jotka he o17. Ia kosta hän Kansan tyköä meni huonewat ottanet pitäxensä, kuin on: juomaasticun, seen, kysyit hänen Opetuslapsens häneldä täskiwiastiain, ja wastiastiain, ja pöytäin pese- tä wertauxesta.
Match. 15: is.
18.
heille:
olettako tekin niin
hän
sanoi
Ia
miset.
ymmärtämättömät?
ymmärrä, että
jaKirjanoppenet
kysyit
Sitte
ettekö
Phariseuxet
5.
häneldä: mixei sinun Opetuslapses waella kaikki kuin ulkoa mene ihmisehen, ei händä
wanhembain säädyn jälken, maan syöwät pe- taida saastutta?
semättömillä käsillä leipää?
19 Sillä ei st mene hänen sydämehensä, mut6. Mutta hän wastaten sanoi heille: lesaias ta watzaan: ja mene luonnollisesti ulos, kaikon hytvästi teista ulkokullaisista ennustanut: ki ruat puhdistain.
niinkuin kirjoitettu on: Tämä Kansa kunnioi20. Ia hän sanoi : mitä ihmisestä tule ulos,
huulilla,
sydämens
minua
waan
heidän
on
tze
saastutta ihmisen.
kaukana minusta.
21. Sillä sisäldä ihmisten sydämestä
les. 29:1,.
tulepalwelewat,
minua
mat
ulos pahat ajatuxet/ huorudet, salawuoMutta
ohe
7.
turhaan
pettain sitä oppia, kuin on ihmisten kästyt.
teudet, miestapot.
-i Mof. 6:5. 1.3:21.
Matth. 15: 9. Kol. 2:13. Vt. 1: 14.
San. l. 6: 14. Jer. 17: 9. Matth. 15: 19.
8. Sillä te hyliatte Jumalan kässyn, ja pi22. Narkaudet, ahneudet, pahat monet,
dätte ihmisten säädyn, kiwiastiain ja juomaas- petos, irtaisus, pahansuomus. Jumalan pilkliain pesemiset: ja muita senkaltaisia te paljo ka, ylpeys, hulluus.
teette.
23. Kaikki nämät pahudet sisäldä tulemat
9. Ia hän sanoi heille: hywin te hyljätte ulos ja saastuttamat ihmisen.
11. 24. Niin hän nousi, ja meni sieldä TyJumalan kästyn, että te teidän säätynne pija Sidonin maan äriin': ja sisälle meni
rin
däisitte.
i2. Silla Moses sanoi: kunnioitta Isääs huoneseen, eikä tahtonut sitä kenellekkän anda
K äitins *: ja joka kiroile Isää eli äitiä, hä- tietä: ja ei hän tainnut salaa olla. "Matth. 15:,,.
nm pitä kuolemalla kuoleman, f 2 Mof.»:«. 25. Sillä kuin yxi waimo kuuli hänestä, jon(G 3)
ga
'

se

se

se

'

,

*
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7. 8. Luk.
P. Markunn
ga wähällä tyttärellä oli saastainen hengi, niin tzui lEsus Opetuslapsensa tygöns, ja
silM
ja langeis hänen jalkamsi» juureen.
se tuli(Mutta
heille:
26.
se waimo oli Grekilainen, Sy- 2. Minä surkuttelen Kansaa; sillä he
rophenisiasa syndynyt) ja hän rukoili händä jo kolme päiwää »viipynet minun tykönäniowatja
ajamaan pois Perkelettä hänen tyttärestänsä.
ei ole heillä mitä he söisit: Matth. 15:
27. Nun lEsus sanoi hänelle: Salli ensin
3. Ia ios minä päästän heidän kotiansa syK.
lapset rawitta Sillä ei ole se kohmllinen, otta mätä, niin he waipuwat tiellä; sillä
muutamat
lasten leipää, ja heittä penikoille. Matth.is:,6. heistä olit kaukaa tullet.
28. Mutta hän wastais ia sanoi hänelle: to4. Niin »vastaisit händä hänen Opetuslap,
woi näitä rawita leinM tasin HERra: syöwät penikatkin pöydän alla smsa: kusta
crämaasa?
sa
lasten muruista.
29. Ia hän sanoi hänellä: tämän puhen täh5. Ia hän kysyi heildä: mondako leipää teil,
den mene: Perkele läxi ulos sinun tyttärestäs. la on? he sanoit: seitzemän.
6. Ia hän kasti Kansan istua alrioitzemaal,
30. Ia kuin hän meni kotiansa löysi hän
Ia hän otti ne seitzemän leipää,
Perkelen ulos lähtenexi, ja tyttärensä maka- maan päälle:
wan wuotesa.
kuin hän kiittänyt oli, mursi ja andoi Opetus111. 31. Ia taas kuin hän läxi Tyrin ja Si- lapsillensa, että he olisit eteen pannet: ja he
~.

:

donin maan arista, tuli hän Galilean meren panit Kansan eteen.
tngö, kymmenen Kaupungin maan ärten kes7. Ia heillä oli myös wähä kalaisita: ja
,5:29.
hän kiitti, ja kassi ne myös panda eteen.
Match.
kitze.
tygönsä
kuuroin,
toit
soka
hänen
8. Niin he söit, ja rawittin: ja he korjaisit
32. Ia he
myös mykkä oli", ja he rukoilit händä pane- tähtet, kuin jäänet olit, seitzemän koria muruja.
maan kätensä hänen päällens. Matth. 9:;,.
9. Ia niita kuin/öit, oli liki neljätuhatta:
i,uk. 11: 14.
Ia hän päästi heidän.
ja
erinäns
11. io. Ia hän astui kohta Opetuslastensa
otti
Kansasta,
hän
hänen
Ia
33.
pisti sormensa hanenkorwiinsa: sylki* ja rupeis kansi» hahteen, ja tuli Dalmanuthan maan
*l. z: 2;. loh. 9: 6.
äriin.
hänen kieleensä.
Match. 15:39.
11. Ia Phariseuxet tulit ja rupeisit kampai,
34. Ia katzahtain taiwaseen, huokais* ja
lemaan hänen kansans, pyyten häneldä merksanoi hänelle: Ephphata, se on aukene.
kiä Taiwasta, kiusaten händä. Match. 12: ;».
loh. 11: 41. l. 17:1.
l. 16: 1. i.vk. 11: 29. loh. 6: 30.
35. Ia kohta aukenit hänen korwansa: ja
pääsi
puhui
ja
12. Ia han huokais hengesäns ja sanoi: miwallallens,
hänen kielensä side
xi tämä suku merkkiä pyytä? totisesti sanon miselkiästi.
kellengän
nä teille: Ei tälle sukukunnalle anneta merkkiä.
sanomas36. Ia hän haasti heidän
ta .Mutta jota enämmin hän haasti, sitä mämMatth. 16:4.
min he ilmoitit.
13. Ia hän jätti heidän, ja astui taas hal>
37. Ia he suuresti hämmästyit sanoden: h?- teen, ja meni ylitze.
wasti hän kaikki reki: kuuroir hän reke kuu14. Ia he olit unhottanet otta leipiä: eikä
puhumaan.
ollut heillä enä kuin yxi leipää hahdesa heidän
lemaan, ja
myötänsä.
Matth. 16: 5.
8. Luku.
15. Ia hän kassi heitä, sanoden: katzokat ia
ja
li. Rieldä merkin kartakat teitänne Phariseusten hapatuxesta,
i Jesusruokki 4020. miestä,
Lul.»:,.
6.
16:
hapatuxesta.
Match.
pharifeufilda, ja »varoitta heidän hapaturestan- Herodexen
16. Ia he ajattelit kessenäns, sanoden: el
soNan lv. Pietarin tunnustus
A. n,, paranda
kristuresta. v. Opetus iyenst kieldämiststä.
meillä ole leipää.
hän
sangen
paljo
1. ostilnä päiwinä, kosta
Kansaa 17. Ia kuin lEsus sen ymmärsi, sanoi
le,päa?
ettei
teillä
ole
ajatteletta,
te
oli, eikö ollut heillä mitan syömistä, ku- heille: mitä
ettäkö
.

8. 9. Luk.

>?kö

Evangelium.
huomaitze, etkä ymmärrä?wie- män lvcmhimmilda
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ja ylimmäisildä Papeilda,

ja tappettaMan: ja kolteillä teillä on, ja et te näe? ja kor- jaKirjanoppeneildä,
päiwänä
ylösnouseman:
mandena
,» Silmät
ja et te kuule? ettäkö myös Matth. 16: 21. 1. 17: 22. Mark. 9: 31.
on,
teillä
wat
1.10:33. luk. 9:22,44. 1.13:31. 1.24:6.
leipää
puhen julki rohkiasti.
wiidelle
minä
»viisi
mursin
32. Ia hän puhui
Kostakuinga
täysinäistä
rupeis händä
te
tygönsä,
monda
koria
otti
Ia
Petari
hänen
mlMnelle,
nyt on paatunut sydän?

l. s: 52.

""19

sen

kaxitoistakym- nuhtelemaan.
Meitä korjaifitta? He13,sanoit:
20.
Mark. 6: 41.
14:
Matth.
33. Mutta hän käänsi itzens, jakatzoi Opetusmendä.
6:11,
:c.
loh.
lastensa puoleen, nuhteli Petaritc», sanoden:
luk. 9:13,
ne
seitzemän mur- mene pois minun tyköäni Satan': sillä et sinä
20 Niin myös koffa minä
kuinga
monda täysi- ymmärrä niitä kuin Jumalan owat, waan niism neljälle tuhannelle,
korjaisitta?
te
»Sam. ,9: 22.
he sanoit: tä kuin ihmisten owat.
näistä koria tähteitä
tygönsä
VMatch. .5:34.
34. Ia hän kutzui
Kansan ja Osei2,.
tzemän.
ympetuslapsmsi»,
ja
te
siis
sanoi heille: kuka ikänäns
Ia hän sanoi heille muxet
peräfäni, hän kieldäkön
minun
tulla
tahro ja
ja
Bethsaidaan,
ja seuratkan minua.
tuli
toit
ottakon
ristinsä,
he
22. Ia hän
itzensä/
"m.
että
ruhändä,
ja
io:
1.16:
luk. 9: 23.
hän
rukoilit
sokian,
Matth.
zB.
24.
yhden
1.
14:
27.
veis häneen.
tarttui sen sokian kateen, ,a ulos
35. Sillä kuka ikänäns tahto hengensä waIa hän
hänen silmiinsä, pahta, hän hukutta sen; mutta joka ikänäns
wei hänen kylästä: ja syiki*
ja pani kätensä hänen päällens, ja kysyi hä- hengensä hukutta minun ja Ewangeliumin tähl. 7:
den, hän »vapahta sen.
Match.,°: 39.
neldä, jos hän jotakin näkis.
ylös
ja
luk.
sanoi:
1.16:25.
hän
Niin
katzoi
9:24.
1.17:33.
loh. 12:25.
Mmä
24.
näen ihmiset niinkuin puut käyffendelewan.
36. Sillä mitä se autta ihmistä, jos hän woi25. Sitte hän taas pani kätensä hänen sil- tais kaikken mailman, ja sais sielullens »vahinMatch 16: 26.
mäinsä päälle, ja andoi hänen taas katzoa: gon.
niin
että
näki
kaikki
paratuxi,
Eli
mitä
hän
ihminen anda sielunsa lunastu37.
Ia se tuli
kaukaa ja selkiästi.
xexi?
Ps.4?-9.
26. Ia hän lähetti hänen kotiansa, sano38. Silla ioka häpe minua ja minun sanoiaden: ala kylään sisälle mene, älä myös kel- ni tasa huorintekiäsä ja syndisesä sugusa, sitä
myös pitä ihmisen Pojan häpemän -s, kosta
lengän tätä kyläsä sano.
IV. 2?. Ia lEsus meni ulos ja hänen Ope- hän tule Isäns kunniasa niiden pyhäin Engelittuslapsensa Sesarean kyliin, joka kutzumn ten kansa. §
Match. 39. -j- Match.,°:
Wlippi: Ia hän kysyi tiellä Opeluslapsildanluk. 9: 26. 1. 12: 8, y» Rom. 1: 16.
2 Tim. 2: 12.
ft, sanoden heille: kenengä sanomat ihmiset
§ Matth. 25: Zi.
minun olewan?
Luk. 9: 18.
Match >6:
9. Luku.
28. Niin he wastaisit: Johannes Kastajan:
".

'

„,

'

;»,;;.

.

.

'

;,.

«:

~.

ja muutamat Elian:

Prophetaista.

waan muutamat jongun

29. Ia hän sanoi heille: ksnengästä te sanotta minun olewan? Petari wastais, ja sanoi

t

Rristuxen kirkastamisesta, n

perkeleldä rii-

watun pelastuxesta. m. Rristuxen kärsimisestä
ja opetuslasten riidasta, iv. pahennuxen kar-

tanusesta.

hän sanoi heille: Totisesti sanon minä
hänelle: sina
kellengän
teille:
muutamat näistä, jotka tasa seihänestä
sa->
32. Ia hän haasti heitä
pidä
ei
kuolemata maistaman siihcnasti
somat,
»omasta.
31. Ia hän rupeis heitä opettamaan että ih- kuin he näkemät Jumalan waldakunnan woioler Rrisius.

Wn Pojan pitä paljo kärsimän, ja htMttä-

i.

malla tulewcm.

Match.

16:

,8.

Luk. 9:

27.

2.

Ia
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2.

P. Markuxen

Ia

kuuden päiwän perästä, otti

9. tz,ik.

lEsus

tygöns Petarin «a Jakobin ja Johannexen, »a hämmästyit he, ia tygö iuosten terwebdil
wc» heidän erinänsä korkialle wuorelle yxinäns: handa.
ja hän kirkastettm (2) heidän edesänsa.
16. Ia hän kysyi Kirjanoppenuilda: mitä t«
(a) Gr. Muutettin.
kampallettekestenanne?
Matth. 17: 1. luk. 9: 28.
17. Niin yxi Kansan seasta wastais, jg sa.
,'a
tulit
waattensa
hänen
kiildäwäxi
noi: Mestari, minä toin sinun tygös poikani
3.. Ia
sangen walkiaxi niinkuin lumi, ettei yxikän jolla on mykkä hengi.
Matth. ,7: ,4.
ivaatte», pamaja taida niin walkiaxi paina maan
luk. 9: 37, 38.
päällä.
18. Ia kosta HM rupe hänen kimpuunsa,
Elias
ilmestiu
kansa:
niin
Mosexen
Ia
heille
hän repele hända: ja hän wahtu, ja kiris4.
jotka puhuit lEsuxen kansa.
tele hambaitansa, jakuiwettu. Ia minä sa.
noin sinun Opetuslapsilles, että. he ajaisit hä5. Ia Petari »vastaten sanoi lEsuxelle:Rabbi, hywä on meidän tasa olla: tchkämme siis nen ulos, ja ei he woinet.
tähän kolme majaa, sinulle yhden, Mosexelle 19. Niin hän wastais ja sanoi: O sinä
yhden, ja Elialle yhden.
toin sukukunda! kuinga kauwan minun piti
s,. Waan ei hän tiennyt mitä hän puhui: olenian teidän kansanne? kuinga kauwan minä teitä kärsin? tuokat händä minun tygöni.
Sillä he olit hämmästl net.
joka
pilwi
ymbäri
warjois
tuli
20. Ia he toit sen hänen tygönsä.
hei7. Ia
Ia kuin
dän: Ia ani tuli pilwestä, sanoden: Tämä hän näki hänen, rewäis kohta hengi händä',
on se minun rakas poikani, kuulkar händä. ja hän langeis maahan, ja kieritteli händäns
l. 1: 2<5.
5 Mos. 18 18, iy. les. 42: 1. Matth. Z: 17. ja tvahtui.
21.
kysyi
l. 17:5. Mark. 1:11. luk. 3:22. l. 9: 35,
hän
hänen
Ia
Isäldänsä: kuinga
paljon aikaa sitte on, kuin tämä on hänelle
2 Pet. 1:17.
8. Ia kohta kuin he ymbärins kahahdit, ei tullut? hän sanoi, tapsudesta.
he mä ketän nähnet, mutta lEsuxen yxinäns 22. Ia hän heitti hänen usein tuleen jaWestin,
että hän hukuttais hänen. Mutta jos sinä joheidän kaniansa.
9. Mutta kosta he menit alas wuorelda, takin woit, niin aum meitä, ja armahda meikielsi hän heidän kellengän niirä sanomasta dän päällemmsi
kuin l>e näit, waan sitte kosta ihmisen Poika
23. Niin sanoi lEsus hänelle: jos sinä sen
,6.
ylösnosnut.
on kuolluista
Matth. 17-9. Luk 3: woit ustoa, kaikki owar ustowaiselle mahja tutkeit dollistr.
pidit
Luk. 17: s.
mielesänsä,
io. Ia he
sanan
ylösnosta
Pojan
olis,
mitä
se
kuolluista. 24. Ia kohta
kestenälisä,
Isä huusi itkein, ja si»,
kysyit
mitä
kirnoi:
minä
sanoden:
HERra,
uskon, aura minun
häneldä
11. Ia he
janoppenet sanomat, että Elian pitä ensin tu- epäuskoani.
Mal. 4:5. Matth. 17:,°.
leman?
25. Mutta kosta lEsus sen näki että Kansa
12. Mutta hän »vastaten sanoi heille: Elias ynnä tygö juoxi, nuhteli hän sitä saastaista
tosin tule ensin ja ojenda kaikki: Ia niinkuin heng«, sanoden hänelle: sinä mykkä ja kuuroi
on ihmisen Pojasta kirjoitettu, että hänen pi- hengi, minä kästen sinua, mene ulos hänestä,
ja älä tästedes hänen sisällensä mene.
tä paljo kärsinmn, ja ylönkatzottaman.
Dan. 9:26.
26. Niin se huusi, ja repeli koman händä, ja
Ps. 22:7. Ies. 53-3-teille,
että Elias on ulosläxi: Ia se,tuli niinkuin kuollu, niin että
13. Mutta minä sanon
myös tnllut *, ia he teit hänelle mitä he tah- moni sanoi: hän on kuollut.
, 27. Mutta lEsus tartut hänen käteenjä, ja
doit, niinkuin hänestä kirjoitettu oli.
11:
luk.
Ma tth.
nosti hänen: ja hän nousi.
14.
1:17.
tygö,
Opetuslasten
tuli
28. Ia kuin hän oli. huoneseen sisällemennyt,
11. 14. Ia kuin hän
hänet, Opetuslapsensa häneldä erinäns:
kysyit
ja
Miböxilläns,
heidän
näki hän paljo Kansaa
mircm
kampailewan
heidän kansansa.
Kirjanoppenet
"

"

usso-

'

-

.

?O puk.

mirem me

""

Ewangelinm

woinet händä

Matth.

aja ulos?
17: 19.

suku ei taida
29. Ia han sanoi heille: tämä
japaastolla
kuin

uloSrukouxella
>il. 30. Ia he ulos läxit sieldä ja waelsit
Galilean läpitze; ja ei hän tahtonut sitä kenen-

Min muulla

sa-

Opetuslapsiansa, ja
,l. Sillä hän opetti
Poika ylöncmnetan ihmisten
no» heille: ihmisen
tappamat
on
hänen": ja kuin
käsiin, ja he
päiwänä
ylöskolmandena
tapettu, niin hän
»Matth >6:,1. l,?:»». Mark.B:zl.
9:22,
luk.
44. l. 18: 3!» l. 24:7.
ymmärtänet sitä kuin hän
,2. Mutta ei he
häneldä kysyä.
sanoi: ia pelkäisit
Kapernaumiin, ja kotona
mli
hän
»3. Ia
ollesa, kysyi hän heildä: mitä te tiellä kestenännekampailitta?

hän

nouse.

he »vaikenit sillä he olit kampaillet nellä kestenäns, kuka heistä suurin olis.
34. Multa

:

i.vk. 9:46. l. 22:24.
18: l
istui,
kmn
kutzui hän »le kantoishän
Ia
tatymmendä, la sanoi heille: jos joku tahto
ptä oleman kaikkein «Viiensimmäinen olla, senpalwelian.
kaikkein
ia
meisen
Mark. 10:43»
Matth. 20: 26.
lapsen,
ja asetti sen heidän
otti
hän
z6. Ia
keskellensä: Ia kuin hän otti sen syliinsä*, sä'l.>c>:i6.
ilöi hän heille:
37. Kuka ikänäns yhden tainkaltaisen lapsen
lori» minun nimeeni, st korja minun *: ja jola minun korja, ei hän minua korja, mmm
Matth. 10: 40.
sn» »oka minun lähetti.
l. 13:5. luk. 9:48. loh. 13:20.
IV. 38 Mutta Johannes wastais händä, sanoden Mestari me näimme yhden sinun nimelläs Perkeleitä ulosaiawan, joka ei seura
ineila: ja me kielsimme händä, ettei hän
»eitä.
Luk. 9: 49.

Matth.

.

«.

,

'

:

,

seura
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9.

karilla minun nimeeni, että te oletta Knstuxen,
totisesti sanon mmä teille: ei hän suingan kadota palkkaansa.
M«ttd.,°: 42.
kuka
ikänäns
oahenda yhden niistä
42. Ia
»vähimmistä, joika ustowat minun päälleni,
parambi olis hänelle, ios myllyn klwipannaimereen.
sin hänen kaulaansa, ja heileläisin
5 Mos. I, 6. Match. ,8:6. Luk. 17:,, 2.
43. Los sinun kätes on sinulle pahennurexi,
niin hukka se pois: parambi on sinun käsipuolna elämään mennä, kuin sinulla olis kaxi kät-

'

:

tä,

ja

menisil helwettiin siihen sammumatto-

maan l-uleen.
Matth. 5:29. l, iB:z.
Kusa
ei
matonsa kuole, eikä tuli
heidän
44.
sammuteta.
les. 66: 24.
45. Ia ios sinun jalkas on sinulle pahenn«reri, hakka se pois: parambi on sinun ettäs
onduwana elämään menet, kuin sinulla olis
kari jalkaa ja heiretäisin helwettiin, siihen sammumattomaan tuleen.
46. Kusa ei heidän matonsa kuole, eikä tuli

sammuteta.

47. Ia jos sinun silmäs on sinulle pahenuxsxi, niin heitä se pois: parambi on sinun silmäpuolna Jumalan »valdakundaan siialle mennä, kuin sinulla olis kaxi silmää ja heitetäisin

helwetin tU'een.

48. Kusa ei heidän matonsa kuole, eikä tuli

sammmeta.
49.

Sillä kaikki pitä tulella suolattaman: ja

jokainen uhri pitä suolalla
,

Mos.

2:

suolattaman.
iz.

Suola on hywä: mutta jos suola tule
mauttomaxi, millä te sen höystätte'? pitäkät
itze leijanne suola, ja rauha teidän keskenänne, f
Matth. 5: 1,3. luk. 14: 34. -j-Ncm. 12:18.
Ebr. 12: 14»
50.

10.

Luku.

l. lEsus puhu erokirjasta, n. Siuna lapsia,
n Opetta rikkauden hylkämisest». lv. Seurait,
tensa onnesta, ja hänen kärfimisestanja. v.
Nuhtele kunnian pyytäitä. vi. paranda sokian

39. Niin lEsus sanoi: älkät händä kieldäli: sillä ei ole ketän joka teke »voimallisen työn
»imun nimeni kautta, ja taita kohta pahasti
Bartimeuxen.
Kor.
fllhua minusta.
I.NM kuin hän sieldä läxi, tuli hän ludan
Sillä
meise
»oka ei ole meitä wastan, on
40
löi» edestämme.
v
maan urille, sen maakunnan kautta, jozo.
Matth.
on
jumatMmsipika
sillä puolella Jordanin*: Ia Kansa ko4». Sillä kuka ikänäns
(H)
kounui
,

»:

~

:

io. Lnk.
P. Markuxen
konnui taas hänen
hän sä,a kysyi häneldä: hywä Mestari,
oli tottunut, niin hän taas opetti heila.
nun pitä rekeman, että minä ijankaikkisen eli.
män perisin? Matth. ,9: 16. v»k. ,8:
Matth. 19: l.
2. Ia Phariseuxet tulit ia kysyit häneldä,jos
18. Niin FEsus sanoi hänelle: Mixis sano»
Mies saa waimonsa hyljätä? kiusaten händä. minun hywäxi?
Ei kengän ole hywä, waan
yxi
Mutta
mitä
3.
hän wastaten sanoi heille:
Jumala.
Moses teille kasti?
19. Kylläs kästyt* tiedät: Ei sinun pidä huo,
4. He sanoit: Moses sallei erokirjan kirjoitta rin lekmlän: Ei sinun pidä tappaman: Ei sinun
pidä »varastaman: Ei sinun pidä »väärää to,
ja hyljätä.
5 Mos. 24:1.
Match. 5: zi.
5- Ia lEsus wastaten sanoi heille: teidän distusta sanoman: Ei sinun pidä pettämän:
sydämenne kowuden tähden kirjoitti hän teille kunnioita Isääs ja äitiäs. 2 Mos. 20:
l. 21: 12. 5 Mos. 5: 16. Nom. 13: y.'
sen kästyn.
6. Mutta luomisen alusta on Jumala heidän
20. Mutta se wastais, ja sanoi hänelle:
Mesluonut miehexi ja waimoxi
1 Mos. 1: 27.
tari nämät kaikki olen minä pitänyt hamasta
minun nuorudestam.
1.5:2. Match. 19: 4.
pitä
eriämän
21. Mutm kosta lEsus kahahti hänen
ihmisen
Isästän7. Sentähden
M.
sä ja äitistänsä, ja pita itzens »vaimoonsa yh- lensä, rakasti hän händä, ja sanoi hänelle- yrisi1 Mos,: 24.
nulda puuttu: mene, myy kaikki mitä sinulla
distämän:
8. Ia niin tulemat kaxi yhdexi lihaxi: Niin on, ja anna waiwaisille: ja sinulla pitä oleman
yxi
ja
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tygönsä; ja niinkuin

„

*

«, ».

,

ettei

Eph. 5: 31.

Taimasa *: tule, seura minua, ottain risti, s Matth. 6: 19.
luk. 12: 33.,

Ia hänen Opetuslapsensa kysyit

Mutta hän tuli siira puhcsta murhellisexi, ja mcm pois murheisiinsa; sillä hänellä oli

he ole sillen kaxi,
1

Kor. 6:16.

mutta

liha.

tawara

Mitä siis Jumala on yhteen lomittanut,
ei ihmisen pidä sitä eroittaman. Match. ,9: 6.
9.

10.

taas hä-

l. 16:

9.

22.

paljo tawaram.
neldä kotona siitä asiasta.
11. Ia hän sanoi heille kuka ikänäns hyljä
23. Ia kuin ISus kahahti ymbärins, sawaimonsa, ja nai toisin,
huorin händä noi hän Opetuslapsillensa: tui, ga toölasti ne
joilla tamaram on, lulcwat Jumalan matoa»
Match. 5: 5». l. 19:3.
wastan.
luk. 16: 13. 1 Kor 7: 10, 11.
kundacm.
Match 9:
Luk..«: 24.
12. Ia jos waimo hyliä miehensä, ja huole
24. Mutta Opetuslapset hämmästyit näistä
toiselle, hän teke huorin.
hänen sanoistansa. Niin lEsus taas wastaren
11. 13. Ia he roit hänm tygönsä lapsia, että. sanoi heille: rakkat poiat, kuinga työläs on
rupeis: Niin Opetuslapset nuhtelit ni-den tulla Jumalan waldatundaan, jotka
hän heihin
Luk. ,8:15. tmvaroih nsi» uikaldawat.
heitä, jotka niitä toil. Match.
lich. ,i.- ,4.
il.
närkästyi
62:
San.
l.
11:
28.
1 Tim. 6: 17.
näki,
Ps.
14. Mutta kosta lEsus stn
hän, ja sanoi heille: salllkat lasten tulla minun 25. Huokiambi on Kamelin käydä neulan
tygöni, ja älkät kieidäkö heitä: sillä senkaltais- silmän läpitze, kuin rikkan Jumalan waldatunten on Jumalan waldakunda.
daan sisclle tulla.
l.
1
Kor.
20.
26. Murta he hämmästyit wielä fitte sangen
18:
3.
19:
14.
14:
Matth.
15. Totisesti sanon minä teille, sokainen kuin suuresti, sanoden testenans: ja kuka taita au,
ei Jumalan waldakundaa wastan oia niinkuin tuaxi tulla?
lapsi, ei hän suinaan siihen sisälle tule.
27. Niin lEsus kahahti heidän päällensä,
ja
syliinsä,
pani
sanoi: ihmisten tykönä on se mahdotoin,
16. Ia hän otti heitä
sa käten- mmm
ja
ei Jumalan tykönä: sillä kmtti owar
päällens,
sä heidän
siunaisi heitä.
Mmk.
Jumalan rykönä mahdolliser. Job. 4»- 2.
9: 36.
Matth. 19: 15.
111. 17. Ia kuin han oli uloslähtenyt tielle,
Jer. 32: 17. Zak. 8: 6. luk. 1: 3?»
IV.
polwillens
hänelyli
juosten,
eteen26 Niin Petari rupeis
langeis
tuli
hänen
:

,;.

sanomaan

le:

Luk.

Ewan^clillln.

<t.- katzo, me olemma kaikki ylöncmdanet, ja
l. 19: 27.
M.tth 4:
seurannet sinua.
luk. 5: 11. l. 13: 28.
wastais, ja sanoi: Toti29. Mutta lEsus
reille:
ei ole kengän, joka lätti
miilä
sanon
W
eli sisaret, taikka Iwcl,et,
huonen, mkka
taikka
waimon
cii lapset, Mlkka
äitin,
eli
san
Ewangeliumin
ia
tähden.
pellot, minun
jällens satakerraisesti nyt
30. Ellei hän saa
tällä ajalla, huoneita,ja ja welnä, ja sisarim,
«a äiteiä, ja lapsia, peldoja, waston kä»imsillä (2), ja tulewaisesa mailmasa ijankaik«>.

.

t>) s. 0. Wainoin alla
Matth. 1y: 29.
zi. Mutta monda ensimmäistä tule jälkimäiensimmälsexi. Match. 19:,«,.
sen: ja jälkimäistä
l. 2c>: 16. lllk. 13: ZQ.
32. Mutta he olit tiellä menemäsä ylös Jerusalemiin*: ja lEsus käwi heidän edellänsä,
ja he hämmästyit, ja seuraisit händä ia pelaisit. Ia hän otti taas ne kaxitoistakymmendä
tygönsä, ja rupeis heille sanomaan, nutä hä-

kisen elämän.

longa

minä

juon.

ia

jolla minä kasteran:

sillä kastella

te
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kastemn,,

Mmm istua minun oikialla ja w,sempuolellani,
ei ole minun andamisellani,
malla
mutta niille, joille »valmistettu on.
40.

se

Matth, 25:'34kliin
ne kymmenen sen kuulit, rupei-41. Ia
sit he närkästymään Jakobin ja Johannexen
Matth.
24
Mhden.
Mutta
kosta
heidän tygönlEsus
kutzui
42.
sä, sanoi hän heille: te tiedätte että ne jotka
owat asetetut Kansain Päämiehixi, hallitzewat
heitä: jaheidän ylimmäisillänsä on walda heidän ylitzensä. Matti). ,0: 25. Luk. «:2s.
43 Mutta ei nun pidä oleman teidän kestenänne: waan joka teidän seasanne tahdo suurin olla, se o!kon leidän Palmellanne.
44. Ia joka reistä mhto tulla ensimmäisexi,
hän olkan kaikkein orja. l?: n. 1 Pet. 5: ~
45- Sillä ei myös ihmiien Poika ole tullut että händä palmcllaisin, mmm palmelemaan *,
ja andamaan hengensä lunastuxen hinnaxi monen edestä. f
loh 1; 14. Phil. 2: 7.
-j- Eph. 1: 7. Kol. 1:14.
1 Tim. 2: 6.
Tit. 2: 14.
Vl. 46. Ia he tulit Jerikoon: Ia kuin hän
läxi Jerikosta, ja hänen Opetuslapsensa, ja
paljo Kansaa ': Niin istui tien ohesi» yxi sokia,
Bartimeus Timein poika, kerjäten.
5
Matth. 20: 29. luk. 18: 35.
47- Ia koffa hän kuuli että se oli lEsus
,<,:

Match. 16: 2,. l. ,7:22.
nelle tapahtuma oli.
Mark.
l. 9 31.
l. 2o: 17, 18.
8: 31.
l.
luk. 9:22. 1.13:31'
24: 7. loh. 18:32.
3;. Katzo, me menemme ylös Jerusalemiin,
ja ihmisen Poika ylönannetan Pappein päämiehille ja kirjanoppenuille, ja he duomitzewat
hänen kuolemaan, ja ylönandawat hänen pakanoille:
34. Ia he pilkkawat händä, ja piexäwät ha,
nm: ja kolmandena päiwänä hän ylösnouse. Nazaretistä, rupeis hän huutamaan, ja sanoV. 3;. Niin tuli hänen tygöntH lakobus ja maan: lEsu Dawidin Poika, armahda miJohannes, Zebedeuren pojat, sanoden: Mes- nua.
tari me tahdomme, ettäs meille tekisit mitä me
48. Ia moni nuhteli tzändä, että hän olis
22:
20.
ollut
äneti. Mutta hän huusi paljo enämmin:
anomma.
Match.
mitä
Niin
te
Dawidin
Poika, armahda minua.
hän
sanoi heille:
tahdotta
36.
minua teillenne tekemään?
Ia
lEsus seisahti ja kasti kutzua händä.
49Anna
toisen
sokian, ja sanoit hänelle: ole
hänelle:
kutzuit
Waan
Ia
he
3?.
he sanoit
hywällä mielellä, nouse: hän tutzu sinua.
meistä istua sinun oikialla, ja toisen
malla puolellas sinun kunniasas.
50. Niin hän heitti pois waattens yldänsä,
38. Mutta lEsus sanoi heille: et te tiedä nousi, ja tuli lEsuxen tygö.
mitä te anotta. Woitteko juoda Kalkin,
51. Ia lEsus wastaten sanoi hänelle: mitäs
kuin minä juon, ja sillä Kastella kastetta, jolla tahdot, että minä sinulle tekisin? niin Sokia
Minä kastetan? Matth 2.:
Luk. ,2: 50.
sanoi hänelle: Rabboni, että minä saisin nä«
kyni.
tvoimma.
33. Waan he sanoit hänelle:
Niin
sanoi lEsus heille: Kalkin tosin te luotta. 52. Mutta lEsus sanoi hänelle: mene, si(H2)
nun
*

-

»vasem-

sen

sen

*

sen

6o

P. Mar^lixen

"

Luk.

nun Ujlos wapahti sinun '. Ia hän sai kohta lehdet, nun Kän mcm !ah,s, ,oS
näkönsä jällens, »a seurais lEsusta liellä.
hänestä lontänvt olis: Ia kuin hänhänkin
mli
ei hänmuum lo>nnyt kuin lehdet: Sillä «U
Matth. 9: 22. Matth. 5: 34.
lut wielä sikunan aika.
il, Luku.
14. Ia lEsus »vastaten sanoi hänelle: Hlko»
n.
aja
Airo
Jerusalemiin,
fikunaliLsus
kengin sinusta syökö hedelmätH
puun, »a puhdista Lempiin, m. pane ehdon llanralkklsestl.
Ia hänen Opetuslapsensa
ylimmäisten eteen, jos he tahdoisit »vastausta.
kuulit sen.
I.
kuin he lähestyit Jerusalemia, Beth15. Ia he tulit Jerusalemiin: Ia lEsus
phageen, ja Vethaniaan, Öljymäen meni Templiin, rupeis ajamaan ulos kaupikioim ja ostaica Tcmplisä: ja waihettaiain pöy.
tygö, lähetti hän kaxi Opetuslapsistansa,
21:1.
luk.
dat, ia kyhkylälsten myyiäin istuimet hän ku,
19: 29.
Matth.
joka
Mengät
kylään,
Ll,k.iy:-45. 10h.,.,.
on
2. Ia sanoi heille:
kisti. Matth. 21:
myös
ja
te
16.
siihen
kosta
Ei
hän
edesänne:
sisälle
teidän
kohta
sallinut jongun kanda asti.
tuletta, löydätte te warsan sidottuna, jonga ata Templin läpitze.
päällä ei yxikän ihminen istunut ole: päästäkät
17- Ia hän opetti sanoden heille: eikö kirjoitettu ole: minun huoneni pitä kutzuttaman ruse, ja Mokat tänne.
3. Ia jos joku teille sano: mixi te sen teette? koushuoneri kaikille Kansoille"? mutta te oletta
niin sanokat: HERra sitä tarwitze; ja kohm sen tehnet Ryöwäritten luolaxi.
"1 Kun. 8:41- les. 56:?. 17 Jer.
tänne.
hän laske hänenmenit,
7:11.
löysit
ja
sidottuna 18. Ia Kirianoppenet ja Pappein päämiehet
warsan
4. Niin he
ulkona owen tykönä tien haarasa, ja he päästit kuulit sen, ja etzeit kuinga he olisit hänen Hukuttanet': sillä he pelkäisit händä, että kaikki
mallallensa.
seisoit,
niistä,
siellä
ivtka
Kansa hämmästyis hänen oppiansa.
5. Ia muutamat
että
te
warsan
mitä
te
teette
loh 7: 19.
sanoit heille:
päästätte?
19. Ia kosta ehto tuli, meni lEsus ulos
6. Mmm he sanoit heille, mmkum lEsus Kaupungista.
20. Ia kuin he amulla ohihekäwit, näit he
yli kästennt: niin he päästit heidän.
ja
tvgö,
fikunapuun
toit
kuiwettunen jlmrinmsa.
warsan
hei
lEsuxen
7. Ia he
ja
21. Ia Pemri muisti, ja sanoi hänelle: Ratz.
tit waattensa' sen päälle, JoyhänI, istui sen
bi,
katzo, se fikunapuu, ,oms kirolsit, on
2 Kun y ,;. 5
14.
päälle, -s
ja
tielle:
kuiwettUNUt.
hajotti
waattensa
Match.«: ,0.
8. Mutta moni
22.
puista,
tielle.
Niin
wastais lEsus ja sanoi heille: pi«
ia haiotit
ne muut karstit oxia
ja
myös
takat
seuraisit,
edellä
usto
käwit,
Jumalan päälle.
9. Ia »orka
Sillä
hrwästisiunattu
23.
totisesti sanon minä teille: jokainen
huusit sanoden: Hosianna, nimeen!
kuin
tälle
wuorelle
sanois: siirrä itzes, ,a kukisst,
ioka tule HERran
olkon
tu
epäilis
2i
l.
meren:
eikä
sydämesänsä, mutta
-9.
26.
Matth.
23:
39.
Ps. 118
tapahtuman
kois
ne
olkon
meidän
kuin
Dawidin
hän sano; niin häsiunattu
io. Hvwästi
tapahtu mitä hän sano.
nelle
tule
nimeen:
waldakunda,
ioka
HERran
Hsän korkeudesa!
Matth. 17:20. l. 21.- 21. luk. 17:6.
Hosianna
24 Sentähden sanon minä teille: kaitti
11. Ia lEsus meni lerusalemun, ,a Temre rukoillen anorra, si ustokar
pliin: ja kuin hän kaikki ymbärins kaheli, kos- mira
ganne:
niin si rapcchru teille.
ka jo ehto aika oli, läxi hän ulos Vethaniaan
Matth.7:7. 1.21-22. luk. 11.-Y. loh. 14:13.
kahdentoistakymmenen kansa.
pälwanä,
kosta he Betha- l. 15.7. 1.16:24. 110H.Z.22. 1.5:14»
il. 12. Ia toisna
Match.
lak. 1:5, 6.
Nlasta läxir, isois hän. fikunapuun, ,8. olit
te
Ia
koffa
Ma
25.
seisotta ja mkoilM/ niin aniz. Ja näki taambana
dcx
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11. 12. Luf.
dm andakat, jos teillä on jotakin jotakuta 2. Ia lähetti ajallcms palweliansa peldomiesvastan: että mnös se teidän Isänne, mka on ten tvgö, ottamaan peldomiehildä wiinamäTaiwaisi», annais teille anderi teidän rikoxenne. en hedelmästä.
3. Mutta he otit hänen kiinni, hosuit hänen,
Syr. 28: 2. Matth 6 14. Eph. 4: ,2.
ja lähetit hänen pois tyhiänä.
Kol. 3: 13.
4. Ia taas lähetti hän heidän tygönsä toisen
'26. Mutta jos et te andexi anna, ei myös
joka
palwelian:
ja
on
anna
anIsänne,
Taiwaisi»,
he kimitit ja pään särjit, ja
teidän
pois
pilkattuna.
lähetit hänen
lm teidän rikoxitanne.
ui. 27. Ia he tulit taas Jerusalemiin: ja
5. Ia hän lähetti taas toisen: sen he tapoit:
Templisä,
ja
tulit
monda muuta, muutamat he hosuit, ja
tygönhänen
kuin hän kameli
Kirjanopvm
tapoit.
päämiehet.
et
muutamat
wanPappein
ia
sä
2,: 2,.
oli wielä hänen rakas ainoa
20:,.
6.
Niin
Luk
hänellä
Match.
himmat:
poikansa,
myös
Millä
woimalla
hän
sinä
lähetti
sanoit
hänelle:
heidän tygön28. Ia
näitä teet? ja kuka andoi sinulle sen moiman", sä, sanoden: he kattamat minun poikaani.
2 Mos. 2:14.
ettäs näitä teet?
7. Mutta ne peldomiehet sanoil kestmäns:
Av. T. 4: 7tämä on perillinen *: tulkat tappakamme hän1.7:27,
midä -Z-, niin perindö jää meille.
Ps. 2:8.
29. Mutta lEsus »vastaren sanoi heille:
myös
kysyn
yhden
sanan:
teildä
wasta- -Z-iMos.37:iB. Matth.26:4. loh. 11:53.
nä
teille, milkat siis minua, niin minäkin
8. Ia he otit hänen, ja tapoit, ja heitit ulos
woimalla
minä
näitä
teen:
wnnamaesta.
lä
Taiwasta,
oliko
Mttästa wiinamäen Herra on tekewä?
Kaste,
9.
zo. Johannexen
tule ia hukka ne peldomiehet, ja andg
eli ihmisildä? wastakat minua.
Hän
ajattelit
sanoden:
tvunamaen
kestmäns,
muille.
Niin
he
zi.
10. Ettekö te ole lukenet tätä kirjoitusta: jonlos me sanomma: Taiwasta, niin hän
era kin en rakendajar hyljäisit, si on rullur
ustonet? Luk. 7
Mixet te siis händä
jos
me sanomma: ihmisildä: »lurrkikin-exi: Ps ,18- 22.22. les ,8: >e.
32. Mutia
pelkämme
min me
Kansaa: sillä kaikki pidit Matth.2l 42. luk 20:17. Ap.T 4:11.
Rom. 9: 33. l Pet. 2 7.
lohanneren totisna Prophemna. 6:20.
Mark.
ii.
on rämä rullur, ja on ihMatth. 14:5.
mell
nen
meidän
sanoden
En
wastaisit,
lEsuxelle:
sl!Mlsamme.
zz. Ia he
12. Ia he eheit händä kun ottaxensa: ja pelme tiedä. Ia lEsus wastais, ja sanoi heille:
en minä myös
teille millä moimalla minä käisit Kansaa: Sillä he ymmärsit, että hän
heidän tygönsä tämän wermuxen sanonut oli:
näitä teen.
Ia he järir hcnen ia menit pois.
il ,3 Ia he lähetit hänen tygönsä muuta12. Luku.
IVsus juttele wertauxen wiinamäen mie- mat PharlseuMa ,a Herodianeista, solmehistä, v, puhu werorahasta. m ylösnouse» maan händä sanoisi». Match.»: 15. Luk.2«,:2<>.
Mlsesta. iv Suurimmasta käskystä, v. Messi14. Ia he tulit ia sanoit hänelle: Mestari,
«resta. vi. phariseusten kartamisesta. vu. Uh- me tiedämme, ettäs olet totinen, ja et tottele
rin andamisesta.
ketan: sillä et sinä katzo ihmisten muotoa, mutl. stza hän ruveis heille puhumaan wertauxil- ta opetat Jumalan tien totudesa. Sopii?»
>) la: yri ihminen istutti wiinamäen *, ja Keisarilla anda weron, taikka ei? Pitäkö meipani aidan sen ymbärinsä, ja kaiwoi kuopan, dän andaman, taikka ei andaman?
jarakensi tornin, ia pani sen »vuorolle peldo1?. Niin hän tiesi heidän wiekkaudmsa, ,'a
Nliehille: >a matkusti muille maille.
sanoi heille: mitä te kiusalle minua? Tuokat
'Ps. 80:9. les-5:1. Jer. 2:21. l. 12:10. minulle raha nähdäxeni.
16. Niin he toit. Ia hän sanoi heille: ke«
Match. 21:33. luk. 20:9.
(H 3)
nengä

sen

sen

'

'

sanon
se

sano:

-

sano

!

'°
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12. out.
P. Marrnxcn
«engä on mmä kuwa, ja päällekirjoitus? He kaikkein suurin käffy: Kuule Israel, HEZM
meidän Jumalamme, on yxi HERra:
sanoit hänelle Keisarin.
ja
wastais
sanoi
anheille:
5 Mos. 6 4
17. Niin lEms
dakat Keisarille kuin Keisarin owat: ja lumaZO. Ia sinun pitä rakastaman HENra si.
malalle kuin Jumalan owat *. Ia he ihmette- nun lumalatas, kaikesta sinun sydämestäs
lit händä. Matti), 17:25. 1.22:2,. Rom.i,:/. ja kaikesta sinun sielustas, ia kaikesta sin n mie!
111. 18. Niin hänen tygönsä tulic Saddustu- lestäs, ja kaikesta sinun woimastas".
TäinH
xet, jotka sanomat ettei ylösnousemusta ole": 0N suurin kästy.
Mos i°: 12. Luk,,°:
1,.
ja kysyit häneldä sanoden
Match
31. Ia toinen senkaltainen on tämä: sinun
2lp.
20:
pila rakastaman sinun lahimmäistäs niinkui»
luk.
T. 23: 8.
27.
19. Mestari Moses kirjoitti meille los jon- itze siiiuas'. Ei ole näitä suurembata
gun weli kuolis, ja jätäis waimon, ja ei lap3 Mos. 19: iB> Matth. 22: 39. Rom. 13:9.
Gal. 5: 14. lak. 2: 8sia, niin hänen weljensä pim ottaman sen häKirmnoppmut
nen waimonsa ia herättämän weljellensä siesanoi hänelle: Oikein.,
-32. Ia
Mestari, sinä sanoit totuden: .Sillä yxi on Jumenen.
5 Mos. ,5: 5, s.
mala, ja ei ele toista paitzi händä:
20. Niin olit seitzemän »veljeä. Ia ensimja
ei jättänyt kuoltuanmäinen otti waimon,
33. Ia rakastaa händä kaikesta sydämestä,
ymmärryxcsm, ja kaikesta sielusta
sa siemendä.toinen otti hänen, ja kuoli, ja ei jaja kaikesta mäestä,
ja rakastaa lähimmäistä
21. Ia
kaikesta
myös
jättänyt
kolmas
niinkuin
se
itziänsä, on enä kuin kaikki polttohangan
siemendä. Niin
22. Ia hänen otit ne seitzemän, ja ei jättäuhrit, ja muut uhrit.
net siemendä. keukkem »viimein kuoli st waimo.
34. Ia kosta lEsus näki, että hän toinMylösnoustmistsa
yhe
Sentähden
kosta
sesti wastais, sanoi hän hänelle: et sinä ole
23.
lösnousewat, kenengä heistä se waimo pitä ole- kaukana Jumalan waldakunnasta. Ia ei tohman? Sillä hän oli niille seitzemälle emän- tinut kengän sitte häneldä enämbätä kysyä.
dänä.
V. 35. Ia lEsus wastais, ja sanoi, opet24. Ia lEsus wastaten sanoi heille: ettekö tain Tcmplisä: kuinga sanowatKirjanoppenet,
te sentähden exy, ettet te tiedä Kirwtuxia, eikä että Kristus on Dawidin Poika?
Match. 22: 41, 42. luk. 20: 41.
Jumalan woimaa?
ylösnousemat,
kuolluista
25. Sillä kosta he
36. Silla Dawid Lanoi itze Pyhän Hengen
niinkuin
nai,
eikä
mutta
owat
Enkautta:
ei he
huole:
HERra sanoi minun HERralleni,
;o.
gelit, jotka owat Taiwaisa.
minun
oikialle kädelleni siihenasti kuin minä
Match.
istu
luk. 20: 35, 36.
panen sinun wihollises sinun jalkais astinlaudaxi.
26. Mutta kuolleista, että he ylösnousemat, Ps. 110: 1. Ap. T. 2: 34. 1 Kor. 15:25.
ettekö te ole lukenet Mostxen Raamatusa, kuinEbr. 1:13. l< 10: iz.
ga Jumala pensaasa hänelle puhui, sanoden:
37. Itze siis Dawid sano hänen HERraxi:
ja Isaakin kuingasta hän siis on hänenPoikansa? Ia palMinä olen Abrahamin Jumala,
?
ja
Mos.;: 6. joKansaa kuuli händä mielellänsä.
Jumala
Jumala
Jakobin
Ap.T-7.'32.
Ebr.
11:16.
VI. 38. Ia opetti heitä, ja sanoi heille: ka22:31,32.
Matth.
ole
waan
eläkuolluitten,
wahtakat teitänne Kirjanoppenuista', jotka
27. Ei Jumala
exytte.
te
mielelläns pitkisä waatteisa käywät, ja andasentähden
suuresti
lvitten Jumala:
IV. 28. Ia kuin yxi Kir,cmoppenuista tuli, wat heitänsä Turulla terwehtä.
joka kuuli heidän kampaileman kestenäns, ja Matth. 23: 3, le. luk. 11: 43. l. 20:46.
näki että hän hywästi wastais heitä, kysyi hän
39. Ia rakastamat ylimmäisiä istuimita kokoiinsa, ensimmäisiä sioja ehtollisisa.
häneldä: Kuka on kaikkein suurin käsky?
:
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»

jamuo4Q. Jotka siölvät lestein
Match. 22: 34, 35. luk: ic>: 25.
29. Mutta lEsus wastais händä: tämä on doxi pitäwät pitkät rukouxei: Nämät saaivat
sitä

13.

Ewangelium

Lllf.
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12.

8. Sillä Kansa pitä nouseman Kansaa »valMatth. 2;: 14.
«ta rastamman kadotuxen.
ja »valdakunda waldakundaa wastan':
1:
11.
lan,
Tit.
järistvxct pila oleman jokaitzesa paikuin
maan
istui
kohlEsus
uhriarkun
Ia
Vii. 41. Ia
Ies. '9dalla*, ja kaheli, kuinga Kansa pani rahaa kasi», ja tule nälkä, ja metelit.
monda rikasta panit paljon,
Nämät
owat murhetten alut. Mutta
9.
Ia
uhriarkkuun:
"

'

s

Kun. 12: 9. luk. 21: 1.
yxi köyhä, lesti, ja pani kaxi
tuli
Niin
42.
lepoja, st on kuusinainen.
Opetuslapsens tygönsä
43. Niin hän kutzui
sanon
minä teille: mmä
ja sanoi heille: totisesti
pani
enämmän
kuin
uhriarkkuun,
fövhä lesti
2 Ror. z:
panit.
joika
siihen
kalkki ne
44. Sillä he owat kaikki pannet siitä, kuin
lijaxi oli: mutta tämä hänen köyhydesheillä pani
länsä kaiken mitä hänellä oli, kaiken ta»
2

kawahtakat itze teitänne; sillä he ylönandawat
teidän Rastupiin ja Synagogiin. la-te piesja
tän

13.

Luku.

ja johdatemn Päämiesten

minun tähteni
Matth «o: 17, ,8.

eteen
'

loh.

ie».

«.

»varansa.

'-

15:

*,

l. is:

iy.

Kuningasten

heille todistuxexi.

Luk.

1. 24: 9.

2.

Jim.

21:

12.

82:10.

Ia ennen pitä saarnattaman

Elvange-

liumi kaikesa Kansasi».
Match 24: ,4
11. Kosta he niin teitä wiewät ja ylönandawat, niin älkät edellä murhehtiko, mitä teidän
puhuman Pitä, älkät myös ennen ajatelko:
waan mitä leille sillä hetkellä annetan, se puhutat': sillä ette ole, ivtka puhutm, waan

Matth.lo:. ,9. Luk.«: «.
lEsus puhu Templin jakoko Jerusalemin Pyhä Hengi.
l. 21: 14.
häwitvrestä, waroittaden kartamaan wietcllysta.
ii, Maailman lopusta, neuwoden walwomlsella
12. Niin on weli ylöncmdawa weljensä kuositä odottamaan.
lemaan, ja Isä pojan: ja lapset nousemat »vanyxi hemmim wastan ja andawat tappa heitä.
l. stza kuin hän mmi ulos Templistä,
hänen Opetuslapsistansa: Mestari, kaHes. 38:21. Mik. 7:5, 6.
tzo, mingäkalmisct kilvet, ja mingäkalmiser ra13. Ia re rmetta wihattawari kaikilda minun
kennuxer owat nämät. Matth, 24.-,. Luk. ,i: nimeni rähdm: maan joka wahwana pysy loppuun asti, je ,u!e amuari.
2. Ia lEsus »vastaten sanoi hänelle: näetMatch n 22.
:
nämät
l.
2
1
,9.
kös
rakennuxet? Ei näistä >ätetä
Ilm. K. 2: 7.
24: 13. luk.
kiwe kiwen päälle, jota ei mahan jaoccm.
ic>.
1.3:
Mik. 3.: 12. luk. 19: 44.
1 Kun. 9:7,8.
14. Murra kossa re saarta nähdä häwitoxen
"

1.

sano

,

:

suurer

z. Ia kosta hän istui Öljymäellä, Templin kauhistuxm ', iosia Daniel Prophetan kautra
kohdalla, kysyit häneldä crinäns Petari ia la- sanottu on, soisowan kusa ei pidäis: (joka sen
luke hän ymmärräkon; ) silloin, jotka ludeakobus, ja Johannes ja Andreas:
4. Sanos meille kosta nämät tapahtumat? si omat, ne paelkan wuonlle.
Dan. 9: 27. l. 12: 11. Match. 24: 15.
Ia mikä merkki on, kosta nämät kaikki paätetan?
luk. 21: 21.
Matth ,4: ~ Luk. 21: 7.
;. Niin lEsus »vastaten heitä, rupeis sano's. Ia joka katon päällä on, älkön astuko
maan: Katzokat, ettei joku teitä petä:
alas huoneseen, >a älkön sisälle mengö jotakin
21:
luk.
8.
ottamaan
Jer. 29: 8. Matth. 24» 4.
huonestansa.
Eph. 5:6. 2 Thess. 2:3. 1 loh. 4:1.
16. Ia joka pellolla on, älkön palailko ta6. Sillä monda tulemat minun nimeeni, sa- kaisin ottamaan »vaatettansa.
noden: minä olen (2), ja pettämät monda.
17. Woi rastaita waimoja ja imettäwäisiä
niinä pöiwinä!
(2) Nimittäin Knstlis.
18. Mmm rukoilkat, ettei teidän pakonne
Icr. 14: 14. l. 23:21.
?. Murta kosta te kuuletta sotia, ja sotain
tapahduisi mlwella.
sonomita, niin älkät hämmästykö: sillä ne pi19- Sillä niinä aikoina pitä oleman senkalla tapahtuman ; waan ei wlela loppu ole.
tainen waiwa,- joligakalialsta el ole ollul!"»
*

misen

P, 3M'knren
7?. 74 pllf.
misen alusta, kuin Jumala luonut on, niin el Poikakan, waan I>a.
Ap. T. 1: ?.
tähän asti, eikä tuleman pidä.lyhendänyt
niitä
walwokat ja rukoilkat.
Kawahtakat,
20. Ia ellei HERra olis
33.
päiwiä, niin ei yrikän liha tulisi auluaxi: sillä er te lieda koska se aika tule.
Mutta walittuiden tähden, zotka hän on wa, Matth. 24: 42. l. 25 - 13. luk. !2: 40.
linnut, lyhensi hän ne päwät.
1.21:36. i Tl>ss 5:6.
lhminen, ioka muille maille
2i. Ia silloin jos joku sano teille: katzo, taNiinkuin
34.
katzo siellä: niin älkät waelsi, jätti huonensa, ja andoi palweliainsa
sa on Kristus: taikka
l. 2, :8.
halduun, ia kullengin hänen astarensa, jakäsuskoko. Match. »4: n, Luk. 17:2,.
ja
määrät
wäärät
Kristuret
22. Sillä
Pro» ki owen wartian walwoa.
plitat nlösnousewat; ia merkkeiä ja ihmeitä
35. Niin walwokat siis: (sillä et te tiedä kol>
tekemät *, pettäxensä s, jos mahdollinen olis, ka huonen Herra tulema on, ehtona, taikka
walituimkm.
'sMos. i;:i. f 2 Thess 2:11. puoli yönä, eli kukoin laulaisa, eli amulla:)
te
l katzo, minä olen
kawahmkat
Mutm
zs. Etrei hän akista tultesansa lövoäis tejtH
23.
Pet. z ,7. makamasta.
teille kaikki ennen sanonut.
11. 24. Muim niinä päiwinä, sen waiwan
37. Mutta mitä minä teille sanon, sen minH
jälken, pitä Auringon pimenemän, ja Kuu ei kaikille sanon walwokat.
Hef. ,2:7.
anna matoansa.
les. ,z
2:10,
31. 1.3:15. Matth. 24:29.
Joel.
14. luku.
luk. 21:25. Ilm. K. 6: 12.
lEsusta waijytän surmatta, li. lEsus wgi«
2?. Ia miwan tähdet picä putoman, ja Midellan waimolda; mutta
ludalda. 111.
wasten woimar vita liikutettaman.
lamban, ja asetta Ehtollisen. iv.
26. Ia silloin heidän pitä näkemän ihmisen Ennilsta opetuslapsistansa: rukoile sielunsaahwoimalla ja dlstureja. v. petetän, kunni oletan, tutkita»
Poian tulewan pilwisä suurella16:2?.
l. 24:20. hcngcUisildä syvtetän, pilkaran. vi. Pietari
kunnialla. Dan. 7:l». Match.
Ap.
T. 1: 11. rikko rastastt; waan
kohta käändymf»
Mark. 14: 62. luk. 21:27.
xeen.
1 Thess. 4:16.
2Thess.i:io. Ilm.K. 1:7.
27. Ia silloin hän lähellä Engelinsä, ja ko- I. Wiin oli kahden päiwänperästä Pääsiäinen,
ko walittunsa nellästä tuulesta, hamasta maan
ja makianleiwän päiwät ". Ia ylim«
ärestä, niin miwan äreen asti.
Papit ja Kirjanoppenet etzeit, kuinga
maiset
28. Mutta Fikunapuusta oppikat wertaus: he kawaludella hänen kiinniotMisit, ja tapkoffa sen ora on tuore, ia lehdet puhkewat, paisit. 'Match. 26:1. Luk. 2»:i. loh. iil ss.
niin te tiedätte että suwi on läsnä.
l. 13: 1.
Matth. 24:32. luk. 21:29.
2. Mutta he sanoit: ei Juhla päiwänä, ett29. Niin myös te, koska te nämät näette ta- ei kapina nousis Kansasc».
pahtuman, niin tiekat että se on läsnä owen
N. z. Ia kuin hän oli Bethaniasa, sen spi»
edesä.
talisen
Simonin huonesa, ja acrioitzi, niin tuli
mmä
teille:
el
sumaan
sanon
Totisesti
zo.
yri waimo, mlla oli Klasi turmelematoinda ja
tämän sukukunnan pidä hukkuman ennen kum kallista Narduxen woidetm: ja hän särk,Kla«
kaikki nämät tapahtumat.
sin ia wuhdattl hänen päänsä päälle.
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Matth. 24: 34» luk. 21:32.

.

31. Taiwas ja maa pira hukkuman;
murra minun sanani ei pldä suingan hukkuman.
Ps. 102:27. les. 4° l». 1.5i:6.
Ebr. 1: 11.
päiwästä ja hetkestä ei tiedä
siitä
32. Mutta
kengän, ei Engelllkan jotka o»« Talwaaja,

Match.

26 i6.

luk. 7: 37. loh. 11:2.
l. 12: z-

-4. Niin muutamat närkästoit itzellänsä, ja
sanoit: mihingä on tapahtunut tama woiten

haastaus?

z. Sillä tämä olis taittu myytä enämbän
kul»

EwangelillM
65
14 Luk.
Ps. 4>:l°. loh. I»: 18, 21.
«NN kolmeen laman penningiin, ja annetta tätvä.
napisit
2lp. T. 1: 16.
he
hända.
Ia
waiwaisten.
rupeisit
sanoi:
sallikat
olla
Mutta
murhettimaan ja yxi
lEsus
Niin
hänen
19.
he
6.
kollengo
ken »auo-naan:
minä se? Ia
«uhasa: mixi te handa waiwatte? Hän teki toisen ia oilengo
nliuä se?
toinen:
hywän työn minun kohtaani:
20. Hm wastais, ja sanoi heille: yxi kah7. Sillä teillä owat aina waiwaiset", ja
joka minun kansani satahdotte,
te
niin
ts
destatoistakymmenestä,
kosta ikänäns Mutta en minä saatte heille
rupe.
Luk.
teillä aina ole: liin
bowin tehdä.
21. Ihmism Poika tosin mene, niinkuin hä5 Mos. 15: 11.
ja
teki
mitä
woi,
ennätti
»voihän
nestä on kirjoiteltu: mutta woi sitä Ihmistä,
z. Tämäminun
jonga kautta ihmisen Poika petetänl se olis
ruumistani
hautamisexi.
telemaan
parambi, jos ei se ihminen olis syndyminä
teille:
kusa
ikänäns
sanon
Totisesti
hänelle
9.
Ewcmgelium
saarnatan
Matth. 26: ,4.
Luk. 22:22.
nyt.
mailmakaikesa
tämä
otti lEsus leisa, niin myös tämä kuin hän teki, pitä mai- 22. Ia heidän
wän, kiirri, mursi, ja andoi heille, ja
Maman hänen muistoxensa.
yxi
rämä on minun
, 10. Ia ludas Istarioth
kahdestatoista» simoi: orrakar, slokar:
,6:26.
ylimmäisten
Pappein
tygö,
ruumini.
Luk. 22:19.
kymmenestä, meni
Match.
«:

«.

"

<tta

hän pettäis hänen heille.

1

Kor.

11:

23.

kurri, ja andoi
Match. 26:14.
23. Ia hän
ka,kki.
joir
11. Kosta he sen kuulit, ihastuit he: ja lupaisiica
heille: Ia he
sit hänelle rahaa anda: Ia hän etzei, kuinga
24. Ia hän sano» heille: rämä on minun
wereni, sen Uden Tejiamendin, joka moM soweljalla ajalla hänen pettäis.
m. 12. Ia ensimmäisnä makian leiwän päi- nen edestä ulooU?uodareran<
wänä, kosta Pääsiäis lammas teurastettin,
25. Totisesti sanon minä leille: en mmä suinsanoit hänelle hänen Opetuslapsensa: Kusas gan sillen juo wiinapuun hedelmästä, siihen
tahdot että me menemme, ja malmistamme päiwään asti kuin minä sen juon uden Jumasyödöxes Pääsiäis lamban?
2 Mos. 12:17.
lan waldakunnasa.
IV. 26. Ia kuin he kiitoswirren olit sanonet,
5 Mos. 16:5,6. Matth. 26 .'l7. luk. 22:7.
iz. Ia hän lähetti kaxi Opetuslapsistansa, ja menit he ulos öljymäelle.
sanoi heille: mengät Kaupungiin: ja yxi ihmiMatth. 26: 32. loh. 18 -1.
nen kohm teidän, kandain wesiastiata: nou27. Ia lEsus sanoi heille: kaikki te tänä
dattakat händä.
yönä pahenetta minusi»': niinkuin kirjoitettu
14. Ia kunga hän sisälle mene, sanokat per- on: Minä lyön paimenda, ja lambat hajotehen isännälle: Mestari sano: kusa on »vierasten ta», "Match. 26: ;i. Luk. 2l:;i. loh. i6:,1.
huone, josa minä Opetuslasteni kansa söisin
1- Zak. 13: 7.
Pääsiäis lamban?
28. Mutta sitte kuin minä ylosnoustn, niin
15. Ia hän osotta teille suuren Salin, rake- minä käyn teidän edellänne Galileaan.
tim ja »valmistetun, walmistakat siellä meille.
Matth. 26: 32. l. 28:10. Mark. 16: 7.
16. Ia hänen Opetuslapsensa menit, ja tu29. Niin Petari sanoi hänelle: ja jos wiclä
lit Kaupungiin, ja löpsit nimiKun hän oli heil- kaikki muut pahenisit, en kuitengan minä pale sanonur: Ia »valmistit Pääsiäis lamban.
Matth. 26:;,.
hene.
sanoi
hänelle: Totisesti sanon
. 17. Ia koffa ehro tuli, tuliMn niiden kah30. Ia lEsus
dentoistakymmenen kansi».
tänäpänä
minun
tänä yönä, ennen
:.10.
W«0.26
sinulle:
luk. 22: 14. V>
kuin kukkoi kahdesti laula, sinä kolmasti minun
18. Ia kuin he istuit pöydän tykönä la söit, kiellät. Matth. 2«: 24. Luk. «:;4 loh. i,:;z.
sanoi lEsus: Totisesti sanon
teille: yxi
31. Nutta hän sanoi wielä enämmin: jos
joka
teistä,
syö minun kansani, Mminun pet- minun pidäis kuoleman sinun kansas ', en
luk. 22:4.

s

(I)

minä
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14' Luk.
minä ikänäns kiellä sinua. Niin sanoit myös 45- I" kuin hän tuli, astui hän kohoa KK
kaikki.
'Luk. 22: 22. Joy. i,:;?.
nm tygönsä ja sanoi: Rabbi, Rabbi, j« an.
kylään,
jonga
tutit
Sain.
nimi
oli
32. Ia he
Geth- doi hänen suuta.
semane: Ia hän sanoi Opetuslapsillensa: istu- ja 46. Mutta ne panit kätensä hänen päällens
otit hänen kiinni.
kat tasa, niinkauwan kuin minä rukoilen.
22: 39.
47. Min yxi niistä jotka siinä läsnä seisoit
Matth. 26: 36. luk.
ja
ja
33. Ia hän otti Petann Jakobin Jo- weti ulos miekkansa, ja löi ylimmäisen PM»
2

,„:«,.

'

hannexen kansans:

kauhistumaan.

ja rupeis »vapisemaan ja palweliam, ja hakkais pois
Luk.

22:

44.

34. Ia sanoi heille Minun sieluni on suuresti murheisans kuolemaan asti: Olkat tasa ja
walwokat. Matth. H<l: 28. loh. ,2: 27.
35. Ia han käwi wähää edemmä, langeis
maahan, jarukoili, jos mahdollinen olis, että se aika hänen ohitzensa kämis. Luk.^ 41.
36. Ia sanoi: Abba minun Isäni, kaikki
owat sinulle mahdolliset, ota pois minulda tämä Kalkki: ei kuitengan niinkuin minä tahdon,
mutta niinkuin sinä.
loh 6: ,8.
ja
tuli
löysi
heidän makamasta:
37. Ia hän
ja sanoi Petarille Simon makatkos ? Etkös
woinut yhtä hetke walwoa? Matth. 26: 4».
luk. 22: 43, 46.
38. Walwokat, ja rukoilkat, ettette tulisi
liusauxeen. Hengi tosin on aldis, mutta liha
on heikko.
Gal. 5: 17.
39. Niin hän taas mmi pois jarukoili, sa:

»:

:

hänen korrvansa

48. Ia lEsus »vastaten sanoi heille: niin.
kuin ryötvärin tygo te ulostulitte miekoilla ia
seipäillä minlla kiinniottamaan.
49- Minä olen joka päiwä ollut teidän tykö,
nänne, ja opettanut Templisä, ja et te minua
kiinniottanet. Mutta nämät tapahtumat, että
Raamattu täyteläisin. Pf. 2,: 7. Ps. 6,;,.
les 53: 12. Matth. 26:56. luk. 24: 25^
50. Ia kaikki ylöncmnoit hänen ja pakenit.

Job. 19:13. Ps. 88: y.
Ia yxi nuorukainen seurais händä, jolla
oli liinainen waate palian ihon päällä:la nuoret miehet kiinniotlt hänen.
51.

sen

52. Mutta hän jätti
liinaisen tvaattm,
ja pakeni alasti heildä.
53. Ia he weit pois lesuxen ylimmäisenPapin tygö.' jonga tygö kaikki ylimmäiset Papit
ja »vanhimmat ja Kirjanoppenet olit kokoon
tules. Matth. 26: 57. Ll,f. 22: 54. loh. 18:1,s24
54. Mutra Petari noudatti händä Mambana, haman ylimmäisen Papin Salin porstuaan;
ja istui ynnä palweliam kansa, ja lämmitteli
walkian tykönä.
55. Mutta ylimmäiset Papit, ju kaikki Raavi eheit tod-siusta lEsusta mastan, että he hänen kuolemahan saattaisit.' Ia ei löynnet.
Match. 26:59. Ap.T. 6.-13.
56. Sillä moni todisti määrin händä wastan;
mutta ei heidän lodistuxensa ollet sowelias.
57. Ia muutamat nousit, ja todistit määrin

noden endisen sanan.
40. Ia palaitefansa löysi taas heidän makamasta, (sillä heidän stlmäns olit rastat,)
eikä tisnnet mitä heidän piti händä wastaman.
41. Ia hän tuli kolmannen kerran, ja sanoi
heille: maatkat wielä ja lewätkät: Jo nyt kyllä on st hetki on tullut: katzo, ihmisen Poika
ylönannemn syndisten käsiin.
42. Noffat, käykämme: katzo, joka minun
pettä, se lähestyi.
V. 43. Ia kohta »vielä hänen puhuisansä tuli
ludas, joka oli yxi kahdestatoistak>mm,enestä, händä wastan, sanoden:
ja hänen kansans paljo wäke n,ickoilla ,a sei58. Ms olemma kuullet hänen sanoman: mipapeilda
ja
nä
ylimmäisildä
Kirianoppetahdon tämän Templin, joka käsillä rebty
päillä,
26:
on
maahan jaotta, ja kolmena päiwänä coise»
47.
nuilda ja »vanhimmilda. Matth.
ylös rakenda, joka ei ole käsillä tehty.
lnk. 22:47. loh. 13: 3.
44. Mutta st joka hänen petti, oli andanut Matth. 26: 61. Mark. iZ: 29. loh. 2: iy.
59- Ia ei niingan ollut he:dän lodistuxensa
heille yhteisen merkin, sanoden: kenengä minä
ja
on:
hältdä,
se
sowelias.
kunniottakat
annan,
suuta
bo. Ia ylumnäinen Pappi astui edes,ja kyVisusti poiswiekät.

syi

14. l- Luk.
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»vannomaan en tunne minä sitä ihmistä,
N lEmrelda, sanoden: etkös mimn wasta? ia
jom
mastan
te sanotta.
UtänälllHt sinua 26:todistamat?
62.
72. Ia Kukkoi lauloi toisen kerran. Nm
Matth.
<i. Mntta hän oli äneti, eikä mitan wastan- Petari muisti sen sanan, kuin lEjus hämiie
:

°"

Pappi kymi häneldä, sanonut oli: ennen kuin Kukkoi kahdesti laula,
nut'. Taas ylimmäinen
oletkos
sinä Kristus sm siu- sinä kolmasti minun kiellät. Ia hän ttirustl uja sanoi hänelle:
Ap T. 8: ,2.
7.
les
Match. °6: 75.
losläxi ja tki.
Poika?
natun
ianoi:
Minä
olen.
tsiluk. 22: 61. loh. 18:27.
Ia
62. Niin lEms
Pojan istuwali
Kän pitä näkemä», ihmism
ja
puolella,
tulewan
15. Alku.
Taiwan pilnian oikialla
io.
Dan.
7:
27.
Match.
lEsus seiso mailmalliscn oikeuden edesa, dus»
wisä.
t.
niitän
kuolemaan pilkaran ja nuedan Solgäl.
Mark.
13:26.
l. 24:32. 25:31. 26:64.
ii Rlftiinnaullt^n
tbaan.
soimilan, kuole, ih>
6y.
22:
6:
62
l»
21:
luk.
27.
loh.
m. lEsus Hauda tan I olephiida.
mer
hawaitan.
Ap.T. 1: li> 1 Thess, 4:16. 2Thcss. i:io<
'

<;:

,<:

,

,

Ilin. K. 1: 7.
ylimmäinen
Pappi rcwäisi waatNiin
6z.
ja
tensa, sanoi: Mitä me sillen todistuxm tar-

i.

kohta amulla warhain pidit ylimmäiset
Papit
-x?
neuwoa wanhimbain jaKirjanop-

kansa, ja kaikki Raadi, ja poisweit
lEsuxen sidottuna, ja ylönannoit Pilatuxetle.
ivitzemma?oletta kuullet
pilkan:
Mi- Ps. 2: 2. Matth. 27: I. Lek. ll 66. l. 2j I
Jumalan
64. Te
kaikki
duomitzit hänen
loh. 18.23. Ap.T. 3:13.
tä te luuletta? Niin he
kuolemaan.
2..
wikapään
Ja
olewan
Pilatus kysyi hanelda.' oletko sina
sylkemään
rupeisit
Kuningas? Hän wastais ja sanoi
hänen
umutamat
ludalaistm
55. Ia
päällensä, ja peittämään hanen kaswojansa, ja hänelle? sinäpä sen sanot.
lyömään händä postelle, ja sanomaan hänel- Matth. 27:11. luk. 23: 3. Job. 13: 33.
3. Ia ylimmäiset Papit kannoit hänen päälle: Arwa. Ia palweliat piexit händä samvoilla.
Job. 16: 10,11. les. za:H. Matth. 26:67. lensä paljo.
penui»,

:

:

loh. 19: 3.
4. Niin Pilatus kysyi taas häneldä, ja sanoi:
etkäs mitan wasta '? Katzo, kuinga palPetarj
oli alhalla
niin
VI. 66. Ia
piikoista:
jo
yxi
yli:,,
tuli
maisen Papin
he sinua »vastan todistamat.
Mach. ,7: 1,. I°h. 19:,o.
Matth. 26: 53,69. luk. 22: .55.
ei lEsus sirte ensingän wastanMutta
5.
loh. 18:
17.
*

67. Ia kosta hän näki Petarin lämmittelelvan> kahahti hän hänen päällensä, ja sanoi:
Ia sinäkin olit lEsuren Nazarenuxen kansa?
68. Mutta hän kielsi sanoden: «n tunne minä händä, engä tiedä mitäs sanot. Ia hän
meni ulos porstuaan: jaKukkoi lauloi.
69. Ia se piika näki taos hänen, jarupeis
sanomaan niille, jotka siinä seisoit: tämä on

uut niin etla Pilatus ihmetteli.
6. Murm Juhlana päästi hän

heille yhden

fangin irralle, kenengä he anoit.
Matth. ,7: 15. Llik. l,: 17. loh. iz: ,y.
7. Min

oli yxi nimeldä Barabbas, joka oli

sidottu kapinan nostaitten kansa, jotka kapiliasi» murhan tehnet olit.
Matth. ,7: »6.
4uk. 23:19. loh. 13:40.
yxi heistä. Matth. -6: 71. luk. 22: ZB.
8. Ia Kansa huusi ja rupeis händä rukoileettä hän tekis niinkuin hän ainahellle
maan,
loh. 13:25»
wätehnyt
taas
oli.
70. Mutta hän kielsi Mens. Ia
hän hetken perästä, sanoit ue Petarille, jotka 9. Niin Pilatus wastais heitä, sanoden:
läsnä seisoit. totisesti olet sinä yxi heistä: sillä tahdottako, että minä päästän teille ludalaissinä olet Galileus, ja sinun puhes on senkal- tm Kuningan?
tainen.
?i.

Nun

10. (Sillä hän tiesi, että ylimmäiset Papit
hän rupeis Mns sadattelemaan, olit hänen kateudesta ylönandanet.)

(I2)

».

Mutta
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ii. Mutm ylimniäiset Papit yllytit Kansaa,
että hän heille ennen pääsiäis Varabban.
Matth. 27: 20. 1„k.23:i8. jaAp.T-3^4»
taas sanoi
12. Niin Pilatus wastais,
heille: mitä te siis tahdotta että minun pila
tälle tekemän, jonga te Juvalaisten Kunin-

gaaxi kutzutta?

13. Niin he taas huusit. ristinnaulitze händä.
14. Mutta Pllams sanoi heille: mitasta hän
pahaa on tehnyt? Mutta he huusit wielä kowemmin: ristinnaulitze händä.

Mutta Pilatus tahdoi Kansan mielen
heille Varabban. Ia lEsuxen kosta hän hänen ruostinUt2<oli, ylönandoi
Matth. «7:
loh i?: 1.
ristinnaulitta.
,6. Niin huowit weit hänen Rastupaan, ja
kutzuit kokon ka:ken joukon. Matth. «7:27.
15.

liouta, ja päästi

,5.

Lllk.

JUVALAISTEN
Matth. 27:37. luk. 23:33. loh.
27. Ia he »lstinnaulitzit kaxi Ryöwäritä !>T
nen kansans: yhden hänen oikialle, ,a M»
»vasemmalle puolellensa.
Manh. 27.-,,.

loitus:

28.

Janiin

luk. 23 > 32.
täytettin kirjoims joka

ja hän on pahanrekiäin
les. 53: 12.

se

sa».

sekaan luettu.
luk. ,22,37.
siitä ohitzekäwit, pilkkaisit

29. Ia ne jotka
handa, ja wäändelit päätänsä', sanoden:
Woi sinuas, joka Templin maahan jaotaf,ja
kolmena päiwänä ylösrakennat! f
Ps. 22: 8. Ps. 129: 25. Nwth. 27:
1» Mark. 14:58. loh. 2:19.
30. Wapahda itzes, ja astu alas rististä.
luk. 23: 35.
myös
ylimmäiset Papit pilkkaisit
31. Niin

puetit hänen purpuracm, ja panit
lväätyn orjantavpnraisen händä kestmäns Kirjanoppmuitten kansa, sa,
päähänsä
hänen
noden: muita hän autti, ei hän woi Wns
kruunun.
loh. 19:
rupeisit
Terautta.
terwehtamaan:
händä
18. Ia
we ludalaisten Kuningas!
32. Kristus se Israelin Kuningas astM
ja
päähänsä
alas rististä, että me näkisimme, ja usto»
nyl
ruowolla,
löit
hänen
19. Ia he
syljit hänen päällensä, panit polivillensa ja ku- fnnma. Ia ne jotka hänen kansans ristinnau»
titut olit, pilkkaisit händä.
marienrukoilit händä.
pilkannet,
riisuit
20. Ia kuin he olic händä
33. Mutta kosta kuudes hetki tuli,, tulipi,
he häneldä Purpuran, ia puetit hänen omiin meys kaiken maan päälle haman yhdexandcen
Manh. 27:45. Lnf. 2;: 44.
Vaatteisiinsa: ja weit hänen~. ulos ristinnaulit- hetkeen asti.yhdexännellä
Manh. 27:
ta.
34. Ia
hetkellä huusi lEsus
21. Ia niin he waadeit yhtä joka ohitzekäwi suurella anella, sanoden: Eli, Eli, lamma
(ja tuli pellolda, Simon Kyrmeus Alexan- fabakmni? Ss cm mii, paljo kuin, minun Judrin ja Nufin Isä,) kandamaan hänen Risti- malani, minun Jumalani, mixis minun ylöliaNNoit?
Ps, l,::.
Match. «7:32. Luk. 23:26.
Matth. 27:46.
änsä.
22. Ia he weit hänen siehen paikkaan, jo3?. Ia kuin muutamat jotka siinä seisoit stn
ka kutzutan Golgatha *, se on niin paljo kuin kuulit, sanoit he: katzo, hän huuta Eliasta.
»Matth. 27: ,5.
36. Niin juoxi yxi ja täytti sienen etikalla,, ja
Pääkallon paikka.
pani
sen ruowon nmbärille, mritzi hänen juoluk. 23:33. loh. 19:17juoda
Mynda',/anoden: pioäs, katzokamme jos Elias
-23. Ia he annoit hänelle wnnaa
tule händä poisottamaan.
Ioh,?:'?.
hamilla ftkoitettuc». Waan eihän ottanut.
11. 24. Ia kosta he olit hänen ristinnaÄin37. MllttalEftis huusi suurella anella, ja
Matth.»?: s<>. L»»k. 2,: 4s.
net, jaoit he hänen waattensa ', ja heitit niis- andoi hengensä.
piti
kungin
arpaa,
mitä
loh, 19: 32.
saaman.
tä
5
Pf. 22: 19. Matth. 27: 35. luk. 23 34. 38.1 Templin esiwaate repeis kahtia, yl»
l Aita K.;: ,4.
HHlda hainan alas. 7
loh. 19: 23.
-joli
kuin
hetki,
kolmas
27:
luk. 23: 45,
se
he
hanen
Matth.
51.
25. Mutta
Murra
joka slmä hänen
kosta
39.
Päämies,
nstinnanlihit.
syynsä
mseisoi,
kodallansa
päällekirjoitettu
oli
näki
että
hänen
26. Ia
hän niin hmuam

17.

Ia

~

?

a

'

*

hen-
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15. 16. Luk.
5. Ia kuin he olit hautaan sisälle mennet,
hengensä andoi, sanoi hän: Totisesti oli tämä
näit
Matth.
.7:54.
Poika.
he yhden nuorukaisen' istutyan oikialla
Jumalan
ihminen
puolella,
joka oli »vaatetettu pitkällä walkialla
luk. 23: 47.
jotka
myös
»vaimoja,
Mamoli
waattella: ja he hämmästyit. Matth.«:».
40. Ia sielläjoiden
Magdaoli Maria
loh. 22: 12.
ba kahelit';
ja
6.
Mutta
»vähemmän
ja
Maria
Jakobin
Josen
hän
sanoi heille: älkät hämmästy,
lena
kö:
te etzittä lEsusta Nazarenusta, joka risi
M, ja Salome: 'Ps. zz:». Matth. 27:55.
luk. 23: 49.
tinnaulittu oli: hän ylösnousi *, eihän ole
myös
seurannet
täällä: katzo, sia kuhunga he hänen panit":
händä
Galileasa
41. Jotka
ja valwellet olit; ja monda muuta jotka hä'"Match. 23:5. luk. 24:5.
mengät ia sanokat hänen Opetusmennet
olit.
Mutta
Jerusalemiin
7.
nen kansans
lapsillensa, ja (») Pemrille, että hän käy teiluk. 8: 2, 3.
jo
UI. 42. Ia kosta ehto tuli (että »valmistus dän edellänne Galileaan: siellä te hänen näettä ', niinkuin hän sanoi teille.
päiwä oli joka on esisabbachi).
(2) 0. Erinomattaili.
43. Tuli Joseph Arimathiasta kunniallinen
Raadimies, joka myös odotti Jumalan wal- "Match. 26: ZK. l. 28: 12. Mark. 14:23.
Ap.T.i:3. 1.13:31. 1 Kor. 15:5.
dakundaa, hän rohkeni mennä Pilatuxen tyja
anoi
gö,
8. Ia he menit nopiasti ulos, ja pakenit
lEsuxen ruumista.
luk.
23:50. Ah. 19: 38. haudalda-: sillä wapistus ja suuri hämmäsMatth. 27:57.
44. Nim Pilatus ihmetteli etta hän jo kuol- tys oli heidän päällensä tullut, ei he myös kellut oli: ja kutzui tygönsä Päämiehen, ja kysyi lengän mitan sanonet.-sillä he pelkäisit.
jos hän jo aikaa kuollut oli.
Matth. 23:3. luk. 24:9. loh, 20:, 18.
häneldä kuin
11. 9. Mutta kuin lEsus oli warhain ensimymmärsi,
hän
Päämieheldä
asian
4?. Ia
mäisnä Sabbathin päiwänä ylösnosnut, ilandoi hän Josephille ruumin.
46. Ia hän osti Ilinawaatten, otti hänen mestyi hän ensin Marialle Magdalenalle*, jos"

'

seasa

,

s

,

,

Ia pani hä-

ta hän seitzemän Perkelettä ulosajanut oli. f
oli,
nen hautaansa ioka kalliohon hakattu
loh. 2Q: 14, 16. 5 luk. 8:2. ,
io. Se meni ja ilmoitti niille jotka hänen
ja wieritci kiwen haudan owelle. Matth. 12:40.
t. 26: 12. l. 27: 60. luk. 23: 53.
kansans ollet olit, jotka murhehdit ja itkit.
41,
.
42.
loh. 19:
11. Ia kuin be kuutit hanen eläwän, ja että
47. Mmm Maria Magdalena, ia Josen hän häneldä nähty oli, ei he ustonet.
Maria katzelit kuhunga hän pandin.
12. Sitte kosta kaxi heistä waelsit, ilmestyi
heille, toisen muotoisna, kosta he maankyhän
15. KM!.
lään
menit.
Luk. 24: >;.
l. Engeli saarna Rristuxen ylösnousemiststa.
myös menit ja julistit muille: Ia ei
Ne
iz.
lEsus ilmesty omillensa ill. Anda kästyn
he niitäkän ustonet.
Saamawirasta, ja oletan ylös taiwaseenm. 14. Wiimein, kosta yxltoistakymmendä*
I.
kossa Sabbathi kiilunut oli, osti Mailmestyi hän, ja soimais heidän,epä"
atrioitzit,
ria Magdalena ja Maria lakobi ia Säja heidän sydämensä kangiutta:'ellustoansa,
le ?e
hajullisia woiteita, tullaxmfa
ei
niitä jotka hänen nähnet olit ylöshe
ustonet
lvoitclemaan hända.
Matlh. 28: i.
Luk. 24: ,6. Ich. 20: 15- '
nosnexi.
luk. 24: 1. loh. 20: 1.
1
Kor. 15:7.
2. Ja tuit haudalle ensimmäisnä Sabbathin
päiwänä sangen warhain, Auringon nostesa,
N- Ia sanoi heille: Mengär kaikesn mailja
maan,
8. Ja puhuit kestmäns kuka meille wierittä
kllle
luoduille.
Match.
kiwen haudan owelda?
M/ 15-,6.
16.
ja
4- Ja kuin he katzoit, näit he kiwen wieritsJoka usto tMram/se ruleal»Ul»(I 3)
W:siUä se oli sangen suuri.
xi

alas, ja käärei liinawaatteseen:
',

'

«

'

:
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xi: murra

ei usko,

se l.kadoreran.

P Lukan

'.

Vuf.

Man, ja ne paranemat, f
Luk.
Ap.T. 23: 3. t Ap.T. 23:3.
19. Ia HERra sitte kuin hän oli heille
hunut, otcmn ylös Taiwaseen, ja istui
'

36.
48.
loh. 3:
pu57. Mutta nämät omat ne merkit, jotka niitä seurawat kuin usfowat: Minun nimeni kautulosaiaman *: usilla malan oikialla kädelle.
ta pitä heidän
Ps
8.
luk. 24: 52, 51. Ap. T.I 2, I. y.
kielillä puhliman f
Luk.
17. Ap. T. 5: ,6.
20. Mutta l,e menit. ,a saarnaisit jokapal.
l< 8: 7. l. 16 18. Ap. T. 2:4. l. 10: 46.
ka»a, ja HERra »vaikutti heidän kamans, j,
1.19:6. 1 Kor 12: 10, 28.
jotakin
wahwisti Sanan seurawaisten merkkeinkauttil.
18. Kärmet poisajamän Ia ,os he
3ip. T. 14: F. Abr. 2:4.
myrkya juomat, niin ei Keille mitan wahmgoi»
panepitä
päälle
heidän kätensä
ta: Sairasten
18,

12:

«°

:

'

>«>

-.
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lopvll.

Pyhän

Lukan

Ewangelium
Enmiye.
?«fas klrioltta Ewangelinmins Histinasa/Enssn, Johannes Kastajan waMmmista: Kl,il,gaEnqeli»«,
>'. briel ilmoltti hänen,a Krliiuxcn syudymisen, l. 1. m»ta Kristusen syuoymisesä ja lapsudesa on
tavaw

Mt, l. 2.

Kristuxen Kosusta :a volw:lugusta, 1. 3. Kuinga hän kiusattin Perkeleldä
Johaimexe» saarnasta,
ihmeitä tekcnlään za Opemolapsia cudumäau, l. 3. 4 5.
3.' Kuinga hän wa'itzi ia> ioliiaknmnienua Aposiolita »a neuwoi heitä: Johannexen kysymisestä jaKnstoxe»i wastäuxesta lianen »'aarnoiilans ,a ihmeistänsä Galileasa, l. 6. 7. 8.
4. Kuinga Knstus läheltä ka»itoljiakymmenoä Apoirolita ja stltzemankylnmenda Dpetuslasta: Zysy iH
Hu Pi,arl,'eusten kansa, pcureo Opem-lapsia, teke ihmeitä, ptta Daranuus saarnan, ja neuwo Phariftuli,
2.

-

».

Heis saan<am>!an,

olesiele snndisten kansa, ja neuwo ajallisia tawaroita oikein picämään, l. 14. iZ. iX,
5. Kiisturen wliliielsestä nlatkustamistika Ic»-usale»i,iin, ja mitä liellä tapahtn. l. 17. 18. iy. Hänen «io,
lermalemlin, puhestansa Pharistusten iansa, ennustlrxeitausa »ilmeisestä duomiosta, l. ,9.20 «i
Mlsestansa'Kuinga
6.
hän EhtoUisen asetti, petetä,,, »ainotan, kuoleteta» xa haudata»: Hänen ylösnousemisestanst
ja Taiwasten. astumisestansa, l. 22. 23. 24.
minä niitä läriestänsä sinulle kirjoimisin, hyi. Kutu.
Ap.T. i.-,.
wä Theophile:
11. Jo1. L.uran lLwangellmni?irj«n esipuhe.
ymmarräisit
ilmoitus
Rastajan
E«ä
Zakarialle.
4sikiämisen
selkiästi niiden asiain,
hannes
m. Illismen sikiämisen iln,oitus Marialle, iv. loista sinä opetettu olet, wahwan totuden.
Maria oppi Elisabetia, v. Johannes Rastaja
11. 5. Herodexen
ludean Kuninaan ai<
vn. Johannes
vi. Zakarias ennustakana oli yxi Pappi
l.

y>, ie?. li

12.13.

'

sen

faswa-

moni on rumennut järjestänsä kirTH» soittamaan niistä asioista, joista meillä täydellinen tieto on,
ne nmlle sanonet owat, jotka
Niinkuin
2.
olnähnet
sen alusta itze "Ebr.*?2: ja sananloh.palweliat
1:1.
owat:
let
z Näkn myös minulle se hywäxi, sitte kuin
minä alusta kaikki wisusti tutkinut olen, että

I.

~

,

Zakarias nimeldä/Abian
ja hänen emändänsä Aronin tyt'

ivuorosta *;
täristä, ja hanen nimens Elisabet.

AikaK. 24: io, iy. Neh. 12: 4, l?.
Ia he olit molemmat hurstat Jumalan
edesa, waeldawaiset kaikisa HERran kasspisä
ja saädyisa laittamattomasti.
7. Ia ei heillä ollut lasta: sillä Elisabet oli
hedelmätöin, ja he olit jo molemmat ijälliset.
»

1

18.

Ia

Luk.
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Ewangelium.
koffa hän »vuorollansa Pa- 2i. Mutta Kansa odotti Zakariasta: ja ihmettelit että hän niin Tcmplisä wiiwyi.
toimitti
Jumalan edesä,
M wirkaa
22. Waan kuin hän tuli ulos, niin ei hän
y Papin wiran tawan mlken, langeis arpa
hänelle, että hänen piti suihmmman *~ sitte saanut puhua heille: Ia he ymmärsit että hän
Templiin. oli näyn Tcmplisä nähnyt. Ia hän miittais
kuin hän oli sisälle mennyt HERran
Ebr.
2 Mos. 30: 7.
heille: ja jäi mykäxi.
9: 6.
paljous
rukoili ulko10. Ia kaikki Kansan
23. Ia tapahtui, että hänen Mirkansa pW
wät
aikana.
is:
olit täytetyt, niin hän meni kotiansa.
Mos. 17.
na*, suitzutuxen
ilmestyi
Engeli,
24. Mmm niiden päiwäin jälken tuliMM
HERran
ii. Mutta hänelle
puolella.
oikialla
emändänsä
Elisabet rastaxi: ja salais itzensä
seisoin suitzutusalmrin
2 Mos. 3c»: 1.
wiisi Kuukautta, sanoden:
2s. Ia näin on HERra minulle tehnyt nii12. Ia kuin Zakarias hänen näki, hämmäsnä päiwinä, kuinhan minun puoleeni katzoi,
tyi hän, ja pelko langeis hänen pällensä.
poisottais minun ylönkatzeni' ihmis15 Mutta Engeli sanoi hänelle: Ala pelkä että hän
1 Mos, z«: 2,.
on kuulttu: Ia ten seasa.
les. 4: 1. :c.
Zakaria: silla sinun rukouxes
m.
synnyttä
26.
Mutta
lä<
emändäs
Elisabet
kuudendena
sinulle
Kuukautena.
sinun
ja sinun pitä kutzuman hänen nimensä Johan- hetettin Engeli Gabriel lumalalda Galilean
Kaupungiin, jonga nimi oli Nazaret,
nes.
ja
ja
tule
ilo
monda
ihastus,
27. Neitzen tygö, joka oli kihlattu miehelle/
14. Ia sinulle
jonga
nimi oli Joseph, Dawidin huonesta: jh
fyndymiseftänfä.
iloitzewat hänen
'
nimi oli Maria.
tule
edesä:
Neztzen
suurexi HERran
Matth. 1: 18.
,5. Sillä hän
28. Ia Engeli sisälle tuli hänen tygöns, ja
ja »viinaa ja wäkewätä juomaa ei hän. juo":
Ia hän täytetän Pyhällä Hengellä jo Äitinsä sanoi: Terwe armoitettu! HERra on finun
kansas: siunattu sinä waimoin seasa!
4 Mos. 6:
kokdufa. f
Duoin. 13:..4. 1' Jer. 1: 5. Gal. 1:15.
29. Mutta kuin hän näki hänen, hämmäs. 16. Ia hän käändä* monda Israelin lapsis, tyi hän hänen puhestansa: ja ajatteli millinen
i.

»

*

,

*

*

).

fe terwetys oli.
heidän Jumalansa tygö.
6.
Mal. 4:
30. Ia Engcli sanoi hänelle: älä pelkä Maria:
käy
sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä,,
17- Ia hän edellä
hänen edesäns Elian
hengellä ja woimalla ', käändäin Isäin sydä31. Ia katzo, sinä siität kohdusas, ja synnymcc lasten tygö, ja tottelemattomat hurstasten tät Po,an ": ja sinun pitä kuyuman hänen ni«
toimen tygö, toimittaxensa HERralle waimis- mensa lESUS. t
Ies. 7: 14. ~.../''
Mal,
1.
1:
21.
Match.
i.uss.
2.: 21.
Matth.,:
4:
5tttlinKansan.
Mark. 9: 12.
32. Sen pitä oleman suuren, ja pitäkutzyf'8. Ia Zakarias sanoi Engelille: mistä mi- taman ylilnmälsöi, Pojaxi: Ia HERra 'lv-'
nä sen ymmärrän? sillä minä olen wanha, ja mala anda hänelle Dawidin hänen Isäns isla HERran

»

*

°

*

'"'

.

on jo ijällinen.
1 Mos. 17:
17.
19. Niin Engeli wastais, ja sanoi hänelle:
minä olen Gabriel joka ftison Jumalan edesäia f: ja olen lähetetty puhumaall sinun tygös,
saattamaan näitä iloisia sanomim sinulle.
Dan. 3:15. l. 9: 21. '!' Matth. 18:10.
20. Ia katzo, sinä Nllet kielättöinäri, ja et
saa puhua,
haman siihen päiwään asti, jona
mmät tapahtuivat: ettes ustonut minun sanoMli, jotka ajallansa täytscän.
nimim emändäni

*

*

tuimen

:

2

Sam. 7:

11.

Ps. ,5»: 51.

.

les. 9:6.
33. Ia hänen pila Jakobin huonen Kuninl. 16: 5.

-"

gas ijankaikkisesti »leman, ja hänen waMkM
nollansa ei pidä loppua oleman. 1 Aika K.
Ps- 45: ?. Ps. 89- 3?. les. 9: 7. Jer.
Dan. 2: 44. l. 6 26. l. 7 14, 27:'
Mik. 4: 7. I Kor. IZ: 24. Ebr. 1: 8.
34. Nun »anoi Maria Engelille: kuinga tä:

mä tule,
Z5

:

sillä en minä miehestä

Ia Engeli wastais

ja sanoi

chZ^'

mitan nedä,?
Py^

ha

P. Lutan
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woihn Hengi tule sinun päälles, jaylimmäisen
ma warjo sinun: Senmhden myös Prhä

se

kuin sinusta syndy, p ta kutzuttaman Jumalan
Pojaxi.
sinun lcmgos siitti
z6. Ia katzo, Elisabet
ijällänsä:
ja tämä on
pojan
»vanhalla
myös
joka
hänelle,
kutzuttin hedelkuudes Kuiikausi

jotka händä

i- Luk.
pelkäwät

hun *, n ille
Mos. 17:7. 2 Mos. -o: 6. Ps.io3-i7
51. Hän osottl woi-lian käsiwarrellansa'' »a
haiotli' koyat heidän sydämensä mielestä'

5 i

les. 29:5. 1.51:9. l.za-io
1 Pct.
Z: 5.
Woimalliset
on hän kukistanut istuimel52.

Sam.,:
da, ja korotti nöyrät.
mättömäsi.
7,8.
yhtän
l.
12:
ei
ole
18,19,21.
edesä
Sillä
Ps.nl!<;V
Jumalan
asiaa loh. z.-11.
37.
Job. 42:2. Icr. ,2: 17.
53. Isowat täytti hän hywydellä, ja rikkat
mahdotoinda.
jätti
tyhjäxi.
26
i.vk.
Sam. 2:5. Ps. ,4:10, n.
6.
18:
8Matth.
19:
27.
Zak.
piikorjais
Niin
sanoi
Maria:
katzo
Israelin
hänen palweliansa,
HERran
Hän
54.
38.
ka (2): mpahtukon nlinulle sinun sanas jälken. muistain omaa laupimmnsa. les. ,o:iz.
tyköäns.
l. 4, :8. 1.54:5. Jer. zi: 3, 20.
Ia Engeli läxi hänen
O) Minä olen.
55. (Niinkuin han on puhunnt meidän IsilVIV. 39. MMM Maria nousi niinä päilvinä, lemme, Abrahamille ia hänen siemenellensä')
ja meni kiirusti ylös mäkikyliin ludan Kau- ijankaikkisesti.
"iMos 17:19. l 2,:«.
Maria
oli hänen tykönänsä lähes
pungiin.
56. Ia
ja
ja palais kotiansa.
huoneseen,
kuukautta,
tuli
kolme
terwehti
Zakarian
40. Ia
,

,

.

°

Elisabetia. tapahtui,

V. 57.

Mutta Elisabetin synnyttämisen aika

sitte kuin Elisabet kuuli täytettin: ja hän synnytti pojan.
41. Ia
Marian termehdyren, hyppäis lapsi hänen koh58. Ia hänen kylälisens ja tangonsa kuulit,
täytettin
Pyhällä
Hen- että HERra oli tehnot suuren laupiuden hädusans: Ia Elisabet
nen kansans: ja lie iloitzit hänen kansans.
gellä:
59- Ia tapahtui kahdexandena päiwänä,
42. Ia huusi suurella anella, ia sanoi: S>useasa,
ja
natu olet sinä waimoin
siunattu on että he tulit lasta ymbärinsleikkamaan ', ja
kutzuit hänen Isänsä nimeldä Zakarias.
sinun kohtus hedelmä.
I Mos. 17:12.
kusta se minulle tule, että minun
Z Mos. 12:3.
43/ Ia Äiti
minun
6c>.
tygöni?
tule
Niin
wastais hänen Äitinsä, ja sanoi:
HNttani
44. Sillä katzo, sitte kuin sinun terwetyxes ei suingan: waan hän pitä kutzuttaman Joani tuli minun körwihini, hyppäis lapsi ilosta hannes.
61. Ia he sanoit hänelle: ei ole ketän sinun
minun kohdusani.
tayjoka kutzutan silla nimellä.
ne
sukukunnasas,
autuas
sinä
wkaustolt":
sillä
~45.1 a
62. Niin he wiirmisit hänen Isällensä, mixi
ML, kuin sinulle owat sanonut HERralda.
V: 28.
hän mhtoi hänen nimittettä.
minun
Maria
sieluni
suuresti
sanoi:
63. Ia hän anoi taulua, ja kirjoitti: JohanIa
'46.
nes
on hänen nimensä. Ia kaikki ihmehtelit.
ylistä HERraa.
64. Niin kohta aukeni hänen suunsa ja hä,47. Ia minun hengeni iloitze Jumalasi» minen kielensä: ,a puhui kiittäin lumalata:
nun wapahtajasani.
':
piikansa
nöyryttä
sillä 65. Ia pelko tuli kaikkein heidän kolällistensä
"48. Että hän katzoi
mi- päälle: Ia kaikisa ludean makikylisä ilmoitetpitä
kaikkein
sukukundain
katzo, tästedes
*, Sam. 1: n.
tin kaikki nämät sanat.
nua autuaxi kutzuman: f
66. Ia kaikki jotka tämän kuulit, panit sydä1 Mos. Iv: 13.
lapsesta
49. Sillä se woimallinen on suuria ihmeitä mihinsa,? sanoden mingäs luulet tästä
tehnyt minun kohtani, ja hänen nimensä on tuleman sillä HErran käsi oli hänen kansans.
Vi. 67. Ia Zakarias hänen Isänsä täytettin
pyhä.
pysy
sugusta suku- Pyhällä Hengellä: ja ennusti sanoden:
50.1 a hänen laupiudensa
....

'

*

68- Ku-

65

M

Luk.
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I. 2.

Kiittttn okon HERra Israelin Iv nala!
hän on etzinyt ia lunastanut hänen Kam

saansa.

Zmbal-inslelkatan,
lv, dan Lemplitn t
>sa
S.meo, za Hann.; puhumat hänestä, lv.
A..si
>»

waretan Naz.-.retlsa: k«dotetan levusalen»,,.:
l
,°.
löycän Tcmplisä, on wanhimmillensa kuuliai,
on
sarwen,
meille korottanut autuden
69. Ia
nen; kaswa.
Dawidin hänen palweliansa huonesa.
I. gMutta niinä paiwinä tapahtui, että kässn
Ps. 132: 17: 18.
uloskäwi Kei!äri!oa Augustuxelda, etpuhunut
on
muinen
Niinkuin
hän
hä70.
pyhäin
tä
kaikki
mailma piti werollisexi lastettaman.
Prophetainsa
suun
kamm.
nen
2.
tämä wcron lastemus oli ensimmäi6.
23:5,
Jer.
l.
io.
Ia
9,
30:
Ps. 72:12.
nen, joka tapahtui silloin kosta KyreniuS oli
Da»i. 9:27.
7,. Wapahtaxensa meitä meidän tvihollisil- maanherra Syriasa.
3. Ia kukin meni Kaupungihinsa andamaan
damme, ja kaikkein kädestä, jotka meitä wi»"»

itziäns urtvätta.
hawat.
laupiutta
meidän
4. Niin myös Joseph Galileasta Nazarerin
Isillem- Kaupungista
72. Osottarensa
pyhää
ja
ludeaan, Dawidin
liittoansa. Kaupungiin, ylösmeni
me/ muistaxens hänen
joka kutzutan Bcthlehem *, (silJer. 31: 31.
ol; Dawidin huonesta ja sugusta,)
73- Ia sitä walaa, jonga hän wannoi A- lä hän
f
Sam. 16-4. Mik. 5:2. loh. 7:42.
brahamille meidän Isällemme, mnlle andaxensa.
iMos 22: 16. Ps. 105: 9. Jer. 31: 33.
1- Matth. 1: 1, :c.
Ebr. 6:13. 17.
Andamaan itziäns arwam, Marian häs.
74. Etta me wapahderur meidän wihollistem- net, kihlatun emändänsä kansi», joka rastas
oli.
nie kädestä, händä pelkämälä palwelisin,me,
6. Niin tapahtui heidän siellä ollesans, että
Ebr. 9: 14.
*

'

hurstaudesa hänen edesäns hänen synnyttämisensä päiwät tulit täytetyxi.
7. Ia hän synnyltiPojan hänen esikoisensa*,

75.

kaikkena meidän elinaikanamme.

1 Pet. 1: 15.
?6. Ia sinä poikainen pitä kutzuttaman ylim"

mäisen Prophemxi: siliä sinun pitä käymän
HERran kasivoin edesä, lvalmistamaan hänen teitänsä.
Mal. 1.
tunnon hänen
andamaan
autuden
Ia
77.
Kansallensa, heidän syndeins andexi saamisexi.
l. 3: 3-78. Meidän Jumalan sydämellisen laupiudenjolla
;:

kautta,
6

meilä on etzinyt Koitto ylhäldä.
*

Zak. 3:8. l. 6: 12. Mal. 4: 2.
?9- Walaisemaan niille, jotka pimeisä ja
luollon marjosi» istumat, ja ojendamaan mci«
dan jalkammerauhan tielle.
les. 9:
*

'

».

1.42: 7.

l. 43: 8.

l. 49: 9.

Matth.4:

l. 60: 1.

16.

Mutta lapsi kaswoi ja wahwistui
Hel,gesa*:ja oli korwesa, siihen päiwään asti,
»na hänen piti Israelin Kansan eteen tuleman.
l. 2: 40.
VH. 80.

*

2.
l-

lEsus

tukn.

syndy, ja opitan paimenilda.

v-

ja kapaloitzi hänen, ja pani seimeen: ettei heille
ollut siaa majasi».
Matth.,: 2?.
8. Ia paimenet walwoit siinä paikkakuntia,
sa, ja wartioitzit yöllä heidän laumaansa.
9. Ia katzo, HERran Engeli seisoi heidän
tykönäns, ja HERran kirkkaus ymbärins
»valaisi heitä: ja he suuresti peljästyit.
ic>. Ia Engeli sanoi heille: älkät peljätkö:
sillä katzo, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka tulema on kaikelle Kansalle:
11. Teille on tänäpänä syndynyt Wapahtaja, joka on Kristus HERra Dawidin Kaupungisa.
12. Ia tämä on teille
merkixi: te löydätte
lapsen kapaloittuna, makawan seimesD
13. Ia kohm oli Engelin kansa/uuri taiwaljoukko', jotkakiitit lumalata,
llsen
ja sanoit:
Dan. 7:10.
Ilm.K. 5:«.
14. Kunnia olkon Jumalalle korkiudesa -,
ja
rauha f, ja ihmisille hywä tahto! §
"l. 19:38. -i-les. 57:19. Rom. 5:1.
Eph. 2:17. § Eph. 1:5.
(K)
-s.
-

-

somwaen

*

maasa

,«>>

M

P Lukan
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2. Luk.
29. Nyt sinä lasset, HERra, palwelias rau-

is. Ia tapahtui että Engelit menit heidän
tyköänsä Taiwaseen, niin ne paimenel puhuit haan menemään

Kstenäns: käykämn»e Bethlehemiin, ja katzokcmme sitä kuin tapahlunut on, jonga HER-

sanaS lälken:

Mos. 46: 30. Phil. 1: 23.
30. Sillä mjnun silmäni owat nähnet sinun
autudes; Ps. 9»:,,
ra meille ilmoitti.
1e5.52:.0. e»f.,:<.
ja
löysit Marian,
16. Ia he tulit kiiruhtain,
zl. Jonga sinä walmistit kaikkein Kansain
"

1

~

ja Josephin, niin myös lapsen, joka makais eteen.
seimesä.
32. Walkeudexi »valistamaan pakanoita',
17. Kosta he tämän nähnet olit, julistit he ja sinun Kansas Israelin kunniaxi.
ftn sanoman, kuin heille tästä lapsesta sanottu
les. 42: 6. l. 49: 6. Ap. T. 13: 47.
oli.
l.28: 28..
jotka
Joseph
ia hänen Äitins ihmettelit nii,
kaikki
kuulit,
Ia
18. Ia
ihmettelit 33ta kuin hänestä sanottin.
niitä kuin heille Paimemlda sanottu oli.
19. Mmm Maria kätki kaikki nämät sanat,
34. Ia Simeon siunais heitä, ja sanoi Marialle hänen Ällillänsä: Katzo, tämä on pandu
tutkistellen, sydän, esänsä.
langemisexi', ja nousemiscxi monelle Israclisa,
2v. Ia paimenet palaisit, ylistäin jakunnioittain lumalata, kaikista kuin he kuullet ia ja merkixi jota wastan sanotan: j les. 8:14.
nähnet olit, niinkuin heille sanottu oli.
Matth. 21:44. Rom. 9:32. 1 Kor. 1:23,24
päiwää
11. 21. Ia sitte kuin kahderan
kulu- 2 Kor. 2: 16. 1 Pet. 2: 8. Ap. T. 28: 22.
lapsi
piti
ymbärinsleikattaman*,
että
oli,
nut
35- (Ja sinungin sielus läpitze pitä miekan
käymän*:)
joka
nimensä
niin
oli
että monen sydämen ajaluxet ilmsi.
lEsus,
kutzuttin hänen
Engeiildä io ennen tutzuttu kuin hän sikisi Äi- tettaisin.
loh. 19:
,7:
Anna
2,
Prophetissc»
,
kohdusi».
Mos
36
Phanuelin tytär,
tinsä
f
Mof.
Ia
pirkalle i>älle,'a
joutunut
se
22.
1:21.
iuk.
n
oli
Asser
silausta:
loh. 7:
-Z- Matth.
1:31.
111. 22. Ia sitte kuin heidän puhdistus pmelänyt miehensä kansi» seitzemän ajastaikaa ha»
wän»ä' olit läytetyl Mosexen Lain ja.ken, weit nen Nechyestänsä.
he hänen Jerusalemiin, asettaxcnsa händä 37. Ia 01, lesscnä lähes neljä yhdexättäkymmendä ajastaikaa, ja ei lähtenm Templistä'
HERran eleen. kirjo , Mos. ,2:2. le
palmcle.nasta
(Mnkum
lettu on HERran LaiJumalala, paastossa ja mkou»
23.
päiwää.
joka
Sam
miehenpuoli,
xjsa
kaikki
notä >a
ensin awa äitinyctkellä
pim
tämä
mli
kohdun,
siihen, jakun»
pyhäsä
sillä
kutzuttaman HERralle
38 Ia
*

sen

'

*

«?.

'

>

».

~

*

sa:

si:)

"

»

Mos.

,z:

2.

l. ,4:

19.

l.z: 16, 17.

4 Mos.

,:

IZ.

24. Ia nhratarensa, niinkuin sanottu on
HERran Laisa *: pari Mettisiä,,2:el» kaxi Kyh
e, 8.
kvläisen poikaa.
z Mo>
25. Ia katzo, nxi mies oli lerusalemisa, wnga nim, oli Simeon: tämä oli hurstas ja Jumalinen mies, odotmin Israelin lohdutusta:
ja Pyhä Hengi oli hänesä.
26. Ha hänelle 01, sanottu Pyhäldä Hengelhä, ettet hänen pitänyt ennen kuolemam näkemän, suin hän näkis HERran Kristuren.
2-7. Ia hän tuli Hengen kamm Tenipllin:
Za kuin wanhemmat lapsen lesuxen sisulle loit,
tehdäxens hänen edestänsä Lain tawan lälken,
28. Ni-in M ottl hänen syliinsä, ja kutti
'

Wnatam ja sanoi;

nioihi n,l)ös HERraa,

,

~-

«.

ja puhui hänestä kaikil-

Jerusalemina odolit.
Ia sittekuin he olitkaikki telmttHEr»
ran Lain jälken, palaisit he Galileaan heidän
le, kuin lunastusta
IV 39.

Kauolmgiinsa Nazaretiin.
40.

Mutta

lapsi

kaswoi

ja wahwistui

Hen»

geia, ia täytettin »viisaudella, ja Jumalan ar»
1.,: no.
mo oli hänen kansans.

Ia hänen wanhemmansa waelsit joka
wllosi Pääsiäis Malle lerusalmi.in.
4,.

2Mos. 23:15,17. l. 34:23. zMos23:s«
5 Mos. 16: 1.
kuin
hän kahdentoistak''mmenen aial42. Ia
taj.m wanha oli, menit he Jerusalemiin Mhlapäiwän tawan jälken:
4Z- Ia kuin ne päiwät olit kulunet, stna
.

»llUl

2.

?.

Ewangelimn.

Luk.

kuin he palaisit, jäi poikainen lEsus Jerusalemiin: jom ei Joseph ja hänen Ämnsä huomannet.
44. Waan luulit hanen olewan seurasa. Ia
he käwit yhden päiwän matkan: ja etzeit händä
lanaoin ja tutmwain seasa.
45. Ia kuin ei he händä löytänet, palaisit he
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3. Ia hän tuli kaikiin maan paikkoihin Jordanin ymbärins: ja saarnais parannurenkastetta syndein andexi andamisexi.
Matth.
3: 1. Mark. r: 4.
kirjoitettu
on lesaian PropheNiinkuin
4.
Raamatusa*, joka sano: huumtan
man ani on korwesa walmistakat HERran
tietä, ja tehkät hänen polkunsa Maxi.
händä.
etzein
Jerusalemiin
tapahtui
kolmen päiwän perästä, etles. 40: 3. Matth. 3: 3. Mark. i: 3.
46. Ia
loh. l. 23.
tä he löysit hänen Templisä istuman opettajain
keskellä, kuuldelewan heitä, ja kysymän heildä. 5. Kaikki laxot pim täylsttäman, jakaikki
47. Ia kaikki jotka hänen kuulit, hämmäs- »vuoret )a mäet aletmman, wäärät pitä ojettaman, jakoljat Msaisixi t«xi tehcäman.
tyit hänen ymmärrystäns ja wastauxiansa.
Mark.
1:
28.
22.
iuk.
6. Ia kaikki liha pirä näkemän Jumalan
22,
Matth. 7:
4:
32.
autuden.
iZ,
loh. 7:
46.
Ps. 9»: ~ les s»: 10. Luk 2: z».
l)e
kuin
hanen
niin
näit,
he
hämNiin
hän sanoi Kansalle, joka tuli anda48. Ia
7.
mästyit; ja hänen Htinsä sanoi hänellä: Poi- maan itziansä kasta häneldä: te kykärmetten
kani, mixis meille näin teit? katzo, sinun Isäs siklät, kuka teitä neuwoi wälttämään tulejäminä olemma murhettien etzinet sinua.
waista wihaa ?
Match. ,17. ..»,:„.
49. Ia hän sanoi heille: mitasta te minua
8. Tehkät siis soweliat pamnnuxen hedelmät:
pitä
tiennet,
ettäkö
että
minun
misa
älkät rumetko sanomaan itzellänne: Abraja
etzittt?
oleman jotka minun Isäni owat?
ham on meidän Isämme*: sillä minä
kuin teille, että Jumala mim näistä kiwistä herat50. Ia ei he ymmärtänet* sila
,8:
"l.
l.
34ta Abrahamille lapset.
Matth.,: 9.
hän heille sanoi.
9: 45.
--si. Ia hän meni alas heidän kansans, ja
3:39» Ap.T. 13:26.
loh.
tuli Nazaretiin ja oli helle alammainen. Ia 9. Mutta jo myös on kinves pandu puiden
hänen äitinsä kätki kaikki nämät sanat sydäme- juurelle; sentähden jokainen puu, joka ei tee
hensä.
hywää hedelmätä, Hakalan pois, ja tuleen
52. Ia lEsus menestyi wiisalldesa, ja ijäsä, heitetän.
Match. ;:»c». l. 7:1?.
jaarmoja Jumalan ja ihmisten edesä.
io. Ia Kansa kysyi häneldä, sanoden: mi1 Sam. 2: 26.
tasta meidän pitä tekemän? Ap. T.,: ,7.
11. Niin hän wastaten sanoi heille: jolla on ka3. Luku.
andakan sille jolla ei yhrän ole':
hametta,
xi
~ Johannes Rast. rupe saarnamaan, ja neu»
ja jolla on ruokaa, hän tehkän myös niin.
wc» kutakin welwollisudestansa. heitetän fan- 5 1
loh. 3:17. 1.4:20. lak. 2:lg, 16.
giuteen, sitte kuin hän oli Rristmen kastanut,
12. Mutta Publikanit tulit myös andamaan
m. Rristuxen polwiluku Marian puolelda.
I. ANUtta »viidennellä toistakymmennellä Kei- heitäns kasta, ja sanoit hänelle: Mestari, mi"l sarTiberiuxen hallituxen wuodella, kos- tä meidän pitä tekemän?
13. Waan hän sanoi heille: älkät enämbi
ka Pontius Pilatus ludean Maanherra oli,
waatiko,
kuin teille säätty on.
ja
ja Herodes Galileasi» Tetrarka oli,
hänen
ja
»veljensä Philippus oli Tetrarka Itureasa,
14. Niin kysyit myös häneldä sotamiehet, sapitä tekemän? Ia
ja
Trakonitin maakunnasa, Lysanias oli Te- noden: mitä lmyös meidän
kenengän
sanoi
älkät
wäkiwaldaa
trarka Abilenesä,
heille:
hän
palk<
tytykät
ja
teidän
wääryttä
Kaiphas
ja
taikka
ylimmäiset
tehkö:
2. Koffa Hannas
taanne.
Papit olit': silloin tapahtui Jumalan
Jo15. Mutta kuin Kansa odotti, ja kaikki ajatlxmnexelle Zakarian pojalle korwesa.
6,
(K 2)
telit
Ap.
T.
4:
loh. n: 49.41. l. 13: 13.
*

-

saarna

:

,

'»

sanon

sanaa

,

*

:

«.

sana

*
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telit sydäl,zisans

Knstus.

lohannexesta: lienekö hän

16. Wastais Johannes, sanoden kaikille:
mmä tosin kastan MM medellä: waan mmua
wäkewämbi tule, jonga kengän nauhoja en
minä ole kelwollinen päästämään: hän kasta
teitä Pyhällä Hengellä ja tulella. les 44:,.
Joel. 2: 28. Matth. 3:11. Mark. 1: 7, 8.
loh. 1: 26, 27. Ap. T. 5. l. 2: 2, 4.
l ll.' IZ, 16. 1.13:25. l. 19 4.
17. Jonga missin on hänm kädesänsä, ja
hän perka riihensä, ja koko msuns aittaansa,
,:

mutm ruumenet polta hän sammumattomalla
Mottl». ,:
tulella.
18. Monda tosin myös muuta hän neuwoi
„.

ja saarnais Kansalle.

3- 4.

Luk.

27. Joka oli Joannan poika, joka
san poika, joka oli Zorobabelin
poika, ,y!l
oli Salathlelin ,/oika, joka oli Nerin poika
Joka oli Meckm poika, joka oli Aodin
poika, joka oli Kosamin poika, joka ol»
G
modamin poika, joka oli Herrin poika,
29. Joka oli Josen poika, joka oli Eliezerin
poika, oka oli lorimin poika, joka oli Ml,
thatnpoika, joka oli Lemin pocka,
30. Io?a oli Simeonin poika, joka oli In,
dan poika, joka oli Josephin poika, joka oli
lonan poika, joka oli Eliakimin poika,
3.. Joka oli Melean poika, joka oli Minan po-ka, joka oli Matthathan poika, joka
oli Nachanin poika, joka oli Dawidin pM,
2 Sam. Z: 14. 1 Aika K. 3: 5.
'

11. 19. Mmm kosta Herodes Tetrarka nuhZak. 12: 12.
oli
dcltin häneldä, Heroomxen häntt, tveliensä
Jessen poika, joka oli Obedin
32. Joka
Philippuxen emännän tähden ', ja kaikesta poika, ioka oli Boozii, poika, joka oli Salpahudesta kuin Herodes teki.
Matth. 14:,. menin poika, joka oli Naassonin* poika,
'

Mark.

6:

Ruth. 4:

i7.

18, :e.

1 Aika

K.

2: 10, n.

hän ylitze kaikkein teki myös sen, et33 Joka oli Aminadabin poika, joka oli A»
tä hän salpais Johanneren fanguttecn.
ra iin poika, joki oli Esromin poika, jokaoli
21. Ia tapahtui, kosta kmki. Kansa kastetPharesin poika, joka oli ludan poika,
tin, ja lEius mnös oli kastetru ", ,a hän ru34. Joka oli Jakobin poika, joka oli IsaaMaich.;
20.Niin

kin
,oka oli Abrahamin poika, joka 01,
iz.
Mark. 1:9.
poika,
mka oli Nakorin poika,
Tharan
1 Mos. ii-. 24.
22. Ia Pyhä Hengi culj alas ruumillisella
Muodolla hänen päallcnia niickuin knhkiunen,
35. Joka oli Saruk n poika, joka oli Ragaja am tuli mimasta, »oka sanol: Sinä olet se un poika, jo*a 01, Pha ek,n poika, joka oli
minun rakas Pockani*, smuun minä mielis- Heberin poika, »oka oli Salan pocka,
l. ,7: i.
Nalli) ,: 1.
tyin.
36. Joka oli naimin poika, zoka oli Arphales. 4':
poika, joka oii Semin poika', joka oli
Mi»,
Kol.
loh. 1:32.
1:13.
M. 23. Ia lEsus oli l, hcs
Noen poika, joka ou Lamekm poika,
1 Mos. li: 10.
nen wuotmen, »oka oli (niinkuin luuitm) JoNauy. i;: ss.
sephin pocka *, Elin pojan.
37. Joka oli Malhusaia» poika, joka oli
Eno'm poika, joka oii Jaredin poika, joka
Mark. 6:3. loh. 6:42.
poika,
joka
oii Ka nan poika,
oli Le- oli Malalee!?n pocka,
24. Joka oli' Matchatin
pocka,
,oka oli Scthin
poika,
joka
oii Mekin
<oka oli
win poika,
3 Joka oli Enoxen
poika,
poika',
polla,
oli
Joseph-n
jyka oli Juioka Adamm
lannan polka, ioka oli

koili, nun Taiwao aukeni:

'

-.

>.

'

n

Matth.

,:

1.

:c.

poika, joka oli
pocka,
joka
oli Naumin poika, joka
Ämoxen
oli
poika,
ioka Naggen poika,
oli Estin
26. Joka oli Maalhin poika, joka oii Marlytyian poika, loka oli Semem poik<,. -oka
yli Josephin poika, joka oli ludan polta,

25.

Joka oli Matta bian

malan.

*

4.
1.

lEsus

5:

z.

Knku.

kiu satan perkeleldä

longa

Opitta

Mos.

tähden hän

ja

v

Saarna r?a-

telcu.tla.
ntr »ym^Nä.

1. Niin

4.

Lllk.
lEsus tännänsäjaPvKää

Evangelium.

"7

Henge pa15. Ia hän oveni heidän Synagogisanza, ja
mietin Hengeldä kunnioitettin ka»ki!i?a.
11. ,6. Ia mli Nazaretiin *, kusa hän kasi
Match. 4:1. Mark.
Klveen.
neljäkymmendä
päimää*
oli, ja meni mpanm jälken Sabbakiusilttm
watetlu
2. Ia
miti»,
päiwänä
syönyt
Synagogaan, ja nousi f lure,
eckä
niinä päiwinä: thin
Perkeleldä:
l. i,:Z4.
'Match.,:,,.
Maa»».
mutta kosta ne kulunet olit, sitte hän isois.
s 2 Mos. 34: 28. 1 Kun. 19:8.
6.
8.5,
Mark 6:1. -Z-Neh.
Prophetan
jos
annenn
sinä olet 17. Ia hänelle
lesaian
Niin Perkele sanoi hänelle:
nun sanos mlle kiwelle, et- Raamattu. Ia kuin hän Raamatun awais,
Poika,
Humalan
loosi han sen paikan kusa k.r>oitertu on:
Zä se lciivä,-: tulis.wastais,
lmnelle:
sanoden
kir>8. HERran Hengi on minun päälläni, sen4. Ia lEsus
joitettu on; errei ihminen ela ainoastans lei- tähden on hän minun woidellut', ,a lähettäjasta, waan ic-kaitzejia Jumalan sanasia. nyt minun »aarnamaan köyhille hywaä simo»nam, parandamaan särjetoicä sydäinitä, saar5 Mos. 8:3. Matth. 4:4.
f. Ia Perkele »vei hänen torkelle wuorelle, namaan Fangeille lunastusta, »a sokeille näja osom hänelle kaikki maan piirin waldakun- könsä iällens saamista, särieryitä wapautcen
Match. 4: z.
saatmmaan: f
'Ps. 45:8. Ap.T.i«,:,z.
nar, silmän räpäoxellä:
kaiken
2.
-j-Ics
1,
tämän
6»:
6. Ia Perkele sanoi hänelle:
Matth. 11: 5.
wallan, ia heidän kunniansa minä annan si19. Saarnamaan HERran owllista wuotta.
mille: silla minun halduni owat ne anneiul, ia
3 Mos. 25: io. 2 Kor. 6: 2, 3.
kenelle
minä
20.
mhdon.
minä annan ne
Ja kuin hän pani Raamatun kiinni, anja
kumarrat
rukoilet
minua,
doi
hän sen palwelialle, »a istui: ia kalkkein sil7. Los sinä siis
pitä
kumSynagogasa olu, kahelit hänen päälomas
mät
oleman.
ne kaikki
sinun
sanoi
mene
lensä.
wastaten
hänelle:
8- Ia lEsus
2,.
nlarkaasminlin tyköäni, Saran: ftllä kirioiIa h'n rupeis heille sanomaan: tänäteM on *: HERraa sinun lumalarao pna pänä on täiilä kiriottus täytetty, kuu, te nyt
kun'erm.
sinun kumarraman, ja handa ainoata
kaikki ani o t hänelle todistuxen, j«a
*,Mos6:iz. 1.12:20.
weleman.
22.
1 Sam. 7: 3.
ihmettelit niitä armon nnom', kuin hanen
9. Ia hän wei hänen Jerusalemiin, ja asetti tansa ulosläric; ja be sanoit. eikä taina olelohänen Templin hanalle, ja sanoi hänelle: ,os seobin voika? 'Ps 4<>: ~ les 4.
sinä olet Jumalan poika, min laste tästä itz.s Mark. 6: 2, 3. luk. 2: 47. loh. 6: 42.
«las.
l. 7: 46.
Matth. 4:
sanoi
10.Sillä kirjoitettu on': hän anda kästyn
heille: sanokat kaiketi mi23. Ia hän
n,Nle
su,na:
sillusta,
sanan
warielemaan
tämä
lastu: Parandaja paranna
knaeleillensä
kum
itzes:
Ne
me
?uu!imma tapahtunen Ka91:11.
11. Ia että he käsisä kandawat sinua, ettes pernaunnsa, tee myös msä Isäs maalla.
joffus ialkaas kiween ioukka.
24. M"tM hän sanoi: Totisesti sanon minä
»2. Ia lEss wastaren »anoi hänelle: ianotteille: ei yrlkan prophera ole Isäns maal>
l>! on: <tt sinun pidä kiusaman HERraa la otollinen.
Match ~: 57.
m umalaras.
Mark. 6: 4. loh. 4: 44.
5 Mos 5: ,s,
ii. Ia kuin kackki kiusaus oli päätetty, mc25. Waan minä sanon teille totudesa: monli Perkele pois berkeri bänen ryköälisa.
da lecke oli Israelsa Elian ajalla: ko! a Tai»
,4. Ia lEms pala s Hengen wäesä taas »vas oli suljeriu kolme wuolra jakuusi kuukautG.leaan: ja sanoma kuului hänestä ym ta', niin että luuri nälkä tapahtui kaikesa
i

-Viii»,

N

lais Jordanista,

~-

„,

~

suus-

<°:

<.

sm

«n kaiken lä!»>nuakunnan. f Matth.,-: 12. maakunnasa.
'lak 5: '7.
A«k. 1:14. loh. 4:43. ,-j-Ap, T, 10: 3?. 26. Ia ei Elias lähetetty yhdengän
'

(K

,)

heidän

tygönsä,
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4- 5-

Klk.

tygönsä, waan lesti waimon tygö Sidonin
Mutta kuin Auringo lasti,
1 Kun 17: y.
SarepMan.
loilla oli iairaim moninaisisa taudeifa, weit n«
27. Ia monda spitalista oli Israelisi» Eliseus hänen tygöns: Ia hän pani jokaitzen pääll!
Prophetan ajalla; ja ei yxikän heistä puhdistet- katen»ä, za paransi heidän.
Manh.«tu, waan Naeman se Syrialainen»
Mark. i 32. l. 7: 32.
6
2Kun. Z: 14.
41. Ia monesta läxit myös Perkelet
kaikki
kuin Synagogasi» olit, tulit ia sanoden: Smä olet Kristus se huutain
28. Ia
wihoja täyteen, kosta he nämät kuulit.
Poika. Niin hän nuhreli niitä, eikäJumalan
ajoit
hänen ulos heidän puhua, sillä he tiesit hänen olewansallinut
29. Ia he ylösnousit, ja
Kris.'
ja
Mark.,: ,4. !.,:„.
Kaupungista:
weit hänen haman wuoren turen.
kukkulalle, jonga päälle heidän Kaupunginsa
42. Muttakuin päiwä tuli, meni hän erämaa,
rakettu oli, syöstäxensä händä alas.
han *, jaKansa etzei händä, ja he menit ha,
»AikaK. 2?: i,.
ja pidäytit hänen, ettei hän heincn
zo. Mutta hän ohitzekäwi heidän kesteldän- dän tyköänsä, ja pidäytit hänen, ettei hän heidän tyköänsä olisi poismennyt. 'Mark.,:
sä, ja poismeni.
loh. z: nKapernaumiin
alas
Ga<
m. 31. Ia meni
43 Waan hän sanoiheille: minun pitä myös
lilean Kaupungihin, ja opetti heitä siellä Sab- muillekkin Kaupungeiilc Ewangeliumia Jumalan waldakunnasta
Match. 4: >;. M<nk. 1:
bathin päiivinä.hämmästyit
sillä sitä war,
opetustansa:
ten minä olen lähetetty.
hänen
32. Ia he
44- Ia hän saarnais Galilean Synagogisa.
silla hänen puhens oli woimallinen.
Matth. 7: 28. Mark. 1: 22.
5. Luku.
33. Ia Synagogasi» oli yri ihminen, jolla
oli riermisen Perkelen hengi', ja hän huusi
1.
rvcichesä, ja siuna Pietarin
IVsus opetta
v.
Mark. 1: ,;.
paranda
spitaliscn, ja myös mvi»
suurella anella,
kalamisen.
:

*

saarnaman:

*

„.

'

Sanoden: Woi! mitä.sinun on meidän ta: mene korpeen rukoilemaan, m. paranda
halwatun. iv. Ruyu keroin: syö publikanein
kansamme lEm Nazarene? tulikkos meitä hu- kansa.
v. puhu paastomlsesta.
oler,
se
kuttamaan? minä tiedän kukas
Jutapahtui, kosta Kansa tungi hänen
malan pyhä.
Liriin
tygönsä,
nuhteli
«vaihändä,
sanoden:
kuulemaan Jumalan sanaa,
35. Ia lEsus
kene, ja mene ulos hänestä. Ia kuin Perkele että hän seisoi Genezaretin meren tykönä.
oli hänen heidän kestellensä heittänyt, nun hän
Matth 13: 2. Mark. 4:1.
2. Ia näki kaxi »venhettä oleman meren tymeni ulos hänestä, ja ei händä »vahingoittanut
34.

mitan.

36. Ia pelko tuli kaikkein päälle, ja puhuit
kessenäns, sanoden: mikä tämä lienekän? sillä
hän haasta wäellä ja woimalla rietmisita hengiä, ja he ulos lähtewät.
37. Ia sanoma hänestä kuului ymbäri kaikkiin sen maakunnan lähi paikkoihiin.
38. Mutta kuin hän läxi Synagogasta, meni hän Simonin huoneseen sisälle: mutta Simonill anoppi sairasti kowin wilutautia *: ja
edestänsä.
he rukoilit händä hänenMark.
1: 29, 30.
Matth. 8: 14.
tykönänsä,
ja nuhhänen
39. Ia hän seisoi
luopui
ja
ja hän
»vilumutia,
se
hänestä:
teli
palweli
ja
heitä.
nousi kohta

se

'

könä:

mutta kalamiehet olit

pesit »verkkoja.

niistä lähtenet ja

Matth. 4:18. Mark. 1:16.
Niin hän meni yhteen wenheseen, joka oli
Simonin, ja kasti (2) hänen wähää maasta
uloslastea: ja hän istui, ja opetti Kansaa wen3.

(a) Gr. Pyysi.
hestä.
4. Mutta kuin hän lakkais puhumasta, sanoi
hän Simonille: wie sywälle, ja heittäkät teidän »verkkonne apajalle.
6.
loh
5. la'Simon wastaten sanoi hänelle: Mesja
»:

tari, me olemma kaiken yön työtä tehnet,
en mitan saanet: mutta sinun kästystäs minä
heitän ulos »verkon.
6. Ia kuin he sen teit suljit he
palMden: ja heidän werkkonla reprist.
7. Ia

5.

Lllk.

Ewanqelium.
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wiittaisit kumpaneillensa, jotka olit
he olisit hänen sisälle saanet, astuit
Iawenhesä,
päälle, ja lastit hänen läpitze katon
luteinaan
karon
auttamaan
»a
he
hei
loisesa
ja Mynt molemmat wen- wuoteinensa juuri lEmren eteen.
tänsa: Ia he tulit,
rupeisit
20. Ia kuin hän näki hänen uskonsa, sanoi
waiomaan.
niin että he
langeis
näki
sen
hän
hän
sille: ihminen, sinun syndis andexi anne8. Kosta Simon Petari
polwen
tygö,
meta
sanoden: HERra,
sinulle.
«Ksuxen
21. Ia Kirjanoppenet ja Phariseuret rupeisit
minun tyköäni, sillä minä olen syndiajattelemaan, sanoden: kuka tämä on joka
W ihminen
hämmästys oli hänen käsittänyt, ja pilkkasanoin puhu? kuka woi synnit anda an9. Sillä l)änen
jotka
kansans olit, kalan saalin dexi, paitzi ainoa Jumala? Ps.,-.: les. 4,: ,5.
kaikki
22. Mutta kosta lEsus tunsi heidän ajatulähden, jonga he saanet olit:
myös
ja
10. Niin
Jakobin Johannexen, Ze- xensa, wastais hän »a sano, heille: mitä te
jotka
olit Simonin kumpanit. a,atreletta teidän svdämisänne?
bedeuxen pojat
älä pelkä, täste23. Kumbi on kewembi? sanoa, sinun synlalEsussaatsanoi Simonille. Jer
>s
6.
dis
andexi annemn sinulle: taikka sanoa: nouse
ihmisiä.
des sinä
käy?
ja
Mark.
1:
Matth 3:5.
17.
Hcs. 4?: Y. Match. 4:19.
n. Ia he wedit »venhet maalle ja plönannott
24. Waan että te tiedäisitte ihmisen Pojalla
kaikki, la seuraisit händä.
olcwan wallan maan päällä synnit andexi anMatch. 4: 20.
da, (sanoi hän halmatulle.) minäsanon sinulluk.
Mark.
10:
28.
18
28.
l. 19: 27.
11.12. Ia tapahtui kosta hän hän 01l yhde- le: nouse ja ota muotees, ja mene kotias.
<H Kaupungisa, katzo niin siinä oli yxi mies 25. Ia hän nousi kohta Keidän nähdensä, ja
spitalita täynäns, ja kum hän näki lEsuxen koriais wuoteensa, josa hän maannut oli, ia
langeis hän kasivoillnsa, rukoile händä, sa- men koriama, kunnioitta,,» Jumalala.
26. Ia suur: hän n.ästys tuli kaikkun jakuunoden: HERra, jos sinä r ehdot, min sinä
ta puolesta

»

:

<.

,

:

,

,

Mmk
nioitzlt Juma-am: m he lä-ttettin pelwolla,
,;. Ia hän oienst kätensä m
häneen, sanoden: me näiii n a tänäpänä kamalim.
IV. 27. Sitie iäxi hän uios ja näkiPublikapuhdas.
sanoden: minä tahdon, ole
Ia kohm
nin
nlmeldä Lewin istuman Tullchi.onela, ja
sMli lari hänestä.
kellengän
sanomasta: sanoi hänelle: Seura mmua.
14. Ia hän kielsi hänen
waan mene (sanoi hän), ,a o om ltzes PaMatth 9: y. Mark. 2: 14.
pille, ja uhra sinun puhdistuxes edestä ', niin28. Ia hän »Mnandoi kalkki, nousi ja seuwoit minun puhdista. Matth.

»:

2.

,:

rupeis

kuin Moses kassi heille lod-stmexi.

rais

händä.

suuren

l. 14 21, 22. Matth. 8: 4.
29. Ia Lewi teki hänelle kotonansa
l;. Nm
lewis mämmin hänestä:ia pidon: ja
Publikane,a, ja mutta amopaljo K
kokondui kuulemaan, ja että he ltz.l heidän kanmns.
Matth. ?: 10.
panna sm häneldä heidän laudeistansa.
Mark. 2:15. luk. 15:1,2.
16. Mmm han meni korpeen m rukoili.
30 Ia heidän Kirjanoppenensa jaPhariseuM. 17. Ia tapahtui yhtenä, päiwänä, kos- xet napisit hänen Opetus.apsiansu, sanoden:
la hän opetti : ia Phariseuxec myös istmt ia Mixi te Publlkanein ja synnelsten kansa syötte
Lainopettajat, jotka s'llet olit iokmtzesta Gali- jamotte?
lean ju I idean kylästä ja Jerusalemista: Ia 3l- Ia lEsus wastaten sanoi heille: Ei terwet mrw!he parandajam, waan sairat.
HERran woill,a oli parandamaan hmä.
18. Ia katzo, uuehet kannoit
ihmi- Matth. 9:12,13. Mark. 2:17. luk. 19:10»
!<n joka oli halwattu ': ja he py> sic hända wie32 En ole minä rullur wanhursta»r<ll
b« st alle, ,a panna hänen eteensä.
kuyumaan, waan
parannuxccn.
'Matth. 9.2. Mark. 2:3. Ap. T. 9'33«
1 Ti»»,. 1: 15.

«3 Mos.

13:2

sanoma
msaa

,

wwcesa

'3- Ia kuin ei he ivMet Kansan mhden,

rus-

V. 33. Niin

he sanoit hänelle: mixi Johannexen

P. Lukan
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nexen Opetuslapset usem
yös

paalwtvat, ja rukou-

Pharijeusten (Opexia pitäwät, niin n
tuslapset :) mutta sinun syöwat ja juomat ?
Matth. 9:14. Mark. 2:18.
34. Mutm hän sanoi heille: et te woi hääjoukkoa niinkauwan paastomaan waatia, kuln
ylkä on heidän kansans.' les. 62:5:, 2 Kor. n-. 2.
3). MMM päiwät tulewat, että ylkä otemn
heildä pois, silloin pitä heidän paastomaN niinä
päiwinä.
36. Mutta han sanoi myös heille wertauxen:
ei paikka kengän uuden weran tilalla wanhaa
rraatetM *: muutoin myös st uusi rewäise,
ja uusi paikka ei sowi wanhaan.
16,17. Mark. 2: 21.
Matth. 9: kengän
pane
ei
nuorta wiinaa wanIa
37.
muutoin nuori wiina rikko leiholn leileihin:
ja leilit turmellan.
uloswuom,
ja
lit, st
nuori
wiina
pitä pandaman uu38. Mutta
niin
molemmat
tallella owat.
he
siin leileihin
juo wanhaa
kengän
joka
es
tahdo
39. Ia
wiinaa, kohta nuorta juoda: sillä hän sano:
wanha on parambi.
:

,

6.

Luw.

5- 6 Luk.
hänen kansans olit: joita
kuin Pappein syödä «lopinut. 2 Mos.
le jotka

,?: „

Mos. 8:31. 1.24 y.
5. Ia hän sanoi heille: ihmisen Poika.«.
°^
myös Sabbathin HERRA.
Matth. 12:3. Mark. 2:28.
3

11. 6, Nun tapahtui myös roima
SabbaG
na, että hän meni Synagogaan sisälle
ia opeb
ti: ja sieM oli yxi ihmmen, longa oikia kil,
oli kuiwettu.
Matth. 12: y, i». Mark. ,n
7- Niin Kirjanoppcnet ja Phariseuxet w'a.t.
tloitzit hända, jos hänSahbathinaparannaisettä he olisit löynet kanden händä wastan.
8. Mutta hän tiesi heidän ajaturensa: ja sanoi sille ihmiselle, jollakuiwettu käsi oli: nouse
ja tule edes. Niin hän nousi ja seisoi.
F. Niin lEsus sanoi heille: Minä kysyn teildä: Mitä Sabbathina sopi, hywää tehdä,
taikka pahaa tehdä? henge wapcchm eli kadot,
.

'

m?

io.

Ia

kuin

hän kahahti

ymbärins

heidän

kaikkein päällensä, sanoi hän sille ihmiselle:
ojenna kätes: ja se teki niin: Ia
hänen kätm.
toinengin.
sa tuli terwexi, niinkuin
tthmytm
11.

Mutta he tulir

1

Kun.,,-.«.

täyteen, japu-

Opetuslapset ?atkoiwat tähkäpäitä Sabba- huit kestenänsä, mitä heidän pidäis lEsuM
käden, tekemän.
thina il- lEsus paranda kuiwcttunen
Hl. 12. Mutta niinä päiwinä tapahdui, että
ui. Rukoile: kuyll 12. Apostolita: paranda tauja
lv.
Saarna «utuallisesta
kadottawai- han meni wuorelle rukoilemaan': ja
tisia,
oli
v. Rakkaildcn ja laupiuden töistä, yli yötä Jumalan tygö
tilasta,
14:,,.
sesta
rukouxesi».
'Matth.
vi. Nuinga h?wät ,a pahat tutan hedelmistä ja
13. Ia kuin päiwä tuli, kutzui hän Opetus1.

hän

perustuxesta.

tapahtui iälki Sabbathina, että hän
käwi laihon läpitze: ja hänen Opetuslapkatkoit tähkäpäitä ja hiersit käsittänsä,
'5 Mos, »3:25. Matth. 12:1.
ja söit.
Mark. 2: 23.
2. Niin muutamat Phariseuxista sanoit heille: mixi te teettä jota ei sowi Sabbathina tehdä?
»Mos. 20:1°. l. 2z:i2. l. zii 15.
l. ,5:
wastaten
sanoi heille: etteko
3. Ia lEsus
teki, kosta hän
lukenee
mitä
Dawid
te ole
isois, ja ne jotka hänen kansans olit?

I.

sensa

*

».

1

Sam. 21: 6.

lapzenia, ja walitzi heistä kaxitoistakymmendä ", jotka hän myös Apostolsixi nimitti:
14. Simonin, jonga hän myös Petanri
kutzui *, ja Andreaxen hänen weljensä, Jakobin ja Johannexen, Philippuxen, ja Bartho-

lomeuxen.

Mattheuxen

*

loh

1: 4,.

ja Thomaxen,

Al«

Jakobin
phein po,an, ja Simonin, joka kutzutan
Ze15.

lotes.

16. ludan Jakobin pojan, ja ludas Ijlanothln, joka myös oli pettäjä.
17. Ia kosta hän meni alas heidän kansans,
seisoi hän lakialla paikalla; ja hänen Opetuslastensa joukko, ja suuri Kansan paljous kai,

hän meni Jumalan huoneseen, kesta ludeasta ja Jerusalemista, ja rantalaija otti näkvleiwä;, ja söi, ja andoi myös niil- set Tyrosta ja Sidonista', jotka olit tullet
4. Kuinga

händä

Evangelium.
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kuulemaan, ja etta he parataisin hei30. Waan anna jokaitzellekuin sinulda ano ':
H.V
Mark.;: 7. ja sildä joka sinun omas otta, älä jällens ano.
'Matth.4:2s.
rauoeistansa.
dän
,8. Ia jotka waiwattin rietmisilda hengildä: -'5 Mos. 15:7. San. 1.3:27. Matth. 5 »4».
1 I«h.
2Kor. B:i4>
3:17.
ia he paranit.
pyysi
ruweta:
häneen
31. Ia nunkuin te rahdorra, errä chmil19 Ia kaikki Kansa
ren pirä reille rekemän, niin rehkär re heilM woima läxi hänestä, ja paransi kaikki.
lekkin,
Mark.
Tob. 4:16.
Matth. 7:1».
a.
5:3
Matth. 14:36.
Opetuslasten,
jotka teitä tajos
niitä
silmänsä
nosti
te
hän
IV. 20. Ia
32. Ia
rakastatte
autuat
te
teille
on? sillä synkastawat,
ja
mikä
kiitos
siitä
puoleen,
sanoi':
waiwaiset:
sa
joilda
waldakunda.
niitä
on
Jumalan
disttkin
rakastamat
he
rakasteta».
W teidän
Matth. 5: 2, ,c.
Matth. 5: 46.
21. Autuat joka nyt isotts: sillä terawitan*.
33. Ia jos te teettä hywää teidän hywinte,
naupitä
kiillenne, mikä kiitos teille siitä on? sillä synAutuat jotka nyt itkettä: sillä teidän
ei:,,
l.
66:10.
diset sen myös tekemät.
raman, f 'les. 55-i. 5 les.
oletta
te,
22. Autuat
kosta ihmiset wihawat 34. Ia jos te lainatte* niille, joilda te toija pilkkawat tei- wotta jällens saawanne, nnkä kiitos teille siitä
teidän,
eroittawat
teitä, ia
teidän
nimenne
hyljäwät
ja
niinkuin kel- on? sillä syndisttkin lainawat syndisille, että
tä,
lvottoman, ihmisen Pojan tähden. Matth. 5: n. he tasan jällens saisit.
Matth.^^».
1 Pet. 2:19.
l. 3:14. 1.4:14.
35. Kuitengin rakastakat teidän wihollisian23. Iloitkat sinä päiwänä, ja riemuitkat': ne'ja tehkät hywää, ja lainatkat, ja alkät
palkkanne on suuri Taiwa- mitan siitä toiivoko niin teidän palkkanne on
silla katzo, teidänmyös
heidän Isänsä s Pro, suuri, ja teidän pitä oleman ylimmäisen pohasa: Niin teit

6. Luk.

'

:

Ap.T.5: 41. tl. 7: 51.
phetaille.
24. Mutta woi teitä rikkaita! sillä teillä on
teidän lohdutuxenne. Ps. 17:14 Ps. 49:19Am. 6: 1, 8- Syr. 31:8. tuk. 16:25.
lak. 5: 1.
jotka rawitut oletta! sillä
teitä,
Woi
25
teidän pitä isoman '. Woi teitä, jotka nyt
nauratte! sillä teidän pttä murehtiman ja itkemän, f
'les 65:.,. t lak. 4:9.
San. l. 14: 13.
26. Woi teitä, kosta kaikki ihmiset teitä kiit,
limat! sillä niin teit myös heidän Isänsä määrille Prophemille.
v. 27. Mmm minä sanon teille, jotka kuu,
letta: rakastakac wihollisianns *: tehkät hywää
niille jotka teitä wihawat:
2 Mos. 23: 4.
San. t. 25: 21.
28. Siunatkat niitä, jotka teitä kiroilemat:
Rukoilkat niiden edestä, jotka teitä wahingoittawat.
l. 2,:;4- Ap.T. 7:60.
Noni. 12:14, 20.
I
4: 12.
'

"

jat: sillä hän on laupias kiittämättömiä ja pahoja kohtan.
"Match. 5:44.
36. Olkat sentähden laupiat, niin kuin teidän lOngin laupias on.
Matth. 5:48.

27. Mkat duomitko, ettei teitä duomimis *:
älkät sadatelko, ettei teitä sadatellais andexi
:

andakat niin teille andexi annetan.
Syr. 6: 5. Match. 7:1. Rom. t: 1.
1 Kor.
,
4: Z.
38. Andakat, ja teille annetan *: hywän mi-'
Mn, likistetyn ja sullotun, ja ylitze wuota-'
wcm he andawat teidän helmaanne: sillä
sillä mimlla, jolla te mitatte, pitä teille jällensmimtmman.f 'Sanl.i<>:«. l. 19:17.
-j- Matth. 7: 2. Mark. 4: 24. Gal. 6: 7.
39. Mmm hän sanoi heille wertauxen: taitako sokia sokiam Mlutta"? eikö he molemmat'
les. 42: 19. Matth. is: 14.
hautaan lange?
ole
Opetuslapsi
ylitze Mestarinsa : mut-'
Ei
40.
ta jokainen on täydellinen kosta hän on niinkuin,
,

"

'

~

'

hänen Mestarinsa. Match. 10:24. loh. i»: 16.
l. iz: 20.
Ia joka sinua lyö poskelle, Mritze myös
hänelle toinen': ja joka sinulda wie kaapun, 41. Mutta kuingas näet raistan joka on weljes silmäsä? »vaan et hawaitze malkaa joka on,
M myös häneldä kiellä hametta.
Can. l. 2Q: 22. l. 24: 2y. Matth. 5:39» omma silmäsas?
Matth.?:;.
Rem. 12:17. i Kor. 6:7. 1 Thess. 5:15.
(L)
'42. Eli
29.

P. Lllkan
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sanoa

6. 7. Luk.

weljelles wel- sairasti kuolemallansa, josta hän paljo piti.
42. Eli kuingas taidat
jeni, pidä minä otan raistan
joka on silmäNtatth. 8: f.
säs, ja et itze näe malkaa joka on omasi» silmä3. Kosta hän siis lEsuxesta kuuli, lähetti
säs? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka o- hän Juvalaisten wanhimmat hänen tygönsä
masta silmästäs: ja katzo sitte, jos taidat otta rukoilemaan yändä, että hän mlis ja paranraistan joka on weljes silmäsä.
f San. >«: 17. nais hanen palweliansa.
-j-Syr. 13: 21.
4. Kosta he tuiit-lEsuxen tygö, rukoilit he
hywä puu, joka teke händä harmsti, ja sanoit: hän on mahdollinen
VI. 43. Sillä ei ole
pahan hedelmän, eikä paha puu joka teke hy- ettäs hänelle sen teet:
:

'

*

se

wän hedelmän.
;z.
Match. 7: ,7. l.
jokainen
puu
Sillä
tutan hedelmästänsä:
44.
Sillä ei orjantappuroista koota fikunim, eikä
ohdakeista haeta wiinamarjoja. Matth. 7: 16.
45. Hywä ihminen tuotta edes sydämensä
hywästä tawarasta hywää Ia paha ihminen
sydämensä pahasta tawarasta tuotta edes pa«:

5.

Sillä

hän rakasta meidän Kansaamme,

ja rakensi meille Synagogan.
6. Niin lEsus meni heidän kansans. Ia
kuin ei hän sillen ollut kaukana huonesta, lähetti Sadanpäämies ystäwitänsä hänen t»,
göns, sanoden hänelle: HERra, älä waiwa
sinuas: sillä en ole minä mahdollinen ettäs mi»
nun kattoni ala tulisit:
haa. Sillä sydämen kyllydestä hänen
Match.«: ,4
PUhU.
7. Sentähden en minä myös itziäni lukenut
46. Mitä te'siis minua kutzutta HERra, mahdollisexi tulemaan sinun rygös: mutta sano sanalla, niin minun palweliani parane.
HERra: ja et te tee mitä minä sanon?
1:6.
l.
11.
Mal.
25:
8. Sillä minä olen myös ihminen mallan alMatth. 7:21.
iuk. 13: 25. Rom. 2: 13 lak. 1:22.
la asetettu, ja minun allani on sotamiehiä.- ja
47. Kuka ikänäns tule minun tygöni, ja kuu- sanon tälle: mene, niin hän mene: ia toiselle:
le minun sanani, ja teke ne,
minä osotan tule, ja hän tule: ja mmun palweliallmi: T«
se, ja hän teke.
teille kenen kaltainen hän on. Matth. 7: 24.
48. Hän on
ihmisen kaltainen, joka huo9. MntM kosta lEsus stn kuuli, ihmetteli
nensa rakensi, ja kaiwoi svwään, ja pani pe- hän händä: käänsi Hanens, ja sanoi Kansalle,
rustuxen kallion päälle. Kosta siis wuo tuli, sy- joka händä seurais: Minä sanon teille: en ole
ftis wirta sitä huonetta, ja ei woinut händä minä Israelisi» senkaltaista ustoa löynnyt.
liikutta: sillä oli perustettu kallion päälle.
iQ.Ia kuin ne, jotka lähetetyt olit, kotia palöysit he palwelia» terwenä, joka sairaslaisit,
tee,
joka
ja
Mutta
kuule:
ei
on
se
49.
joka
mnut
oli.
kaltainen
maan
ihmisen
huonensa rakensi
päälle ilman perustusta: jota wirm sysäis: ja 11.1.1. Ia tapahtui
jälken, että hän meni
kohta kukistui, jonga huonen langemus oli Kaupungiin, joka Nain kutzumn: ja hänen
kansans meni monda hänen Opetuslastansa,ja
fuuri.
:

suunsa

sen

sen

se

sen

sen

se

palio

wäke.

Mutta kossa hän Kaupungin porttia lähestyi,
katzo, kuoilur ulos kannecrin, loka oli
l INsitS parandaSadanpäämiehen palwelian.
äitinsä ainoa poika, ja se oli lesti. Ia paljo
Heratta Nain lesten pojan kuolluista 1. pu> Kaupungin
opetuslapsille
Nieff,an
tundoKansasta käwi hanen kansans.
Hu Johannexen
nierkeiftä, ja Kansalle Johannes
ia
13. Kosta HERra h. nen näki, armahti hän
heidän epäuskostansa, iv. N?asta puolestansa hänen päällensä, ja sanoi hänelle: älä itke.
phliriseuxen huonesa, ja lohdutta syndistä wai14. Ia meni »a rupeis paariin: (Ia kandamoa.
jar seisahdir,) ,a hän sanoi: nuorukainen, miI. Hautta kosta hän Kansan kuullen oli päat- nä sanon sinulle: nouse ylös. Ap. T. 9.- 4°tänyt kaikki sanansa, meni han Kaperis. Ia kuoli» nousi istualle, ja rupcis puhunaumiin.
maan : Ia han andoi äitllicusä.
16. 3<»
palwelia
Sadanpäämiehen
yhden
2. Ia

7.

Luku.

12.

«.

'

sen

Ewanqellnm
85
Prophetata,
pelko
mli kalkille, za kim»ioli'lr
remvam
kuin Johannes Kasta,
16 Ia
malata', sanoden: suuri Prophem.f on nos- ja: Kuitengin se joka wahembi on Jumalan
«ut meidän sekaamme, ja Jumala on hänen waldakunnasa, on suurcmbi händä.
etzinyt § Mark. 7:37. tluk 24:19.
29. Ia kaikki Kansa kuin hänen kuuli, ia
Ansaansa
6: 14. l. 9: 17. § luk. 1:68. Publikanit, annoit Jumalalle oikeuden/ jal.
i9>
4:
loh.
17. Ia tämä sanoma kuului hänestä kaikkeen kastellin Johannexen Kastella.
30. Mutta Phariseuxet ja Lainoppenet katzoit
ludeaan, ja kaiken sen lähimaakunnan ymylön
Jumalan neuwon itze hellänsä, kohtan, ja
bärins.
lii. ,8- Ia Aohannexelle ilmoitit hänen Ope- ei heitä kastettu häneldä.
tuslapsensa näistä kaikista. Ia Johannes ku31. Niin HERra sanoi: keneen siis mlnä tä>
Opetuslastansa.
tygöns
man
sukukunnan ihmiset wermn? Ia kenengä
kaxi
liili
tygö',
Match, n: is.
lähetti
lEsuxen
sanoden:
Okalmisct
he owat ?
Ia
19.
pitäkö
eli
meidän
odotowat
niiden
32. He
lasten kaltaiset, jotka
toista
letkos se tulema,
ja
istuivat,
Match.
1.
Turulla
huutamat toinen toisellentaman?
ja
sa,
tygönsä,
miet
tulit
nämät
me
olemma huilua soittanet
hänen
20. Kosta
sanowat:
ja
teidän
Kastaja
meidän
et
te hypännet; me olemedesännc,
Johannes
lähetti
sanoit he:
se
oletkos
ma
teille
eli
tulewa,
tygös,
sanoden:
weisannet
murhe wirsiä, ja et te itsinun
odottaman?
kenet:
meidän
toista
Mkö
21. Sillä hetkellä paransi hän monda tau33. Sillä Johannes Kastaja tuli, ja ei syöpahoista
hengistä:
leipää, eikä juonut miinaa *: ja te sanotja
ja
ja
nyt
andeista witzauxista näyn.
ta hänellä on Perkele.
Matth.,: 4.
doi monelle sokialle
ja
menMark. 1:6. i.vk. 1:15.
wastais,
22. Ia lEsus
sanoi heille:
gät ja sanokat jällens lohannexellc niitä te
34- Ihmisen Poika on tullut, syö ja-juo, ja
nähnet, ja kuullet oletta: sokiat saamat näkön- te sanotta: Katzo, ihmistä syömäritä ja wiisä, onduwat käywät, spitaliset puhdistemn, nan juomarim, Publikanein ja synneisten yskuuroit kuulewat, kuollet ylösherätetän, köy- täwätä:
les. 29: 18.
35. Ia »viisaus on wanhurstautettu kaikilda
tM saarnatan Ewangelium.
l. 35: 5- l. 6i: 1.
hänen lapsildansi».
Match. 19.
pahene
joka
yxi
ei
IV.
se
autuas
on
Niin
rukoili händä
minusta.
36.
Phariseuxista
Ia
23.
7. Luk.

'

~:

'

:

*

»:

Ia hän meni Phariseuxen huohän sanomaan lohannexes- neseen, ja atrioitzi.
ta Kansalle: mitä te läxitte korpeen katzomaan?
37- Ia katzo, yxi waimo oli Kaupungisa,
joka oli syndinen: ja kuin hän sai kuulla, että
ruokoako, joka tulelda hälytetän?
hän atrioitzi Phariseuxen huonesa, toi ha»
Matth. 11. 7.
mitä
te
ihmistäkö
Eli
Klasin
läxitte
kallista »voidetta: Match. 26:6.
25.
katzomaan?
Mark. 14:3. loh. 11:2. l. 12:3.
pehmeisiin »vaatteisiin puetettua? Katzo, ne jotka koreisa waatteisa owat, ja herkullisesti elä38. Ia seisoi takana hänen jalkainsa juuresa
itkein: jarupeis kyyneleillänsä kastamaan häwät, owat Kuningallisisa kartanossa.
26. Taikka mitä te menitte katzomaan? Pro- nen jalkojansa, ja niitä päänsä hiuxilla kuiphetamko? minä sanon teille: ja enä kuin wais, ja suum andoi hänen jalkainsa, ja woiteli ne »voitella.
Propheta.
kirjoitettu
josta
se,
on:
Ka39. Mutm kosta Phariseus sen näki, joka
.27. Tämä on
tzo, minä lähetän minun Engelini sinun kas- hanen kutzunut oli, sanoi hän itzelläns: jos täwois eteen, »valmistamaan sinun lietäs sinun mä olis Propheta, niin hän tiedäis mikä ja
etees: Mal. z: 1. Matth. n: io. Mark. i-. 2. millinen tämä waimo on, joka hänen rupe:
l. 15:2.
28. Sillä minä sanon teille: niiden seasa jot- että hän on syndinen.
tg »vaimoista syndynet owat, ei ole yhtän suu40. Ia lEsus wastaten sanoi hänelle: Si24.

Ia kosta Johannexen

menit pois, rupeis

sanansaattajat rualle kansans:

(L2)

mon,

P. Lukan
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mon, minulla on jotakin sinulle sanomista.
Hän sanoi: Mestari, sanos.
41. Kaxi welkamiesm oli yhdellä lainajalla:
yxi oli welkaa wiisi sataa penningitä, ja toinen miisikymmendä.
42. Kosta ei heillä ollut waraa maxa, andoi hän molembain andexi Sanos siis, kumbl näistä händä enämmän rakastaman pitä?
43. Simon wastaten sanoi: minä luulen,
että se jollen hän enämmän andexi andoi hän
sanoi hänelle: oikein sinä duomitzit.
44. Ia hän käänsi itzens »vaimoa päin, ja
sanoi Simonille: näetkös tämän waimon?
minä tulin sinun huonesees, et sinä andanut
»vettä minun
mutta tämä kyyneleillä kasti minun jalkani, ja ne hiuxillansa
:

:

kuiwais.
45. Et

*

1

Mos. !8

:

4.

7. 8.

Luk.

2. Ia muutamat mainiot, jotka olit para.
tut pahoista heng-stä, ja mudeista, nimittäinMaria, joka kutzuttin Magdalena ', jostain,

tzemän Perkelettä oli uloslähtenyt: f
Matth. 27 - 55, 56. -,'- Mark. 16: 9.
«

I"b. 19:25:
3-, Ia Johanna Kusan Herodexen Foudin
emanda, ja Susanna, ja monda muuta, jot,

ka händä heidän kamarastansa palwelit.
11. 4. Mutta kosta paljo Kansaa
kokonnui
jariensit jokaitzesta Kaupungista hänen
tygöiv
sä, sanoi hän wertauren kautta:

Matth. 13-3. Mark. 4:1, :c.
5. Kylwäjä meni ulos siemendänsä kylwamäan: ja kuinhan kylwi, langeis muutama
tien oheen, ja miwan linnut söit
6. Ia muutama langeis kiwistöhön, ja
kos-

sen.

sinä minun suma andanut: mutta ka se tuli ylös kuiwettui se ettei ollut märtämä, sittekuin hän tähän tuli, ei ole lakan- kyttä.
nut minun jalkaini suuta andamasta.
7. Ia muutama langeis orjantappuroihin,
päätäni
ja
öljyllä
orjantappurat ynnä ylöskäwit ja tukalmtvoidellM:
minun
Et
sinä
46.
tit sen.
multa tämä »voitella minun jalkani »voiteli.
8. Ia muutama langeis siihen hywään ma,
47. Minä sanon sinulle: sentähden että häsyndiä
ja kuin se ylöskäwi teki se satakertaisen
annettin;
han,
paljo
niin hän
nelle
andexi
paljon rakasti: mutta jolle »vähembi andexi hedelmän. Kosta hän tämän sanoi, huusi
annetan, se »vähemmän rakasta.
hän: jolla on korwat kuulla, se kuulkan.
syndis
9. Niin hänen Opetuslapsens kysyit hänel48. Niin hän sanoi hänelle: sinun
dä, sanoden: mikä olis rämä wermus?
owat andexi annetut.
Matth. 13:1o. Mark. 4:10.
49. Niin rupeisit ne jotka myös atrioitzit, saic>. Niin hän sanoi: teille on annettu tuta
nomaan kestenäns: kuka tämä on, joka synnitkin andexi anda? Matth. 9:2,;. Mmk. 2:7. Jumalan waldakunnan salaudet*: mutta
50. Niin HZn sanoi »vaimolle: sinun ustos muille mertausten kautta, ettei heidän sila pion simm wapaxi rehnyr
mene rauhaan. däis näkemän, waikka he näkisit, eikä ymMatth. 9: 22. Mark. 5:34. l. 10: 52. märtämän, waikka he kuulisit, f
-

:

"

-

'

i,uk. 8:48.

1.18:42.

"

Matth.

f les. 6:9.

11

26.

2

Kor. 3: 5, 14.

Hes. 12:2. Matth. 13:14.
Mark. 4:12. loh. 12:40. Ap. T. 28: 26.
8. Lukn.
Noin. 11: 8»
l- IlLsus waelda ymbärins saarnaten, ja Ope11.
Mutta
tämä
on se wermus: Siemen on
myös
muutamat waimot seuratuslapset niin
Matth.,; ,8. Mark. 4:,,.
lvat händä. n. pane edes wertauxen kylrväjas Jumalan sana:
-

12 Mutm jotka tien oheen, omat ne, jotka
ta, ja kyntilajalasta. m. puhu sugustansa iv.
v.
rajuilman
Aja
perkemerellä,
ulos
Waiketta
kuulewat: sitte tule Perkele, ja otta
heile!, ja saldi mennä sikalaumaan, vi. Autta dän sydämistänsä, ettei
ja wapaxi
he
ustois
punaisesta
taudista.
waimon
tulis.

sanan

13. Mutta jotka kiwistöhön, owat ne, kossitte tapahtui, että hsn waelsi läpitze
stzaKaupungita
jakyliä saarnaten ja ilmoit- ka he kuulewat, ottawat he sanan ilolla wasMm EnmngelinmiM Jumalan waldakunnasta: tan ja ei heillä ole iuurm, hetkexi he ustowar,
ja
janekaxitoistakymmenda hänen kansans.

I.

:
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8. Luk.
25. Niin hän sanoi heille; kusa teidän »lironjakiusauren ajalla poislangewat.
Mark.
ne
on? mutta he peljästyit ja ihmettelit, sano13:20.
Matth.
4:16.

se

kuin orjantappuroihin langeis, den keskenänsä': kuka siis tämä on? sillä hän
jotka
kuulewat, ja poismenewät, ja käffe myös tuulda jawettä, ja nekin owat häne,
«wat
rikkaudesta ', ja elämän nelle kuuliaiset. loh. 26: 12. Ps. 107: -s, 29.
tukahutetan surusta,
26. Ia he purjehdit Gadarenein maan puoAumasta, eikä kanna hedelmätä.
joka on Galilean kohdalla.
leen,
Matth. 19:23»1 Mark.io:23. luk. 13: 24.
6:
Tim.
9.
Matth. 8- 28. Mark. 5: 1.
hywään
joka
owat
V.
maahan,
ne,
27. Ia kuin hän maalle meni, tohtais
Is. Mutta
ja
hywällä
ja
kaupungista yxi mies, jolla oli Perkelet
kuulewat
kätkewät
hänen
jotka
ja
aikaa ollet, ja ei pukenut »vaatteita
jo
kauwan
sydämellä,
saattamat
hedelmän
toimellisella
ylönsä,
eikä
ollut huonesa, waan haudoisa.
kärsimisesa. kengän jokakyntilän sylyttä, pei,6. Niin ei
28. Mutta kuin hän näki lEsuxen, huusi
tä sitä astialla, eli pane pöydän ala: mutta hän ja langeis hänen eteensä maahan, ja sanoi
kyntiläjalkaan, että sisälletulewaiset suurella anella: mitä minun on sinun kansas
pane
14. Mutta

'

sanan
sen

lEsu, sen ylimmäisen Jumalan Poika? Minä
Matth. 5:15.
näkisit walkeuden.
Mark. 4:21. luk. 11:33.
rukoilen sinua, älä minua waiwa.
joka
mitan
ei
salattu,
ei
ole
ilmei
29. Sillehän oli kästenyt rietaisen hengen ih17. Sillä
joka
ja
julki
ei
ulosmennä; joka kauwan aikaa oli
peitetty,
eikä
tiettäwäxi
misestä
tule:
Mle. Job. 12:22. Matth. 10:26. Mark. 4:2,. händä waiwannut: ja hän oli kahleilla sidottu,

ja jalkaraudoisi» pidetty: ja rikkoi sitet, ja wieluk. 12: 2.
18. Katzokat siis, kuinga te kuuletta: sillä tin Perkeleldä korpeen.
jolla on, hänelle pitä annettaman: jolla taas
30. Mutta lEsus kysyi häneldä ja sanoi:
näky
«ole, sekin kuin hänellä
olewan, otetan mikä sinun nimes on? hän sanoi: Legio: sillä
pois.
l. 25:29.
1,:
monda Perkelettä oli hänen sisälle mennyt.
Match
häneldä
Mark. 4: 25. luk. 19:26.
31. Ia he rukoilit händä, ettei hän käskisi
weljensä*
ja
tulit
Ui. 19. Niin
hänen äitinsä
heitä sywyteen mennä.
tygöns,
puhutella
eikä
saanet
händä
hänen
32. Niin siellä oli suuri lauma sikoja syömäwuorella: Ia he rukoilit händä, että hän
Match":
sä
46.
Kansalda.
salleis heidäuniihin mennä. Ia hän sallei heil. 13:55- Mark. 3:31.
30. Ia
ilmoitettin hänelle, sanoden: si- dän.
nun äitis ja weljes seisoivat ulkona, ja tahto33. Perkelet läxit ulos siitä ihmisestä, ja
ivat sinua nähdä.
menit sikoihin: Ia lauma syöxi itzens äkisti jyrkäldä mereen, ja läkähtyi.
21. Niin hän wastais, ja sanoi heille: mija
jotka
weljeni
nun äitini
owat ne,
Jumalan 34. Mutta koffa paimenet näit mitä tapahja
tekewät
kuulewat,
loh. 15 14. tui, pak«nit he: poismenit ja ilmoitit Kaupungisa ja kylisä.
2 Kor. 5: 16.
iv. 22. Ia yhtenä päiwänä tapahtui, että
35. Niin he ulos menit katzomaan sitä kuin
hän hahteen astui ja hänen Opetuslapsensa; ja tapahtunut oli: ja tulit lEsuxen tygö, ja löyihmisen, josta Perkelet lähtenet olit, is-Moi heille: mengänime ylitzen toiselle rannal- sit
le, ja he menit. Matth. 8:2;. Mark 4:,?,,6. tulvan »vaatetettuna, ja midosansa lEsuxen
23. Mutta kosta he purjehdit niin hän nukkui, jalkain juuresa: ja he pelkäisit.
»tuulispää nosti aallon meresä: ja he lcuneil36. Mutta myös ne, jotka
nähnet olit,
ilmoitit heille, kuinga Perkeleldä riiwattu
ln täytettin, ja olit suuresi» hädäsä.
oli terwexi tullut.
24. Niin he menit, ja herätit händä,
me
den: Mestari, Mestari,
hukumma. Niin 37- Ia kaikki Gadarenein lähimaakunnan
hän noust ylös, nuhteli tuulda, ja wede» al- joukko rukoili händä menemään pois heidän
ioa; ja ne lakkaisit, ja tuli towenexi.
t.L3)
tykö«

se

sanan

sem

sen

-

sen

sano-

se

sen
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sillä heidän päällens oli tullut suu- tymres on kuollut
jällens

tyköänsä ';
ri pelko: Niin

takaisin

hän

meni hahteen, ja tuli

-.

.8 .9 Luk.
älä Mestarita waiwa.

Mark. 5: 35.

'Ap.T. ,6:29.

38. Mutta se mies, josta Perkelet olil uloslähtener, rukoili händä, että hän sais olla hänen kansans*: Mutta lEsus lasti hänen pois,
Mark. 5:
sanoden:
ja ilmoita, kuinga suukotias,
Palaja
Z9.
ret ryöl Jumala sinulle teki. Ia hän meni pois,
ja saarnais ymbäri kaiken Kaupungin, kuinga
työt lEsus hänelle teki.
suurec
V>. 40. Ia tapahtui, kosta Jesus palais,
wastanotti hänen Kansa; sillä kaikki odotit

.50. Waan kosta lEsus sen kuuli, wastais
hän händä sanoden: älä pelkä: usto

tans, niin

hän parane.

ainoaa

Mutta kuin hän huoneseen sisälle tuli
hän sallinut ketän sisälle tulla, waan
Pemrin ja Jakobin ja Johannexen, ja sen lapsen Isän ja äitin. itkit ja paruit
52. Ia he kaikki
händä
Waan hän sanoi: älkät itkekö: ei hän ole
kuollut, waan maka.
53. Ia he nauroit händä, tieten että se kuolhändä. katzo, yxi mies tuli, jonga nimi oli lut oli.Niin
hän ajoi kaikki ulos, rupeis hä54.
41. Ia
ja
Synagogan
ja
ja huusi, sanoden: Piikainen,
nen
käteensä,
se
oli
Päämies:
lairus,
langeis lEsuxen jalkain )uureen, ja rukoili nouse ylös.
Ivh. ,i: ii, 4,.
'

«.

51.

niin ei

55. Ia hänen hengensä palais, ja hän kohhändä tulemaan hänen huoneseensa:
ylösnousi: Ia hän kasti hänelle anda ruoMark.
-4a
5:22.
Matth. 9:18.
tytär
oli
ainoa
kaa.
hänelle
lähes
kah42. Sillä
dentoistakymmenen wuotinen, ja se kuoli.
56. Ia hänen wanhemmansa hämmästyit:
Mutta hänen mennesäns ahdisti Kansa händä. Mutta hän haasti heitä kellengän sanomasta
43. Ia yxi waimo, joka oli punaista mutia sitä kuin tapahtui.

kaxitoistakymmendä wuotta sairastanut, ja oli
kaiken saatunsa parcmdaille kuluttanut, ja ei
Mos. 15:24,25.
woitu keldän paratta.
20.
Mark. 5:25.
Matth. 9:
44. Kuin hän käwi takana, ja rupeis hänen
waattensa palteseen: niin kohta hänen werensä
juoxu asetui.
45. Ia lEsus sanoi: kuka on se joka minuun rupeis? Mutta koffa he kaikki kielsit, sanoi Pemri, ja ne jotka hänen kansans olit:
Mestari, Kansa ahdista ja tunge sinua, ja sinä sanot: kuka minuun rupeis?
46. Mutta lEsus sanoi: joku minuun rupeis: sillä minä tunsin woiman minustani ulos
,

lähtenen.

~'

se

9.

Luku.

lEsus lähettä Apostolinsa saarnamaan: ja
Herodes tahto nähdä händä. n Apostolit palajawat, ja lEsus ruokki 500c». miestä, m. A»
postolein tunnustus Rristupesta: Rriftuxen kän
simisen ilmoitus, ja opetus iyensä kieldämisestä.
1.

Rristuxen kirkastamisesta,

ja riiwatun pa<
v. Rristus puhu taas kärsimisestänsä, ja waroi Opetuslapsia ylpeydestä, kateudesta, ja ajattomasta kiiwaudesta. vi. Opetta

iv.

randamisesta.

muutamia fturamisestausa.
I. ÄNutM hän kutzui kokoon

ne kaxitvistakym»

"l- mendä Opetuslastansa, ja andoi heille
woiman ja »vallan kaikkein Perkelitten ylitze,
ja taudit paranda:
Matth. i°:,.

Mark. 3: 13. l. 6: 7. luk. 6: 13.
salaa
47. Mutta koffa waimojanäki ettei langeis
2.
»vapisten,
Ia lähetti heitä saarnamaan Jumala»
ollut, tuli hän
maahan
*, ja parandamaan sairaita.
ja
waldakundaa
Kansalle,
julisti
eteensä,
kaikelle
hänen syyn
ruwennut,
oli
Matth. 10: 7.
mingä
hän
häneen
tähden
tuli.
älkät ottako mitan myö»
Ia
sanoi
niin
heille:
akista
kuinga
terwexi
3.
ja
hän
tielle,
saumoja,
tänne
eikä
eikä myös säkkiä,
48. Mutta hän sanoi hänelle: ole hywäsä
leipää,
auteikä
eikä
älkät
myös kahta haon
tyttäreni,
rahaa:
sinua
ustos
sinun
turwasa
pitäkö.
10: 9.
metta
mene
Match
rauhaan.
tanut:
puhui, tuli yxi SynaPiark. 4:
luk. 22: 35.
49. Kolia hän wielä
jmun
4-Ia
gogan Paämieheldä, sanoden hänelle:
"

.
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4. Ia johon huoneseen te sisälle tuletta", sii- murfi ja andoi Opetuslapsille panna Kansan
eteen.
siitä uloslähtekät. f
nä te olkat, ja5,6.
«l. 10:
f Mark. 6: 10.
17. Ia he söit kaikki ja rmvittin: ja koottin
9.

Luk.

kuka ikänäns ei teitä lvastanota, niin tähteitä kuin jäi, kaxitoistakymmendä koria
Ia pois
mengät
siitä Kaupungista, ja pudistakat muruja.
jalwoistanne,
m. iz. Ia tapahtui koffa hän yxinäns rukoitodistuxexi heitä wastomu teidän
10:
14
6:
Mark.
Match.
lemasi» oli, olit myös Opetuslapset hänen kantan.
;

~.

Ap. 13: 51. l. 18: 6.
luk.
ulosmenit,
ja waelsit kolisa, saar6. Ia he
ja
paransit lokapaikasi».
Ewangeliumin,
naten
10: ii»

7.

Mutta

Herodes Tetrarka kuuli kaikki
oli: Ia hän epäili, että

mitä häneldä tehty

muutamat sanoit Johannexen ylösnosnexi kuol-

Matth.

leista.

14: 1.

Mark.

6:

14.

kysyi heildä, sanoden: Kenengä
sans: ja hanminun
sano Kansi» 16: olewan
?

Mark. 8: 27.
Matth.
18. Mutta he wastais, ja sanoit: Johannes Kastajan', ja muutamat Elian, muutamat taas jongun »vanhoista Prophetaista ylösnosnen. Matth. 14: 2. Mark. 6: 14.
20. Niin hän sanoi heille: Kenengästä te sanotta minun olewan? Wastais Petari, ja
noi: sinä olet Jumalan Kristus. loh. 6:
21. Ia hän haasti heitä, ja kielsi heidän kel13.

*

8- Muutamat taas Elian ilmandunen, ja'
muut, että joku »vanhoista Prophetaista oli
ylösnosnut.

sa-

Ia Herodes sanoi: Johannexen kaulan
minä leikkaisin: waan kuka tämä liene, josta lengän sitä sanomasta.
22. Ia sanoi 7 ihmisen Pojan pitä palio kärminä senkaltaisita kuulen? Ia hän pyysi nähsimän ', ja hyljättämän wanhimmilda ia Papdä händä.
9.

palaisit, ja juttelit hänelle kaikki mitä he olit tehnet: Ia hän otti
heidän tygönsä, ja meni erinänsä Bethscudan
Kaupungin erämaahan.
Match. ,4: 1,.
Mark. 6: 31, 32.
11. Kosta Kansa sen ymmärsi, seuraisit he
händä, ja hän otti heitä wastan, ja pUhui
ja jotka paheille Jumalan waldakunnasta,
teki
mrwitzit,
hän
rannusta
terwexi.
12. Mutta päiwä rupeis jo laskemaan: ja
il. io.

Ia Apostolit

ne kaxitoistakymmendä tulit ja sanoit hänelle:
Mista Kansa menemään lähikyliin) ja majoihin poikkemaan tuokaa saamaan: sillä me olemma täällä erämaasi».
Match. 14: 15.
Mark. 6: 35. 10H.6: Z.
13. Niin hän sanoi heille: andakat te heille
syötäwätä: mutta he sanoit: ei meille enämbi ole kuin »viisi leipää, ja kari kalaa, ellen me
mene, ja osta ruokaa kaikelle mll. kansalle:
14. Sillä heitä oli lähes wiisi tuhatta miestä.
Niin hän sanoi Opetuslapsillensa: pangat heili» istumaan kuhungin loukkoon wiisikymniendä.
1;. Ia he tettmin: ,a asetit heidän kalkki a-

tnoitzeiiiacm.
16.

laa,

Ni n hän otti ne wiisi leipää ia kaxi kaja katzo» Taiwaseen, M siunais niitä: ja

pein päämiehildä ja Kirjanoppenullda, ja tapettaman, ja kolmandena päiwänä hän on ylösnousewa.6 Match. 17: 22. Mark. 8: 31.
l. io: 33. luk. 13: 31.
23. Niinhän sanoi kaikille: jos joku mhto
minun peräsäni tulla, hän kieldäkän memä,
ja ottakan ristinsä jokcryäiwä, ia seuratkan minua.
Matth. 10: 38. l. 16: 24.
Mark. 8:34. luk. 14: 27.
24. Sillä »oka hengensä, tähdellä pitä tahto,
hänen pitä kadottaman: mutta joka hengensä kadotta minun tähteni, hän picä sen tallella. Match. 1°: ,9. l ,6: 25. Mark. 3: ,s.
luk. 17: 33. loh. 12: 2Z.
25. Sillä mitä se hyödyttä ihmistä, jos hän
kaiken mailman woimis ja itzensä kadomis, eli
wahingoonsaattais?
26. Sillä kuka ikänäns minua häpe, ja mi-,
nun sanojani, sitä ihmisen Poika pitä bäpeimn",
koffa hän on tulema hänen, ,a Isän, ja pyhäin Engelitten kunniasa. Matth. io:
Mark. 8: 38. luk. 12:9. 2 Tim. 2: 12.
1 loh. 2:23.
27. Mutta minä totisesti sanon teille: muu-»Mmat omat ioeka tasa seisomat, jotka ei Mais-

sen

'

~.

ta kuolmmm,

siihen asti kuin he näkemät Iv-

malan
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malan waldakunnan. Match. 16: 28. Mark.?:

>.

päiwän perästä, naiden sanain »älken, että hän otti tygöns
Petarin ja Johannexen ja Jakobin, ja meni
ylös »vuorelle rukoilemaan.
Matth. ,?: 1.
Mark. 9: 2.
29. Ia kuin hän rukoili, muutui hänen kastoonsa, ja hänen maallensa tulit walkiaxi ja
IV. 28.

Ia tapahtui kahdexan

kiildälvaxi.
ZO.

sans

,

Ia katzo, kari miestä puhui hänen kanjotka otit Moses ja Elias

:

31. Jotka nait kunniasa, ja puhuit hänen
menostansa, jonga hän täyttämä oli lerusa-

lemisa.

32. Mutta Petari, ja jotka hänen kansans
olit, olit unesta rastautecut': Mmm kosta he
heräisit, näit hs hänen kunniansa, ja ne kaxi
miestä jotka seisoit hänen tykönänsä.
Dan. 8: 18. l. 10: 9.
tapahtui,
koska he läxit hänen tykö33. Ia
änsä, sanoi Pemri lEsmelle: Mestari, hywä
on meidän msä olla, tehkämme tähän kolme
majaa, sinulle yhden, Mosexelle yhden ja Elialle yhden eikä tiennyt mitä hän sanoi.
34. Ia hänen näitä puhuisansa,
ja ymbäriwarjois heidän: mutta he peljästyit,
sisälle.
kosta he tulit pilwen
35. Jääni tuli pilwestä, sanoden: Tama on
minun rakas potkani*, kuuikar händä. f
5
les. 42: 1. Matth. 3: 17. l. 17:1: 5.
Kol.
13.
Mark. 1:11. 1.9:7.
2 Pet. 1: 17. -j-Z Mos. 18:19. Ap.T. 3:22.
36. Ia kuin ani parhallansa kuuli, löysit h'e
ja he waikenit, eikä mitan
lEsuxen yxznäns,päiwinä
jutellet niistä kuin he
kellengä» niinä
nähnet olit. Mpahtul..'«.«,«'
tolsna pmwanä, kos37. Mutta
wuorella,
kohtaxs heitä paljo
ka he menit alas
Mark. 9: 14.
wäke.
.38. Ia katzo, yxi mies huusi Kansasta
noden: Mestari, minä rukoilen sinua, katzo
minun poikani puoleen: sillä hän on minun aiMatch. »7: »4..
nokainen.
hengi
mm hänen, ja hän huukatzo,
39. Ia
repi
niin "Män wahhändä,
ja
ta kohta,
hänestä,
koffa handa
tustalla,
luopu
ja
tu,
:

se

se

'

,

se

xundele.

se

,

9

Luk.

40. Ia minä rukoilin sinun Opetuslapsia
handa .ilosajamaan, mutta ei he woinet.
41. Niu, lEsus wastais, ja sanoi: Ö u<ko.natoin ja nurm sukukunda, kuu»ga,kau»van
minun pitä teidän tykönänne oleman, ja teili
kärsimän? luo poikas tänne.
42. Ia kosta hän wielä tulosa oli, repelihän,
da Perkele, ja muserteli: mutta JEms nch
teli sitä riemsta henge, ja paransi pojan, ja

andoi hänen jällens Isällensä.
43. Niin he kaikki hämmästyit Jumalan
kunniallista woimaa. Mutta koska kaikki il»,
mettelit kaikkia niitä kuin lEsus teki, sanoi hau
Opetuslapsillensa:
V. 44. Pangat te nämät puhet korwiinne:
sillä tulewa on, että ihmilen Poika ylönannetan ihmisten käsiin.
Matth 16:,,. i. ,7:^
Mark. 9:31. luk. 24:7.
45. Mutta ei he ymmärtänet sitä sanaa, ja
oli heildä peitetty, niin ettei he sitä ym,
mättänet: ja he pelkäisit kysyä sitä
häl, >8: ,4
neldä. Mark. 9:,,. Luk 2:
46. Niin tuli myös kampaus heidän keste,
nänsä, kuka heistä suurin olis. Maith. iz: 1.
Mark. 9: 33, 34. luk. 22: 24.
47. Kosta siis lEsus näki heidän sydämens
ajatuxen, otti hän lapsen, ja asetti tygönsä.
48. Ia sanoi heille: Kuka ikänäns tämän
polkaisen otta wastan minun nimeeni, hän was«
tanotta minun*. Ia kuka ikänäns minun
tanotta, hän wasmnotm sen joka minun lähetti: Tillä jokaiwähin on teidän kestenänne,
pitä oleman suurin, f Match. 18 :<. Wal-l.>:z7.
luk. io: 16. loh. 13: 20.
Matth. 23: 11.
luk. 14: 11. l. 18: 14.
49- Niin Johannes wastais, ja sanoi: Mestari, me näimme yhden sinun nimes kautta
Perkelitä ulosajawan ; ja lne kielsimme händä,
Mark. ?: ,8.
meitä.
sillä ei hän
sa. Ia lEsus sanoi hänelle: älkät kieldäkö;
sillä joka ei ole meitä wastan hän on meidän
puolestamme.
Matth.
>o. Mark. 9: 40»
luk. 11: 23.
51. Mutta tapahtui, kosta aika täytetty oli,
että hän piti tääldä ylösotettaman', käänsi
menemään Jerusalemin puoleen.
hän kaswonsa
s Mark.
16: 19.
T. l-2.
52. Ia

se

sanaa

wasse

*

seura

,

„:

y 10.

89

EwlinWulw.

Lltk.

lähetti sanansaattajat edellänsä, ,a edellensä,/ joka Kaupungiin ja paikkaan Vu>
.52.!1ayhtem
Samaritanein ky.aan, majaa hunga hän itze oli mlewa.
he lyOit
pal2. Niin hän sanoi heille: 810
wawlistamaan.
hänelle
jo,
roaan
on wähä: rukoilkad
;Z. Ia et t« händä ottanet wastan, että hakaswonsa oli käätty menemään lerufale- siis elon HERraa,.Möwöte lähettämään
Matth. 9« i7<
loh. 4: 4» 9Ajta päin.
eloonsa.
'i,
loh, 4: 35.
-54 Mutta kosta hänen Opetuslapsensa IamjlM
niinnau,
Mengät:
Mdän
katzo,,
sen
sanoit he: HEN'
lähetän
3.
Ws,a Johannes
ra, tahdotkos, niin me sanomma, että tuli tule kmn kmitzar suttVtj'keffelte. a. Matth. i°l,6.
tajwasta, ja kadotta heidän, niinkuin Eliastin
4. Älkät ottako säkkiä, MFnkkarotch- M
ja älkät kctän terwehtäkö tiellä:-f >
1:
12.
kengiä':
10,
»Mn.
M?
ja
nuhteli
käänsi
hänens
Mutta
lEsus
Matth.
10:9. Mark. 6:3. luk 9:
51.

, 1.,22:35.
4:29.,.
f
HM, sanoden: et te tiedä mingäkalmiscn hen- 5. Mmm kuhunga HUönescen te. .sisälle me<!
gAte oletm.
;6. Sillä ihmisen Poika, ei ole tullut kadot- netta, niin- sanokat»wsistim «rauha olkon tälle
Matth.t,''!!2^-lMart. Slio..
tamaan ihmisten.sisluia» mutm wapahtumaan*. huonelle!
kylään.
jos
6. Ia
siellä on rmlhan" bapsi) niin teiIa he menit toiseen
l.
dän rauhanne jää hänen päällensä; mutta jos
loh 3- i?-12:47.
' Vl. 57. Ia tapahtui heidän waeldaistttis, etei, niin se palaja teillen.
tä yxi tiellä sanoi: minä seuran sinua kulMs > 7. Mutta, sima huonesa wiipykät, syökät ja
juoka? sitä kuin
ikänäns menet HENra. , Match. 3? .19,
silla työmies on palkowat
kaus
Zllkat
sanoi
ketuilla
hänelle:
ansiollinen
huonesta huoneseen
Ia lEsus
luolat, ja taiwan linnuilla pesät; mutta ei ih-: kw)kö.'z Mos. 19:1;. 5Mvf.24:i4 niisen Pojalla ole kuhunga hän päänsä kallistaa l. 2Z 4. Matth. 10: io. 1 Kor. 9: 4,«:
1 Tim.
;9< Mutta hän sanoi toiselle: seura minua:
5: 18.
Mse sanoi: HERra, salli minun ensin meil8. Mutta kuhunga Kaupungiin ts sisälle tuletta, I^,he teitä ottawat wastan, niin syötä hmamaan Isääni.
Matth. 8:
, 60, Nim lEsus sanoi hänelle: anna kuollet kät mitä teidän eteenne pannan:
haudata kuolleitansa: mutta mene sinä ja julis9. Ia pmandakat sairaita kuin siinä on, ja
talumalan waldakundaa.
sanokat heille: Jumalan waldakunda on teitä
61. Ia toinen, myös sanoi: HERra, minä lähestynyt.
Match. ,:i. 1.4:17.
seuran sinua, mutta salli minun ensin mennä hy- 10. Mutta kuhunga Kaupungiin te sisälle tuletta, ja ei he teitä ota wastan, niin mengät
wästi jättämään niitä jotka kotonani owat.
1 Mut. ,19: 20.
ulos sen kaduille/ ja sanokat: ',
62. Mutta lEsus sanoi hänelle: kuka ikäMatth. 10:14. Mark. 6: 11. luk. 9: Z.
näns käcensa Auraan, laste, ja takansa katzo,
Ap: T. 13:51. l. 13: 6^.
ei se ole sowelias Jumalan waldakundaan.
n.Tomungin, jokateidän Kaupungistanne
tartui meihin, me pudistannne teille: kuicen/^.

.

!

*

».

:

-

'-

?

"

'

io.

Luku.

se tietkät, että Jumalan waldakunda oli
teitä lähestynit. .
12; Mil»ä sanon teille: Sodomalls pitäOnä
pälivana huokiambi oleman, kuin sille Kau-

gin

l. lEsus>lahetta Ulos yu.'Opetuslastansa i«
pllhl, niiden
jotka ei heitä wasi
tn» ota. v. Ne Tv.paläjliwat iloiten, joita
Asus ojenda: kiittä IMnsä, ja ylistä Opetus»
upsiansa autuari.. m. Opetta kirjanopenelle,
kuka hanen lähimmäisensä oli. iv. Ruinga
manha ja Mkria köhtawar liLsusta.
,

'

pungille.

13- Woi sinuas Korazin! woi sinuas Vethsaida.' sillä jos Tyrosa ja Sidonisa olis senkaltaiset lvoimalliset työt tehdyt, kuin teidän
asetu HERra toiset seitzemänkym- tykönänne owat tehdyt, niin he olisit jo aM.a
mendä, ja lähetti heistä kaxin ja kaxin
(M)
särisä

P. Lukan
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Luk.
ja Kuningasta tahdoit' nähdä joita le
IQ.

säkisä ja tuhmasi» istunet ja parannuxen tehnet. tata
ii: 21.
näettä,
Matth.
Tyrolle
ja
ja Sidonille pitä

14.Kuitengin

huokiambi duomiolla oleman kuin teille.
15. Ia sinä Kapernaum, joka olet Taiwa-

korotettu, sinä pitä haman i helwettiin
seen astisysättäman.
alas
i 6. Joka teitä kuule, se minua kuule: ja joka teidän ylönkatzo, se ylönkatzo minun: mutta joka minun ylönkatzo, hän ylönkatzo sen jo-

lähetti. Matth. 40. Mark. 9:37.
luk. 9: 48. loh. 13:20. 1 Thess. 4:8.
11. 17. Niin ne seitzemänkymmendä palaisit
ilolla, sanoden: HERra. Perkeletkin owat
finun Nimes kautta meidän alamme annetut.
iB. Niin hän sanoi heille: minä näin Satanan Taiwasta langeman niinkuin pitkäisen
ka minun

,<»:

,

*

tulen.

Ilm. K. n: 8, 9.
minä annan teille wallan tallata
'

19. Katzo,

karmeita ja Skorpioneim ja kaikke »vihollisen
woimaa, ja ei teitä mikan ole wahingoitzewa.
Mark. 16:18. Ap T. 28:5.
Kuitengin
20.
älkät sitä iloitko, että henget
alanne
teidän
annetan: waan iloitkat paramteidän
nimenne owat kirjoitetut Taimin, että
waisa.
»Mos. ,2:,2. les. 4:;.
Phil. 4:3- Ilm. K. 13:8.
21. Silla hetkellä riemuitzi lEsus Hengesi»,
ja sanoi: Minä kiitän sinua Isa, Taiwan ja
maan HENra, ettäs nämät salaisit wiisailda
ja toimellisilda *, ja olet ne ilmoittanut pienille l>): tosin, Isä niin oli sinun hywä tahtos.
(li)

s. o yrikertaisille.

*Ies. 29:14. Matth.
l.

11:25.

2: 6,

i

Kor.

7.

Kaikki owat minuUe annetut Isäldäni':
ja ei tiedä kengän kuka on Poika, waan Isä:
ja kuka on Isä, waan Poika, ja kelien Poika mhto ilmoitta, f 'Pf, 8:7. Matth. 11:27.
l<28:»z. loh. 3-35- 1.i?:2. 1 Kor. 15:27.
Eph. 1:21,22. Phi1.2.9. Ebr.2 8-

1.148, Y.
23. Ia hän käänsi hänens Opetuslastensa
puoleen erinäns, ja sanoi: Aumat owat ne
-j-loh.i:iB. 1.6:46.

jotka näkewät joim te näettä:

Matth.

24. Sillä minä

13: 16.

sanon mlle:

26.

'

«.

Mutm hän sanoi hänelle: mitä Laisa ki,.

joitettu on? kuingas luet?
27. Ia hän wastais, ja sanoi:

sinun puH
rakastaman HGRraa sinun Jumalala»
kaikesta sinun sydämestäs, ja kaikesta sinun
sielustas, j<r kaikesta sinun woimasias, ja
kaikesta sinun mielestä» *: ja sinun lähim»
maistäs, niinkuin iyiäs. f
l. 10:1».
5 Mos. 6:5.
*

f 3 Mos.

19: 18. Rom. 13: 9.
lak. 2: 8-

l. 30:6.
Gal. 5:14.

hän sanoi hänelle: oikein sinä wasse, niins saat elä.
3 Mos. 13: 5- Hes- 20: 12,13.
29. Mutta hän tahdoi itzensä wanhuMfi
tehdä, ja- sanoi lEsuxelle: kukasta minun lä-28. Niin

taisit:

tee

himmäiseni on?
30. lEsus wastais,

ja sanoi: yxi

ihminen

alasmeni lerusalemlsta Jerikoon, ja tuli
r> öwäriten käsiin'; jotka hänen alasti riisuit,
ja haawoitit, poismenit, ja jätit hänen puolikuolluexi.
31. Niin tapahtui että yxi Pappi sitä tiets
waelsi, ja kuin hän hänen näki, meni hän

ohitze.

32. Niin myös Lewita, kuin hän tuli sille
ja näki hänen, ja meni ohitze.
26.
paikalle,
1:19,
3Z. Mutta yxi Samarimnus waelsi, ja tuli

22.

silmät

ja ei nähnet, ja kuulla joim ts kuulet,
ei kuullet.
1 Pet. 1:
m. 25. Ia katzo, yxi Lainoppenut nousi, j«
kiusais händä, sanoden: Mestari, mitä minun pitä tekemän että minä ijankaikkisen «H
män perisin? Matth. »2:35. Mark. 12:2».

ta,

monda Prophe-

hänen

hän näki hänen, armahti hän händä.
34. Ia tuli ja sidoi hänen haawansa, ja
»vuodatti siihen Öljyä ja wiina: ja pani juhtansa päälle, ja wei hänen majaan, ja korjais händä.
35 Ia toisna päiwänä matkusti hän» sa otti
kari pcnningitä, ja andoi Isännälle, m sanoi
hänelle: koria händä: ja jos sinä enäm nän
kulutat, niin minä palau-ciani maxan sinulle.
36. Kuka siis näistä kolmesta oli sinun nähtygönsä, ja kuin

daxcs

Luk.

Ewangelium.

däres hänen lähimmäisensä, joka ryöwäritten
käsilnolltUllut?
joka laupiuden teki hä27. Niin hän sanoi:
Niin sanoi lEsus hänelle:
nen kohtaansa. mnös
niin.
M,e, ja tee sinä
IV. 38. Niin tapahtui kosta he waelsit, meni hän yhteen kylään: ja yxi waimo Martha
nimeldä, otti hänen huoneseensa.
l.

91

10. 'I.

sillä mekin kaikille meidän welwoljohdata meira tiusiimreen. Mutta paasia meira
pahasia.
5. Ia hän sanoi' heille: kusa teistä on ystäwä, ja mene puoliyöstä hänen tygönsä, ja sano hänelle: ystäwäni, lamas minulle kolme
dcxl,

lisillem andexi annamme. Ia älä

leipää.

'

l.

18: i.

Sillä minun ystäwäni tuli nuukasta minun tygöni, ja ei minulla ole mitä minä panen

loh.
MaIa hänellä oli sisar, 4'oka kutzuttin
nn, joka myös istui lEsuxen jalkain juu- hänen eteensä.
reen ', ja kuuldeli hänen puhettansa.
7. Ia hän wasta huonestansa ja sano: älä
Ap. T. 22: 3.
mmua waiwa: owi on jo suljettu, ja minun
40. Mutta Martha teki paljo askareita pal- lapseni minun kansani owat wuotesa: en minä
ivellen heitä? Hän tulija sanoi: HERra, et- woi nosta sinulle andamaan.
8. Minä sanon teille, ellei hän nouse ja ankös tottele että minun sisareni jätti minun yxinäni astaroitzemaan? sano siis hänelle, että na hauelle, että hän on hänen ystäwänsä: niin
hän kuitengin hänen ahkerudensa tähden nouse,
hän minua auttais.
ja
sanoi hänelle: ja anda hänelle nun monda kuin hän tarwitze.
41. Niin lEsus wastais
Martha, Martha, paljo sinä suret ja pyrit.
9. Ia mina myös sanon teille: anokat, Mn
11: 1.

12: 2.

Z9.

6.

*

Maria o», hy- teille annetan: etzikät, niin te löydätte: kol»valinnut, joka ei häneldä. pidä kuttakat, niin teille awaMn.!

42. Waau yxi on tarpellinen :

wän

osan

-

'

Matth. 7:7.

poisotettaman.

11.

loh. 14:
1 loh.

iZ-

luku.

l. 21: 22; Mark. 11: 24.
l. 15: 7. l. 16: 23, 24.

3:

22.

lak.

1:

5, 6.

Sillä jokainen kuin ano, se saa: ja jo<
1. lEsus opetta Opetuslapsiansa rukoilemaan,
ja kehoitta wertauxilla ahkeruteen siinä. n. A- ka etzi, se lövtä: joka kolkutM, sille awatan.
ii. Kuka teistä on Isä, jolda poika ano leija ulos perkelen, ja puolusta työnsä pilkkaira
m
pää,
andako hän hänelle kiwen *? eli jos hän
Saarna uskottomia Juvalaisia
wastan.
iv.
ja
phariseusten
ja
walitta
wastan.
Nuhtele
ano kalaa, andako hän kalan edestä hänelle
Rirjanoppenitten ulkokullaisutta, josta he ru- kärnieen?
Matth. 7: y.
pewat hända enämmin wäjymään.
12. Eli jos hän ano munaa, andako hän
l. l>a tapahtui, etta hän rukoili yhdesä pal- hänelle Skorpionin?
>) kasa.
13. Jos siis te, jotka pahat oletta, taidatte
Ia kuin hän lakkais, sanoi hä- hywiä
lahjoja anda teidän lapsillenne, paljo
yxi
Opetuslapsistansa:
onelle
hänen
HERra
pem meitä rukoilemaan, niinkuin Johannes- enämmin teidän Miwallineu Isänne anda Pyhän Hengen sim emomaisille.
kin opetti Opetuslapsensa.
11. 14. Ia hän ajoi ulos Perkelen, joka oli
2. Niin hän sanoi heille: kosta te rukoiletta,
niin sanokat '; ISH meidän joka oler Cai- mykkä *.- Ia tapahtui kosta Perkele oli ajettu
olkon sinun Nnnes. L.ä- ulos,lmin mykkä puhui: jaKansa ihmetteli.
waisit.
Matth. 9: 32. l. 12: 22.
sinun waldakundas. Tapadruton sinun rahras, niinmaasä kvin Tai15. Mutta muutamat heistä sanoit: hän u<
los aja Perkelitä, Beelzebubin Perkelitten pääWasa.
Matth. 6: 5, 9,
jo
miehen kautta. Match. ,4. Maik.,:
z. Anita meille tänäpänä l» meidän
16. Mutm muut kiusaisit händä, ja anoit hälapäiwäinen leipämme.
neldä tunnustahte taiwasta:
(2) Gr. jokapäiwä.
Matth. 12: 33. l. 16: 1.
4. Ia anna mellle meldan sondimme an.
(M 2)
,7- Mutta
io.

*

,

"

"

«.

«:

«.
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Lns.

i?.

17. MutM että hän tiesi heidän ajntuxensa, peis hän saiwiimcm tämä sukukunda
sanoi hän heille: jokainen waldakunda joka er- etzi merkkiä, ja ei hänelle anneta
kane iMnfä wastan, se tule kylmille *, ja huo-" lonan PropheMn MerM.
Jon. V
ne lange huonen päälle.
Matth.»-. ,5.
l Mtttth. i^2: zy.
Mark. 3: 24.
30. Sillä niinkuin Jonas oli Niniwiteill,
i3. Jos myös Satan on erinnyt itziäns'mas- merkixi, niin pitä myös ihmisen Poika oleman
tan, kuinga hänen waldakundans on seisomai- talle sukukunNMe.
nen? että te sanotta minun Perkelitä Veelzs31. Erelän Brötingipitä nouseman duomio!.ulosajawcm.
bubin kautta
le .chnlän sitkUlNlnnan »niesten kansi», ja heitä
minä
jos
Pcrkelitä Veelzebubin dkomWman; Mä hän tuli maan arista kuule,
19. Mutta
kautta ulosajan, kenengestä kautta teidän poi, maan Salomonin wiisautta ': ja katzi>, tH
1 Kun. i«:,.
kanne niitä ulosajawat? Sentähden heidän pi- on enämbi kuin Salomon.
2,Aika. K. 9: 1. Matth. 12: 42.
tä oleman teidän Duomarinne.
2Q. Mutta jos niinä Jumalan sormella Per'»'32. fstiniwen nushet pitä'tuleman duomiolle
kelitä ulosajan,. min tosin on Jumalan wal- OlnäÄ sukukunnan kansi», ja sen kadottaman:
dakunda teidän tygönne tullut.
siN he teit parcmnuxen lonan saarnasta.-, ja
' 21. Kosta wäkewä harnistoittu hänen ko- katzo, tasa on enämbbkuin Jonas.
tonsa warjele, niin hänen ömans owat rauhasa. 33. Ei sytytä kengän kyntilätä, ja panekät,
köön', eikä wakan ala,- mutta kymiläjalkaan,
Matth. 12: 29.
?
22. Mutta kosta händä wäkewämbi tule ja että Mllc tulewaiset malkeudcn näkisit'
21.,
woitta hänen, niin hän otta pois kaikki hänen Matth. Fi
34.»Mlmä YK ««umm walkeus: -Wa>sue
sota asensi», joihin hän turwais ja jaka hänen saalinsa.
Ies. 5,: n. Köl. 2: 1?.
sinun silmäs on yxikcrtainen, niin myös M
23. Joka ei ole minun kansani, se on mi- sinun ruumis on »valaistu: mutta kosta se panua wastan;.ja joka ei minun kansani koko, hän ha on, niin myös Wu» ruumis on pimiä.
.^, MaM.,6>:
hajotta.
Matth
3°.
hengi
niin
lähte ihmisestä,
35. Katzo siis, ettei se walkeus kuin sinusa
24. Koffa rietas
ja
paitkoia,
lepoa:
ja
olis pimeys.
on,
karkeita
ctzi
hän waelda
palöydä
niin
mina
*,
ei
hän
sano:
kuin hän
36. Sentähden jos koko sinun ruumis on »valaistu, ja ei ole siinä yhtän pimiätä paikkaa,
lajan minun huoneseeni, josta minä läxin.
niin se tule kokonans walmstuxi, kosta »valkeus
Matth.' 12: 43.
löytä
luudilniinkuin kirkallä lemiauxeUa sinun walaise/
tule,
sen
hän
hän
kuin
25. Ia
:

»:

'

*

.

,

..

>'

,

«:

~

.

Ia hänen -puhuisansa, rukoili hänyxiPhar:ssus
mallc kansans: niin hän mc26. Silloin hän
kansans sci- dä
ja mi ja atrioin.
'tzemän muuläWndäns pahcmbata henge,
kuin he sinne tulemat, asuivat he siellä: ja
38< Mutta kosta Phariseus näki, ihmetteli
kuin
cttcl hän ensin itziänsä pesnyt cnnm ruan
hän,
pahemmaxi
ihmisen wiimeiser rulewar Ebr. 6:
Mark, 7: ;.
aikaa.
4
ensimmäiser. I?h. 5: '4la

lakaistuxi ja kaunistetuxi.

'

mene ja otta

IV. 37.

sen

l.

12: 26.

2

Pet.

2: 20.

39.

Niin sanoi HERra hänelle: nyt te Pha-

te maljan ja fadm pphdistatle;
näitä sanoi: ko- riseuxet,
27. Ja Mpcchtzm, kosta
ja
luutta
änenza,
sanoi:
sisaiiisst
teisä owat täynäns raatclusta
rottj pxi waimo Kansan seasta
pahutta,
ja
26. . Tit.i:
Match.;:
kandanut
on,
kohlu',
se
söka
sinun
autuas on
joka ulkoisen puolen
40. Te hullut, eikö
ja ne nisät jMs imit.
28. Niin hän sanoi: Ja tosin a,',ruar owar teki, tehnyt mrös slsälmäistä puolda?
41. Kuitengin alwakat..a!mua' niistä kuin
ne, jorka kuulewar Jumalan snimn,ja karteillä on: jakMy/niin teille omat kaikki pulM.
Rom. 2-. ~.
kewar sin.
Match- 7
2-2°.
tuk. 1213,,
?.
1
42. Mutta
-'U"M 2Zi Mutta kosta Kansa kokook ru-

se

,

-

-?,

'

M

Luk.

Ewangelium.
53
että, te
te
53. MlitM koffa hän oli nämät heUc sano42. Mutta woi teitä Phariseuxet!
ja
ja
Rutasta,
nut: rupeisit Lainoppenet ja Phariseuxet
Mindusm
kummenexet teette
ja
pois
jätätte
duomion
min händä ahdistamaan, ja' iviötttlemaän
Kaalista,
kaikkinaisesta
pirä
rakkauden
naira
tehtä- händä puhumaan monesta.
ja Jumalan
11. 12.

Sam. 15:«.
54- Ia wäjyit händä ja pyydit jotakin m,gia hänen suustansa,
HäNen pääl6: 6. Mik. 6:8. Matth. 9: 13.
l. 12: 7. l. 23: 23.
lens.

män, ja roisia ei jsterrämän.

Hos.

'

i

kandaxeilsa

Woi teitä te Phariseuxet'.' jotka rakas43.ylimmäisiä
istuimim Synagogisa, ja tertatte
Match. 2;: 6. Mark. 1»: zz.
wetyxiä turulla.
'

i,uk.

Luku.

12.
IMsus waroitta phabiseusten
ja ihmisiä pelkämästä. v. Saarna Mneutta za
elatuten murhetta wastan. iv. Neuwo wfttwo1.

20: 46.
Kirjanoppenet ja Phariteitä
te
Woi
44.
odottamaan HVRxan tli«
seuxet, te ulkokullatut ! sillä te oletta nijnkum nlisellaiv.ja ustollisudella
Ennusta eripuraisudesta
peitetyt haudat ", joiden päällä ihmiset tietä- loa.
sa, ja kaste Armonajasta wnäria ottamaani«Match.,;: 27.
mätä käytvät.
4;. Niin wastais yxi Lainoppenuism ja sa- I. ilNosta monda tuhatta ihmisiä kokounnllt!,
niin että he'toinen toistansa tallaisit, runoi hänelle: Mestari, näillä sanoilla sinä myös
'

,

">

meitä Pilkkat.

peis

hän sanomaan

46. Niin. hän sanoi: woi myös teitä te Lain- takat ensisti teitänne Phariseusten häMtuxM',
'~.
oppenet!- sillä te rastautatte ihlniset niillä kuor- kuin on ulkokullälsus:
Matth. iii:
".
työlät
kanda,
jotka
owat
et
te
itze
Mark.
8:
ia
milla>
15.
joka-ei ilckei
yhdellä sormellannekan tahdo niihin kuormihin
i«.
Ap.
T. i<
kuin ei tieftäwäxi xule.
tule; M ole
ruweta. les. 'b 1. Match.
,47. Woi teitä! että te rakennatte PropheJob. 12: 22. Matth'. 10 -.26., Mark. 4:22.
,iuk. 8: i?«. :'"""'^'"/"
tain hautoja, mutta teidän Isänne tapoit ne.
,
,
- z.Dentähden ne kuin tt piemeyhM_ft»nckta,
Matth. 23: 29.
kör48. Niin te tosin todistMts ja suostutte.tel- pitä walkeudesa, kuultafliPi,.dän Isäinne töihin sillä he tapoit ne, mutta waan puhunet oletta kammioffa, si;.lta saarte rakennatte niiden haudat.
nattaman kaltoin päällä.
/, /,j',
myös
saSentähden
wiisaus
Jumalan
49.
4. Mutta minä sanon teille
noi: minä lähetän heidän tygönsä Prophetat ni: älkät niitä peljätlH jotka .Wummiäppawär,
ja Apostolit, ja muutamat niistä he Mppawat .ja ei ole heidän sitte enM,bäiä'tekemist'ä. ,
ja wainowat:
Match. 10: is. l. 2;: 34.
Jer. 1:8. Matth. io: 28. 1 Pet..Z.- '^4,
iy:
i.vk.
kem
3. Ioh.«.l6: 2.« Ap.
7: Zi,lZ2)
5. Mutta minH mhdon osotta
2 Kor. 4: 8, :c.
Ebr. 11: 36.
teidän tule peljätä: peljätkät M joUä,onwci>l;c>. Että täldä sukukunnalda.pitä etzittämän"
sitte kuin hän tappanut
sysätä:
joka
on
weri,
Prophetain
kaikkein
wuodatettu tim
totta minä sänouheille.;..M'te
peljätkät.,
,f.
mailman alusta:
Match.
. ;i. Abelin
6. Eikö wiisi »pai-puista myydä'kahteen rohaman Zqkarian mereen asti, joka hukattin Altarin;a Templiin poin? Ia ei yxikan heistä ols MmMn.edesä
/
.
/".
waihella f:, xosin sanon minä
se pitä Unohdettu.
Match. 1°:
,7, Owaf myös staikkl teidän paanns'hi,lret
ttzittämän tawä sukukunnalta fiMys.4iz.,
luetut s. Alkat siis peljätkö: te oletta parem-Z-2Aika.K. 24: 20,21.
52. Woi teitä Lainoppenet! sillä te. oletta mat kuin monda warpuista. *i Sam.44: 4i.
ottanet taidon mvaimen: itze et tesisälle men- 2 E?am. 14: 11. 1 Kun. 1: Z2., ,tu^2i: iZ.
.
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'

27-34-,

sanon

'^

teille: mkainenkuin

minun

P. Lukan

Luk.
minun tunnusta ihmisten edesä, sen myös ih- rata koko, ja ei ole rikas Jumalasi».
i Tim. 6: ig.
misen Poika on tunnustama' Jumalan EngeMark.»:,B.
litten edesä.
22.
-Match. 10:32.
Niin hän sanoi Opetuslapsillensa: st»,
1
»Tim.
2:12.
i.vk»9:26.
loh. 2:23. tähden sanon minä teille: älkät murhehriko tei,
joka
minun
edesä, se dan elämästänne, mitä teidän pitä foömänMutta
kieldäihmisten
9.
pitä kielttämän Jumalan Engelitten edesä.
eikä ruumistanne, millä te teitänne »verhotta
ie». Ia joka puhu sanan ihmisen Poikaa waPs. 55:23. Matth. 6: 2s. Phil. 4: 6.'
stan, se hänelle andexi annetan: mutta joka
I Pet. 5: 7.
Pyhää Henge pilkka, ei sitä andexi anneta.
Hengi
on
enämbi kuin ruoka, jaruumi<
23.
Matth. iA: 31. Mark. 3: 23. 1 loh. 5:16. parembi kuin waate.
11. Koska he teitä wetäwät Synagogiin,
24. Katzelkat karneita, ei he kylwä, eiki
Esiwäilan ja waldamiesten eteen, niin alkät niitä: ei heillä ole myös kellarim, eikä aittaa,
murehriko, kuinga taikka mitä teidän edestän» ja Jumala elättä heidän': kuinga paljo pa94

ne mastaman pitä, eli mitä teidän pitä sanoman.
Matth. 19. Mark. iz: n.
' '
iuk. 21: 14.
12. Sillä P»l»a Hengi opetta teitä sillä hetkellä, mitä teidän tule sanoa.
11. 13. Niin sanoi hänelle yxi Kansasta: Mestari, sanos minun weljelleni, että hän jakais
minun kansani perinnön.
14. Mutta hän sanoi hänelle: ihminen, kuka pani minun Duomarixi eli jakomiehexi tei,<,:

12.

rammat te oletta kuin linnut? 7 'J0b.,9:,.
Ps i47.9. -j-Matth. 10:31.
25. Mutta kuka teistä murhellansi» woi lisätä
»varrellensa yhden kyynärän? Matth. 6: 17.
26. Sentähden ellet te siis woi sitä kuin wä«

murhehditta?
hm on, mixi te muista
27. Katzelkat kukkaisita, kuinga he kaswawat ei he työtä tee, eikä kehrä: ja minä sa:

non teille: ettei Salomon kaikesa kunniasans
niin ollul »vaatetettu kuin yxi heistä.
dän-wälillanne?
28. Jos siis ruohon, joka tänäpänä kedolla
ja
55. Ia hän sanoi heille: katzokat kawah- seiso ja huomena pätziin heitetän, Jumala niin
takat ahneutta: sillä ei jongun elämä siinä sei- waatetta, eikö hän paljo enämmin leidän sitä
so, ettn hänellä paljo kalua on.
tee, te wähäussoiset?
1 Tim. 6: 7, 8»
' ' iZyr. 29: 28.
29. Sentähden, älkät te etzikö, mitä teidän
.1,6. Niin hän sanoi heille wertauxen, sano- syömän eli iuoman pitä: m älkät surulliset olko.
den: yhden rissan miehen maa kaswoi hywin:
3c?. Sillä näitä kaikkia pakanat mailmasa
ja
itzMnsä,
pyytämät;
ajatteli
mitä
sanoi:
Mutta teidän Isänne tietä että te
hän
17. Ia
minä
ole,
kuhunga
näitä
ettei
minulla
minä teen?
tanvitzetM.
köfon eloni.
31. Waan parammin etzikät Jumalan wal18. Ia sanoi: sen msnä teen: minä maa- tzakundaa, niin nämät kaikki teille annetan.
1 Km,. 3: 13.
Ps. 37:25..
han jaotan minun aittani, ja rakennan suu,
pelka
piskuinen
ja
minun
lauma: silla teida»
tuloni,
kaiken
Älä
sinne
kokon
32.
xemmat.ja minun hywydeni.
Isällänne on hywä mhto" anda teille waldaMatch. ,1:25,26.
19. Ia sanon minun sielulleni: sielu, sinul- kunnan.
Myykät
mitä
teillä on, ja andakat alhywyttä
pandu
paljo
monexi wuodexi: 33.
la, on
nSaarn.
K.
mua.
teillenne
syö,
juo,
säkit jotka ei »vanhene,
Tehkät
riemuitze.
3.
lewä,
Syr. 11:19. 1 Kvr. 15:3- lak. 5: 5. puuttumatoin Mwara miwaisa : kuhunga ei
waras ulotu, ja kusi» ei koi raista.iuk.i6:y.
29. Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä tyhyönä
pois
otetänä
sinulda
"Matth. 6:20. 1.19:21.
sinun sielus
mä,
Ap.
olet?
T. 2: 45. l. 4: 34. I Tim. 6: ly.
saa
ne
kuins
tan: kuka sitte
walmistanut
34. Sillä kusi» teidän mwaranne on, siellä
loh. 20:22. 1.27:3. Ps-39'7»
on myös teidän sydämenne.
, Ps. 52i?Jer. ,7: 11.
m. 35. Olkon teidän tupenne wyötetyt ', ja
Niin on myös se, joka itzellensä tawa.

,

'

*

teidän

12. Luk

Ewangelinm.

95
sytytetyt:
48. IoK» taas ei tiennyt, ja kuitengin teki
«idän kyntilänne
1 Pet. 1:13.
»Eph. 6:14.
»vähemmän haawohaawain ansion, sen pitäpaljo
jotjakärsimän: sillä kenelle
te
niiden
annettu on, silkaltaiset,
,6. Ia olkat
ihmisten
paljo
palajaja
odottamat
dä
etzitän,
jonga
häistä
halduun paljo on anka heidän Herraansa
ja
anotan.
tule
enämbi
kolkutta,
nettu,
niin he
sildä
Mn: että kosta hän
IV. 49.Minä tulin sytyttämään tulvamaan
lohta hänelle awawat.
jo
,7. Autuat owat ne palweliat jotka HERra päälle, ja mitä minä tahdon, waan että se

sanon
Vilmansa löytä walwomasta. Totisesti
ja

hänens asetta heiminä teille: hän sormusta
ja
ja palwele heitä.
tule
atrioitzemaan,
dän
jos
wartiosa, eli kol38. Ia hän tule toisesa
tule, ja näin löytä, au«annesi» wartiosa
Match.
.
tuat owat ne palweliat.
n. Mutta tietäkät, että jos Perhenisän?
da tiedäis millä hetkellä »värkas on tulewa,
eikä salleis huonettansa
tosin hän walwois,
Matth. 24: 4l- 1 Thess. 5:^,.
laiivetta.
2 Pet. 3:10.
Ilm. K. 3: 3. l. 1 6: IZ.
42. Sentähden ölkar re »«'sös walmir:
herkella er «luulekkan, rule ihsilla »nilla
poika.
Match. 24: 44. 1.25:1;.
misen
luk.
1 Thess. 5:6.
21:34.
Mark. 13:33.
HERra,
sanoi
hänelle:
Niin
Petari
41.
«okkos tämän wertauxen meille, eli myös kai-

se

*

*

-

sa-

kille?

42. Mutta HERra sano: kuka on ustollinen ja toimellinen Perhenhaldia ', jonga Herra asetta perhensä päälle, oikialla ajalla määrättyä osaa andamaan:
Matth. 24: 45.
l. 25: 14, 2?.
1 Kor. 4: 2.
43. Autuas on se palwelia, jonga HERra
luldliansa niin löntä tehnen.
44. Totisesti sanon ininä teille: hän asetta
hänen kaiken mwaransa päälle.
45. Mutta jos se palwelia sano sydamesäns:
minun HERrani wiipy tulemasta: jarupe palkollisia hosumaan, ja syömään ja juomaan ja
'

palais?

so. Mutta minun pitä Kastella kastettaman *, ja kuinga minä ahdistemn siihenasti että se täytetän?
Match.«:
'

«.

Match.

10:

,8.

Luulettako että minä tulin rauhaa lähettämään maan päälle? En, sanon minä teille,
mutta eripuraisutta.
Matth. i<,: ,4
pitä
Sillä
wiisi oleman eroite52.
tästedes
tut yhdesä huonesa, kolme kahta »vastan, ja
kaxi kolmea wastan.
53- Isä eroitetan poikaansa wastan ja poika IM wastan: äiti tytärtä mastan, ja tytär
airia wastan: anoppi miniätänsä wastan, miniä anoppiansa wastan.
Mik. 7:6. Matth. iQ: 35»
Niin
hän sanoi myös Kansalle: kosta
54.
te näettä pilwen lännestä nouscwan, niin te
kohta sanotta: sade tule": niin myös tulekin.
51.

,

Mitth.

16:

2,

55. Ia kosta te näettä etelän tuuleman, niin
te sanotta, helle tule: niin myös tulekin.
;6. Te ulkokullatut, maan jaTaiwan muodon te taidatte koetella, mixette siis tätä aikaa
koettele?
57. Mingätähden siis et te myös itzestänne
duomitze mikä oikia on?
58. Sillä kosta sinä menet riimweljes kansa
Esiwallan eteen, niin pnydäliellä hänestä päästä *: ettei hän sinua Duomarin eteen wedäisi,

ja Duomari ylönannais sinua Vöwclille, ja
heiläis sinun torniin.
46. Niin tule sen palwelian Herra sinä päi- Böweli
n San. l.
wänä, jona ei hän luulekkan, ia sillä hetkellä,
25: 8. Matth. 5: 25.
luin ei hän tiedä: ja eroitta hänen, ja anda
59- Minä sanon sinulle, er sinä sieldä ennen
ulospääse, kuins wiimeisen ropoin maxat.
hänelle osan ustomattomain kansa.
juopumaan:

Matth. 24: Zi.

Mutta sen palwelian, joka tiesi Hertansa tahdon, ja ei itziäns walmistanut eikä
tehnyt hänen mhconsa jälken, täyty paljo haawoja kärsiä.
lak. 4:17.
47.

iz.

Luku.

1 Rriftus neuwo käändvmvxeen, kahdelta tapamella, ja lvertauxella sikunapuusta. »i Autta M)en ramman waimon terweyteen. m. ni ertaa

P. Lukan
taa Jumalan' waldakunnan sinapin fiemenehcn kohta
pyrkimään ahrc»
ja liapatureen. .v.
96

rudcila taiwan waldakundaan. v. Ei pcikä
rodcsta: ennusta Jerusalemin perikadosta.

!3.

se

nlösojensi itzensä.ja kiitti
14. Niin wastais SynGogstn

He»

Lllk.

lumlaW'

lEsus pamiO Sabbathin^«
,

'

sanoi Kansalle-, kuust päiwää owat joina ivl>i
I.
olit muutamat Ma .ajalla siinä, jotka työm tehiH.^:niinä telulkatjaandakat
Galilealaisista loiden we- ne paracä, ja ei Sabbathin päiwänä.
m,'.Wntn«i.oli heidäy chreinsa kansa sekoit2'Mos,.2Qi,p., 5 Mos. 5: 13. Hes.
.
".
tanut.
, ,5. Nun wastais handä HERra> ja sanoiil. M IWH. wastais,., ja. sanoi heille: luu- sina ulkokullattu, eikö kukin, teista päästö NM
lsttakoi että inämät Galilealaiset olit syndiset mansä eli aasiansa-Sabbathina seimestä, ja jH
kaikkein Galilealaisten suhren, että heidän sen- dam juomaan? »Mus. 2;: 12. Matth. n: l.„
Ntark. 3: 2. tuk. 6: 7. l. 14: 5. loh. 7:
kaltaista täydyi kärsiä?
waan
el16. Esko myös pidäis tämä Abrahamina
teille,
minä
täpTSabbMin
te
teitänne,
paranna
päästettämän tästä siteMjyiv
let te
niin kaikki niinhuk<
~
.
,
Satqn
tuletta.
katzo,
ga
on kahdexantoistakplnmM
kaan
>4. Taikka luulettaky, etta ne kahdexantois- wyotta sitonut?
takymmendä, joiden päälle Silohan Torni
i 5 Ia kuin hän näitä sanoi, niin häpäW
langeis ja tappoi heidän, olit wialliset kaikkein, kaikki jotka!händä wastan olit: Ia kaikki Kan
ihmisten suhten, kuin lerusalemisa asuwat? sa iloitzi kaikista kunniallisista töistä kuin hä,
>
,
s. Ei suingan, sanon mina teW, waan ellet neldä tehtin.,,
iti. 18. Niiu hän sanoi >kenengä wertainen
te paranna teitänne, niin te kaiM niin putkaan
on Jumalan »valdakunda, ja kenengä.kslt<ll>
tuletta.
.-:,.
6. Mutta l)än sanoi-tämän wertauxen: yh- seximinä sen teen?
dellä oli Fikunapuu, hännen wiinamäesäns isiS». Se on Sinapin siemenen wertainen',
jonga
hänestä,
ja
hän tuli etzein hedelmäm
tutettu*:
ihminen otti, ja kylwi yrtimrhäansa: ja,
ja tuli suurexi puuxi,, ja taiwan lin2.
ja.ei löotänyt. t
se kaswoipesänsä
MaA2>:
wiinamäen
rakendaialle:
nut
teit
sanoi,
sen oxilla. Match.,,: ;i.,..
7. Niin hän
ja.etziolen
minä
kolme
Mark.
tullut,
»vuotta
katzo,
4: Jo, :c.
taas
hän
nyt hcdelmatatästäfikunapMsta„ja emMdä:
20.. Ja
sanoi: kenengä wMisexi
pois:
myös
turminä
maata
waldakunnan
teen?
händä
Jumalan
mixi hän
hakka
2i.
jonga waiSe
hapatuxen,kaltainen,
on
mele?
ja
pani
sanoi
mo
wastais,
otti,
jauhowakkaan,
hänelle:
sen
Mutta
han
ia
kolmeen
8.
HERra, afM hänen wielä tämä »»>uosi olla, siihenasti kuin se kaikki happani. Matth.,;.- „.
22. Ia han »vaelsi Kaupungein ja kyläin
niinkauwan kutn mmä kaiman hänen
opettain', ja, matkusti lerusalMa
kautta
jasonnitan:
, ,
v^.
päin.
,
hän
sittekkin
hedelmän
Match. ?: ;>. Mark. 6:
Los
heki
s
s:
9.
lvä,
pois.
IV.
yxi
hänelle: HERra,
niin hakka händä sitte
23. Niin sanoi
11.10. Mutta lM oppetti Sabbathina ph-, häköstä niitä on kuin autuaxi tulewat? la. hän
. sanoi heille:
desä Synagogasi,. oll.pxl
oli
11. Ia katzo,° siellä
2ch. pvyräkar ahrasia portista »nennä si-.
hengi
kahdexantoijtäkpmmendä
wuotsillä monda on, janon,Mateille,
sairauden
jotka
ja
kumarruxlsä,
käwi
ta ollut:
mennä. Mlle, jaei raids.
eM wWux lkäf.
ojenda.
näns itziäns
Matth. 7:13.
2;, Kosta.Perhenisändä on nosnut/ ja owe»
12. Mutta kosta lEsus sen näki, kutzui hän
jg. te rupetta ulkona
ja
hänen tygönsä, ja sanoi hänelle: waimo, sinä
,
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oletpääsnyt
13.

""'

Ia hän pani kätensä hänen
.

"'/

'.

-

oM päälle kolkuttamaayzjasanomaan: HEr-

päällens: M ra, HERra,. aM meille: ja hän »vasta ja
.

sano

Luk.

Ewangelium.

en minä teitä tunne, kusta le oletta.
sano teille:
l,ilk. 6 46.
Matth. 25:
rupetM
te
me olemma
sanomaan:
26. Nun
ja juonet
ja
11

12.

,

sinun edesäs,

ftönet

meidän ka-

niillamme sinä opetit.
27. Ia hän on sanoma: Minä sanon teille,
tunne kusta te oletta, mengät
tn
tyköäni
kaikki te määrin tekiät.
pois minun

Matth. 7: 23. l. 25: 41.
Ps. 6: 9. pitä
oleman itku ja hammasten
28. Siellä
kiristys', kosta te näettä Abrahamin ja Isaakin ja Jakobin, ja kaikki Prophetat Juma-

lan waldakunnasa, mutta teitänne ulosajettal. 1;: 42. l. »4: 51.
Match z:
lvan.
pitä
tuleman
heidän
idästä ja länIa
29.
ja
ja
nestä, pohjaisesta etelästä: Jumalan walz. Mal. 1: 11.
dakunnasa istuman. les.
*

,:

Matth.

~

8- il.

30. Ia katzo, ne owat wiimeiset, jotka tulewat ensimmäisixl, ja ne owat ensimmäiset, jotka tulewat wiimeisiri.
Matth. 19: zo.
l. 20:16. Mark. ic>: 31.
V. 31. Sinä päiwänä tulit muutamat Phariseuxet, ja sanoit hänelle: lähde ulos, ja me-

sillä Herodes tahto sinua tapja sanokat
Ia hän sanoi heille: mengät Perkeleitä,

ne tääldä pois:
paa.
32.

1.

:

97

i;. 14.

14. luku.
Aristus paranda wesitautisen Sabbathwa.
pyytämistä ylinnä

n. Aieldä

istua, ja opetta keiui. Juttele wer«

tä wieraxi pitä knyuttaman-

tauxen suuresta ehtollisesta. lv. Opetta kuinga
Rristittyin pitä iyensä kieldämän.

tapahdui, että hän tuli yhden Phariseusten Päämiehen huoneseen Sabbathina rualle: ja he wartioitzit händä.
Match. 12: ie».
2. Ia katzo. siinä oli Vesitautinen ihminG
hänen edesänsa.
3. Niin lEsus wastaten sanoi Lainoppenuille
ja Phariseuxille: sopiko Sabbathina paranda?
Niin he waikenit.
4. Mutm hän rupeis häneen, ja paransi hai
nen ja päästi menemään.
5. Ia hän wastaten sanoi heille: kenengä teistä nauta eli aasi puto kaiwoon eikö hän koh»
ta Sabbathin päiwänä händä ylösota?
2 Mos 23 12.
iZ:i5.
6. Ia ei he minnet händä tähän wastata.
11.7- Mutta hän sanoi wierahille wertauxen,
kosta hän ymmärsi kuinga he walitzit ylimmäisiä istuimim, sanoden heille:
8. Kostas joldakulda häihin kutzuttu olet, niin
älä istu ylimmäiseen siaan': ettei joku kunniallisembi sinua5'ole häneldä kutzuttu:
I.

,

,

sille ketulle: katzo, minä ulosaian
ja parannan tänäpänä ja huomena: ja kolSan. l. 25: 6, 7.
joka sinun ja hänen on kutzumandena päiwänä minä lopetefan.
9. Ia tule
ja
tänäpänä
ja
pitä
sano
Kuitengin
minun
nut,
huo33.
sinulle: anna tälle siaa: ja niin
mena ja toisna huomena waeldamcm: sillä ei sinä häpiällä menet alemma istumaan.
io. Mutta kostas kutzuttu olet, niin meny
tapahdu, että Propheta mualla hukatan, kuin
ja
istu alemmaiseen siaan, että joka sinun
lerusalemisa.
joka
tapat
on tulis ja sanois sinulle: ystäwäni>
Jerusalem,
Jerusalem,
kutzunut
34.
Prophetat, ja kimität niitä, jotka sinun ty, nouse ylemmä: silloin on sinulle kunnia niiden
gös lähetetän, kuinga usein minä tahdoin edesä, jocka ynnä kansas atrioitzewat.
11. Sillä jokainen joka iyeno ylondä,
koota sinun lapses, niinkuin kana koko poikansi
aleran:
siipeinsä
ja
ala*, et te tahtonet? f "Ps.i7:«.
sa
Job. 22: 29. Sm,, l. 29! 23. Match. 23:12.
Ps. 91:4. -Z-Match. 23: 37.
kyljätetän
teille
iuk. 18: 14. iPet. Z: 5. lak. 4: 10. !
35. Katzo, teidän huonenne
minä teille: ei teidän
mille': Totisesti
i2. Mutta hän sanoi myös sille, joka hänen
pidä minua näkemän, siihen asti kuin
aika kutzunut oli: kostas päiwällistä taikka ehtolista
tule kosta te sanotta: siunattuolkon sejoka tule teet, niin älä kutzu ystawitäs, eli weljejäs, ei
HERmn nimeen! f 'Ps. 69:26. les. 1:7. langojas, taikka rikkaita kylän miehiäs: ettei
Icr. 7:34. Mik. 3:12. Match. 23:38.. he jostus sinua myös jällens kutzu, ja sinulle
maxa.
5 Uik. 19: 38,
(N)
l». Mutta

se

se

:

,

sanon

se

P Lukan
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'4. N-

Lnk.

iz. Mutta kostas pidon teet, niin kutzu köy- nua ei se Mida olla minun Opetuslapseni
hiä, raa,arikkoja, onduwita, sokeita:
Matth. 10:33. l. 16: 24. Mark. z -.34.
12.
l.
8:
San.
luk. y: 23.
3.
Tob.
Neh.
27.
4: 7.
Nun sinä olet aumas: sillä ei heillä ole
28. Sillä kuka teistä on joka tahto Tornia
waraa sinulle maxaa: sillä sinulle pitä maxetta- rakem, eikö hän ennen istuja lastekulutusta,
jos hänellä on waraa sitä täyttä ?
man wanhurstasten ylösnousemisesa.
yxi
ynnä
m. 15. Mutta kosta niistä
atrioitze29. Ettei kosta hän perustuxcn laskenut on,
y)ism nämät kuuli, sanoi hän hänelle: autuas ja ei woi sitä täyttä, kastki ,otka sen näkemät,
on se joka syö leipää Jumalan maldakunnasa. rupe pilkkamaan händä.
16. Niin hän sanoi hänelle: yxi ihminen
30. Sanoden Tämä ihminen rupeis raken,

~

,

:

suuren Ehcollisen",

ia kiitzm monda.

ja ei woinut täyttä.
6
22:
2.
kuka Kuningas tahto mennä soTaikka
25
Matth.
31.
timaan toista Kuningasta wastan, eikö hän
Ilm. K. 19: 9.
17. Ia lähetti palweliansa Ehtollistn hetkellä ennen istu ja ajattele, jos hän woi kymmenel,
kuhmuille: tulkat, sillä kaikki o- la tuhannella kohdata sen joka händä wastan
tule kahdella kymmenellä tuhannella ?
wat walmistetm.
San. l. 9:2» 5.
rupeisit
järjestänsä
kaikki heitäns
18. Ia he
32. Muutoin, kosta hän wielä kaukana on,
minä
niin
hän lähellä hänelle sanan, ja rukoile rausanoi hänelle:
estelemään: ensimmäinen
ja
pitä
minun
menemän
kapellon
sitä
ostin
haa.
minun
33. Niin siis jokainen teistä joka ei luowu
tzomaan: minä rukoilen sinua,
kaikista kuin hänellä on, ei mida olla minun
esteeni.
paria
Opetuslapseni.
minä
toinen
sanoi:
19. Ia
ostin wiisi
härkiä, ja menen niitä koettelemaan: minä
34. Suola on hywä: mutta jos suolatule

teki

damaan

,

sanomaan

,

sano

sano mmun esteeni.
20. Ia kolmas sanoi: minä olen emännän

rukoilen sinua,

-

nainut, ja en mida sentähden tulla.
21. Ia kuin se palwelia mli, sanoi hän nämät HERrallensa. Silloin perhen itända
»vihastui, ja sanoi palweliallensa: nxne nopiasti Kaupungin kaluille ja kujille, ja saam tän,
ne waiwaiset jaraajarikot, onduwat ja sokiat.
22. Ia palwelia sanoi: Herra, minä olen
tehnut niinkuins kastit, jawielä nyt siaa on.

se

mauttomaxi millasta sitte suolatun ?
,

3 f.

Matth. 5:13.

Eikä

Mark. 9:50.

eikä sondaan ole sowese maahan, pois.

lias: he heittämät sen
war kuulla, kuullan.

se

Jolla on kor-

15. luku.
ItLsns osotta iizensä katumaisten

tHtväxi, wertauriUa.

l

syndisten vsi

Radonnesta Kmbasta.

v. Radotetusta peningista.

m. Luhlaja pojasta.

23. Ia Herra sanoi palwclialle- mene maan l. Mutta hänen tygönsä tulit kaikki Publija aidoille, ja waadi heitä sisälle tulekanit ja syndiset', kuulemaan händä.
että
minun
huoneni
tärtetäisin.
9: 10. Mark. 2: 15. iuk. 5: 29.
Matth.
znaan>
2. Ia Phariseuxet m Kirjanoppenet napisit
24. Sillä minä »anon teille ettei yxikän niistä miehistä kuin kutzuttin, pidä maistaman ja sanoit: tämä syndisiä wastanotta, ja syö

teille

"'

*

»mun Ehtollistani.
heidän känsänsä.
VI. 25. Niin waelsi paljo mäkeä hänen kan3. N:in hän sanoi heille tämän wertauxen,
ja hän käänsi hänensä, »a sanoi heille: sanoden:
sansa:
26. Jos ioku tule minun ttgöni, ja ei wiha
4. Kuka on te-stä se ihminen, jolla on sata
ja
ja
ja
ja ios hän yhden niistä kadotta,
äitiänsä,
lammasta,
lapemändämns,
Isäänsä,
ja

ja weljiäns,
sisarimnsa, ja päälli- eikö hän iätä yhderänkymmendä ja yhdexän
hengeänsä,
jälken ioka kadonnut on,
ei
se taida olla minun korpeen, ja mene sen löytä?
omaa
sen
Opetuslapseni.
os. „: ,7.
siihenasti että hän sen
Hes. ,4:«, 16.
10:
Match,
33:
9.
iz:
12.
Matth.
5 Mos.
37.
5. Ia
2?. Ia joka ei kanna ristiänsä, ia seura.mi-

siansa,

»

15- Lnk.

5.

hän sen löytä,
Ia kuiniloiten.

olallensa,
6.

EwäNgclillM.
niin

hän

pane

sen

Ia kosta hän tule kotiansa, niin hän ko-

koon kutzu ystawänsä ja kylänsmiehtt, ja sa<
no heille: iloitkat .ninun kansani: sillä minä
löysin lambani joka kadonnut oli.
les. 5): 6. I Pet. 2: 25.
teille: niin pitä ilo oleman
7. Minä
yhdestä
syndisestä,
joka hänens pataiwasa
randa, enämmin kuin yhdexästäkymmenestä
jayhdexästä hurskasta, jotka ei parannusta mr-

sanon
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kutzucm:

kollisistas.

tee minua

niinkuin yhden sinun

pal-

Ia hän nousi, ja tuli Isänsä tygö. Mutkosta hän wielä mambana oli, näki hänen
Isänsä hänen, ja armahti hänen päällensä*:
ja juosten langeis hänen kaulaansa, ja suuta
11:
QNdol hänen.
Ap. T. 2:
Hes.
20.

ta

'

~:

Eph. 2:

12,

,?.

17.

21. Mmm poika sanoi hänelle: Isä, »nina
olen syndiä tehnyt Taimasta wastan ja sinun
edesäs, ja-en ole mahdollinen tästedes sinun pol.
jaxes kutzutm.
5:
l».
witze.
22. Niin sanoi Isä palwelioillensa, tuokas
il.B.Taikka kuka waimo on, jollaon kymmepenningitä,
jos
yhden
tänne
kadotta,
ne parhat waattet, ja pukekat hänen vhän
niistä
nen
eikö hän sytytä kyntilatä, ja lakaise huonetta lönsä, ja andakat sormus hänen käteensä, ja
löytä? kengät hänen jalkoihinsa
ja etzi »visusti niinkauwan kuin hän
löytänyt
on, kokoon
23. Ia luokat se syötetty wasikka, ,'a Mp>
9. Ia kosta hän sen
kutzu hän ystawänsä ja kylänsäwaimot, jasano: pakat se, ja syökämme, ja riemuitkamme
iloitkat minun kansani: sillä minä löysin pen24. Sillä tämä minun poikani oli kuollut,
iiingini, jonga minä kadotin.
ja wirkois jällens: hän oli kadonnut, ja on taas
ja he rupeisit riemuitzemaan.
ic>. Niin myös, sanon minä teille, pitä ilo löytty
oleman Jumalan Engeleillä yhdestä syndisestä,
Mutta
se hänen wanhembi poikansa oli
25.
pellolla: Ia kuin hän tuli, ja huonetta lähesjoka hänen paranda.
m. ii. Ia hän sanoi: yhdellä miehelle oli tyi, kuuli hän laulun ja hypyt.
26. Vilin hän kutzui yhden pa!wellolstansa ia
kari poikaa.
12. Ia nuorembi heistä sanoi Isällensä: Isä, kysyi, mikä
on?
anna minulle osa tawarasta kuin minun tule.
27. Niin se sanoi hänelle: sinun weljes tuli:
ja Isäs andoi mppa sen syötetyn wasikan, etIa hän jakoi heille tawaran.
jälken,
kosta nuorembi tä hän sai hänen terwenä jällen.
13. Ia ei kauwan sen
poika oli kaikki koonnut, meni hän kaukaiselle
28. Niin hän wihastui, eikä tahtonut sisälle
maakunnalle: ja hukkais siellä mwaransa irs- mennä: Hänen Isänsä meni siis ulos, ja neu-

sen

:

:

:

se

taisudesa.

woi hända.

29. Mutta hän wastais, ja sanoi Isällensä:
14. Mutta koffa hän kaikki oli tuhlannut,
niin tuli suuri nälkä kaikkeen siihen maakundaan: katzo, niin monda »vuotta minä palwelen sinua,
ja hän rupeis hätäyndymään.
ja en ole kostan sinun käffyäs ylitze käynyt, ja
15. Ia meni pois, ja suostui yhteen sen maa- et sinä ole minulle wohlakan andanut, riemuikunnan kauppamieheen: joka hänen lähetti taxeni ystäwäini kansi».
maalikyliinsä kaitzemacm sikojansa.
30. Mutta että tämä sinun poikas tuli, joka
täyttä,
16. Ia hän pyysi watzaansi» rawalla
tawaransa on tuhlannut porttoin kansi», tapoit
joca siat söit: ja ei kengän hänelle sitäkän an- sinä hänelle sen syötetyn wasikan.
danut.
31. Mutm hän sanoi hänelle: poikani sinä
17. Mutta kuin hän mielensä malti, sanoi olet aina minun tykönäni, ja kaikki mitä mihän: kuinga monella minun Isäni palkollisella nun on, se on sinun.
on kyllä leipää, ja minä kuole» nälkään?
32. Niin piti sinungin riemuitzeman ja iloi18. Minä nousen, ja käyn minun Iläni ty- tzeman; sillä tämä sinun weljes oli kuollut, ja
gö, ja sanon hänelle: Isä, minä olen syndiä wirkois jällens: ha» oli kadonnut, ja on taas
tehnyt Taiwasta wastan, ja sinun edesäs:
( N 2)
16. Luk.
19. Ia en ole sillen mahdollinen sinun pojaxes

P. Lllkan
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16. Luku.
sano
wertauxen »väärästä
IVsus
haldui»i«, ia w!,rc>itt«

'6. Luk.

12. Ia ellet te
huonen kuka lcllle anda

ole ollet toisen omasi» »Bollifet
sen kum teidän omanne on?
yritän
palwelia mida kalua Herraa
ahneudesta.
Nuhtele
«3 Ei
phar,se„rla luuioivanhurlkauden, >a s.am vm palwella: sillä Mlkka hän yhtä wiha, ia toist,
tähden, v,. puhu rikkajta
rakasta: el» yhdesä hän kimnirippu, ja toisen
Miehestä,« 6.«;>.ruxesta
ylönkatzo. Et te taida pa wella lumalata jg
I- HsZUtta hän sanoi myös Opetuslapsillensa: ja Mammonata.
Match. 6: 24.
"l oli yxi rikas mies, jolla oli huonen halli. 14. Mutm kaikki nämät kuulit nekinPhadia ja hänen edesäns kannettin hänen päällen- riseuxet iotka ahnet olit", ja pilkkaisit händä.
sä että hän oli hukutmnul hänen hywydensä.
Matth. 23: 14.
> 2. Ia hän kutzui hänen, ja sanoi hänelle:
15. Ia hän sanoi heille: te oletta ne jotk»
mixi minä sinusta sen kuulen? tee luku hallitu- itzenne hurstaxi teette ihmisten edesä; mutta JuMas? sillä et sinä saa tästedes hallita. mitä mala tunde teidän sydämenne': sillä se tuin
ihmisille on korkia, si on Jumalan edesä
z. Niin huonenhaldic» sanoi itzellensä:
i Sam. ,6: 7.
minä teen, sillä minun Herrani otmmnulda kauhistus.
Ps. 7:
pois hallituxen? en minä woi kaiwaa, häpen
16. Laki ja Prophetat owat lohannexeen
asti: ja siitä ajasta ilmoiteta,, Jumalan waldaminä kerjätä.
4. Minä tiedän mitä minä teen: että kosta kunda, ja jokainen siihen itziänsä »väellä tunge,
minä »viralda poispannan, niin korjawat miMatth. 11: 12, iz.
nun huoneseensi,.
17. Pikemmin Taiwas m maa hukku, kuin
5. Ia hän kutzui tygönsä kaikki Herransa wel» rahtukan Laista pmo. Ps. ,02:27. Ies. 40:,.
l. 51:6. Matth. 5:18.
wolliset, ja sanoi ensimmäiselle: kuinga paljo
18. Joka emändänsä hyljä, ja nai toisen,
sinä olet minun Herralleni welkaa?
6. Mmm se sanoi, sata tynnyritä Öljyä. Ia hän teke huorin: ja joka sen mieheldä hyljätyn
hän sanoi hänelle: Ota kirzas ja istu pian, ja nai, hän teke huorin. Matth. s: ,2. l. 19:9.
Mark. 10:11. 1 Kor. 7: io.
kirloim wiisikymmendä.
paljoko
toiselle:
olet
m.
Sitte
hän
sanoi
sinä
19. Niin oli yxi rikas mies, joka waa>
7.
welkaa? Ia se sanoi: sam pundaa nisuja. Hän tetti häneniä Purpuralla ja kallilla liinamaat»
sanoi hänelle: om kirjas, jakirioita kahdexan- tella, ,a eli jokapäiwä ilosi» herkullisesti.
kymmendä.
20. Oli myös yxi kerjäjä, nimeldä Lazarus,
joka
makais hänen owensa edesa täynansä pai3. Ia Herra kiitti sitä määrää huonenhal
diam, että hän toimellisesti leki: sillä tämän sumila:
2i. Ia pyysi rawitta niistä muruista, jotka
mailman lapset owattoimellisemmat kuin wallapset',
pöydäldä putoisit: mutta koirat myös
rikkan
heidän sukukunnasansa.
keuden
Eph. 5- 8.
1 Thess. z: 5,
tulit, ja nuolit hänen paisumansa.
22. Nun tapahtui että kerjäjä kuoli ja wietin
6. Ia m»na myös sanon teille: tehkät teillenne ystawttä »väärästä Mammonasta': että Engeleildä Abrahamin helmaan: niin kuoli
kosta le mrwchetm, niin he korjawat teitä ijan- myös nkas, ia haudattin.
Match. 6: '9. l. 19:
23. Ia kosta hän Helwetisä waiwasi» oli,
kaikkisiin majoihin.
1 Tim. 6:18.
nosti hän silmänsä, ja näki Abrahamin mamtuk. 18:22.
10. Joka wahemmäsä on mkollinen *, se on bana ja Lazaruren hänen helmasanja.
myös paljosi» mkollinen: joka wahemmäsä on
24. Ia hän huusi sanoden: Isä Abraham,
waarä, se myös pallosi» on petollinen.
armahda minun päälleni, ja lähetä Lazarus
l. 19: 17.
kastamaan sormensa pää meteen, että hän jäh»dytäis minun kieleni; sillä minä kowin waiwa»
il. Jollet ts siis ole ollet lukolliset siinä wääM 66:24. M.,,:».
tM Mammonasa, kuka mlle sitä uffo kuiu tan tasa liekisä.
Mark.
'
oikia on?
9:44^
25. Niin
l

»

:

"

'

,<,.

.

*

-

«.

,

,6. i?- puk.

Niin sanoi Abraham: poikani, muista
hywääs elämäsäs ', niin
että sinä sait sinun
pahaa:
Mmm nyt hän lohduteByös Lazarus
I,b. 21: 12.
wmwamn.
tan ,ja sinä
paitzi
kaikkia
näitä,
on meidän ja
26. Ia
juopa
että ne
kiinmletty,
suuri
wälillä
teidän
lygönne
tääldä
teidän
sinne
tahtomat
wtka
Mnnä, ei he woi, e,kä sieldä mnnekkän tulla.
27. Niin hän sanoi: minä rukoilen siis sinua
M, essäs lähetät hänen minun Isäni koto«?.

'

10

Ewangelium

Ia Apostolit sanoit HERralle: lisä meille
ustoa.
6. Mutta HERra sanoi: jos teillä olis ul>
5.

ko niinkuin Sinapin siemen, ia te sanoisitte
tälle nietzäfikunapuulle: nouse ylös juurinensa,
ja istuttu sinus mereen: niin se kuulis teitä.

Match.

17:

22.

l.

21:

21.

Mark. 11: 23.
7. Mutta kenellä teistä on palwelia, joka
kyndä, taikka karjaa kaitze, ja kosta hän
metzästä kotia tule, että hän
kohta hä-

sano

Sillä minulla on »vitsi »veljeä, todista- nelle: menerualle?
8- Waan eikö hän pikemmin sano hänelle:
maan heille, ettei hekän tulisi tähän waiwan
malmista
minulle ehtollista, sormusta sinus, ,a
siaan.
palwele
niinkauwan kuin minä syön ja
Abraham:,
minua,
onMo»
Sanoi
heille
hänelle
29.
juon: ia syö ja ivo sinä sille?
kuultan
niirä.
propherar;
ia
fts
9. Mai kiiltäkö hän palweliatansa, että hän
1.34:16. loh. 5:39:45.
les. 8:22.
Ap. T. 15: 21. 1.17:11.
teki mitä hänelle kästetty oli? En luule.
io. Niin myös re, kosta re oletta kaikki
32. Mutm hän sanoi: Ei, Isä Abraham:
kmn reille tastetry on, mm sanojos
rehner,
tygönsä,
>okv kuolleista menis heidän
waan
-28.

kar: me olemma kelworromarpalwellar:
ja
ellei
me teimme
tuin meidän piri rekeman.
he Mosesta
31. Hän sanoi hänelle:
mpahtm,
jos
11.
11.
myös
niin
ei
kuin hän meni lerusakuule,
usto,
Prophemim
he
Ia
lemita päin, etm hän matkusti kestclda Sa,okv kuolleista ylösnousis.
marian >a Galilean.
12. Jakuin hän tuli yhteen kylään, kohtai,7. Luku.
sit händä kommenen spimlista miestä, ,otka
i Rristus neuwo karttamaan pahennusta, sopimattomutta, >a oinain töiden c-nstoon luot- Mambana seisoit:
tamista il. puhdilta »a. spltalltttt m estä m.
13. Ia korotit änenfä, sanoden: lEsil raOpetta tulenliststansa, ja ihmisten kähäristä sie» kas Mestari, armahda meidän päällemme.
hm aidaan.
14. Ia kosta hän ne näki, sanoi hän heille:
Opetuslapsillensa: se on mengät, ja osotmkat teitänne Papeille'. Ia
hän
sanoi
I-Wiinmahdocoin eccei pahennul-et tule *. tapahtui, että he mennesansä mlit puhtaxi.
Mutta woi händä, jongakaucm ne tulewat!
3 Mos. 13:2. 1.14:2. Match. 3:4.
Mark. 9: 42
iuk. 5: 14.
'»Match. 18 6,
2. Se olis hänelle parambi, että myllyn ki15. Niin yxi heistä, kosta hän näki että hän
wi ripustecmisin hänen kaulaansa, ia heitetäi- parattu oli, palais jällen ja kunnioitti Jusin mereen, kuin että hän jongun näistä pienis- malala suurella anella.
tä pahennais.
16. Ia langeis kaswoillensa hänen jalkainsa
weljes
ja kiitti händä. Ia
juureen,
ritto
3. Kawahmkat teitänne. Jos
oli Samarijos
,a
sinua wastan, nun nuhtele händä:
hän ianus.
itzensä paranda, niin anna hänelle andsri.
17. Mutta lEsiis wastaten sanoi: eikö kym3 Mos. 19:17. San. l. 17. 10. Syr. 19:13,14. menen puhdistettu? kusasta yhdexän owat?
Mmh. 18:15, 21. lak. 5: 19,20.
18. Ei ole muita löytty jotka palaisit Jupäiwasä
jos
kerma
rikmalala
kunnioitzemacm, kuin tämä muuka4- Ia
hän seitzemän
ko sinua mastan, ja seitzemän kerma panvösä lainen
swun mgos palaja, sanoden: mina kadun: 19 Ia hän sanoi haMUe.:
ja mene: si«nn anna hänelle andexi,
Match. i«
(NZ)
nun

Nlin he parcmnuren terisil.

sen

"

'.

se

-»^

nouse

P. Lukan
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ustos on sinun ivarcchmnut. Matth. 9:22.
1.12:52. tuk. 7:52
1.3:48. 1.13:42.
m. 20. Ia Phariseuxet kysyit häneldä: kos,
ka Jumalan waldakunda olis tulewa? Wastais hän heitä, ja sanoi: ei Jumalan waldakunda tule niin että se taitaisin nähtä:
2!. Ei myös heidän pidä sanoman: Katzo
tasa, katzo siellä; sillä katzo. Jumalan waldakunda on teidän kcstcllänne.
22. Niin hän sanoi Opetuslapsille: se aika
tule, että te halajatte nähdä yhtäkin ihmisen
Pojan päiwää ja et te saa nähdä.
23. Ia he sanowat teille: katzo tasa, katzo
älkät myös seuratko.
siellä: älkät ulosmengö,
Mark.
21. luk. 21:3.
1,3:
24:
23.
Matth.
pitkäisen
tuli Taiwan ala
24. Silla niinkuin
paista
päälle,
kuin Taija
kaikkein
leimahm,
myös
niin
on
ihmisen Poika
wan alla owat
Match. 24: ,7.
pänvänänsä olewa.
25. Mutta ennen tule hänen paljo kärsiä
ja hyljättä täldä sukukunnalda. 'Matth, 16:«.
Mark 3:31- 1.9:31»
1.17:22. 1.22:18.
luk.
9:22.
1.13-31»
1.12:33.
NUN

Mark. 5:34.

,

18. Lnk.
32. MuistakatLochin emändätä. M05
33. Jokainen kuin pyytä hengensä wapahta'
hm» sen kadotta: ja jokainen kuin sen kadotta
'?.

>

hän saatta sen elämään.

l. 24: 7,

26.

Ia niinkuin tapahtui Noen päilvinä,
niin myös tapahtu ihmisen Pojan päiminä.
26.

Match. 24:37.

1

Pet.

3:

20.

söit, joit, nait ja huolit*, haman
asti, kuin Noe Arkiin sisälle
siihen päiwään
meni s: ja wedenpaisumus tuli, ja hukutti kaikki,
'iMos. 6: 2.
l-i Mos. 7:7.
28. Niin myös tapahtui Lothin päiminä: he
söit, joit, ostit, myit, istutit, rakensit.
1 Mos. 19: 14.
päiwänä, kuin Loth Sodosinä
29. Mutta
ja tulikiweäTaiwasta,
tulda
läxi',
satoi
masta
i Mos. 19: ,4.
ja hukutti kaikki.
Jer. 59-40.
les.
13:19.
z Mos. 29:23.Am. ii. .lud. Ep.
v. 7.
ii>B.
4:
Hos.
oleman,
pitä
myös
päiwana
sinä
Niin
32.
27. He

1°:,».

1.16:25. Mark. 3:35» tuk. 9.24.
loh. »2: 25.
sanon
teille: sinä yönä owat kari
34. Minä

yhdellä »vuotella: yxi ylösotetan, ,a toinen
jätetän.

Matth, 24:40. 1 Thess. 4:17.
ynnä
jauhamat: yxi ylösotetan, j«
Kaxi
35.
toinen jätetän.
Matth. 24: 41.
yxi ylösotetan, ja
owat
kedolla:
Kaxi
36.

toinen jätetän.
37. Ia he wastaten sanoit hänelle: HERra,
kusi» siis? Niin hän sanoi heille: kusi» raato
on, sinne myös Kotkat kokonduwat. Job. ,9:,^
Matth. 24: 23.

18. Luku.

:

,

Match.

.,,.

l. lEsus neuwo wertaurella ahkeruteen rukoureja, n. phariscmen ja publiranin es,mer«
kiliä nöyryteen Jumalan palweluresa. m. H«a

wastaan

lapsia,

»v. wasta yhtä rikasta, mm

myös Opetuslapsia aututeen tulemisesta. v.l>>
moitta kärsimisensä; ,a paranda yhden sokian.
I.
hän sanoi myös heille »vertauren, että
aina rule rukoilla, ja ei was^a,
1. 11 : 5, 8» l. 2i: g6. Nom. 12: 12.
Eph. 6:18. Kol. 4:2. 1 Thess. 5:17.

2. Sanoden: Pxi Duomari oli yhdesä Kaupungisa, joka ei peljännyt lumalata, eikä hä-

lvennyt

ihmisiä.

Niin oli myös yxi Lesti siinä Kaupungisa,
joka tuli hänen tygönsä, sanoden: auta mi3.

nua riitaweljeldäni.
4. Ia ei hän tahtonut kauwan aikaa: Mutta wiimein sanoi hän itzellänsä, waikka en minä lumalata pelkä, engä häpe ihmisiä:
5. Kuitengin että tämä lesti waiwa minua,
tahdon minä händä autta, ettei hän wiimein
tulisi, ja nurisi minua.
6. Niin HENra sanoi: kuulkat mitä tämä
,
jona ihmisen PoikaUmoitetan.
paalia
katon
on,
ia wäärä Duomari sano:
31. Joka sinä päiwänä
älkön
niin
astuko
huonesa,
owat
kalunsa
7. Eiköstä Jumalan pidäisi hänen walituihänen
auttaman, jotka yötä ja päiwää händä
joka
tans
on,
pellolla
alas niitä ottamaan: Ia
myös
palailko
humalvat 5, pidä-ffö hänen sitä kärsimän?
takaisin.
niin älkön
*

.

.

17.

.*

Ilm. K.

0: io.

,

B.Ws

Ewangeliltm.

sanon
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18/

22. Käskysanat sinä tiedät: ei sinun pidä
hän autta heitä pian.
on tulema, löy- huorin tekemän: ei sinun pidä tappaman: et
Ku lengin kosta ihmisen Poika
sinun pidä warastaman ei sinun pidä määrää
tänekö hän ustoa maan pääldä?

8.

Minä

teille:

:

Tim. 3.-1, 2.
todistusta sanoman: kunnioita Isääs
2 Mos. 2Q: 12, :e.
11. 9. Niin hän myös sanoi muummille, jot5 Mos. 5:
1

Tim.

4:1.

2

"

ka itzepäällcnsä ustalsit, ettäHe olit hurstat, ja
muim l)löi,pal?ott, laman wcrtauxcn:
»a. Kaxi ihmistä menit nlös Templiin rukoilemaan; yxi Phariseus, ja toinen Pulikani.
n. Phariseus seisoi ja rukoili'näin itzellensä:
minä kiitän sinua Jumala, etten minä ole
niinkuin muut ihmiset, ryöwäri, wäärä, huolinlekiä, Mikka myös niinkuin tämä Publikani.

Ies. 1: 15. l. 38: 2. Ilm. K. 3: 17.
12. Kahdesti Miikoja minä paaston, ja annan
kymmenexet kaikista kuin minulla on.
13. Ia Publikani seisoi Mambana, eikä tahtonut silmiänsäkän ylösnosta taiwaseen päin':
mutta löi rindoinsa, ja sanoi: Jumala armahpäälleni.
*

da minun jyndlsen
Esi. 9: 6.
Dan. 9: 7, 8
14. Minä sanon teille: tämä meni kotiansa
hulstamdana kuin se toinen; sillä jokainen kuin
itzensä nlöndä, se aletan:ja joka hänensä alenda, se yiötän. Job, 22: 29. San. l. 29:
Uatth. 23: 12. iuk. 14: 11. 1 Pct. 5: 5.
'

~.

lak. 4:6, 12.
m. 15. Niin he toit myös hänen tygönsä lap'
fia, että hän heihin rupeis: Mutta koffa Opetuslapset sen näit, nuhtelit he niitä.
Matth.

19:1,3

Mark.

12?

iz.

kuinlE'usoli heitä kitzunutty,
.16.
zömä, sano, hän: sallikat lasten rulla minun
Mutm

Nom. 13: 9.
21.

Eph. <z:

2.

ja äitiäs.
16, :c.
Koi. 3: 22.

Niin hän sanoi: Nämät kalkki olen mi-

nä minun nuorudestani pitänyt.
22. Koffa lEsus sen kuuli, sanoi hän hänelle yxi sinulda wielä puuttu: myy kaikki mitä sinulla on, ja jaa waiwaisille, niin sinulla
pnä oleman mwara taiwasa *: ja tule, seura
Minua. Matth. 6: 19. l. 19: 21. i!im. s: ,9.
23. Waan kosta hän sen kuuli, tuli hän
murhellisexi; sillä hän oli sangen rikas.
24 Mutta koffa lEsus näki hänen murheiriksiinsa olewan, sanoi hän: kumssa
tar rulewar Jumalan waldakundaan
San. l. 11:28. Matth. 19: 23. Mark. 12:24:
1 Tim. 6: 9, 12.
25. Sillä huokiambi on kamelin käodä neulan silmän läpitze, kuin rikkan tulla Jumalan
»valdakundaan.
26. Ni n ne sanoit, jotka sen kuulit: Ia ku»
ka laita autuaxi tulla;
27. Multa hän sanoi: ne kuin owar mah«
dorraniar chm.sten rvkönä, ne owar mahdolllser Julnalan lakona.
Job 4,:
:

*

:

~

Jer

,32:

17.

Zak.

8: 6.

luk.

37»

1:

Niin Pemri »anoi: katzo me jätimme
kaikki, la seuraisimme sinua. Match 4:2».
l. 19: 27.

Mark.

12:

28.

luk. 5:

11.

29. Waan hän »anoi heille: totisesti sanon
tygöni, ,a älkät heim kieidäkö: Slllä senkat- minä heille: ei ole kengän, joka jätti huonen,
taiies, on Jumalan waldakunda.
mikka »vanhemmat, tcukka wchetMkka emänMatth. 18: 3. l. 19: 14. Mark. 12: 15. nän, taikka lapset Jumalan waldakunnan tähi?- Totisesti sanon minä teiye: ioka ei was- den,
5 Mos. ,2:9.
tcnom Jumalanmaldakundaaniinkuin lapsi',
3> Joka ei paljo enämbätä saa tällä aialla
»i hau ikänäns sichen sisälle tule.
jällensä', ja tulewaisesa mailmasa ijankaikki1 Kor. 14: 2Q.
1 Pct. 2: 2.
sen elämän.
Job. 4»: i2.
IV. 18 Ia häneldä kysyi »xi Päämiehistä ja
V. 31. Ia hän otti tygönsä ne kaxitoistakymsanoi: hyma Mestari, mitä minun pila teke- mendä, ja sanoi heille: katzo, me menemmä
män, että minä ijankaikkisen elämän saisin O)? Jerusalemiin, ja kaikki pitä täytettämän* kuin
(2) Gr pei-isin.
Prophetailda ihmisen Pojasta kirjoitetut owat.f
"

'

Matth. iy: 16. Mark. 12:17.
Match. 16: 21. l. 17: 22. l. 22: 13.
18; Niin JEms sanoi hänelle mitäs minua Mark. 8: 31. 1. 9:31. l. 12: 33. iuk. 9:22.

YYwaxi kutzut? E» ole KnÄn h?wä, waan 1.1 7: 25. 1. 24: 7, 26, »7.
Jumala.
les. 53: ?.

1-Ps.

22:

32.

7.

Sillä

P. Lukan
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32. Sillä hän ylönannetan pakanoille *, ja
pilkatan, ja häwäistän, ja syljetän:
Matth. 27: 2. luk. 23:1. loh. 18: 23.
Ap. T. 3'- iZ»
33. Ia kuin he owat hänen ruoskinet, Mppawat he hänen ja kolmandena päiwänä on
hän ylösnousema.
34. Ia ei he mitan näistä ymmärtänet: Ia
tämä puhe oli heildä niin peitetty, ettei he ym*

:

märtänet mitä sanottin.
35. Niin tapahtui, kosta hän lerikom lähestyi, että yxi sokia istui tien wieresä kerjäten.
Matth 20: 29. Mark. 10: 46.
Ia
36. kuin hän kuuli Kansan ohitzekäywän,
kysyi hän mikä se olis?

'8. 19. Luk.
että hän olis saanmU

metzäfikuna puuhun,
nen nähdä? sillä sen kautta

oli hän waeldapa,

Ia kuin hän tuli sichen paikkaan, kahoi
lEsus ylös, ja näki hänen, ,a sanoi hänelk»
Zakee, astu nopiasti alas; sillä minun pitä tänäpänä oleman sinun huonesas.
5.

6. Ia hän astui nopiasti alas, ja otti Hz,
nen iloiten wastan.
7. Ia kuin he sen näit, napisit he kaikki, että hän sisälle meni syndisen miehen tygö ole-

maan.

8- Mutta Zakeus seisoi, ja sanoi HERral.
le: katzo, HENra puolen minun tawaratani
annan minä waiwaisille: ja jos minä jongun
pettänyt olen', sen minä neljäkermisesti jället»
1.,: 14. -Z- Mos. 22:
37. He sanoit hänelle: lEsus Nazarmus annan,
tästä meni.
9. Niin lElus sanoi hänelle: tänäpänä on
ja
huusi,
sanoi: lEsu Dawi- tälle huonelle autuus tapahtunut, että hangin
38. Ia hän
minua.
din Poika, armahda
on Abrahamin Poika.
12. Sillä ihmisen poika ruli eyimaän j<l
39. Niin ne jotka ohitzemenit, toruit händä
waikmemaan; Mutm hän huusi sitä mämmin: wap chramaan sira kuin kadonnur oii.

s

"

»

~

~,,

Dawidin Poika armahda minua.
40. Niin lEsus seisahti, jakasti händä talutta tygönsä. Ia kuin hän lähestyi, kysyi hän
,

häneldä

,

41. Sanoden: Mitäs tahdot, että minun
pitä sinulle lekemän? Hän sanoi: HERra,
että minä näköni jällen saisin,
42. Ia lEsus sanoi hänelle: ole näkemä:
l. 17 »?.
sinun ustos autti sinua. näkynsä,
ja seurais
43. Ia hän sai kohta
händä, jakunnioitzi Jumalala: ja kaikki Kan-

sa, kuin

sen näit, kiitit lumalata.
19.

Luku.

lEsus johhatta Zakeuxen käandymyxeen.
». Sano
wertauxen ic>. leiwistästa. v» Aja Jerusalemiin, ja irkein walitta sen surkiata tilaa,
iv. puhdista Templin.
i.
hän me.nl sisälle, ja waelsi Jerikon lä1

stza pitze.

2. Ja katzo, yxi mies oli nimeldä Zakeus,
joka oli Publikanein päämies, ja hän oli rikas.
3. Ia hän pyysi nähdä lEsusta. kuka hän

Match.

12:

6. l. 15: 24.
Ap. T. 13: 46.

l. 13:

11.

11. ii. Mutta koska he nämät kuullet olit,sa,
noi hän wielä yhden wertauxen: että hän oli
juuri läsnä lerusalemita, ja että he luulit Jumalan waldakunnan kohta ilmoitetMwan.
12. Sanoi hän siis: yxi Herrasmies matkusti kaukaiseen maakundaan *, itzellensä waldakundaa ottamaan, ja aikoi jällen palalta:
Matth. 25: 14. Mark. iz: 34.
Niin
hän kutzui tygönsä kymmenen paliz.
weliatansa, ja andoi heille kymmenen leiwistätä,
ja sanoi heille: tehkät kauppaa niinkauwan kuin
minä tulen.
14. Mutta hänen kylänsä asujat wihaisit händä, ja lähetit sanansaattajat hänen jälkeensä,
sanoden; en me tahdo, että tämä meitä wallitze.
15- Ia tapahtui kosta hän palais, sitte kuin
hän sai waldakunnan, kasti hän kutzua ne palweliat tygönsä, joille hän oli rahansa andanut:
tietäxensä, mitä kukin kaupallansa toimitta,
nut oli.
16. Niin tuli ensimmäinen, ja sanoi: Herra, sinun leiwistäs on kymmenen leiwistätä
*

sillä hän oli wattkaswatmnut.
wähainen.
tansa
4. Ia hän samois edellä, meni ylös yhteen
17. Ia hän sanoi hänelle: oikein hywä val,
dlis: eikä saanut Kansalda;

Ma:

Luk.

Ewangelium.
IQ5
»elia: ettäs wähasä olit uskollinen», sinulla 31. Ia jos joku teildä kysy: mixi te sitä pääspicä walda kylnmmen Kaupungin päälle ole- tätte? niin sanokat hänelle: HERra tätä mrl. ,6: id.
witze.
ma»:
myös
ja sanoi: Herra, simli,
18. Toinen
32. Niin lähetetyt lnenit, ja löysit niinkuin
on
oli heille sanonut.
wiisi
leiwissää
kaswatmnut.
hän
lelwiffäs
M
myös
sanoi
Kosta he nyt päästtt warsaa, sanoisen
Niin
hän
Ole
hänelle:
si
n
ä33.
19.
Kaupungin
isändä heille: mixi te päästätte »varsaa:
haldia.
kin wiiden
ja
tuli,
sanoi: Herra katzo,
20. Ia kolmas
34- Waan he 'sanoit: HERra tätä tarM on sinun leilvistäs, joka minulla hikilii- witze.
oli:
nasa21.kätkettyininä
35. Ia he weit sen lEsuxen tygö, japanit
pelkäisin
ettäs
kowa
Sillä
sinua
waatteusa warsan päälle *, ja istutit lEsuxen
joms
olet:
et
otat,
pannut,
tallelle
9:9. loh. 12: ,4, »c.
sinä
sen päälle. 'Zak. matkusti,
mies
leivitit he waatkosta
hän
janiität jotas et kylwänyt.
Ia
36.
»Hui,. 9:,,.
22. Hän sanoi hänelle: sinun suusms
minä tensa tielle.
37- Ia kuin hän jo lähestyi alas menemään
sinä tie- Oljylnäeldä,
sinun duomitzet», sinä paha palwelia:
joka
rupeis koko Opetuslasten joukko
otan jota en
sit minun kowaxi miehexi,
ja
jota
pannut,
minä tallelle
leikkaan
en minä iloiten kiittämään lumalata suurella anella
'2 Sam. 1:16. Matth. 12: Z7.
kylwänyt:
kaikista niistä woimallisista töistä kuin he näh23. Ia mixet sinä andanut minun rahaani net olit.
lvaihetos pöydälle? Ia minä olisin tulduani 38. Sanoden: Siunattu olkon se kuin tule
Kuningas HERran nimeen ".' rauha f Taisaanut.
sen kasmoin kansa jällentykönä
ottawahasi», ja kunnia korkeuxisa.' §
Niin
hän
sanoi
24.
seisomille:
kat pois se leiwistä häneldä, ja andakat sille "Ps. 118:26. -j-Evh. 2:14. H iuk. 2:14.
jolla kymmenen leiwistätä on. Match. ,5-28.
39. Ia muutamat Phariseuxista, Kansan
25. Niin he sanoit hänelle: Herra, hänellä seasta, sanoit hänelle: Mestari, nuhtele Ope19-

'

.

,

'

on kymmenen leiwistätä.
26. Sillä minä sanon teille, jolla on, hänelle pitä annettaman: jaHäneldä, jolla ei ole,
pitä poisotetMman.
sekin kuin hänellä on,
1,
Matth. 13:12. 25: 29. Mark. 4: 25.
luk. 3: 18.
Kuitengin
ne minun »viholliseni, jotka ei
27.
tahtonet minun anda wallim heitänsä, luokat
tänne, ja mestakat heitä-minun edesäni,
28. Ia kuin hän nämät puhunut oli, meni
hän edellä ja waelsi ylös Jerusalemia päin.
Mark. 10: 32.

iii. 29. Ia tapahtui, kosta hän lähestyi
VethpageM ja BethaniaM, ja tuli sm »vuoren
tygö, joka Öljymäexi kutzutan, lähetti hän

kaxi Opetuslapsistansa

:

Match.

«:

1.

tuslapsias.
42.

Ia hän wastaten sanoi heille: Minä sa-

non teille: jos nämät »vaikenemat, niin kiwet
pitä huutaman.
Hab. 2:11.
41. Ia kuin hän lähemmä tuli, katzoi hän
Kaupungin päälle, itki händä,
42. Ia sanoi: Jos sinäkin tiedäisit, niin
sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopis. Mutta nyt owat ne kätke-

sinun silmäis edestä.
sinun ylitzes, että sinun wihollises ffantzawat(>) sinun,
,a ymbäri piirittäwät sinun, ja ahdistamat sinun jokakulmalda: K» s. 0. saartamat.
44. Ia maahan tasoittamat sinun, ja sinun lapses, jotka sinusa owat, ja ei jätä sinusa kiwe kilven päälle*; ettes sinun etzikosaikaa tundenut.
1 Kun. 9: 7,8. Mik.;:».
Match. 24:1, 2. Mark. 13:2. luk. 21:6.
tyt

43. Sillä ne päiwät pitä tuleman

Mark.
mengät kylään, joka on teidän edesänne: ja kuin te siihen tuletta sisälle,
»iin te löydätte »varsan sidottuna, jonga päälIV. 45. Ia hän meni sisälle Templiin, rupeis
lä ei yxikän ihminen kostan istunut ole: pääs- aiamaan siitä ulos ostaim ja myypiä,
täkät se, ja luokat tänne.
Match. 21: 12. Mark. 11: n, 15.
(O)
46. Sano32. Sanoden :

11:

1.

'

P. Lukan
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19. 20. Luk.

46. Sanoden heille: kirjoitettu on: Minun
huoneni on rukous huone*. Mmra re olet, muille maille kauwaxi aikaa. "Its.?:,.
ra sin rehner ryöwarltren luolaxi.
Jer. 2:21. l. 12: 12. Matth. 21: 3,.

les. 56:7. Jer. 7:11.
Matth. 21:13. Mark._n: 17.
47- Ia hän opetti jokapäiwä Tcmplisä.
Mutta Pappein Päämiehet jaKirjanoppenet,
ja Kansan wanhimmat etzeit händä surinatal. 8:,/.
xensa. Mark. n:,«. loh. 7:13. tekemän;
48. Ia ei tiennet mitä heidän piti
silla kaikki Kansa rippui hänesä, jakuulit hänKun. 8:29,32.

dä.

20.

Luku.

lEsus wastaa ludalaisten kysymyreen kyn. Juttele wertauxen wiinamäen
miehistä. m. Opetta ludalaisia werorahan
maramisesta. iv. Sadduseuna kuolluitten ylös»
».

symyxellä.

Mark. 12: 1.
ajallansa,
lähetti hän palwelian »el,
Ia
domiesten tygo, etta he andaisit hänelle wiina,
mäen hedelmästä. Mutta ne peldomiehet vie,
xit sen, ja poislähetit tyhjänä.
11. Ia hän lähetti wielä toisen palwelian»
mutta he myös sen piexit ja pilkkaisit, ja poii,
lähetit tyhjänä.
10.

Ia hän lähetti wielä kolmannen: Mutta
he myös sen haawoitit, jasyöxit ulos.
13. Niin wiinamäen isändä sanoi: mitä minä teen minä lähetän minun rakkan poikani:
kosta he hänen näkewät, niin he karttuivat
12.

händä.

sen

näit, ajat14. Mutta kosta peldomiehet
v. Osotta Rristuxen Jumalan telit he itzellänsä, sanoden: tämä on perillinen Vpojaxi. vi. Maroitta Rirjanoppenuitten ylpe- tulkat, tappakamme händä s, että perindö
tulis
yttä ja ahneutta karttamaan.
'Ps.,:B. Ebr. 1:2.
meidän omaxemme.
tapahtui yhtenä niistä päiwistä, kosta -j- 1 Mos. 37: 18. Matth. 26:3. l. 27:1.
I.
11: 53.
hän Kansaa opetti Tcmplisä, ia
syoxit
nais Ewangeliumia, tulit ylimmäiset Papit,
ulos
15. Ia he
hanen »viinamäestä ja
tapoit. Mimstä wiinamäen isändä on tekewä
jaKirjanoppenet ja wanhimmat.
nousemisesta,

saar-

.loh.

Match.

2i: 23. Mark. 11: 27.
heillen?
puhuit
16. Hän tule, ja hukka nämät peldomiehet,
hänen tygönsä sanoden: SaIa
nos meille millä mallalla sinä tätä teet? Eli ja anda wiinamäen muille. Kuin he kuulit,
kuka sinulle tämän wallan on andanut?
sanoit he: pois
Ap.T-4:?- 1.7:27.
17. Mutta hän kahahti heidän päällensä, ja
3. Niin lEsus wastaten sanoi heille: Minä sanoi: mitasta on, kuin kirjoitettu on? Se
kysyn myös teildä yhtä asiam, wastakat mi- kiwi jongarakendajat hylkäisit, on tullut nurkka kilvexi?
nua.
Ps i>B: 22. les. 8: 14, »s.
16.
taikka
l.
28:
Taiwasta,
Matth. 21: 42. Mark. 12: 10.
4. Oliko Johannexen kaste
Ap.
11:20.
11.
Rom. 9: 33- 1 Pet. 2: 4, 7.
Malk.
T.
Matth. 21:25.
4:
ihmisildä?
jos
18.
itzellänsä,
ajattelit
sanoden:
Jokainen kuin lange sen kiwcn päälle,
s. Niin he
mi- runnellan: mutta jongapäälle se lange,
Taiwasta, niin hän
me
hän
2.

se.
se

sanomme:

sano:

xette siis händä ustonet?
6. Mutta jos me sanomma: ihmisildä, niin
kaikki Kansa kiwittä meidän: Sillä he ustoit
että Johannes oli Propheta.
7. Ia he wastaisit, ettei he tiennet kusta se
oli8. Niin sanoi lEsus heille: en mmä myös
minä näitä teen.
sano teille, millä woimalla
11. 9. Niin hän rupeis sanomaan Kansalle
tämän wertauxen: yxi mies istutti wiinamäen',
.

«

sen

sen

se

Zak. 12: z.
Ia Pappein päämiehet ia kirjanoppenet
hända sillä hetkellä kunniotta: waan he
pelkäisit Kansaa: Sillä he ymmärsit, että hän
heille tämän wermuxen sanonut oli.
i'i. 22. Ia he wartioihit händä, ja lähetit
»väjyjät, lotka piti heitänsä huriiari teeitelemän: että he hänen puhesa saisit kiinni', ja
cmliaisit ylön Esiivallallc ja Maanmanhimman
halduun.
Match. «2: is. Mark. 12:
21. Ia

muserM.
19.
pi ysil

'

~.

Ewangelium.
IO?
20. 21. Lllk.
37. Mutta että ne kuollet ylösnousemat, sen
2i. Ia he kysyit häneldä, ja sanoit: Mestaja
ri, me tiedämme ettäs oikein sanot opetat, on myös Moses pensan tykönä osottanut, koshän sanoi HERran Abrahamin lumalaxi,
<a et katzo ihmisen muotoa waan opetat Ju- ka
ja
,s.
tien totudesa.
Isaakin lumalaxi, ja Jakobin lumalaxi.
Matth. 22.malan Sopiko
2
meidän
anda Keisarille weroa, Mos. 3: 6. Matth. 22:32, Vtark. 12:26.
,2.
Ap. T. 7: 32. Ebr. 11: 16.
taikka ei?
ymmärsi
ei Jumala ole kuolluitten Jumakuin
kawaMutta
hän
38.
heidän
23. Mutta
ludensa, sanoi hän heille: mitä te minua kiu- la, waan eläwitten; sillä kaikki hänelle eläivitt.
39. Niin wastaisit muutamatKirjanoppenuissalle?
kenengä
ja sanoit: Mestari, oikein sinä sanoit.
minulle
M,
»veroraha,
Osottakat
24.
kuwa ja päällekirjoitus siinä on? He wastaisit 40. Ia ei he rohjennet häneldä mitan enämbätä kysyä.
ja sanoit Keisarin.
:
V. 41. Niin hän sanoi heille: kuinga he
2;. Niin hän sanoi heille andakar Reisi»,
nomat
*,
ja
Kristuxen Dawidin Pojaxi?
Jumalalle
Me kuin keisarin owar
owar.
Match. 17: 25.
Matth. 22: 41, :c. Mark. 12: 35.
kuin Jumalan
22:
21.
Nom.
l.
42. Ia Dawid itze
PsalMri raämatu13: 7.
Minnet
minun
puhettansa
ei
sanoi
HERralleni,
hänen
26. Ia he
KanHERra
istu
minun oikialle kädelleni.
Ps. ii« 1.
edesä laitta: waan ihmettelit hänen
Ap T. 2: 34. Ebr. 1: 13. l. io: 12.
taustansa, jawaikenit.
IV. 27. Niin tulit muutamat Saddusenxista,
43. Siihenasti kuin minä panen sinun lvihol(jotka kieldäwät ylösnousemisen *,) ja kysyit lises sinun jalkais astinlaudaxi. iKor. 15:
Dawid kutzu hänen HERMatch. 22: 2;. Mark 12: 18.
44. Kosta
häneldä.
Ap. T. 23: 8.
raxensa, kuingasiishän on hänen Poikansa?
VI. 45. Mutta kosta kaikki Kansa
28. Sanoden: Mestari, Moses kirjotti meilkuule, jos jongun weli kuole, jolla emändä oli, ja li, sanoi hän Opetuslapsillensa:
kuolis lapsitoinna, niin hänen weljensä pitä
46. Kawahmkm teitänne Kirjanoppenuista
waimon otaman, ja weljellensä siemenen jotka tahtowat käydä pickisä waatteisa, ja ottamat hywäxi terwetyxet Turulla, ja ylimmäiherättämän.
5 Mos. 25: 5.
weljeä:
olit
Niin
seitzemän
29.
ensimmäinen set istuimet Synagogisa, ja ylimmäiset siat ehotti emännän, ja kuoli lapsitoinna.
tollisisa. Matth. 2,: 5, 6. Mark. 12: ,8, 29.
luk. 11: 43.
waimon, ja myös
30. Ia toinen otti
kuoli lapsitoinna.
47. Jotka syömät lestein huonet, ja muodo: ja niin kaikki
31. Ia kolmas otti myös
xi pitämät pitkät rukouxet: heidän pitä saaman
jättmet
lapsia,
ja
kuolit.
sitä rastamman duomion. Match. 2,: 14.
seitzemän, eikä
Mark. 12: 40. Tit. 1: 11.
32. Kaikkein wiimein kuoli myös waimo.
33. Sentähden ylösnousemisesa, kenengä heis2i. Luku.
täse waimo pitä oleman? Sillä kaikki seitzemän
pitänet.
owat
»vaimonansa
i. Rristuo puhu yhden köyhän lesten lahjan o34> Ia lEsus wastaten sanoi heille: tämän tollisudesta. n Templin ja Jerusalemin hawityxestä. m. Mailman lopun edellä käywäisistH
mailman lapset naimat ja huolewat.
3;. Mmm ne jotka otollisexi tulewat sille merkeistä waroiturella. iv. Opetta joka päiwä
mailmalle, ja ylösnousemiselle kuolluista, ei he Lemplisä.
nai eikä huole:
I. 3tt>utta kuin hän katzoi, näki hän rikkat
<"l paneman lahjojansa uhri arkkuun.
36. Sillä ei he mä kuolla taida; sillä he o,
Engelitten
ja
wat
2 Kun. 12: 9. Mark. 12: 41.
kaltaiset: he owat Jumalan
lapset ", että he omat ylösnousemisen lapset.
2. Hän näki myös yhden könhän lesten pal loh.z: 2.
neman siihen kaxi ropoja.
(O 2)
3- Ia
,

:

sa-

'

»vas-

san

sa:

sano

:

*

sen

se
sen

sen

se

sen

se

sen

'

P. Lukan

108

3. Ia sanoi: totisesti sanon minä teille: tämä köyhä lesti pani enämmän kuin nämät
kaikki.
4. Sillä kaikki nämät panit siitä kuin heillä
lijari oli Jumalan uhrixi; waan tämä pani
köyhydestänsä kaiken hänen mwaransa kuin

Kor. 8:12.
hänellä oli.
tt. 5. Ia kuin muutamat sanoit hänelle Templistä: kuinga kauneilla kiivillä ja kappaleillasi'
kaunistettu oli *, niin hän sanoi:

2i. Luk.
puhua, eikä Kilo<.

den', jota ei he woi wastan
wastan kaikki jo:ka teitä wastan owat :>
2 Mos. 4:
12., lesi 54:17. Ap. T 6: 15
16. Niin te myös ylönanneMn wanhimmil,
da, wcljildä, langoilda, ja ystäwildä j«

*

muutamat

lcistä he tappamat, f

"Mik. 7: 6. -x Ap.T.?: zy. l. i,- 2
17. Ia te tuletta wihatmwaxi kaikilda minun nimeni tähden: Match. 10:22. Mark.,,-,,
18. Waan ei hiuskarwakan pidä teidän pääst
tänne hukkunmn. Sam. 14: 4s. 2 Sain. 14."Match. 24:1. Mark. 13:1.
6. Naitakö te katzeletta? ne päiwät pitä tu1 Kun. 1: 52. Matth. 12: 3c».
päälle
jätettäjoina
kiwe
pidä
leman
ei
kiwen
19. pirakar reidän sielunne kärsiwällift»
män, jota ei maahan jaoteta. 1 Kun 9:7,8. desa.
22. Mutta kossa te näettä Jerusalemin sota.
Jer. 26: 18. Mik. 3: 12. luk. 19: 43.
ja
kysyit
häneldä,
piiritetmwän niin tietkät että hänen
Niin
sanoit:
wäeldä
he
Mes7.
tari, kostasta nämät tapahtumat? ja mikä perikatonsa *on lähestynyt.
Dan. 9: ,7.
merkki on, kosia nämät tulewat?
Matth. 24: iz. Mark. 13:14.
21. Silloin ne jotka ludeasa owat, paelkan
8. Hän sanoi: katzokat, ettei teitä petetä:
ja
sillä moni tule minun Nimeeni *, sano: mi- »vuorille: ja jolka hänen kcstellänsä o»vat, ne
nä se olen: aika on kyllä läsnä, älkät kuiten- lähtekän sieldä ulos: ja jotka maalla owat,ä/gan heitä seuratko.
Jer. 14: ,4 l. 2;: 16.21. kän häneen niengö sisälle.
22. Sillä ne owat kostopcuwät ', etta kaik.
l. 29: 8- Matth. 24: 4. Eph. 5: 6. Kol. 2:8.
täyteläisin
2 Thess. 2:2,3.
1 loh. 4:1.
kuin kirjoitetut owat. 'Dan. 9,, i.
ki
kapinoija
23. Mutta woi rastaita ja imettewäisiä nii9. Mutta kosta te kuuletta sotia
pitä
peljästykö;
päiwinä! Sillä suuri waiwa pitä maan
nämät
ennä
ta, niin älkät
sillä
oleman,' ja wiha tämän Kansan päällä.
loppu
päällä
ole.
tapahtuman:
ivaan
ei
kohta
sin
12. Niin hän sanoi heille: Kansa nouse Kan24. Ia heidän pitä langeman miekan terään,
ja
ja
waldakunda
waldakundaa
wastan,
washe wiedän fangixi kaikkinaisen Kansan se»
saa :
kaan:
tan
Ia Jerusalem pitä MUatMman pakales. 19:
11. Ia suuret maan wapistuxet pita jokapai- noilda, siehen asti kuin pakanain aika täytetän.
Rom. II: 2Z.
kasa tuleman, nälkä ja rutto, kauhistuxet ja 111.
pitä oleman Auringosilja
merkit
tapahtumat.
2f.
Ia
Taiwasta
suuret ihmet
ja
tähdcisä Ia maasa Kansalla ah12. Mutta ennen näitä kaikkia heittäwät he Kuusa
ja
andaepäillyxen
wainowat
distus
tähden. Ia Meri ja aallot pikätensä teidän päällenne*, jafangiuteen,
wc,
ja
pauhaman:
'
tä
Synagogiin
wat ylön teitä
Ies. 1;: 10. Hes. ,2: 7.
mi2:12.
l.
eteen,
Kuningasten
ja
Joel.
3: 15.
Esimiesten
Matth. 24: 29.
täwät teitä
Mark. 13:24. 2Pct. 3:12,12. Ilm.K. 6:12.
nun Nimeni tähden.
Match. 10: 17.
26. Ia ihmiset maasi» pitä näändymän pell. 24: 9. Mark. 13: 9- loh. 15: 22. l. 16:2.
ja odottamisen tähden, niitä kuin maa»
won
l.
Ap.T. 4: 35:18. 1.12:4. 1.16:24.
piirin
päälle tulemat: sillä taiwan woimat pitä
2: 12.
K.
1.25:23. Ilm.
teille
liikutettaman.
tapahtu
todistuxexi.
13. Mutta se
sydämiinne,
27. Ia silloin heidän pitä näkemän ihmisey
14. Niin pangat nyt se teidän
tuleman pilwisä suurella woimallaj ja
pitä
Pojan
teidän
kuinga
ajattelisi,
ennen
edesettette
kunnialla. Dan. 7:10. Match. 16.-27. l. 24:'».
Match. 10: 19.
tänne wastaman :
1.25:31. 1.26:64. Mark. 13:26. 1.14:62.
Mark. 13: 11. luk. 12: 11.
1: ?ja wiisau- Ap. T. 1: 1. 2 Thess. 1: 12. Ilm. K.cm«,m
annan
suun
minä
teille
Sillä
15.
28. Mutta
2

,

,

,

*

*

«.

'

'

-

IO9
Ewnngelillm.
21.22. Lllk.
lapsiansa nöyryteen, lohdutupMa. iv. puhu
28. Mutta koffa nämät rupemat tapahtu- pccarin
langemmesta ja niille misillekkm läpäänne
ja
katzokat,
ylös;
nostatat
maan, niin
hestywäisistä
kiusauxista- v. Autoile Jumala»
lähesty.
silloin
«llä teidän lunastuxenne
wihan alla, petetän, ja kiinni oletan. , vi. peRom. 8: 23.
tarin langemus ja katuMlw. vi,. INsusta pil29. Ia hän sanoi heille wertauxen': katzo- katan, j« hän duomimn hengellifeO.aiksudesa.
kat fikunapuuta, ja kaikkia puita:
!. A)iin lähestyi makian leiwän juhlapPwä,
Matth. 24: 32. Mark. 13: 23.
joka Pääsiäisexi kutzutan.
ne jo puhkewat, niin te näette, ja
32. Kosta ymmärrätte,
2
Mos. 12:15. Matth. 26:2. Mark. 14:1.
että siiwi on jo läsjhe teistänne
,

»

2. Ia ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet
kuinga he olisit hänen saanet tappa*:
etzeit,
te
te,
myös
kosta näettä nämät tazi. Niin
Mutta
että
he pelkäisit Kansaa.
Ps. 2:,.
Jumalan waldakunda
pahtuman, tietkät
loh. 11: 47. Ap. T. 4:27»n läsnä.
Niin
Samn oli ludan sisälle mennyt>
-3.
mmä
teille:
ei
tämän
sanon
su32. Totisesti
jonga
liikanimi oli Istariot', joka oli kahdenkukunnan pidä suingan hukkuman, siihenasti
toistakymmenen
lugusta.
'Match. 26:14.
kuin nämät kaikki tapahtuivat.
Mark.
12.
ja
maa
on
waan
14:
loh.
13: 2, 27.
hukkuwa,
Taiwas
33.
4. Ia hän meni pois, ja puhutteli ylimmäiminun sanani ei pidä ikanans hukkandusiä Papeja ja Päämiehiä, kuinga hän oli häman. Ps. 102:27. les. 5>:6. Match. 24:35. nen
Ebr. 1: 11. 2 Pet. 3:7.
heille pettälvä.
ettei
5.
Ia he ihastuit: ja lupaisit hänelle rahaa.
teitänne,
teidän
34. Mutta kawahtakat
6.
ylönsnömisestä,
hän lupais sen heille: ja etzei soweliasja
Ia
sydämenne kostan raskauteta
juopumisesta *, ja elatuxen murhesta, ja se ta aikaa saadaxensi» händä pettä ilman hasuta.
päiwä tule akista teidän päällenne. "Rom i,:,,. 11. 7. Niin makian leiwän päiwä tuli, jona
Pääsiäis lammas piti teurastettaman.
1 Thess. 5:6.
1 Pet. 4:7.
1.5:3.
Matth. 26:17. Mark. 14:12,13.
35. Sillä se tule niinkuin paula kaikkein yli8. Ia hän lähetti Petarin ja Johannexen,
tze, iotka koko maan päällä asumat.
°i Thess. 5:2. 2 Pct. 3:12. Ilm. K. 3: 3- sanoden: mengät »valmistamaan meille Pää1. 16: 15.
siäis lammas syödäxemme.
36. Sentähden walwokat, ja ainarukoilkat',
9. Niin he sanoit hänelle: kusas tahdot meiettä te mahdolliset olisitta kaikkia näitä »välttä- tä »valmistamaan ?
i2. Hän sanoi heille: katzo, kosta te Kaumään, jotka pitä tapahtuman, ja seisomaan
pungiin
Pojan
Matth. 24: 42.
sisälle tuletta, kohtaa teidän yxi ihmiihmisen
edesä.
'l. 25: iZ. Mark. 13: 33. luk. 12: 42.
nen kandain wesiastiata: seuratkat händä siil. 18: 1.
hen huonesem johonga hän mene:
IV. 37. Ia hän opetti päiwälla tcmplisä:
ii. Ia sanokat sen huonen perhenisännälle:
mutta yöllä meni hän u.los, ja oli yötä sillä Mestari sano sinulle: kusi» on maja, josa minä syön Pääsiäis lamban Opetuslasteni kansi»?
«vuorella, joka kutzutan Oljymäexi.
12. Ia hän osotta teille suuren Salin rakeloh. 8: 1, 2.
38. Ia kaikki Kansa tuli warhain hanen ty- tun: walmistakat siellä.
gönsä templiin, händä kuulemaan.
13. Niin he menit, ja löysit niinkuin hän
heille sanonut oli: ja »valmistit Pääsiäis lamban.
22. Kuku.
14. Ia kuin jo aika tullut oli, istui hän pöyl ludalaisten neuwonpide lEsuren surmatykönä ja kaxitoistakymmendä Aoostolim
dän
misesta, ja liitto ludaxen kansa. il. lEsus syö
pääsiäis lamban, ja säätä Altarin Sakramen- hänen kansans. Match. 26:20. Mark. 14:17.
tin, ul. puhu pettäjästänsä, ja neuwo Opetus15. Ia hän sanoi heille: minä olen halulla

nä.

'

*

'

3)

haluin-

P. Lukan

IIQ

yalainnut syödä tätä

Pääsiäislammasta

tei-

22.

Luk.

Isäni sääsi minulle, waldakunnan:

"""

1. 12: 32.
dän kansanne, ennen kuin minä kärsin.
minä
teille:
teidän
pitä
syömän ja juoman »i.
16. Sillä
etten minä suinsanon
32. Että
gan sillen siitä syö, siihenasti kuin se täytetän nun pöydälläni, minun waldakunnasani, j«
istuman istuimilla -, ja duomitzeman kaxltois,
Jumalan waldakunnasa.
ja
otti
täkvmmendä Israelin sukukundaa.
Kalkin,
kiitti,
othän
sanoi:
17. Ia
takat ja jakakat keskenänne.
Matth. 19: 28. Ilm. K. 3: 21.
IV. 31. Niin sanoi myös HERra: Simon
18. Sillä mlnä sanon teille: etten minä suingan juo wiinapuun hedelmästä siihenasti kuin Simon, katzo, Satan on teitä pyytänyt'*iPets:,.
seuloaxensa niinkuin nisuja.
Jumalan waldakunda tule.
Matth. 26: 29. Mark. 14: 25.
32. Waan minä rukoilin sinun edestäs, ett19. Ia han orri leiwän, kiirri ja mursi, ei sinun uffos puuttuman pidä. Ia kuin fi«z
ja andoi heille *, sanoden: tämä on minun kerran palajar, niin wahwista weljejäs.
Ruumini, joka reidän edestänne anneran:
33. Niin hän sanoi hänelle: HERra, mise tehkät minun muistoxeni. Match. ,6:26. nä olen walmis sinun kansas sekä sanainteen
»

*

Mark. 14: 22. 1 Kor. 11: 23.
Niin
kalkin ehrollisin jälken,
kalkki
on uusi TestaTama
sanoden:
menti, minun weresani, joka reidän edestänne wuodareran.
m. 21. Kuitengin katzo, minun pettäjäni käsi on minun kansani pöydällä: Matth. 26:21,»;.
Mark. 14: 18. loh. 13: 21.
22. Ia tosin ihmisen Poika mene niinkuin
päätetty on*: kuitengin woi sitä ihmistä, jolda hän petetän.'
'Ps. 41:10. loh. 12:18.
22.

se

T. 1: 16.
kyselemään keskenänsä:
rupeisit
23. Ia he
kuka olis se heistä, joka sen tekewä olis?
24. Mutta heidän »välillensä tuli myös riita kuka heistä näkyis suurin olewan.
Ap.

'

"

Matth. 22: 24.

Mark. 12:41.

25. Niin hän sanoi heille: Kansain Kuningat wallitzewat heitä, ja joilla walda on hei-

että kuolemaan menemään.
34. Mutta hän sanoi: Petari, minä sanon
sinulle, ei laula tänäpänä Kukkoi ennen, kuin
sinä kolmasti kiellät tundewas minua.

Matth. 26: 34. Mark. 14: 32.
loh- 13: 38.
3s. Ia hän sanoi heille: kosta minä lähetin
.

teidän ilman säkitä, ja kukkarota ja kengitä,
puutuiko teildä mitan? He sanoit: Ei mitan.
Matth. 12:9. Mark. 6: 3. luk. 9: 3.
l. 12: 4.
Niin
hän
36.
sanoi heille: waan nyt, jolla
säkki on, ottakan sen, niin myös kukkaron:
myykän hamensa, ja ostaja jolla ei ole,
kan miekan.
37. Sillä minä sanon teille: wielä sekin kuin
kirjoitettu on, pitä minusa täytettämän: Hän
on pahantekiäin sekaan luettu*: sillä ne kuin
minusta kirjoitetut owat pitä loppuman.
"les. 53:12. Mark. 15:28.
38. Niin he sanoit: HERra, katzo, tala
on kaxi miekkaa. Hän sanoi heille: Kyllä

se

dän ylitzensä, ne kutzutan armollisixi Herroixi.
26. Mutta er te niin, waan joka teistä suusu»
rin on, se olkon niinkuin nuorin*: ja joka ypaljoka
olkon
niinkuin
nä
on.
se
se
limmäinen on,
V. 39. Ia hän lari ulos, ja meni niinkuin
wele:
1.9:48- iPet. 5:;.
joka
tapansa oli, Öljymäelle': niin seuraisit
kumbi
on?
atrioise
hänen
Sillä
suurcmbi
27.
tze, taikka se joka palivele? eikö joka atrioi- 5myös hända hänen Opetuslapsensa.
he? mutta minä olen teidän keskellänne niinMatth. 26: 36. Mark. i4:.32. loh. 8-1.
l. 18: 1.
kuin se joka palwele. Matth. 20:28. loh. 12:14.
Phil. 2: 7.
42. Ia kuin hän siihen paikkaan tuli, sanoi
28. Mutta te oletta ne, jotka minun kiu- hän heille: rukoilkat ettet te tulisi kiusauxecn.
*

se

sauxiscmi minun kansani pysyitte.
29. Ia minä säädän teille, niinkuin minun

Matth.

41.

26: 41.

Mark. 14: 38.

Ia hän erkani heistä lähes kiwellä hettm,

22.

Luk.

polwillensa, rukoili,
tl7Msti
Matth. 26:39,. Mark.
"

Ewangelium.
kartanom,
14:35.

Sanoden: Isä, jos sinä tahdot, niin
minulda tämä Kalkki, kuitengin ei
pois
ota
mutta sinun olkon.
tahtoni,
minun
Engeli Taiwasta ilmestyi hänelle,
Niin
43.
42.

wahwisti händä. sangen
suuresa ahdistuxesa
44. Ia kuin hän
Ia oli hänen
oli, rukoili hän hartammin
ja

*'

jotka maan päälhikputoisit.
ensä niinkuin werenpisarat,
'loh. 12:27. 5 Ebr. 5: 7.

f
kuin
hän nousi rukoilemasta, ja tuli
Ia
45.
Opetuslastensa tygö, löysi hän ne murhen tähi?en makamasta.
46. Ia sanoi heille: Mitä te makatte? nosfat ja rukoilkat, ettet te kiusauxecn langeisi.
47. Wielä hänen puhuisansa, katzo, joukko ja se joka kutzuttin ludas, yxi kahdestale

'

heidän edelläns,
hestyi lEsusta suuta andamaan hänen.

Ill

ynnä yhdesä istuit, istui myös
Matth. 26 69.
Petari heidän seasansa.
16, 25.
66.
18:
Mark. 14:
loh.
piika
näki
yxi
hänen wals6. Mutta kosta
kian tykönä istuwan, katzoi hän hänen päällensä, ja sanoi: tämä oli myös hänen kansansa.
57. Waan hän kielsi hänen ja sanoi: waimo, en minä tunne händä.
58. Ia wähän hetken perästä näki toinen
hänen, ja sanoi: sinä myös olet yxi heistä.
Petari sanoi: ihminen, en ole. perästä
todisti
59. Ia lähes yhden hetken
myös toinen, sanoden: totisesti tämä oli myös
hänen kansansa: Sillä hän on Galileasta.
62. Niin Pemri sanoi ihminen, en minä tiedä mitäs sanot. Ia kohm, wielä hänen puhuisansi», lauloi Kukkoi.
61.

ja

Ia HERra käänsi itzensä, ,'a katzoi Pe-

tarin päälle: ja Petari muisti HERran puhen*,
kuin hän hänelle sanoi: ennenkuin Kukkoi lau»Matth. 26-47. Mark. 14:43. loh. 18: 3» la, kolmasti sinä minun kiellät.
Matth. 26:75. Mark. 14:72. loh. 18:27.
48. Niin lEsus sanoi hänelle: Juda,
Pojan
petät?
62. Ia Petari meni ulos, ja itki katkerasti.
andamisellako sinä ihmisen
olit,
ymbärillänsä
jotka
ne
Vii. 63. Mutta ne miehet, jotka lesusta
Kosta
hänen
49.
nai mitä tulema oli, sanoit he hänelle: HER- kiinni pidit, pilkkaisit händä:
ra, emmekö me lyö miekalla?
Job. 16: 12. les. 52: 6. Matth. 26: 67»
palPappein
päämiehen
yxi
löi
Mark. 14: 65. loh. 18: 22.
heistä
Ia
50.
weliata, ja hakkais pois hänen oikian kor64. Peitit hänen silmänsä, ja löit händä
musi». Matth. 26:51. Mark. 14:47. loh. 18:10. poskelle, ja kysyit häneldä: sanoden: Arwa,
on joka sinua löi.
;i. Mutta lEsus wastaten sanoi: sallitat kuka
rupeis
korhänen
tähän asti tulla. Ia kuin hän
65. Ia paljo muuta pilkkaa sanoit he händä
waansi», paransi hän
wastan.
66. Jakuin päiwä tuli, kokonnuit Kansan
52. Mutta lEsus sanoi niille, jotka händä
ylimmäisille
ja
ja ylimmäiset Papit ja kirjanoptullet,
Papeille,
olit
wanhimmat,
wastan
Templin haldioille ja wanhimmille: Niinkuin penet ja weit hänen oikeudensi» eteen.
ryöivärin tngö te läxitte, miekoilla ja seipäillä. Ps. 2: 2. Matth. 27 1. Mark. 15 : 1.
Match. 26: 55. Mark. 14: 48.
67. Sanoden: Oletkos Kristus? sano meilteil53. Minä olin wkapäiwä teidän kansanne le. Niin hän sanoi heille: ,os minä
Templisä, ,a et te ojendanet kättä minun pääl- le, et te usto:
leni: mutta tämä on teidän hetkenne, ja pi68. Ia jos minä myös kysyn, niin et temasmeyden walda.
ta minua, et te myös päästä minua.
talutit,
ja
ja
54. Niin he kilnniotit hänen
69. Tästedes istu ihmisen Poika Jumalan
sisälle weit hänen ylimmäisen Papin huoneseen*. woiman oikialla kädellä.
Dan. 7: 1°
Mutta Pemri seurais Mambana.
16:
l.
Match.
27.
24: 30. l. 26: 64.
Ap.
26:
Mark.
Mark.
T.
i:n. 1 Thess. 1:12.
Matth
57.
14: 53.
14:62.
i- 13, 24.
K.
1: 7.
Ilm.
vi- 55. Ia niin he wiritit walkian kestelle
Niin
kaikki:
72.
he sanoit
sinäkö siis olet

toistakymmenesta käwi

ja lä-

suun

se

sen.

:

sanon

"

luma-
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Jumalan Poika? Hän sanoi heille:
että minä olen.

sen

27. Luk.

Ia kysyi häneldä moninaisista;
mitan
hän
händä wastanm.
sanotta.
,71/ Niiy he,sanoit: mitä Me sillen todistusta
12. Niin ylimmäiset Pavit ja KirianopPt.
tärwitzcmmä? sillä me olemma sen kuullet hä- tiet seisoit ja kannoit kowin hänen päällensä
11. Mmm Herodes huowmensa ylönkahzi
nen olliaftzä suustansa.
hänen ja pilkkaisi händä, pani hänen päällen,
sä walkian waatten, ja lähetti jällen Pilan»,
23. Luku.
xentygö.
vlsn pilaturelle, joka henen
l l. Mstls annetantytzö.
i2. Sina päiwänä tuli Pilatus ja Herode<
n. pilatus, tunnusta
lihettä iHcredexcn
ystäwäxi
kestenänsä *: sillä he olit ennen wiha,
jaduomiye kuieenczin kuolEsuxen wiattomäxi,
Ap. T. 4:27.
lenraan. 6l ItLsus rlstinnaulitan kabden pahan miehet ollet kestmänsä.
ja
edestä,
li. 13. Niin Pilatus kutzui kokoon ylimmäiwihamiestensä
tekiän keskelle, rukoile
pahantekiöista pilkka myös set Papit, ja waldamiehet jaKansan,
pilkätan.
v.
händä, mutta toinen käändv ja saa armon. vi.
14. Ia sanoi heille: Te oletta tämän ihmihengensä.
tapahtuisi»
anda
liP,us
minulle, niinkuin Kansan häiritziän: jakaIhmetten
sen
IVstis hai»datan>
tzo, minä olen händä tutkinut teidän edesänne,
I. «a kaikki heidän joukkonsa nousi ylös, ja he ja en löydä yhtän »vikaa tasa ihmisesä*, joista
te kannatte hänen päällensä.
Matth. 27:,,.
.F weit hänen Pilatuxen tygö.
ttpä

9-

>

'

'

'

Mark. 15:
loh. 18: 28. Mark. 15: 13. loh. 18: 38. l. 19: 4.
Matth. 27: 2.rupeisit
kandamaan hänen pääl2. Niin he
15. Mutta eikä Herodeskan: Sillä minä läKansaa hetin teidän hänen tygönsä, ja katzo, ei hänellensä sanoden: Tämän me löysimme
wiettelewän, ja kieltämän Keisarille »veroo an- dä yhtän hengen rikosta ole tehty.
16. Sentähden tahdon minä hänen rangais,
danlasta', ja sanowan hanens olewan Kunin1.22:
21.
päästä.
Match.
.7:
Hs.
tuna
Matth. 27: 26. loh. ,9:1.
gan .Miftuxen. 7
1.

'

*

*

17. Mutta hänen piti joka juhlana päästä,
17. luk. 22: 25. Rom. 13: 7.
-l/Ap.T. i?:?.
män heille yhden mallallensa. Matth. 27: ,5.
Mark. 15: 6. loh. 18: 39.
2. Niin Pilatus kysyi häneldä, sanoden: oKuningas'?
koko joukko huusi, ja sanoi: ota
Niin
Hän
wastais
18.
letkos ludalaisten
tämä pois, ja päästä meille Barabbas.
Mndä, ja sanoi: sinäpä sen sanot.
Ap.T. 3: 14.
2. loh. 18: 33»
P.Matth. 27-..H. Mark. 15:
kapinan ja miestapon tähden,
oli
Pappein
Päämie19. Joka
4. Mutta Pilatus sanoilöydä
yhtän
Kaupungisa
wikaa
tapahtunut oli, fangiuteen
en minä
kuin
hille ia
heitetty.
täsaHmifesa.
päälle sanoden: Hän
22. NiimPilatus taas puhui heille, ja tah,
5. Mutta he käwit
ja
doi
opettain
koko
Kansan,
lEsuxen päästä.
Judeasa,
kehoitm
2i.
Mutta he huusit sitä wastan sanoden: O
Galileasta
mhän
asti.
haman
vn ruwennut

Mark.

12:

.

"

6. Mutta kosta

ristinnaulitze händä.
Pilatus kuuli Galileata mai- tinnaulitze
22. Mutta hän sanoi kolmannen kerran heil,

nittawan, kysyi hän, jos hän Galileasta oli.
7 Ia kuin hän ymmärsi, etta hän Herode-

le: mitasta hän pahaa teki? en minä löydä
yhtän
hänesä, sentähden tahdon
xen läänistä oli, lähettihän hänen Herodexen minä hengenrikosta
hänen rangaistuna päästä.
tygo *: joka myös silloin oli lerusalemisa.
l. 3: 1.
23. Mutta he käwit päälle suurella äänellä,
pyytäin
händä rinstinnaulitta: Ia heidän ja
8. Kosta Herodes näki lEsuxen, ihastui hän
ylimmäisten
aikaa
Pappein ääni sai mallan.
jo
oli
kauwan
sangen suuresti; sillä hän
paletta
oli
hän
nähdäxensa,
24- Ia Pilatus duomitze heidän anomisensa
händä halainnut
jonjälken.
ja
toiwoi
kuullut*:
Matth. 27: 26. Matth. 15: ,f.
häneldä
lon hänestä
päästi
Luk.
3:7.
25.
näkemänsä.
Ia
sen heille joka kapinan ja mies»Matth. 14:!.
ihmen
-

kun

*

tapon

23

Luk.
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fangiuteen heitetty, jota he 38. Oli myös hänestä päällekirjoitus Grekan,
anoit; Mutta lEsuxen andoi hän heidän hal- Latinan, ja Ebrean bookstaweilla kirjoitettu:

tähden oli

tapon

juunsa.

M. 26.

Ia kuin

I"h- '?:

's.

TÄMÄ ON JUVALAISTEN KUNINMatth. 27: ,7. Mark. is: 26.

he hanen weit ulos, käsitit GAS.

KyrenM, joka maalda
loh. 19: 19.
he yhden, Simoninpäällensä
pahantekiistä jotka ripuste,
iv.
ristin,
panit
ja
yxi
hänen
39.
Niin
sitä
W,
lEtut olit, pilkkais händä, ja sanoi: jos sinä o«
suxen jäliesä kandamaan. Mark.
let Kristus, niin wapahda sinus, ja meitä.
Matth. 27:32.
15:21.
joukko
Kan42. Mutta toinen wastais, ja nuhteli hän27. Mutta händä seurais suuri
»vaimoja,
jotka
paruit.
itkit
ja
dä, sanoden: etkö sinäkän lumalata pelkä,
saa ja lEsus käänsihändä
puoleenettäs olet yhdejA kadotuxesa?
itzensä heidän
28.Nun
tyttäret,
älkät
mija
sa, sanoi: Jerusalemin
41. Ia tosin me olemma oikein siinä: sillä
ja
waan
teiteitänne,
itkekö,
saamme meidän töidemme ansion jälken:
itkekät
me
itze
nua
lapsianne:
mutta
ei tämä mitan pahaa tehnyt.
dän
joina
tulewat,
päiwat
katzo,
Sillä
he
Ia
42.
sanoi lEsuxelle: HERra muista mi29.
ja
autuat
owat
ne
hedelmättömät,
nua
sinä tulet waldakundaas.
koffa
sanolvat:
Niin
ue kohdut, jotka ei synnyttänet, ja ne nisät
lEsus sanoi hänelle: totisesti sanon
43.
niinä sinulle: tänäpänä pitä sinun oleman mijotka ei imettänet.
»vuorille: nun kansiini Paradisisä.
30. Silloin he rupewat sauomaan
v. 44. Ia se oli lähes kuudes hetki, ja pilangetkat meidän päällemme: ja kukkuloille:
10:8.
tuli kaiken maan päälle, haman yhdepeittakät meitä.
meys
les. 2:19. Hos.
6:16.
K.
1.9:6.
Matth. 27:45.
xändeen hetkeen asti.
Ilm.
Mark. 15: 33.
zi. Sillä jos he nämät tekewät tuoresa puusa, mitä sitte kuiwasa tapahtu?
45. Ia Auringo pimeni, jaTemplin esiwaa2 Aika K. 3:14.
Jer. 25:29. 1 Pet. 4:17.
te repeis kahtia.
myös
wietin
Mark.
hänen
Niin
kansansa
kaxi
Matth. 27:51.
15: ZB.
32.
muuta pahan tekiätä surmatta.
46. Ia lEsus huusi suurella anella, ja sa33. Ia kuin he siihen siaan tulit, joka pää- noi: Isä, sinun käsiis minä annan hengeni *:
kallon paikaxi kutzutan ', siinä he hänen ristin- Ia kuin hän sen oli sanonut, andoi hän hennaulitzit, ja ne pahantekiät, yhden oikialle ja gensä. "Ps. 31:6. Matth. ,7:50. Mark. 15.-37.
Matth. »7:3;.
toisen »vasemmalle puolelle, f
loh. 19:32. Ap.T. 7:59. mi,
22.
Mark. 15:
loh. 19: i?< l' les. 53:12.
47. Mutta kosta Sadan Päämies näki
ta tapahtui, kunnioitti hän lumalata ja saloh. 19: 18.
34. Niin sanoi lEsus: Isa, anna heille noi tosin oli tämä ihminen hurstas.
andexi sillä ei he tiedä mitä he tekemät '. Ia
Matth. 27:54. Mark. 15:39.
ja
waattensa,
jawoit
arhänen
heitit
niistä
he
48. Ia kaikki Kansi» kuin sinne katzslemaan
paa, s
Ap. T.
17. l. 7:60. 1 Kor. 4:12. meni, kosta he näit mitä siellä tapahtui, löit
sPs. 22:,<). Match. 27:3s. Mark. 15124. rindoihinsi», ja palaisit kotiansa.
loh. 19: 23.
49. Mutta kaikki hänen tuttawansa seisoit
Mambana, ja waimot, jotka händä Galileas35- Ia Kansa seisoi ia kaheli, mutta Päämiehet pilkkaisit händä heidän kansansa *, ja ta seurannet olit, näit nämät.
vi. 50. Ia katzo, yxi Raadimies, nimeldä
sanoit: muita hän wapayti, wapahmkan itzensä, jos hän on Kristus se Jumalan walittu. Joseph', joka oli jalo ja hurstas mies:
.

'

'

'

:

:

*

i

;:

Match. 27: 39. Mark. 15.2a.
z5. Ia huowit myös pilkkaisit hända, menit

Matth. 27: 57. Mark. 15: 42, 43.
loh. 19: 38.
jakökötit hänelle etikkam
si. Joka ei ollut mieltynyt heidän neuwoon37. Ia sanoit: los sinä olet Juvalaisten sa ja tekoonsa, syndynit Arimathiasaludalais*

5'

:

Kuningas, niin wapahda itze sinus.

(P)

ten

23. 24. LM
ten Kaupungisa: ,oka myös «tze odotti Jumal- ,„an ylon synnisten ihmisten käsiin, ja ristii
,z.
an waldakimdaa
naulitMlnan-. ja kolmandena päiwänä nousi,
?2. Tämä meni Pilawxen tygö, ja anoi man ylös.
8. Ia he muistit hänen sanansa. 10h.,:
lEsuxen ruumista.
53. Ia otti sen alas, jakäärei liinawaatte9. Ia palaisit jällen haudalda, ja
seen, ja pani sen hautaan*, joka kalliohon kaikki namät yhdclletoistakymmenelle,ilmoitit'
ja kai,
Ma uh.
Matt. ,6: K.
hakattu oli, johonga ei yxikän ennen pandu kille mmllc.
ollut.
12. Ia ne olit Maria Magdalena, ja JoMatth. i,: 4°. l. 26: ,2.
ja Maria lakobi, ja mmm heidän
Mark.
hanna,
l» 27: 59.
15: 46.
ja
päiwä,
oli
Sabba*,
se
walmistus
kansansa jotka2näitä Apostoleille ilmoitit.
54. Ia
l. 8- 3.
lähestyi.
Matth
27:
thi
jotka
jäljestä
puhensa
näwyi heille houraillewaimot
11.
*,
Niin
heidän
hä55.
seuraisit
Ia
nen kansansa tullet olit Galileasta, ja kahelit xi, eikä uikonet heitä.
12. Mutta Petari nousija juoxi haudalle?:
hautaa, ja kuinga hänen ruuminsa pandu oli.
jakuin hän kurkisti sisälle, näki hw amoasti
l z: 2.
56.Mutta he palaisit ja walmistit hywän ha- liina waatlct panduna: ja meni pois ihmehdeljuisia yrtejä ja woiteita; waan Sabbathina he len itzellänsä sitä kuin tapahtunut oli.
'5
lewäisit Lain kästyn jälken.
loh. 20: 3, 6.
io.
2 2 Mos. 22:
5 Mos. 3:14.
13. Ia katzo, kaxi' heistä menit sinä päiwänä yhteen kylään, joka oli Jerusalemista
kuudenkymmenen
wakomimn pääsä, Emaus
24. Luku.
nimeldä.
"Mark. ,6: i,.
1. Engelit ilmotttawat waimoilleßristnren yn.
puhuit
kayele
mvöo
hautaa,
14. Ia
keskenänsä kaikista niistä lm
lösnousemisen: Pietari

P. Lukan
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:

*

'

'

-

lEsus ilmandu «Lmauxen tiellä kahdelle opetuo- tapahtunut oli.
lapselle. ui. Ia sitte ic>. 2lposwlille leru>alemiis. Ia tapahtui heidän puhmsansa ja tutkistel.
sa. iv. Astu ylös taiwaseen.
lesansa kestenänsä, että lEms itze heitä lähel.§lHutta ensimmäisnä Sabbathin päiwänä styi', )a matkusti heidän kansansa.
<v»> sangen warhain, tulit he haudalle ja
Matth. 18: 22.
16. MutM heidän silmän/a pidettin, ettei he
kannoit hywän hajuisia yncjä, jotka he olit
walmistanet, ja muutamat heidän kansansa. händä tundenet.
Matth. 28: 1. Mark. 16:1. loh 22:1.
17. Niin hän sanoi heille: mitkä puhet neo»
2. Niin he löysit kiwen haudalda wieritetyxi wat kuin te pidätte keskenänne käydesänne, jz
oletta tnuchclliset?
pois:
löynnet
eikä
iB. Niin mastais yxi Kleophas nimeldä, ja
sisälle,
menit
siihen
HEr3. Ia
ran lEsuxen ruumista.
sanoi hänelle: oletkos ainoa muukalainen le4. Ia tapahtui, koska he siitä epäilit, katzo, rusalemisa joka et tiedä mitä siellä näinä päikaxi miestä seisoit heidän tykönänsä kiildäwisä minä tapahtui?

se

waatteisa.
5. Niin he peljästyit, ja löit kasivonsa maapäin:
ta
he sanöit heille: mixi te elämätä kuol-

,

19. Ia hän sanoi heille: mitä? He salioit
hänelle: Siitä lEsuxesta Nazarcnuxesta, jo»

ka oli wäkewä Prophem' tö:fä ja sanoisa,
ja kaiken Kansan edesä.
luinala,,
luitten seasa etzitte?
ylös:
ole
21:11.
i.vk. 7:
täällä,
6. Ei hän
mutta nousi
muis- Matth.
loh. 4:19.
kuinga
wiel.
6: 14.
*,
hän
takat
hän teille sanoi ,6:21.
kosta
22. Kuinga meidän ylimmäiset-Papit ja
lä Galilesi» oli,
1.17:23.
'Matth
Päämiehet annoit ylön hänen kuoleman kayol. 22: 18, :c. Mark. 8: 31.
tuxeen, ja ristinnaulitzit hänen.
12: 33,34»
iuk. 9:22. l. 18: 33»
?i. Mutta me luulimma hänen sixi, joka Zs?., Sanoden: Ihlnism Poika pitäannettaraelin
"

Ewanqelium.
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24. Luk.
piti lunastaman *: Ia paitzi kmMa näi- nut oli; ja kuinga hän heildä oli tuttu leiwän
raelin jo
tä on kolmas päiwä tänäpänä, kuin nämät murmmisesa.
Ul. 36. Mutta kosta he näitä puhuit, seisoi
tapahtuit.
myös
waimot
muutamat
22. Mutta
meistä ttze lEjus heidän keffellänsä', ja sanoi heille:

meitä pchattänet, jotka warahin aamulla
Matth. 28: 8.
tulit haudalle.
Mark. 16: 12. loh. 22: 18.
2Z.Ia kuin ei he löytäuet hänen ruu»nistansa,
tulit he ja sanoit, että he Engeleingin näyn
nähnet olit, jocka sanoit, hänen eläwän.
24. Ia muutamat niistä jotka meidän kan,wat

rauha olkon teille! Mari. ,6: ,4. Ioh.,«: 19.
37. Nun he hämmästyit, ja peliaitvit, ja
luulil hengen näkemänsä.
ZB. Ia hän sanoi heille: MiM te pelkätte?
Ia mixi senkaltaiset ajatuxet tulemat teidän
'

sydämiinns?

39. Katzokat minun käsiäni ja ja jalkojani*,
ja
löysib
haudalle,
niinkuin että minä itze oien: rumetkat minuun, ja kasamme olit, menit
mutta
ei
sanonet;
he händä näh- tzokat; sillä ei hengellä, ole lihaa eikä luita, niinwaimot olit
kuin te näettä minulla olewan. 10h.,«,: ,0,27.
net.
ja
tompelit
te
sanoi
O
heille:
25. Ia han
4.2. Ia kuin hän nämät sanonut oli, ofotti
ijitat sydämestä uskomaan niitä kaikkia, kuin hän heille kätensä ja jalkansa.
Prophetat puhunet owat.
41. Murta kosta ei he wielä ustonet iloti täh26. EiköKristuxen pitänyt näitä kärsimän*, den, waan ihmettelit, sanoi hän heille: Ongo
leiliä tasa initän syötäwätä ? loh.
ja hänen kunniaansa käymän sisälle?
5.
, 42. Niin he panit hänen eteensä kappalen
"les. 52: 6. l. 53-5 Phil. 2:7,3c.
paistettua kalaa, ja wähän kimalaisen hunajata:
Ebr. 12: 2. 1 Pet. 1: 11.
ja
Möscxefta,
rupeis
kaikista
43. Ia hän otti sen, ja söi heidän nähdensö.
27. Ia hän
Prophetaista, ja selitti heille kaikki Kirjoituxet,
44. NiM hän sanoi heille: nämät owat ne
kuin hänestä olit.
minä
sanat, kuin minä puhuin
i.Mos. 3: 15. l. ,2:
l. 22: 13. l. 26: 4. l< 49:12. 2 Sam. 7:12. wielä teidän kansanne olin, sillä kaikki pitä tay,
mitä kirjoitettu on Mosexen Laisi»,
Ps. 16:3, 9. Ps. 22:« Ps. 132:11. tetlämän,
ja Prophemisa, ja Psalmeisa, minusta.
Dan 9: 24.
l.
28. Ia he lähestyit kylää, jobonga he menit;
18.
'"Matth. 16: 21. l/17:
ja hän teetteli hänensä edemmä käymään.
Mark 8: 31. l. 9: 31: 'l. iö: 33. t,uk. 9:22.
.
l. iz:
29. Ia he waadeit händä *, sanoden: ole
meidän kansamme, sillä ehto joutu, ia päiwä
45- Silloin hän awais heidän ymmärryxen,
on laskenut: ja hän meni olemaan heidän kan- sä, Kirjoitupa ymmärtämään.
sansa. 1 Mostapahtui,
19: 3. Ap.T.i<: 15. Ebr ,3: 2.
46. Ia sanoi heille: Niin on" kirjoitettu, ja
32. Ia se
kosta hän atrioitzi hei- niin tuli Kristuxen kärsiä, ja nosta ylös kuolluisdän kansansa, otti hän leiwän, kiitti, mursi ja ta kolmandena päiwänä, Ps «5 7.. Ap. T. 17:3.
paandoiKeille.
47. Ia saarnattamantun,
ja
ja
syndcm
aukenit,
rannusta,
Niin
heidän
silmänsä
he
31.
andexi ändamusta* kaisit hancn. Ia hän katois heidän edestänsä.
kisa Kansoisi», rumeten Jerusalemista.
Ap. T. 13: 38. 1 loh. 2: 12.
32. Ia he sanoit keskenänsä: eikö meidän sydämemme meisä palanut, koffa hän tiellä meite oletta näiden todistajat.
Mutta
48.
tä puhutteli, ja selitti meille Kirjoituxet?
loh. 15: 27.
33. Ia he nousit sillä hetkellä ja palaisit Je49. Ia katzo, minä lähetän minun Isäni
rusalemiin, ja löysit ne yxitoistakymmendä koo- lupauxen teidän päällenne: Mutta te olkat lesti ja ne jotka niiden kansa olit:
rusalemisa, siihenasti kuin te puetetun woimal34. Jotkasanoit: HENra on totisesti nosnut, la korkeudesta. loh. 14: ,6. 1.15:16. 1,16:7.
ylös ja ilmannui Simonille.
Ap. T. 1: 4. l. 2: s
i Kor. 15: 5.
tapahtujuttelit
iv.
35- Ia he
52. Niin hän wei heidän ulos baman
heille mitä tiellä
(P2)
Betha,

*

«:

~

:

'

"

n
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Luk.

Vethaniaan'; ja nosti kätensä, ja siunais hei52. Mutta kosta he händä kumartanet ja n,,
'ApT. i:«.
tä.
koillet olit, palaisit he Jerusalemiin suurella
51. Ia se tapahtui, kosta hän heitä siunan- ilolla.
nut oli, erkani hän heistä, ja meni ylös Tai53. Ia olit aina Templisä, kiitit ja kun,
Ap.
I
y.
Mark.
16:
T.
nioitit
waseen.
lumalam. Amen!
19.
P. Lukan Ewangelillmin loppu.
:

Johannexen
Ewangelium

Pyhän

Esipllhe.
ensisti Kristuxen lumaludesta, ja ijanlaiklisesia olemisesta, ja mitä lohannej
Johannes kirloitta
Kastaja hänestä todisti: Kuinga hän rupeis Opetuslapsia kutzumaan, ja ihmeitä tekemään. Sitte hänen puhensa Juvalaisten kansa lerusalemisa Pääsiäisestä, ja Nikodemuxen kansa, ja mitä hän siue
ludeasa teki, l. 1.2.3.
kaikkein

2.

Hänen matlusiuxestansa

tapahtu, l. 4. F»
g. Kuinga hän ruokkei wiisi

Samarian kautta Galileaan ja

Jerusalemiin Pääsiäis juhlalle, ja mitä siini
tuhhatta miestä korwesa, käwi weden päällä, saarnais Kapernaumisa, l.«.

meni Jerusalemiin Lehtimajan juhlalle, puhui Kirja noppenein kansa, awais yhden miehen silmät, joka soliana syndynyt oli, l. 7. 8.9.
4. Hänen matlusiuxestansa Kirkkomessun juhlalle Jerusalemiin, ja mitä siinä tapahtui, l. 10. Kuing»
herätti, ja Maria hänen jalkansa woiteli: hänen ajamisestansa Jerusalemiin, ja Eht»l«
hän kuolleista
Lazaruxenkansa,
Opetuslasten
niin myös heidän jalkainsa pesemisestä, l. 11.12. 13.
lisestansa
5. Hänen opettamisestansa ja lohdutus saarnastansa Opetuslastensa edesä ennen hänen kuolematansa, j«
edestä, l. 14. 15.16.17.
rukouxestansa st»,rakunnan
6. Kristuren kärsimisestä, kuolemasta, hauwmisesta ja ylösnousemisesta, niin myös moninaisesta ilmoitta,
misest» Opetuslastensa edesä, että hän totisesti oli kuolluista nosnut, l. 18 19. 20.21.
.

1.

Luku.

i. IVsus osotetan olewan totinen Jumala ,o«
fa tuli ihmisexi. ». Johannes Rastajam.todista
neljä erinomaista kertaa Rristuxesta.
wiisi
Opetuslasta tulcwat kuyutuxi Rristuxen sev'

.

nimi oli Johannes. Mal. 4: 5. Match, z:,.
1. 11, 14. l. 17: iv, 11. Mark. 1: 2.
luk. 1: iZ. l. g: 2. l. 7: 22.
7. Se tuli siitä Walkeudesta todistamaan,

että kaikki uskoisit hänen kauttansa.
8. E> Kän ollut se Walkeus, mutta hän oli
lähetetty
oli
ja
Sana
Walkeudesta todistamaan.
I._H« lusa oli Sana,
9. Se oli totinen Walkeus ', joka »valista
tykönä, ja Jumala oli seSaW malanSan.
,6. kaikki ihmiset, jotka mailmaan tulcwat.
l. 8: »2, :c. loh
na.

raan.

se

,«:

;;,

"'t. Z:iy. l. 9:5. l. 12: zz.
Ilm. K. 19: 1,3.
IIOH.
ia. Se oli mailmasa, ja mailma
tykönä,
on hänen
2. Tämä oli alusa Jumalan
ja
ja
tehty':
kauttans
ei
mailma
ilman
kautta
hända
tundesen
owat
z. eiKaikki
NUt,
Ebr.
1:
2.
joka
tehty
on.
tehty,
sitä ole niitän
11, Hän tuli omillensa, ja ei
6 Eph.
hänen
iZ, 16. Ebr.2: iQ.
3: 9.
1:1, 2.

»

omansa

ja Elämä oli ihmis- händä ottanet wastan.
4. Hanesä oli Elämä',
12. Mutta nille jotka hänen otit wastan, anten Walkeus: 'l. 5- »s. 1 loh 5doi
han woiman Jumalan lapsixi tulla', jotka
paista, iota ei
5. Ia se Walkeus pimeydesa
hänen nimensä päälle. Rom. z: ls.ls.
les <o: 1. loh. 8:». ussowat
pimeys käsittänyt.
Gal.
Z: 26. 2 Pet. 1:4. 1 loh. Z: l.
l. 12: 46.
jonga
6. <Vxi mies oli lähetetty lumalalda,
13. Jotka
".

'

Ewangelium
Luk.
26. Johannes wastais heitä, ja sanoi: minä
n. Jotka ei merestä, eikä lihan tahdosta, ei
synmutta
tahdosta,
Jumalasta
myös miehen
kastan wedellä mutta teidän keskellänne seiso,
l.
1
1:21.
i
dpliet owat. 3: 5. Pet.
lak. 18. jota et te tunne: Matth. 3: i». Luk. 3: 16.
ja
Sana
meidän
asui
tulilhari",
14. Ia
27. Hän on se joka minun jälkeeni tule, jok«
(ja
me
näimme
minun
hänen
edelläni on ollut; jonga kengän rihmo«
stasamme,
kunniansa f
17

i.

;

:

niinkuin ainoan Pojan kunnian Isästä,) täynä § armoa ja totuutta: Matth. 1: ,6,
luk. 1: 31. l. 2: 7. 1 Tim. 3: 16.
-Z- Matth. 17: 2. § Kol. 1: 19.
11. 15. Johannes todisti hänestä, ja huusi,
sanoden: tämä oli se josta minä sanoin: minun
jälkeeni on tulewa', joka minun edelläni on ollut; sillä hän oli ennen kuin minä.
Matth. 3:11. Mark. 1: 7. loh. 3: 26,31.
*

«.

»

16.

olemma kaikki hänen täydellisti'
Ia me
saanet, ja armon

desiänsä

armosta.

'

1.3: 34. Kol. 2: 3, 9.
L.akl on Mosexen kaurra annerSillä
17.
m armo ja roruus on lEsuxen kristu*

*:

xen kaurra rullur.

*

«

Mof.,«:

1,

«.

Mos. 5:6,1c.
kostan lumalata nähnyt:
*,
ainokainen Poika joka on Isän helmasa,hän
5

18. Ei ole kengän

ilmoitti meille.
luk.

12: 22.

Mos. 33:
loh. 6: 46.
'

2

«.

1

Matth. n: ,7.
Tim. 6: 16.

IIOH. 4: 12.
mmä
on Johannexen todistus, kosta
Ia
19.
ludalaiftt lähetit Jerusalemista Papit ja Lewitat kysymään hänelda: kukas olet? l. 5: ,3.
22. Ia hän todisti ja ei kieldänyt: Ia hän

ja en minä ole kelwollinen päästämään.
28. Nämät tapahtui! Vechabarasa, silla puo-

lella Jordanin, kusi» Johannes kasti.
29. Toisna päiwänä näki Johannes lEsutulewan ja sanoi: Katzo, se Juxen tygönsä
malan Karitza *, joka pois otta mailman synnin.
2 Mos. 1»:
les. 53: 7. 1 Kor. 5: 7.
,

"

~

1

Pet.

1: iy.

32. Tämä on se josta minä sanoin : minun
jälkeeni tule mies, joka minun edelläni on ollut;
sillä hän oli ennen kuin minä.
31. Ia en minä händä tundenut; mutta että hän ilmestyis Israelisi», sentähden tulin miAp.!. 1: 5.
nä wedellä kastamaan.
32. lalohannes todisti, sanoden: minä näin
Hengen miwasta alas tulewan niinkuin kyhkyisen *, ja seisahtaman hänen päällensä.
Matth. 3: 16. Mark. 1: 12. luk. z: 22.
33. Ia en minä händä tundenut; mutm joka minun lähetti wedellä kastamaan*, se sanoi
minulle: jonga päälle sinä näet Hengen tuleman alas ja seisahtaman hänen päällensä, hän
on se joka kasta Pyhällä Hengellä.
*

Matth. 3: 11.
näjin sen, ja todistin hänen oleminä
Ia
34.
Pojan.
todisti, sanoden: en minä ole Kristus.
wan Jumalan
1.3:23. Ap. 13:26.
35. Toisna päiwänä seisoi Johannes taas,
kysyit
ja
21. Ia he
häneldä: kukasta siis? oletkaxi hänen Opetuslapsistansa.
kos Elias? Hän sanoi: en. Oletkos Pro36. Ia kuin hän näki lEsuren käywän, sapheta'? Hän wastais: en.
noi hän: Katzo, Jumalan Karitza.
5 Mos. 18: n.
22. Niin he sanoit hänelle: kukas olet? etin. 37. Ia ne kali Opetuslasta kuulit hänen
tä me andaisimme niille wastauxen, jotka mei- puhuman, ja seuraisit lEsusta.
dän lahetir: Mitäs sanot itzestäs?
38. Mutta lEsus käänsi itzensä ja näki ne
23 Hän sanoi: minä olen huutaman ääni händänsä seurawan ja sanoi heille:
korwesa, malmista kal HERran tietä', niin39. Mitä te etzittä Niin he sanoit hänelle:
kuin lesaias Propheta sanoi.
Rabbi, (ss on niin paljo sanottu, opettaja,)
les. 4°:
Matth. 3:3. Mark. 1:3. luk. 3: 4. kusas asut?
24. Ia jotka lähetetyt olit, olit Phariseu42. Hän sanoi heille: tulkat ja katzokat: ja
tista.
he tulit ja näit kusa hän asui, ,a o!u sen »'äikysyit
ja
25. Ia he
häneldä, sanoit hänelle: män hänen tykönänsä: ja se oli lähes kymmejos et sinä ole Kristus, nes hetki.
kastat,
mixi siis sinä
'

,

-

'

M Elias, etkä Propheta?

;-

41.

Andreas Simon Pietarin weli oli yxi niiita

(P3)
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I. 2. Lul.

«ta kahdesta, jotka sen lohannexelda kuullet o-

Lum.

2.
kuyutan
ja tule Raanan häihin j.
IVsus
Simonm',
loyft
weliensä
ll tVaeld»
«lsin
wcden
wlinari
siellä
42.
silt»
on
Messian,
ja sieldä pääsiäiselle
iöysimme
hänelje:
tm
Raperii^umlin,
sanoi
la
lerusiUe.
mli»,; kusa hän puhdista Templin, ja
Matth. 4 i«.
miin paljo kum woldeitu.
innust»
ui. Moni
ylösnousemisestansa
cigö.
pHA
loi
Mutusto
hänen
hän
hänen
Ia
4Z.
ei hän usto iyiänjä heille:
lensa,
päällensä,
sanoi
katzoi hänen
-M koffa
I.
pocka: ia
kolmandena päiwänä olit häät
olet Simon

,W,i ja händä seuraisit.

Tama

l.
Millittä

se

'

-

lEsus

hän: sinä
Pitä. kUtzuMman,

lEsuxen
lonan
nephas,

sinä

Galilean
Kanaasa: ja lEsuxen äiti oli siellä.
on nun pal»o
2. Niin JEms ia hänen Opetuslapsensa kuMatlh
n.
kuin kallw.
myös häihin.
mennä
päiwänä
tzuttin
lElus
tahdoi
44. Toima
3- I" kosta miina puutt«i, sanoi lEsuxen
Galileaan: ia löysi Philippuxen, ia sanoi häAili hänelle: ei heillä ole wiinaa.
nelle: seura minua:
AnoliVethsaidasta,
Mutta.Philippus
4. lEsus sanoi hänelle: »vanno: mitä mi»
H5.
nun on sinun kansas? ei minun aikani ole wie>
ja sanoi la tullut.
-46. Philippus Wt Hachanaelin,
josta
Mo,es
tölinct,
sm
5. Hänen Äitinsä sanoi palwelioille : mitä
hänMe: n« olemma
kirjoitti Laisa, ja Prophemt', lEsuxen sen hän teille sano, se tehkät.
6. Niin siellä oli kuusi kiwistä wesiastiat»
Josephin Pozan Nazarechlstä. f
l. 22: 18. l. 49: 10. panduna Juvalaisten puhdistamisen tawat» jäb
1 Mos. 3: 15.
9:
5 Mof. 18, i«> 2 Sain. 7:14» l 6. ken', ja kukin »veri kaxi eli kolme mitta.
Vtark. 7 .-3.
l.40: iv' ll. 1.45: 8. 1.53: i,:c. Jer. 23:5.
9: 24.
l; .33:14. Hes. 34:23. l. 37 i
7. lEsus sanoi heille: täyttäkät wesiastiat
Mik. 5: 1. Zak.6:i2. l 9:9. fMatch. 2:23. wedellä. Ia he täytit ne ylön täyteen.
8. Ia hän sanoi heille: pangat nyt sisälle, ja
, luk. 2:4.
loh. ?- 41, 42edeskäywalle. Ia he weit.
mlleko
Nawiekät
47. Ia Nathanael sanoi hänelle:
hywää?
sanot
Philippus
häjotain
9. Mutta kosta edeskäypä maisti sitä wettä,
zarethistö
joka
l.12:
wiinaxi tullut oli, (eikä tiennyt kusta se tv»
tule,a
nelle:
katzo.
tuletygönsä
palweliat tiesit, »olka weden ammuw
mutta
li,
näki
Nathanaelin
48 lEsus
sit:)
olkia
edeskäypä yljän,
katzo,
tonseiti
kutzui
man, fa sanoi hänestä:
,2. Ia sanoi
ei
ole.
petosta
josa
hänelle:
Jokainen anda ensisti
Israelim,
ja
mlnun
hywää
juowutan, niin sitte
kuin
miinaa,
hänelle:
mlstäs
sanoi
49 Nathanael
hywän wiinan täenkätkit
ja
huonombam
wastais,
sinä
sanoi
hänelle:
tunnet? lEsus
fikunapuun
al- hänasti.
nen kuin Philippus kutzui sinua
11. Tämä on onsimmäinen tunnustähti jonnäjin
minä
sinun.
/'
la olesas
ga
lEsus teki Galilean Kanaasa, ja ilmotti
>50. Wastais Nathanael, m sanol hänelle:
olet
kunniansa.
Ia hänen Opemslapsensa ustoit
Rabbi, sinä olet Jumalan Poika: sinä
päällensä.
Kuningas.
hänen
Maelm wastcus, ,a sano»
il. 12. Sitte meni hän alas Kapernaumiin,
ussma
hänelle:
51. lEsus
näjin
ja
minä
sivun
hänen äitinsä, ja hänen »veljensä, ja hane»
kot, että minä sanoin sinulle:
Opetuslapsensa;
wielä
eikä siellä kauwan »viipynet
suurembim
fikunapuun alla: Sinä saat
Juvalaisten
"
Ia
Pääsiäinen oli läsnä, ja
13.
meni
-totisesti,
ylös
sanon
totisesti
hänelle:
lEsus
Jerusalemiin:
52. Ia sanoi
14. Ia löysi Templisä istuman ne ,'otkakar,
minä teille : tästedespitä teidän näkemän Taiylös
Engelit
jaa,
lambaita ja kyhkyläisiä myystendelit, j«
astuman
wan awoi, ja Jumalan
waihetmjat.
päälle,
pojan
M tulewan alas lhmisen
15. Ia hän teki ruoffan köysistä, ja M
l Mps. 28»:i2. Match. 4: ii- luk. 22:43.
io.
ulos
Ap.
l. 24: 4»
T. 1:

se
,6:

,

-

.

.

>

«.

:

,

.

.

..

Evangelium.
3 Lllk.
«los ne kaikki Templistä, ja lambat ja karjan. nelle: Mestari, me tiedämme, että sinä oler
<w heitti pois waihettajain rahan, ja kukisti Jumalasta opettajaxi tullut; sillä ei Mida kengän niitä tunnustähtejä tehdä kuin sinä teet,
Matth. 21.maahan pöydät.11:
jollei Jumala ole hänen kansansa, l. 9: »6,33.
Mark.
iZ. Luk. 19: 45.
jotka
niille
kyykyistä
Ap. T. 12: 33.
myit:
16. Ia sanoi
pois>
ja
wastais,
ja sanoi hänellä: rorisis?
tääldä
älkät
3. lEsus
tehkö miwiekät nämät
ri
kauppahuonexi.
minä
sinulle: ellei jokuwasiuudesnun Isäni huonetta
synnyt,
Opetuslapsensa
ra
ei
kirhänen
muistit
hän raida Jumalan xvalda17. Mutta
kundaa
kiiwaus
on
M. 3:5.
syölhinun
nähdä.
joitetuxi: sinun huones
Ps- 69: I°.
4. Nikodemus sanoi hänelle: kuinga taita
nyt.
18. Niin wastaisit Juvalaiset, ja sanoit hä- ihminen wanhana synKyä? laitako hän äitinsä
nelle: mitä merkkiä sinä meille osotat *, ettäs kohtuu», jällen mennä, ja syndyä?
'Matth.««3B. l. ,6:,.
Mateet?
5. lEsus wastais: rorisesii, rorisisti sanon
tllk.
11: 29.
Mark. 8:n.
loh. 6: 32. minä sinulle: ellei joku synny wedestä j<t
19. lEsus wastais ja sanoi heille: jaottakat Hengestä, ei hän raida Jumalan waldaMark. >6: is.
maahan tämä Templi, ja minä tahdon sen kundaan tulla silälle.
raketa
6.
Mira
päiwänä
ylös.
ssndynyr
on 5 si on liha:
lihasta
kolmantena
syndynyt
26:
61.
Mark.
mitä
ja
l.
on,
hengestä
se on hengi.
Match.
27: 42.
14: ZB.
l. 15: 29.
7. Ala ihmettele että minä sanoin sinulle:
22. Niin ludalaiftt sanoit: tätä Templiä teidän pitä uudesta syndymän.
en rakettu kuusi wiidettäkymmendä ajastaikaa,
8. Tuuli puhalda kusa hän tahto, ja sinä
kuulet hänen humunsa, ja et tiedä' kusta hän
ja sinä rakennat sen kolmena päiwänä?
tule mikka kuhunga hän mene: näin on jokai21. Mutta hän sanoi ruuminsa Templistä.
22. Kosta hän siis oli kuolleista nosnut, nen kuin Henzestä syndynyt on.
muistit hänen Opetuslapsensa hänen sen heilSaarn. 11:5. 1 Kor. 2:11.
ja
ja
Raamatun,
sen kuinga
lensä sanonexi": ustoit
9- Wastais Nikodemus ja sanoi hänellä';
puhen kuin lEsus oli puhunut.
ne Mimwat tapahtua? l. 6:52:60.
,4:8.
Luk.
ili. 23. Mutta kosta hän Pääsiäis juhlapäi12. lEsus wastais, ja sanoi hänelle: sinä
wänä oli lerusalemisa, ustoit monda hänen olet Mestari Israclisa, ja et näitä tiedä?
nimensä päälle, koffa he näit ne tunnustähvet 11. Totisesti, totisesti sanon minä sinulle: mo
puhumme mitä me tiedämme, ja todistalnme
kuin hän teki.
24. Mutta ei lEsus uskonut itziänsä heille: mim me näeinlnä *: ja et te ota wastanMi19

2.

«.

sanon

*

-

'"

*

'
'l. 7: ,6. l. 8t
däntodistustamme.
sillä hän tunsi heidän kaikki.
joku
25. Ia ei tarwinnut että
olis ihmisestä
1.12:49. 1.14:24.
12. Jos minä maallisia leille sanoin, ja et
todistanut; sillähän tiesi mitä ihmisesä oli.
l. 6: 64. Ap. T. 1: 24. Ilm. K. 2: 23. te usto: kuinga te uffolsitm jos nunä miwallisia teille sanoisit?
tuku.
3.
13. Ei astu kengän ylös Taiwaseen, waan
joka
l Rristuren kansapuhe Nikodemuxen kansa,
Taiwaasta astui alas, ihmisen Poika, ioka
on
l. 6.- 6,. Eph 4:9.
jo
syndymisista,
Taiwaasi».
uskosta,
«astuudesta
autuudesta
kadotuxesta. v. lEsus kasta Opetuslastensa
14. Ia niinkuin Moses ylönsi kärmen korwekautta Johannes kasta myös Enonisa v'. Jo- sa ', niin myös ihmisen Poika pitä ylettähannes Rastajan wumetncn todistus Rristuxesta. män: f
2 Kun. 18:4.
4 Mos. 2,:
f loh. 8: 23. 1.12:32.
l-lzNiiin oli yxi mies Phariseuxista, Nikodemus nimeldä', ludalaisten ylimmäi15. Että jokainen kuin usto hänen päällensä,
pidä hukkuman, mutta ijankaikkisen elä"
«n.
ei
'1:7:5c,. l I?:,y.
2. Se tuli yöllä lEsuxen tygö, ja sanoi ha- män saaman,
tul. 19:10. loh. 6:27, 54.
16. Sillä.
.

:

*

P. Johannexen

3. 4 Luk.
16. Sillä niin on Jumala mailmaa rakas
28. Te oletta itze minun todistajani/etli
ranur, erra hän andoi hanen ainoan poi- minä olen sanonut: en minä ole Krisiui
kania, erra jokainen kuin usto hanen paal, waan minä olen hänen edellensä lähetetty.
lenH, ei pidä hukkuman, murra ijankaik, Mal. z: 1. Matth. 11: io. Mark. 1: 2.
Rom. 5:8.
luk. 1:17. l. 7: 27. loh. 1: 6, 20, zo."
Wn elämän saaman.
l. 8:38,39.
1 loh. 4:929 Jolla on morsian, se on ylkä: mutta yl.
Poikaan- jän ystäwä joka seiso ja kuuldele händä, st
-17. Silla ei Jumala
duomiyemaan
mailmaan,
mailmaa,
iloitta itziänsä yljän äänestä sangen suuresti:sensa
720

'

murra errä mailma piri hänen kaunansa
Luk. 9: 56.
wapahdertaman.
lotz. 9:39. 1.12:47. 1 loh. 4:14.
18. Joka hänen päällensä usto, ei handa
on jo
duomira*: murra joka ei usto,
duomirru; silla ei hän ustonur Jumalan
ainoan pojan nimen päälle. 'l. 5: »4.
l. 6:42. 1.22:31. Ap.T. 4:12.
19. Mutta tämä on duomio: että Walkeus
tuli mailmaan, ja ihmiset rakastit enämmin
pimeyttä kuin Walkeutta; sillä heidän työnsä
1. 1:5, i«, ii.
olit pahat.
joka
pahaa teke, se wiha
jokainen
-22. Sillä
Walkeutta', eikä tule Walkeuteen, ettei hänen töitänsä pidäisi laitettaman.
"Job. 24: 13,15,16.
2i. Mutta joka totuuden teke, se tule Walkeuteen, että hänen työnsä nähdäisin; sillä ns

se

tähden on Mmä minun iloni täytetty.
32. Hänen tule kasiva, mutta minun M
tvähenemän.
31. Joka ylhäldä tule, st on kaikkein päällä:
ia joka maasta on, se on maasta, ja puhu
maasta. Joka Taiwasta tule, hän on kaik.
kein ylin.
32. Ia mitä hän nähnyt ja kuullut on, sen
hän todista ja ei kengän ota wastan hänen
*:

todistustansa, '1.5:,0.
l. 14:

33.

l. «:,<l.

1.11:4,.

10.

Joka hänen lodistuxensa otti wastan

,

se

päätti Jumalan olewan totisen.
Nom. 3:4. 1 loh. 5:10.
jonga Jumala lähetti, se puhu Iv»
Sillä
34.
malan sanoja:

mitalle.

Ps.

silla ei Jumala anna Hengeä

45-8.
Ap.T. 10:3».

les.

11:2

loh. 1:16.

Eph, 4:7.
35. Isä rakasta Poikaa, ja andoi kaikki hänen käteensä. Matth. 11: 27. l.28:18. Luk. 10 :u.
loh. 5:22. l 17: 2. Ebr. 2:8.

Jumalasi» tehdyt.
22. Sitte tuli lEsus ja hänen Opetuslapsensa, ludean maahan, ja asui siellä heil. 4:
dän kansansa, jakasti.
-36. Joka usto pojan päälle, hänellä sn
myösEnonisa
ijankaikkinen
elämä *: murra joka ei usto
läs23. Mutta Johannes kasti
ja
oli
wettä;
paljo
pojan
päälle,
Salimia*,
nä
ei hauen pidä elamära näkesillä siellä
1
kastellin,
ja
Sam.
män
f,
9:4.
murrai Jumalan wiha
-s
he tulit
hanm
paallenjä. §
1.6.-47. -Z-i Joi). 5: il,i».
f Matth. 3:6. i.vk.-3: 7.
§ Z Mos. 29: 22.
l. 32: 22.
24. Sillä ei Johannes ollut wielä silloin fanowat
li.

~

'

*

Matth. 14:;.
,
Niin tuli kysymys Johannexen Ope4. Luku.
puhdistuxesta.
tuslasten ja Juvalaisten wälillätygö,
i
matkusta
Illisus
ludeasta Galileaan, so
ja sanoit marian
26. Ia he tulit Johannexen
puhu Samarian waimon
kautta.
sinun kansas oli kansa, eläwästa wedestä: sen waimon tilasta:
hänelle: Opettaja, se jokajosta
sinä todistit', oikiasta rukoilemisesta; ja ilmoitta iyensä Mesitoisella puolella Jordania,
m Opetuslastensa kansa oikiasta ruasta,
ja
jokainen
mene
kasta,
hänen ty- axexi.
katzo, hän
ja elonajasta. lv. käändä monda Samarialais»
Mark.
gönsä.
1:7.
'Matth. 3:11.
ta. v. LulduanjK Galileaan, mene Ranaaseen
lmk. 3:16. loh. 1:15.
ja paranda päämiehen pojan.
27. Johannes wastais, ja sanoi: ei ihminen i.
Kosta siis HERra ymmärsi Phariseusten
taida mitan otta, ellei hänelle anneta Taiwakuullexi, että lEsus teki enämmän O'
2
Kor.
4:7.
lak.
1:17.
hasta.
giuteen heitetty.
ili. 25.

«.

petus,

Ewangelillm.
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4. ?lts.
petusiapsia ia kasti' kuin Johannes.
»s. Sanoi waimo hänelle: HERra, annn
l. 3: 22 26.
minulle sim wettä, etten minä janoisi, engä
z. (Waikka ei lEsus itze kastanut, mutta tarwltzisi tulla tänne ammundamaan.
16. JEms sanoi hänelle: mene, kutzu sinu»
hänen Opetuslapsensa.)
,a tule tänne:
ja
jällen
meni
ludean,
miehes,
GaJätti
hän
z.
,7. Waimo wastais, ja sanoi hänelle: ei
lileaan.
piti
Samarian
kalitta
waelminulla ole miestä. Sanoi lEsus hänelle:
4MUM hänen
oikein
sinä sanoit: ei minulla ole miestä.
daman.
n. 5. Niin hän tuli Samarian Kaupungiin, 18. Slllä wi»si miestä on sinulla ollut, ja se
joka kutzutan Sikar, lähes sitä maankarmno- kuin sinulla nyt on, ei ole sinun miehes: sen sita, jonga Jakob oli poiallensa Josephille an- nä oikein sanoit.
danut. 1 Mos. 33:1? l. 48:22. Jos 24:3».
19. Waimo sanoi hänelle: HERra, mini
näen että sinä olet Propheta.
6. Niin siellä oli Jakobin lähde. Kosta lEoli wäsynet, istui hän lahcen
ilik. 7:16. l. 24: 19. loh. 6:14.
sus matkasta
ja
oli
kuudetta
20.
Meidän Isämme owat mllä wuorella
päälle: se liki
hetkeä.
yxi
ja rukoillet, ja te sanotta: Jerutuli
waimo
wettä
Niin
Samarian
kumartanet
7.
ja
am
on
fe
sia josa pitä rukoilmman.
lE»us
hänelle:
salemisi»
ammundamaan:
sanoi
12: 5,11.
1 Kun. 9: Z.
„a minun juodaxcni:
Mos.
5
2Aika K. 7: 12.
8. Sillä hänen Opetuslapsensa dlit mennet
21. lEsus sanoi hänelle: »vaimo, usto miKaupungiin »mokaa ostamaan:
9. Sanoi Samarian waimo hänelle: kuin- nua, se aika tule, ettet te tällä wuorella, eikä
ga sinä minulda juoda anot, joka olet Juva- lerusalemisa Isää rukoile.
22. Et te tiedä mitä te rukoilette', mutta
lainen, ja minä olen Samarialainen? sillä ei
pidä
tiedämme mitä me rukoilemme; sillä auyhtän
kansakäymistä
me
SamaJuvalaiset
2
Kun.
Luk.
tuus
on Juvalaisista, f
2 Kun. 17: »5.
52,
5;.
17:
24.
rialaisten kansa.
9:
Ap.
12:
8:
T.
28.
loh. 48.
tuk.24:47. Gom. 3:2.
l. 9: 4:
10. lEsus wastais ja sanoi hänelle: jos sija jo nyt on, että toitule,
nä tiedäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on joMutta
hetki
23.
ka sinulle sano: anna minun juodaxeni: nun set rukoliat rukoilemat Isää Hengesä la Totuusinä anoisit häneldä, ja hän annais sinulle elä- desa: sillä Isä mhto myös senkaltaisita, io,kjl
händä rukoilemat.
wälä wettä.
Ps.',:'. Ies 12-3.
11. Sanoi waimo hänelle: HERra, eipä
24. Jumala on Hengi *: ja jotka Hända
syrukoilewar,
ja
niiden pira HenZesa ja Towusinulla ole milläs ammunnat, lähde on
wä; kusta siis sinulla on sitä elawätä wettä? deja handa rukoileman.
*

*

,

Jer.

2: 13.

Oletkos sinä suuren, bi kuin meidän Isämme Jakob, joka meille tämän kaiwon andoi?
ja hän joi itze siitä, ja hänen lapsensa, ja hä'
nen kariansa?
jokaija
mastais,
sanoi
hänelle:
lEsus
13.
nen kuin juo tästä wedestä, hän jano jällen:
l. 6: 58.
14. Mutta joka siitä »vedestä juo kum minä
liänelle annan, ei hän jano ijankaikkisesti':
Waan se wesi, jonga Mins hänelle annan, tule hanesä sen weden lähtexi, joka kuohu ijan1°h.e;,?,,5.
kMlseen elämään, f
t loh. 7: ZB.
12.

,

'2 Kor. 3:17.

25. Waimo sanoi hänelle: minä tiedän että
Messias on tulewa, joka kutzutan Kristus: koska se tule, min hän ilmoitta meille kaikki.
26. ZEsils sanoi hänelle: Minä olen se, joka sinun kansas puhun,
l. 9:37.
27. Sill»»!» tulit hänen Opetuslapsensa ja
ihmettelit että hän sitä waimoa puhutteli: ei
kuitengan kengän sanonut: mitäs kysyt? eli
mitäs händä puhuttelet?
28. Niin mainio jätti wesiastiansa, ja meni
kaupungiin, ja sanoi niille ihmisille:
29. Tulkat katzomaan sitä chmistä, joka mi-

(Q)

nulle

P: Johannexen
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nulle sanoi kaikki mitä minä tehnyt olen: Olleko hän Kristus?
32. N>in he läxit Kaupungista, ja menit hänen tygönsä.
lli. zi. Mutta silla wälillä rukoilit Opetuslapset händä, sanoden Rabbi, »yö.
32. Waan hän sanoi heille: minulla on ruokaa syödä, eni, jota et te tiedä.
zz. Niin Opetuslapset sanoit koskenansa: lienekö joku hänelle syötämätä tuonut?
34- lEsus sanoi heille: minun ruokani on se,
että minä teen hänen tahtonsa joka minun lähetti, ja tämän hänen tekonsa.
35. Ettäkö te sano: wielä owat neljä Kuu?kc«tta ja elon aika tule? katzo, minä sanon
teille: nostakat silmänne ylös, ja katzokat mainioita; sillä ne owat jo walkiat elonajaxi.

36. Ia

Matth. 9:37. i»k.
joka niitä,

hän saa

12:2.

4. 5. Luk.

nyt oli;

Ma he olit myös juhlalle tullet. .
Match. 4: ,2. Mark. 1:14.
Nun
46.
lEsus tuli taas GalileanKanaan
kusa hän n eden wiinaxi tehnyt oli
I« »sj
y,i Kuningan
jonga poika
:

*.

sairast: Kal. 2:
pernaumisa.
47- Kossa hän kuuli että lEsus oli tullut
ludeasta Galileaan, meni hän hänen tygöntci
ja rukoili händä tulemaan alas ja paranda
maan hänen poikaansa joka oli kuolemallansii.
48. Sanoi siis lEsus hänelle: ellet te näe
tunnuktähtiä ja ihmeitä, niin et te usto.
1 Kor. 1: 22.
Kuningan
Sanoi
mies hänelle: HM,
49.
ra, tule alas ennenkuin minun poikani kuole.
52. lEsus sanoi hänelle: mene, sinun poi.
kas elä. Ia mies uffoi sanan, ionga lEsus
sanoi hänelle, ,a meni.
mies,

'

~

».

51. Niin hänen mennesänsä, kohtaisit hänen
elämään; että kyllvä- palweliansa hänen ja ilmottit hänelle, sanojä ja niittäjä ynnä iloitzisit.
den: sinun poikas elä.
jotoinen
on
Sillä
on
tosi:
tasa
se
sana
52. Niin hän tutkei heildä hetkeä jolla hän
37.
parani: Ia he sanoit hänelle: eiläin seitzemänka kylwä, ia tomen joka niittä.
38. M>nä lähenin teidän niittämään, josa et nellä heckllä andoi wilutauti hänen ylön.
te ole työtä tehnet: muut owat tyo a tehnet,
<z. Niin Isa ymmärsi sen sixi hetkexi, jolla
ja te oletta heidän 'nönlä päälle tullet.
sanoi hämlle: sinun poikas elä. Ia
IV. 39. Mmm monda Samarialaista siicä hän l ffoi ia koko hanen buonenia.

hedelmän

palkan, ja koko

ijankaikkiseen

päällensä, sen waijoka
sanoi: hän on minultähden,

Kaupungista ustoit

hänen

mon
le kaikki sanonut mitä minä tehnyt olei».
42. Ko»sa siis Samarialaiset tulit hänen tygönsä, rukoilit he händä »viipymään heidän
tykönänsä: Ia hän »viipyi siellä kari päimää.
4,. Ia palio usiammat ussoic hänen sanansa
puhen

Tämä on loinen tunnustähti, jongaICteki',
sus tullesausa ludeasta Galileaan.
54,

5.

Luku.

Ilksus mene taas pääsiäiselle Jerusalemiin,
ja paranda yhden miehen
ryfKnä.
li Neuwo sitä >a puolusta työnsi
!'

mastan, »i. Osotta personansa ja mirk.msa kortähden.
keuden,
Jumalan, Johannes RastaM,
42. In sanoit sille »vaimolle: En me nyt sil- ja pyhänIsän
Raamatun
todistlitilla
len usto sinun puhes lähdin; sillä me olemma
enä hän on toiisesti Loitte oli ludalaisten Zuhlapäiwä ', ja
itze kuullet, ia tiedämme
wapahtaja.
l..?: 8.
lEsus men, yiös Jerusalemiin.
Kristus mailman
päiwän
perästä
V. 4Z. Mutta kahden
läxi
3 Mos. 23: 2, Z.
Z Mos. 16:1.
meni
Galileaan.
2.
Mmm
on lammaspottin
hän sieldä >a
lerusalemisa
tykönä
yxi
joka
propheerrei
lammikko,
itze,
Hebrean kielellä
44. Sillä lEsus todisti
josa
Bethesda,
ta maxa isansa maalla nnran.
o:i
kutzutan
wnsi wa,aa.
i,nk.
joukko

sairaim, sokeita,
3. Joisi» makats suuri
Matth. 1i 5?. Mark. 6: 4.
4:24.
4;. Koffa hän siis tuli Galileaan *, olit onduwlta, halwatuita, jotka weden liikuttaGalilealaiset hänen wastan, Mka olit nähnet mista odotit:
kalkki l»« km« hän lerusalemisa juhlana teh4. Sillä Engeli tuli alas määrätyllä ajalla
:

-^

lam-
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EwäNgelium.
5- l"lk.
Ioh: 7: ,9. 1.,«,: 33.
lammikkoon, >a sekoilti weden: joka siis ensim- Misexi. Matth. 26:
astu,
2i
6.
oli,
se
ko»ka sekoitettu
niin
Phil.
mäisiä »veteen
Itt.
misä
ikänä
oli.
heille:
Mudisa hän
19.
ehkä
st parani, oli
joka
sanon
mies
minä
teille:
ei
miöa
totisesti,
»>ri
neltotisest»
siellä
kahdexan
;. Niin
jzttäkymmendä aiastaikaa oli sairastanut. ja Poika itzestänsä mitan tehdä, ellei hän näe I-'
slllä mitä ikänä'hän teke, fitH
san tekemän;
6. Kosta lEsus hänen näki makawan,
kauwan
Vo
ka
niin
leke.
myös
io
l.«. 38.
sairastanen,
sanoi
hän
hänen
tunsi
20. Sillä Isä rakasta Poikaa '> ja osotta
tulla
mhdotkos
terwexi?
hänelle:
7. Sairas wastais händä: HERra, ei ole hänelle kaikki mitä hän itze «ke: ja hän on wieminulla sitä ihmistä, joka min n wie, kolka lä suurembim töilä hänelle osottawa, kuin nämutta koffa mi- mät owat, että teidän pitä ihmettelemän.
wesi sekoitettu on, lammikoon;
toinen
minun
niin
on
edelläni siihen
tulen,
*1>3.:z5.
>
nä
21. Sillä niinkuin lia heratta ja wirwott«
astunut.
8. lEsus sanoi hänelle: nouse, ota muotees kuolleita: Niin myös Poika wirwotta Ma
ja käy. Matth 9: 6. Mark. 2: 11. Luk. 5: 24. hän tahto.
22. Sillä ei Isä ketän duomitze, waan an-!
9. Ia kohta parani se ih nincn: ja otti wuodoi kaiken duomion Pojalle: Matth. nteensä >a käwi. Ia se päiwä oli Sabbathi.
'
l.28: 18. loh. 17: 2. Ap.T. 17:
1.9:14.
2,.
paratulle:
nyt
Että
kmkki
kunnioittaisit,
niiu-t
Poikaa
i2. Sanoit siis Juvalaiset
on Sabbathi, ei sinun sewi* wuodeim kanda. kuin he liää kunnioitzewat. Joka ei PZikaa
»2 Mos. 22:12'. Z Mos. 5:12. Neh. iF: 19. kunnioitze, ei se kunnioitze Isää jska häne^
°
i loh. 2: 23.
i
Jer. 1?: 21, 22. Matth. 12: 2. Mark. 2: 24. lähetti.
luk. 6:2.
24. Totisesti, totisesti sanon minä teille: Jo"'

.

'

°

Hän wastais heitä:

joka minun paransi, ka kuule minun janani, ja usto sin jokck
minun lähetti, hänellä on ijankaikkinen eft sanoi minulle: ota muotees ja käo.
n. Niin he kysyit häneldä: kuka on se ihmi- lama: ja ei hän tule dUoMioon *: waan mens
nen joka sinulle sanoi: ota muotees ia käy?
kuolemasta elämähän, f ' Luk. ,3: 43^
oli;
tiennyt
kuka
parattu
se
iz. Mutta ei se
loh. 3: 18. l. 6: 42, 4?. l. 8: 51»'
pois
mennyt
oli
tähden,
Eph. 2: 6. i loh. 3: 2.
silla lEsus
Kansan
joka siinä paikasi» oli.
Totiftftl,
25.
totisesti sanon minä teiset HM
11. 14. Sitte löosi lEsus hänen Templisä, tule, ja nyt io on, että kuollet" laawat kuulja sanoi hänelle:
sinä oler pararru: la Jumalan Pojan äänen: ja jotka sen kllulezH,,n. 6: 4. Gal. 2: 2<>i
älä sillen sendia ree, errei jorain pahembara »vat ne saamat elää.
sinulle rapahruisi. Matth. i«:-4?. loh. 8: n. Eph. 2:1,5. 1 Tim. 5: 6. Ilnl. K. 3: l.
1;. Niin se ihminen meni pois, ja ilmoitti
26. Sillä niinkuin Isällä on elämä itzesänsä>
Judalaisille, että lEsus oli joka hänen pa- niin andoi hän myös elämän Pojalle itzesänsä
landanut oli.
olemaan.
16. Ia Juvalaiset wainoisit sentähden IE27. Ia on hänelle myös andanut »valla»
Wa, ja eheit händä tappaxensa, että hän
duomitq, että hän on ihmisen Poika.
kaltaisita teki Sabbathina.
28. Alkät tätä ihmetelkö; sillä herki mle,
jona
minun
kalkki ne jorka hattdoisit owar, sila»
Niin
wastais
heitä:
Isä17.
lEsus
ni teke työtä haman tähän asti, ja minä Myös war kuulla hänen äänensä: Da».»:
1.y:4. l. ,4: ,o.
t«n työtä.
1 Kor. 15: 52
i
Thess. 4: 16.
,8. Sentähden etzeit Juvalaiset händä wie29. Ia pira tuleman edes, ne jorka H7la enämmin tappaxensa, ettei hän ainoasti waä rehner owar, elämän «ylösnousi mil
Eabbathia rikkonut, mutta myös sanoi lu- sien; murra jotka pahaa rehner owar duon>alan Isäxmsa, ja teki itzenftlumalan.kal- mion ylösnousemiseen.
Matth. ,5: 46.
11.

'

-z-

<

se

sen-

--

~

(Q2)

3«.E»

P. lohanneren
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5-

Liisi.

Z2. En minä itzestäni taida mitan tehdä: niin44. Kmnga te taidatte ustoa, jotka otatte
kuin niinä kuulen, nim minä duomitzen: >a mi- kunnian loinen toiseldanne, ja sitä kunniata
jonun duomioni on oikia; sillä en niinä etzi minun ka ainoalda Inmalalda tule, et te etzi?
tahtoani, waan Isän tahtoa joka minun läl. 12: 43. Rom. 2: 29.
1.6: 3«.
Alkät
luulko että minä kannan Issn
hetti.
45.
edesä teidän päällenne: se on joka teidän pääli 3s- los minä itzestäni todistaisin, niin ei minun todistuxeni olisi tosi.
lenne kanda, Mojes, johonga te turwatte.
ja
miminusta',
joka
Toinen
on
.32.
rodPa
46. Sillä jos te olisitM Mosexen ussonet,
nä tiedän että hänen lodistuxensa ou tosi, kuin te olisitM minun ustonet; siilä minusta on niin
hän
kirjoittanut.
1.,,: »z
les. 4»:
1 Mos 3: 15.
hän minusta todista.
l. 49: 12. 5 Mos. 13: 18.
Match 1?: 5. loh. 8: 14, '«.
33. Te lähetitte Johannexen tygö, ja hän
47- Jos et te hänen Kirjoituxianfa usto,
l. 1: 15.
tzpdisti totuuden.
kuingasta te minun sanani ustotta?
34. Mutta en minä ihmisildä todistusta ota:
waan minä sanoin näitä, että te autuaxi tuli6. Luku.
siM
1. Rolmannen pääsiäisensä lihestpisä,
nlokki
35. Hän oli palawainen ia paistawainen KynIllifue HO2O. m«stä korwesa.
wette»
tilä : mutm te tahdoitta ainoasta wähän ai- päällä,
iii. Saarna Rapcrnaumisi l»stosta, ja
eläniän leiwästä. »v. Moni «Opetuslapsi st« pa
kaa riemuita hänen walkeudesansi».
.36. Mutta minulla on suurcmbi todistus* hene tästä saarnasta ja luopn hänestä; mutta
12. rippumat hänesä, maikka yxi niistäkin oli
kuin Johannexen: sillä ne työt jotka Isä andoi pettäjä.
läyttäxeni,
työt
jotka
minulle
ne
minä teen,
todistamat minusta f, että Isä minun lähetti. Loitte meni lEsus Galilean meren ylitze,
joka on Tyberian.
"Matth. 3 17. loh. 1: Z2, 33. I- loh. 12 25.
lähetti,
minun
todista
2.
hän
Ia händä seurais palio Kansaa, että he
37. Ia Isä zoka
näit
Et
te
kostan
hänen
äändänsä
minusta.'.
hänen merkkinsä, kuin hän teki sairaisa.
kuullet, eli hänen muotoansa nähnet, f
3 Nnn lEsus meni ylös wuorelle, ja istui
n Mark. i .-11. l.
9: 7. i.uil. 3: 22. l. 9:35. siellä Opetuslastensa kansa.
loh. 6: 27. l. 12: 28. 2 Pet. 1: 17.
4. Ia lähestni Pääsiäinen *, ludalaistel»
2 Mos. ii: 18.
juhla.
i^Tim.6.l6.
3 Mos. 23: 5.
s
33:22.
Mos.
4:12.
H-2Mesi
1 loh. 4: 12.
4 Mos. 28: 16. 5 Mos. i 6:i.
5. Kosta siis lEsus nosti silmänsä, ja näki
38. Ia ei teM ole hanen Sanansa pysywäipaljo Kanma mgönsä, sanoi hän Phijonga
tulewan
lähetti,
hän
nen; sillä et te usto sim
liopuxelle:
Cuckikar"'
Raamacuira
l';
silla ni»>
kusta me ostamme leipiä näiden syö39.
?
Match,
el
Marl 6: ,5. kuk. ?: 12.
ijankaikkisin
lulerra
män
dä
14: 1?.
le
teillenne
(Mutta
jorka
rodijiawar
owat
mi6.
sen
ne
hän
olewan ia
sanoi kiusaten händä;
T,7:
Ap.
i'.
luk.
16:
mitä
tekemä
oli.)
§
hän
tiesi
sillä
hän
nusta.
29.
Philippus
20.
18:
Wastais
händä:
kahden sa§
lesi
34:16.
5 les. 8:
sMos.
15.
7.
penningin
täydyisi
Dan.
dan
leilvät
ei
että kuheille,
5.
9:24.
I«r. 23:
kin heistä wähangin sais.
loh. i» 45»
8. Sanoi yxi hänen Opetuslapsistansa.hä4c». Ia et te mhdo tulla minun tygöni, että
nelle,
Andreas Simom Petarin mcli:
te saisitta elämän.
kunn»'ata
pyydä
ihmisildä:
9. Tasa on yxi poikainen, jolla on wiisi oh41. En minä
leidän
ole
ettei teisä
raista leipää ja kaxi kalaista; waan mitä ne
42. Waan mina tunnen
rakkaus.
owat näin paljolle ?
Kun 4: 4).
Jumalan
ja
et
te
mi10.
nimeen,
tulin
Mllia
sanoi
afettakat
Kansa atlEsus
Isäni
43. Minä
jos
ruonimellän,
:
joku
omalla
paikasa
paljon
tule
oli
rioitzemaan,
siinä
nua oiq wastan
Ia
hoa.
O, niin te otatte »vastan.
*

».

'

*

>

'

„«

-

ose

sa

:

'

.

,

,

:

sen

6. Luk.
hoa. Niin atrioitzi
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Ewangelium.
lähes wiisi tuhatta miestä. myös haaxiin, ja menit Kapernaumiin, etzein
ja andoi lEsusta.
11. Ia lEsuS otti leimat, kiitti
Opetuslapset
jaoit
Opetuslapsille, mutta
atrio25. Ia kuin he hänen sildä puolen merta löymyös
sit,
paljo
kuin
kaloista niin
sanoit he hänelle: Rabbi, kostas tänne
itzewille; niin
1
Sam.
tulit?
13.
Hn12.tahdoi.
Mutta koska be rawitut olit, sanoi hän 26. lEsus wastais heitä, ja sanoi: totisesti
Opetuslapsillensa: kootkat murut kuin jäit, totisesti sanon minä teille: et te etzi minua, että
te näitte ihmen, waan että te saitte leipää syö<ttei mitan hukkuisi.
dä, ja oletterawitut.
13. Niin he kokoisit, ja täytit kaxitoistakymmendä koria muruilla, wiidestä ohraisesta lei- 27. Älkät tehkö sitä ruokaa, joka on katowainen, waan sitä mokaa joka pysy ijankaikwästä, iotka niildä lijari olit kuin atrioitzit.
14. Koffa siis ne ihmiset sen merkin näit kiseen elämään, jonga ihmisen Poika teille ankuin lEsus teki, sanoit he: tämä on totisesti dawa on *; sillä Isa, Jumala on sen wahwis1.11:26. f Matth. 3:17. l »7:5.
oli.
tanut. s
ft Propheta joka nlailmaan mlewa
l. 9: 7. tuk. 3: 22. l. y 135.
il),
Mark.
1:
11.
18:
18.
l.
IZ,
ilck.7:
»5 Mos.
24: 19.
l. 4. 19. l. 7: 40.
loh, 1:32, 33- 1.5:37. l. 8:l8.
, loh. 1: 21.
2 Pel. 1:17.
is. Kosta lEsus ymmärsi että he tahdoit
tulla ja wäkiwallalla cehdä hänen Kuningaxi,
28. Nim he sanoit hänelle: mitä meidän pitä
tekemän, että me laivaisimme Jumalan töitä
meni hän vois taas »vuorelle vrinänsä.
*

'

?:

*

Matth.

Mark. 6 47.
Mutm kosta ehto tuli, menit hänen
Opeluslapsens alas meren tygö.
17. Ia astuit hahteen, ja menit ylitzen meren Kapernaumia päin. Ia jo oli pimiä tullut, ja ei lEsus tullut heidän tygönsä.
18. Niin meri nousi, että suuri muli puhalsin
19. Ia koffa he olit soutanet läi)es wusckolmattar'y!,imendä eli kolmekymmenda wakomit-.
taa, näit he lEsuxen käylvän meren päällä,
ja läkenewän hahtea ja he pelmstyit.
'

11. 16.

14; 2Z.

:

,

lehvä?

lEsus wastais, >ja sanoi heille: se on
Jumalan työ että te ustotts stn päälle jon29.

<

ga

hän lähetti.

1 loh. 3:2,.
mitä ihmettä*
hänelle:
Niin
he
sanoit
32.
siis sinä teet, että me näkisimme ia ustolsimma
sinun päälles? Mitä työtä sinä teer?

12: 38.
l. 16: 1. Mark. 8: n.
iuk. 11:29. 1 Kor. 1:22.
31. Meivän Isämme söit Manna korwest»,
niinkuin kirjoiretiu on: hän andoi heille leipää
2 Mos ,6:4.
20. Niin hän sanoi heille: Mmä olen: älkät Taiwaasta srödäxensä.
peljätkö.
,Pz) 73: 24. Wiis 16: 22. 1 Kon 12: 3.
21. Niin he tahdoit otta hänen hahteen: ja
32. Niin lEsils sanoi heille: totisesti/ totihaaxi oli jo maan tykönä, johonga he me- sesti sanon n»mä teille: ei Moses sitä leipää annit.
danut leille miwahasta '; mutta minun Isani
m. 22. Toisna päiwänä, kossa Kansa, io, anda sen totisen leiwän taiwaasta.
ra sillä puolella merta oli näki ettei siellä
4 Mos. 11:7.
muuta »venbeltä ollut kuin se nxi, johonga hä33. Sillä se Jumalan leipä on se, joka Tainen Opetuslapsensa olit astunet, ja ellei lE- waasta mle alas, ja anda mailmalle eläollul astunut bahteenOpetuslastensa kansa, män.
waan hänen Opemslapsensa olit ainoastaan 34. Niin he sanoit hänelle: HERra, anna
malkaan lähtenet.
meille aina sitä leipää.
tulitTyberiasta,
Mutta
muut
läwenhet
23.
3s. lEsus sanoi heille: minä olen elämän
hes sitä paikkaa, josa hs olit leipää syöner, leipä: joka mle minun tygöni, ei hän suingan
iso: ja joka usto minun päälleni, ei hän kossitte kuin HERra oli kiittänyt.
24. Kosta Kansa sen näki, ettei lEsils siel- kan jano.
les. ,5:,. Matth. 11:28.
lä ollut, eikä hänen Opetuslapsensa/ astuit he ,
loh. 4: 14. 1.7:Z7.
(Q3)
36. Mutta
"

Matth.

:

sen

«

,

sus
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36. Mutta minä sanoin teille, että

minun, ja et le

sittekkän usto.

37. Kaikki mitä minun

te

näitte

Isäni anda minulle,

52.

6. p,tf

Tama on

se

siicä

tuli, ja joka

man.

le:pä, joka tmmaaila

hauen

syö, ei

pidä

alas

kuole-

Minä olen se eläwi leipä, joka taiwaasta
sira
tuli aias': se kuin tästä leiwästa syö, hän eli
heira ulos.
38. Sillä minä tulin Taiwaasta alas, en teke- ijankaikkisesti: Ia se leipä jonga minä annan,
mään minin, tahtoani, 'waan sen tahtoa joka «m n, nun lihani, ionga minun pitä andaman
1.,: 13.
>
minun lähetti. Matth. 26:39. Mark. ,4:36.
malman elämän edestä.
riitelit
keskenänsä,
luk. 22:42. loh. 4:34. 1.5: 32.
52. Niin Juvalaiset
san»
39. Mutta se on Isän tahto, joka minun lä- ,den: kuinga tämä mim anda lihansa meille
hetti, ettei minun pidä yhtäkän niistä kaikista'' syövä?
»13:9.
kadottaman', kuin hän minulle andoi, mutta
53. lEsus sanoi heille - totisesti, totisesti saolen ne herättämä wiimeisnä päiwänä.
non minä leille: ellette syö ihmisen Pojan li,
12: 28.
l.
12.
haa, ja juo hänen mertansa, niin ei ole elämä
129:
8.
loh.
17:
*Ps.
Ap.T.
l. 13:9.
1:28.
teisä. Mos. 6. Mark. ,6: ,6. loh. 1:
joka
lähetti,
minun
minun lihani, ja juo mi42. Tämä on sen tahw
54. Joka
ja
kuin
Pojan,
jokainen
että
näke
usto hänen nun wereni hänellä on ijankaikkinen elä<
päällensä, hänellä pitä ijankaikkinen elämä ma: ja nnna olen heratrawa hanen wiioleman'; ja minä herätän hänen wiimeisnä Nlelsna paiwäna

tygöni.se tule minunen imna
rule,

ja joka minun

.

51.

'

.

.

*

,

,<:

,^

,

'l. 3.-if,i6.
55 Silla mmun lihani on rottnen ruoka,
napisit
kuln'
minun woreni on rorinen juoma.
saja
Niin
sitä
hän
Juvalaiset
41.
noi: minä olen se leipä joka Taiwaasta tuli
56. Joka syö minuN lihani, ja juo mitM
alas:
wereni, hän on minusi», ja minä hänesä.
42. Ia sanoit: eikö tämä ole lEsus Jose57. Niinkum elö»vä Isä minun lähetti, ja
phin Poika, jonga Isän ja Äitin me tunnem- minä elän liani tähden; niin myös se joka
me*? Kuingasta hän sano? minä olen tullut minua syö, hän elä minungin tähteni.
Matth. ,3:55.
Taiwaasta alas.
58. Tlmä on se leipä, joka Taiwaasta tuli
Mark. 6: 3> luk: 4: 22. loh. 7: 27.
alas': Ei niinkuin teidän Isänne söirMannack
ja
älwastais,
ja kuolit. Joka tätä leipää syö, hän saa elää
Niin
sanoi
heille:
lEsiis
43.
'!. 3-',
ijankaikkisesti.
kät napi sto keskenänne.
44. Ei taida kengän minun tygöni tulla, ell59. Näitä sanoi hän Synagogasi», opettaiei Isä, joka minun lähetti, wedä händä, ja sansa Kapernaumisa.
minä herätän hänen wiimeisnä päiwänä.
iv. 62. Niin monda hänen Opetuslapsis»
kirjoitettu:
on
kuin he tämän kuulit, sanoit: tämä
tansa,
Prophetaisa
Se
heidän
45.
pim kaikki lumalalda opetetuxi tulemana on koma puhe: kuka moi siiä kuulla?
Sentähden jokainen kuin sen on Isäldä kuul, 61. Mutm kuin lEsus tiesi itzestänsä, että
lul ja oppenut, hän tule minun tygöni.
hänen Opetuslapsensa sitä napisit, sanoi hän
1:
l
18.
Zer. 3l 34» lohles- 54:
heille: pahoittako tämä teitä?
1 Thess. 4:9.
Ebr. 8: 12. l. 12: 16.
62. Mitä sitte, jos te näette ihmisen Pojan
joku
*, sinne menemän ylös, kusi» hän ennen oli?
nähnyt
niin
että
on
Ei
Isän
46.
on Jumalasta, se on Isän nähnyt. Mark. 16: 19. luk. 24: 51. loh. 3: 13/
waan joka
5
Ap.T. 1:9. Eph. 4: 8.
Matth. 11:27. luk. i 2: 22.
jo63. Hengi on se joka eläwäxi teke, ei liha
4?. Totisesti, totisesti sanon minä teille,
päälleni,
ijankaikkimitan auta: Ne sanar kuin minä re,lle puhänellä on
ka usko minun
1.3:18,36.
Kor. 3:6.
hun, owar henm ja elämä.
nen elämä.
leipä.
64. Mutta muutamat teistä owat jotka ei
48. Minä olen elämän
49. Teidän Isänne söit Mannaa korwesa *, usto. Sillä lEsus tiesi alusta kutka owat
",
jotka
ja kuolit, t
Mos. 16:15. t Ebr.,:,s, 15.

päiwänä.

"

2

*
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kani wielä tullut: waan teidän aikanne on ai<
.jotka el ustokci, ia kuka hänen oli pettäwä.
«l. 2: 25. l.13: 11.
na »valmis.
minä
sanoi:
sentähden
hän
sanoin
7. Ei mailma taida teitä wihata: mutta mi65. Ia
kengän
tygöni,
ellei
nua
tulla
minun
ei
taida
hän wiha*, sillä minä todistan hänestä,
teille:
mimm
että
hänelle
Isäldäni.
hänen työnsä owat pahat, j l. 15: 18.
ole
annettu
st
- 66. Siitä ajasta luowuit monda hänen O51. 3: 19. l. 14: 17.
8. Mengät te ylös juhlalle: en minä wielä
«etuslastansa hänestä ja menit pois, eikä hätälle juhlalle mene, sillä ei minun aikani ole
nen kansansa enä waeldanet.niille
täytetty.
wielä
l. 8: 20.
kahdelletoista. 67. Niin lEsus sanoi
myös
pois?
ettekö
te
mennä
näitä
tahdo
kymmenelle:
9. Ia kosta hän
heille puhunut oli, niin
yön
jäi
wastais
Galileaan.
68- Simon Pemri
-»a, kenengästä tygö me menemme? sinulla vtp 12. Mutta kosta hänen weljensä olit mennet
ylös, meni hän myös juhlalle, ei julki, waan
elämän sanat., Ap. T. 5: 2°.
Gnkaikkisen
ymmärtänet,
ja
ussomme
me
olemuie
niinkuin salaa.
69. Ia
elämän
11. Niin Juvalaiset
olet
Kristus
Jumalan
Poika.
sinä
etzeit händä juhlana, ja
Htä
'

*

Mark. 8'- 29. luk. 9: 22. sanoit: kusa hän on?
l.
56.
12. Ia suuri napina oli hänestä Kansan sealoh. 11:27.
tei; sillä muutamat
sanoit: hän on hywä*:
72. lEsus wastais, heitä: engö minä ole
ja
yxi
walinnut',
mutm
kahmtMakymmendä
toiset sanoit: ei; waan hän »viettele
tä
?
6:
,3.
Luk.
8:
44.
I«h.
t
Kansan. 'Matth.»,:46. luk. 7: is. loh. 6:14.
teistä on Perkele.?
Simonin
hän
sanoi
ludasta
sen
13. Ei kuitengan yxikän hänestä julkisesti pu71. Muna
pojasta Istariotista; sillä hän oli hänen pettä- hunut ; sillä he pelkäisit Juvalaisia.
l. 9:22. 1.12:42. 1.19:38.
Vä, ja oli yxi iiiista kayvestaloistakymmenestä.
11. 14. Mutta kosta jo puoli juhlaa oli kulunut, meni lEsus ylös Templiin, ja opetti.
7. Luku.
15. Ia Juvalaiset ihmettelit, sanoden: kuinlEsuo mene hiljaisudcsa L.cbtimH>'an Inh»
lalie li. <!>pe?ta »>,-. oicnda ltstljullana, milä ga tämä mim Kirjaa, joka ei ole oppenut?
<?li
c.i>UU'ia barxltä. in,
16. Wastais lEsus, ja sanoi heille: ei miklinnipiillV. luywa mulkutta ha»,
nun oppini ole minun, mutta sen joka minun
li>dlft«tnaH»l bönc stansa ; j«».
l. ,2: 49. l 14: 10» 24.
lähetti, l.z:
yincn pu>?lcstania.
muo m>ös
17. Jos joku mhto tehdä hänen tahtonsa,
sitte waelsi lEsus Galsteasa: sillä ei niin hänen pitä tietämän tästä opista, jos
>>) hän mluonut »vaelva ludeasa, että luon Jumalasta, eli ios minä itzestäni puhun.
'dalaisec pyysit händä mppa.
18. Joka itzestänsä puhu, se etzi omaa kun2. Niin Juvalaisten lehtimajan juhla oli läsm.amysa,;
mutm joka etzi sen kunniam joka hä) Mos. 23: ,4.
nä.
nen
lähetti,
on waka* ja ei hänesä ole wäälähde ryttä.
hänelle:
3. Ia hänen »veljensä
'.l. 5: 41.
tääldä ja mms Judeaan, että inyos sinun O19. Eikö Moses andanut teille Lakia ', ja
pelnslapses näkisit si»,,!!'. työs joim sinä teet. °
kengän
ei
teista Lakia täytä f? Mixi te etzittä
Mark. 3: 31. luk. 8! 19.
°Matth. 12: 46.Ap..'T.
'2 Mof. 20: 1, ,c.
tappäxe'nne?§
minua
1: 14.
4
Ap.T.7:53.
2M05.24:3,
H Matth. 12:14.
4. Sillä ei kengän tee mitan salaa, ja tahMark. 3: rö. loh. 5:16,18. l. 10: 39.
to itze »ulkl olla. Los si s sinä näitä ttet, niin
l. n: 53.
julista itzes mailman edesä.
ja sanoi sinulla on
22.
Kansa,
Wastais
5. Sillä ei hänen »veliensäkkän ustonet hätappaxensa?
5,
M-tt. 3: 21.
nen päälleilsä.
Perkele kuka sinua etzi
4H, o»» l. 12: 20.
6. Niin lEsus sanoi heille: ei ole minun ai-

Matth.

16: 16.

„:

sa

>

'

~

««.

se

se

'

21.
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21. lEsus wastais,
sanoi heille: yhven
työn minä tein, ia te kaikki ihmettelettä.
22. Sentähden andoi Moses teille ymbärileikkauren, (ei että se Mosexelda oli, waan Isildä,) ja te ymbärileikkatte' Sabbathma
i Mof. 17:
3 Mos. 12: z.
ihmisen.
Ap.T. 7: 8. Rom. 4: 11.
23. Los ihminen Sabbathina ymbärileikamn,!. ettei Mosexen Laki rikotaisi: närkästyttekö te minusta, että minä koko ihmisen Sab-

ja

*

bathina

».

paransin?

24. Alkär duomitko näkemisin
xvaan sanokar oikia duonno.

34.

7. ouf.

Teivän

pitä minua

etzimän

ja ei

löotH.
män ia ku»ä -nina olen, et te taida sinne tulla.
:

l. 8: 21. l. 13: 33.
35. Niin Juvalaiset sanoit keskenänsä: fu,
hungasta hän mene, etten me händä löndä?
mennekö hän Grekiläisten sekaan, jotka sinne
ja »tänne hajotetut owat, Grekiläisiä opetti»,

maan?

36. Mikä puhe se on kuin hän sanoi: teidin
pim etzimän minua, ja ei löytämän: jakusa
minä olen, et te mida sinne tulla?
m. 37. Mutta wiimeisnä suurna juhlapäi.
jälken,

wänä' seisoi lEsus,

ja huusi, sanoden: jo,
tulkan
minun tygöni ja luokan. Ilak.
5 Mos.
asumuutamat
Jerusalemin
«3Mos. 23:36. -!.-Ics. 55:1. loh. 4:14.
25. Sanoit siis
1.6:35. Ilm. K. 22:17.
wa>sista: eikö tämä ole, jom he etzeit mppa38. Joka usto minun päälleni, niinkuinRaarensi»?
26. Ia katzo, hän puhu rohkiasti, ja ei he mattu salw, hänen kohdustansa pitä wuotahänelle mitan puhu: Tietänewätkö ylimmäiset man eläwän weden wirrat.
les. ,2:,.
l.
3.
oikein että hän on totisesti Kristus?
27. Mutta me kyllä tiedämme kusta tämä
39. (Mutta sen hän sanoi siitä Hengestä, jonlotta uffowac hänen päälon*: waan kusta Kristus tule ja kusta hän on, ga niiden piti
ei kengän tiedä.
Match. 13: 55. Mark. 6: 3. lensä'; sillä ei Pyhä Hengi wielä silloin saapuilla ollut f, eitei lEsus ollut wielä kirkastetluk. 4: 22. loh. 6:42.
opetti
ja
tu.)
Templisä,
Joel. 2: :8. Ap. T. 2: 17. f I°h '6: 728. Niin lEsus huusi
ja
minun,
tiedätte
te
tunnetta
Monda
kusta -42.
sanoi: Ia
siis Kansasta, jotka tämä pukuulit,
ja
minä
ole
miilustaen
tullut
itze
minä olen:
hen
sanoit: Tämä on totisesti Propheta.
ni, mutta hän on waka joka minun lähetti *, 5 Mos. 18:15,18. Matth. 21: 46. luk. 7:16.
jom et te tunne.
l.8: »6, 42, 55- Nom ,: 4.
loh. 4: 42. l. 6: 14.
*; sillä minä
tunnen
Mutta'minä
Muut
sanoit: tämä on Kristus: muthänen
41.
29.
ta muutamat sanoit: tulleko Kristus Galileasolen hänestä, ja hän lähetti minun.
5
ta?
1.1:46.
Matth. 11: 27. loh. 12: 15.
1: 16, 17. San. l. 24: 23.

2:

:.

ka jano,

se

se

saaman

'

'

'

32.

Niin he etzeit händä kasittäxensä; waan

42.

Eikö Raamattu

sano Dawidin siemenes-

ei kengän laskenut kättensä hänen päällensä *, tä, ,a Vechlehemin Kaupungista kusi» Dawid oli, Kristuxen tulewan ?
1 Sam. ,6:1.
sillä ei hänen aikansa ollut »vielä tullut.
5
l.
11.
11;
luk.
Mik.
47,48.
Mark.
18.
19:
22:19. Ps. 132:
5:1. Matth. 2: 5. ,
luk.
2:
10h.8.'3?. .
4.
'
hänen täh43. Niin nousi riita Kansan
31. Mutm paljo Kansasta ustoit hänen pääl,c>: 19.
tuie.
l.
is.
l.
tensä,
ja
tehneko
Kristus
kosta
lensä
sanoit:
9:
44. Mutta muutamat tahdoit hänen otta
hän enämmän ihmeitä kuin tämä on tehnyt? kiinni,
ja ei kuitengan kengän laskenut käsiänsen- sä hänen päällensä.
32. Phariseuxet kuulit Kansan hänestäylimja
ja
45. Niin palweliat tulit Phariseusten ylimPhariseuxet
kalmisim napiseman,
ottamäisten Pappein tygö: Ia he sanoit heille:
mäiselZ Papit lähetit palweliat händä
mixette händä tänne tuonet?
maan kiinni'
mmä
olen
wie46. Palweliat wastaisit: ei ole ihminen ikä33. Niin lEsus sanoi heille:
kansanne,
ja
menen
niin puhunut kuin se ihminen.
nä
sitte
lä wähän aikaa teidän
16:
K.
lähetti,
joka
l.
tygönsä
minun
47- Pb<"
hänen
*

...

.

.

....

seasa
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8. Ia hän kumarsi taas itzensä ia kirjoitti
, 4?. Phariseuxet wastaisit heitä: olettako te
maahan.
Myös »vietellyt ?
9. Koffa he tämän kuulit, ja olit omalda
48. Ongo joku Päämiehistä taikka Pharipäällensä
tunnolda
?
»voivut, läxit he ulos yxittäm, rumehänen
ftuxista ustonut
<

ten »vanhimmista, »viimeisiin asti: ja lEsus
1.12:42. 1 Kor. 1:20. l. 2:3
joka
jäi yxinänsa, ja waimo seisoi siinä.
tämä
Kansa
ei
Lakia,
Waan
tiedä
4.
io. Mutta kolka lEsus itzensä ojensi, ja ei
en kirottu.
nähnyt
joka
ketän paitzi waimoa, sanoi hän hänelle:
nolso. Niin sanoi heille Nikodemus,
waimo,
a
tygön
ja
yxi
kusa owat ne sinun vaällekandajaS?
',
tullut
oli
la oli hänen
heistä:
kengän duominnut ?
Ongo
sinua
"1.3!2.
HERra, ei kengän. Niin
meidän
Lakimme
11.
Hän
jongun
sanoi:
si. Duomitzeko
ihmisen, ennenkuin kuullan, eli tietä saavan, mi- lEsus sanoi: en minä myös sinua duomitze:
ia älä sillen syndiä tee.
tähän teki? »Mos. 23: i. 3Mos. 19: «s. mene,
11.
i2.
1:
l.
l.
Niin lEsus puhui taas heille, ja sa4,
81717:
19: 15.
sMos.
ja
sanoit hänelle: oleeko noi: Minä olen mailman tvalkeus*: jo;i. He wastaisit,
smä myös Galilealainen? tutki ja näe ettei Ga- ka minua seura, ei han pimeydesa waella,
murm saa elämän Walkeuden.
lileasta ole yhtän Prophetata tullut.
sl.i:s, 9. l. 9: z. l. 12: 35. 46.
53. Ia niin kukin meni kotiansa.
13. Phariseuxet sanoit hänelle: sinä todistat
itzestäs; ei sinun todistuxes ole tosi.
8. Luku.
14. lEsus wastais, ja sanoi heille: maikka
l. lEsus päästä salawuoteudesa tawatun waiminä
lyestänja
itzestäni todistan, niin minun todistuxeni
duomiyemata.
Isän
mon
Todista
kansa, pharijeusten ja Juvalaisten kampailemis- on tosi *; sillä minä tiedän kusta minä tulin,
ta ja epäuskoa, wastan. m. Osotta Juvalaisten ja kuhunga minä menen: Mmm et te tiedä kusluulouston perkelellisexi, ja heidän wastaus pu- ta minä tulin ja kuhunga minä menen.
hensa kauhiaxi pilkaxi; josta he tahtowat händä
kiivittä.
is. Te duonntzetm lihan jälken, en mina keöljymäelle.
meni
tän
I. iMutta lEsus
duomitze.
"l 2. Ia tuli warahin huomeneldain jäl16. Ia maikka minä duomitzisin, niin milän Templiin, ja kaikki Kansa tuli hanen ty- nun Vuomioni on tosi ; sillä en minä ole yxinani; waan minä ja Isä joka minun lähetti.
gönsä: ja hän istui ja opetti heitä.
ja
Klrjanoppenet
toit
Phariseuxet
Mutta
17. Ia teidän laisanne on myös kirjoitettu,
3.
yhden waimon
huorudesa ote- että kahden ihmisen todistus on tosi.
«

,

Ia kvin he olit sen hanen eteensä a>
settanet,
4. Sanoit he hänelle: Mestari, tämä waimo on löytty itze työsä kuin hän teki huorin.
5. Mutta Moses on Laisa meitä kästenyt,
että senkultaiset kiwilla surmataisin*: Mitasta sina sanot ?
3 Mos. 20: io. 5 Mos. ,2:,,.
6. Mutta sen he sanoit kiusaten händä, kandaxensa hänenpäällensä. Mutm lEsus kumarsi
itzensä, ja kirjoitti sormellansa maahan.
7. Mutta kosta he seisoit kysymyxensä päälle,
ojensi hän itzensä, ja sanoi heille: joka teistä
»n synnitöin, heittäkän ensin hända kiwella.
5 Mos. 17: 7.

tun kiinni.

*

se

5 Mos. 17:6. 1.19:15. Matth. 18: 16.
2 Kor. 13:1. Ebr. 10: 28.
18. Minä olen se joka itzestäni todistan, ja
Isä joka minun lähetti todista myös minusta.

Niin he sanoit hänelle: kujasta sinun

Ion? lEsus wastais: et te tunne minua,
etkä minun Isääni: jos te tundesitta minun,
niin te tundisitta myös minun Isäni.
20. Nämät sanat puhui lEsus uhriarkun
tvkonä, opettain Templisä: m ei händä ken,
gan ottanut kiinni ; sillä ei hänen aikansa ollut
wielä tullut.
«.7:8,30.
19.

säs

21.

Niin lEsus sanoi taas heille: minä meetzitlä minua, ia teidän pitä

nen pois, ja te
(R)

tuo-

8- L„k.

P. lobannexen

130

kuoleman teidän synnisänne. Kuhunga minä 36. Io» siis poika reidän wapaxi tete
menen, et te sinne mida tulla.
l. 7:24.
niin re totisesti olertra rvapar.
l. 13: 33.
37. Minä tiedän että te oletta Abrahamin
22. Nun sanoit Juvalaiset: tappaneko hän siemen, waan te etzitte kuolettaxenne
minua;
itzensä, sillä hän sano: kuhunga minä menen, sillä ei mmun puhettani ole teisä siaa.
et te sinne taida tulla?
38. Minä puhun mitä minä olen Isäni ty.
sanck
alhalda,
23. Ia hän
könä nähnyt, ja te teettä mitä te oletta nähnet
heille: te oletta

'

«>..

.

ja minä olen ylhäldä: te oletta mailmasta, en
mina olen mailmasta.
1.,: ~.
24. Sentähden sanoin minä teille: teidän
pitä kuoleman teidän synneisänne: sillä jos et
te usto etla minä se olen, niin teidän pitä kuoleman teidän synneisänne.
25. Niin he sanoit hänelle: kuka sinä oltt?
lEsus sanoi heille: kuin minä alusta puhun

teille.

se

26. Minulla on paljo teistä puhumista ja
duomitzemista, waan se on totinen joka minun lähetti: ja mitä minä olen häneldä kuullut, niitä minä puhun mailmalle.
l. 7: 28.
27. Mutta ei he ymmärtänet, että hän pu*

'

hui heille Isästä.

28. Sanoi siis lEsus heille: kosta te oletta
ihmisen pojan ylöndänet *, niin te ymmärrätte

teidän

Isänne tykönä.

H? wastaisit. ja sanoit hänelle: AbraIsämme: lEsus sanoi heille:
jos te olisitta Abrahamin lapset, niin te tekisittä Ahrahamin töitä.
39.

ham on meidän
40.

Mutta

että minä se olen, ja etten minä tee itzestäni
Mitan, waan niinkuin Isä on minun opettanut, niitä minä puhun.
l. 12: 3,.
joka
lähetti,
se
minun
on minun kan29. Ia
jättänyt
minua
yxinäni,
Ei
sani. I»a
sillä niinä teen aina niitä kuin hänelle kelwolliset owat.
ZO. Kosta hän näitä puhui, niin moni ustoi walehlelia,
'

nyt te

etzittä minua tappaxenne,

sitä ihmistä joka totuuden on teille puhunut, ionga hän on lumalalda kuullut: sitä ei Abra»
ham tehnyt.
41. Te teettä teidän Isänne tekoja. Niin he
sanoit hänelle, en me ole äpäränä syndynet:
meillä on yxi Isä, Jumala.
42. JEms sanoi heille los Jumala olis
teidän Isänne, niin te tosin rakastaitte minua;
sillä minä läxin ia tulin Jumalasta, en minä
waan I>än lähetti minun.
itzestäni tullut, ymmärrä
tätä minun puhettani?
45. Mixette
et te taida kuulla sitä minun sanaani.
44. Te oletta Isästä Perkclestä, ja teidän
himoja temhdotte tehdä. Hän on ollut
Isänne
murhaja alusta, ja ei pysnnyt totuudesa; sillä
ei tomus ole hänesä
Kosta hän pubu walhetta, niin hän puhu omastansa: sillä hän on
:

".

sen Isä.Cp.,

loh. 3:8.
6.
lud.
4?. Mutta että mM sanon totuuden, niin
et te usto minua.
fani, niin te totisesti minun Opetuslapseni o46. Kuka teistä nuhtele minua synnin tähjos minä sanon teille totuuden, mixet le
den?
letta.
pitä
ymmärtämän,ja
teidän
minua?
totuuden
usto
32. Ia
totuuden pitä teidän »vapahtaman. Nom. ,8.
47. Joka on Jumalasta, si kuule I"
sanar; sentähden et te kuule, ettet te
olemma
malan
Niin
»vastaisit
händä:
me
Ahe
33.
ja
kenengän
en
me
ole
asta
ole.
siemen,
loh. 4:6.
kostan
brahamln
luma
ja sanoit häorjana ollet: kuinga siis sinä sanot? teidän piNiin
wastaisit
ludalaiset,
43.
engö
nelle:
me oikein sano, että sinä oltt Sa»
tä wapaxi tuleman.
34. lEjus wastais heitä, ja sanoi: toti- marialamen ja sinulla on Perkele ?
l. 7: 20. l. Iv: 29.
sesti, toNsesti sanon minä teille: jokainen kuin
teke syndiä, hän on synnin orja.
49. lEsus wastais: Ei minulla ole Perkele,
waan mmä kunnioitzen minun Isaani, ja te haNom. 6: 16. -Pet. 2: 19.
orja
pnsy
iankaikkisesti huone- lvaisitte minua.
35. Mutta ei
sa; waan poika pysy ijankaikkisesti.
52. En

hänen päällensä.
m. 31. Niin lEsus sanoi niille Judalaisille,
jotka hänen mkoit: jos te pyattte minun puhe-

ja

*,

»»

«:

,

,

-

50. E» m>!" etz
ka sicä kysy m Vuoimtze.

tlmnmtani, yxi on

,0-

Totisesti, ton!est> sanon minä teille: joka
fätke mmun sanani, ei hänen pidä näkemän
kuolemata ijankaikklsesti.
52. Niin ludalaiset sanoit hänelle: nyt me
Mmärsimmä että sinulla on Perkele. Abrasa sinä sanot:
ham on kuollut, ja
joka käcke minun sanani, ei hanen pidä maistaman kuolemata ijankaikkisesti.
suurembi kuin meidän Isämsz.Oleckos sinä
joka
kuollut on? ja Prophetat
Abraham,
me
kuollet:
sinä,
mixi
itzes teet?
owat
wastais:
ios minä itziäni kunnioi54. lEsils
minun
kunniani
niin
ei
ole mitan: minun
hen,
joka
jonga te teiminua,
on
se
kunnioitze
Isäni
dän lumalaxenne sanotta.
55. Ja et te tUnne händä: mutta minä tunnen hänen: ja jos minä sanoisin etten minä
kuin
händä tllndisi, niin minä olisin walehtelia
tekin: muita minä tunnen hänen, ja kätken
51.

hänen sanansa.

56. Abraham teidän
xcnsä minun päilvääni;

tui.

57.

Isanne iloitzl, nähdähän näki sen, ja ihas-

Niin ludalaiset sanoit hänelle:
.

et

.

sinä

13

Ewan."cli,lm.

9. y. ?nf.

lEsus wastais: ei tämä »yndiä leynyc, eihalien wanyemniansi»; mutta että Jumalan tvb. haneiä ilmoitettaisi»,.
4. Mmun mle tehdä hänen töitänsä, joka

kä

3.

minun lähetti, niin kauwan kuin päiwä on.
Ho tule, kosta ei kengän mida työtä tehdä.
5. Niinkauwan kuin minä olen mailmasa,
niin olen n«lna mallman Walkeus.
l.

1:5, 9'

l. 8:12.

1.12:35,46.

hän tämän sanonut oli, sylki hän
maahan, ,a teki loan syljestä, ja woiteli sen
sokian sileät loalla:
7. Ia sano, hänelle: mene ja ptsie itzes siinä
6. Kosta

se on niin Mljo kuin läNun yun meni ja pesi, m tuli näke-

lammikosa Siloam,

hetetty.

mään.

Niin kylän miehet, ja ne, jotka hänen
ennen olit nähnet sokiana, sanoit: eikö tämä
se ole joka istui »a kerjäis?
9. Muutamat wastaisit: hän se on. Muttt
muut sanoit, hän on sen muotoinen: waan
hän itze sanoi: minä se olen.
12. Niin he sanott hänelle: kuinga sinun silmäs aukenil?
11. Wastais hän, ja sanoi: se ihminen joka
lEsuxexi ktltzutan, teki loan, ja woiteli minun silmäni, ja sanoi minulle: mene ja pese
Siloamin lammikosa. Ia kuin minä menin,
ja pesin, niin minä sain näkyni.
12. Niin he sanoit hänelle: kujasta hän on?
Hän sanoi: en minä tiedä.
13. Niin he weit sen, j»ka ennen sokiana ollut oli, Phariseusten tygö.
ii. 8.

ole wielä »viidenkymmenen ajastajan wanha,
ja olet nähnyt Abrahamin ?
58. lEsus sanoi heille: Totisesti, totisesti
non minä teille, ennenkuin Abraham olikan,
olen minä.
59. Niin he poimit kiiviä lassettaxensa händä *. Mutta lEsuS lymyi, ja läxi ulos
Templistä, käyden heidän kesseldänsä : ja niin
14- Ia se oli Sabbathin päiwä jona lEsus
io:
teki
loan, ja awais hänen silmänsä.
pääsi
l.
uloS.
Zl.
hän
15. Niin kysyit taas häneldä Phariseuxet,
kuinga hän näkynsä saanut oli. Hän sanoi
9. Luku.
hän pani loan minun silmäini päälle,
Ilssus paranda Sabbathina yhden sokiana heille:
svndynen
nSe parattu tutkitan: tunnusta ja minä pesin, ja näen.
parandazansil, ja woitta wihat ludalaisilda16. Niin muutamat Phariseuxista sanoit: ei'
u>. wahwistetan lEsuxelda ustosa- iv. Iltisus
ole Jumalasta, ettei hän pidä Sabihminen
osotta phariseuxet sokiaxi.
bathia. Muut sanoit: kuinga taita joku synkäyden
joka
näki
dinen ihminen senkaltaisia ihmeitä tehdä? Ia
ihmisen,
ohitze
lEsus
oli sokiana syndynyt.
riim oli heillä keskenänsä.
2. Ia hänen Opemslapsensa kysyit häneldä,
„7> He sanoit taas sokialla: mitä sinä hisanoden: Mestari, kuka syndiä teki, tämä, nestä sanot, joka sinun silmäs awaisi? hän
eli hänen wanhemmansa, että hänen piti sokia- noi Hän on Propheta.
(R2)
na syndymän?
18. Mutta

sa-

-

>.

se

:

sa-
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iF.Mutmei Juvalaiset sitä ustonet, että 32. Ei ole mailman alusta kuuim, eitä joku
hän oli sokiana ollut, ja näkemään «ullut, sii- on sen silmät awannut, joka sokiana syndy,
henasti kuin he kutzuit sen wanhemmal, ioka nyt on.
les. 35: 5.
näkynsä jaanut oli:
33. Ellei hän olisi Jumalasta, niin ei ha»
19. Ia he kysyit heildä, sanoden: tämäkö taidais mitan tehdä.
teidän poikanne on, ionga te sanotta sokiana 34. He wastaisit, ja sanoit hänelle: sinä olet
fyndynen? Kuinga siis hän nyt näke?
päänänsä synnisä fyndynvt, jasinä opetat mei22. Hanen wanhemmansa wastaisit heitä, tä? Ia he ajoit hänen ulos.
"i. 35- Ia lEsus sai stn kuulla, että he
ja sanoit: me tiedämme tämän meidän Pojaolit hänen manet ulos Ia kuin hän löysi ha»
xemme, ja että hän sokiana syndynyt on:
21. Mutta kuinga hän nyt näke, sitä en me nen, sanoi hän hänelle: ustotkos sinä Jumatiedä, ja kuka hänen silmänsä awais, en me lan Pojan päälle?
tiedä: hänellä on kyllä ikää, kysykät häneldä,
36. Hän wastais, ja sanoi: HERra, kupuhukan itze hänestänsä.
ka se on, että minä hänen päällensä ustoism?
wanhemmansa;
22. Näin sanoit hänen
sillä 37. Niin lEsus sanoi hänelle: sinä olet ha»
he pelkäisit Juvalaisia: sillä Juvalaiset olit nen nähnyt, ja hän on se ,oka puhu sinun kanjo niin keskenänsä päättänet: että jos joku hä- sas.
nen tunnustais Kristuxexi, sen piti Synago38. Niin hän sanoi: HERra, minä uston.
gasta oleman suljettu ulos.
-1.12:42.
Ia hän kumarsi sa rukoili händä.
IV. 39. Ia lEsus sano: minä tulin duo,
sanoit
hänen
wanhemman23. Sentähden
miolle tähän mailmaan: että ne jotka ei näe,
häneldä.
sa: hänellä on kyllä ikää, kysykät
24. Niin he kutzuit toisen kerran sen ihmisen, pitä näkemän, ja ne jotka näkemät, pitäsojoka sokiana oli ollut, ja sanoit hänelle: anna kiaxi tuleman.
"li-. 19. 1.12:47.
Jumalalle kunnia: me tiedämme sen ihmisen 4c>.'la muutamat Phariseurista,ja jotka häsyndisexi.
nen tykönäns olit, kuulit nämät, sanoit hä25. Hän wastais, ja sanoi: jos hän on syn- nelle olemnmkö mekin sokiat ?
dinen, sitä en minä tiedä: waan sen minä aj41. lEsils sanoi heille: jos te sokiat olisitta,
joka
nyt
että
tiedän,
olin,
minä
niin ei olisi teillä syndiä mutta että te sanotnoasti
sokia
näen.
te: me näemmä, sentähden teidän sondinne
l. 1,: 2,.
26. He sanoit taas hänelle: mitä hän sinul- pysy.
le teki? kuinga hän silmäs awais ?
10. Luku.
27. Hän wastais: jo minä sanoin teille, ettäkö te kuullet? Mixi te taas sitä tahdotta l lEsus kuyu itzensä lammaohuontn owerikuulla? tahdottako te myös hänen Opetuslap- N. Hywäxi paimeneri. ui. wasta Jerusalemisi»
ja osotta »vahwoiila
sirensa?
Juvalaisten kysymyxeen
iyensä Messiaxexi. iv. Juvalaiset
28. Niin he kiroilit händä, ja sanoit: sinä perusturilla
händä käsitellä, mutta hän mene toi»
slet hänen Opetuslapsensa; mutta me olem- pyytämät
puolelle
Jordanin.
sille
Opetuslapset.
ma Mosexen
puhul.Aotisesti, totisesti sanon minä teille: joka ei
29. Me tiedämme Jumalan Mosesta
mutta
tämä
en
me
tiedä.
on,
tellen:
owesta mene sisälle lammashuoneseen,
kusta
waan astu suhennmalda, se on waras ja ryöl. 8: 14.
32. Niin se ihminen wastais, ja sanoi heille: wäri.
owen kautta sisälle mene,
ston tosin ihmellinen, ettet te tiedä kusta hän 2. Mutta joka
on lammasten paimen.
on, ja kuitengin hän awais minun silmäni.
3. Sillen owen wartia awa, ja lambat kuuJumala kuuzi. Mutta me tiedämme
le syndisitä: waan joka on Jumalan pal- lewat hänen äänensä: Ja omia lambaitansa
welia ja teke hänen tahtonsa, sira han kutzu hän nilneldänsä,. ja wie heidän ulos.
tuule.
San. l. 15 23. l. 28:3. Ies. 1:15.
4-Ia
:

,°

*

'

:

:

,

se

-

10.

Lnk.

Ewangelium.

hän omat lambansi, päästä ulos,
käyhän heidän evellansä: ja lambat seurawat
hänoa, sillä he tundewat hänen äänensä.
5. Mutta ei he muukalaista seura, waan pakenemat händä: sillä ei he tunne muukalaisten
Hänvä.
6. Tämän Mpauxen sanoi lEsus heille:
muna ei he niitä ymmärtänet, kuin hän heille
sanoi.
7. Niin lEsus sanoi taas heille: totisesti,
totisesti sanon minä teille: minä olen lammasten owi.
8. Kaikki Mka mmun edelläni owat tullet,
4. Ia kuin
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sitä taas otta.
Sen kastun minä sain Isäldäni.
19. Niin tuli mas riita Juvalaisten kestellä
näiden puhellen tähden.
22. Ia moni heistä sanoi: hänellä on Verkele", ja hän on mieletöin: mitä te händä kuul»
panna, ja minulla ou walda

deletta?
21.

'

l. 7:

»<>.

l.«: 4«,

52.

Mutta muut sanoit: ei ne ole riiwatun

puhet: taitako Perkele

m. 22. Ia
talwi oli.

sokian silmät anzata?

lerusalemisa oli Kirkkomessu, ja
23. Ia lEsus käweli Templisä Salomonin
esihuonesi».
owat warkat ja ryöwärit: waan ei lambat
24. Niin Juvalaiset piiritit hänen, ja sanoit
kuinga kauwan sinä meitä pidät ylös ?
heitä.
hänelle:
kuullet
jos
joku
olen
Mina
owi:
kautminun
olet Kristus, niin sano meille selkiästi.
sinä
9.
los
tani sisälle mene, se rule auruaxi: ja mene
25. lEsus wastais heitä: minä olen sen teille
sanonut, ja et te usto: ne työt kuin minä teen
sisälle ja ulos, ja loyra laitumen.
mle
muum
»varas
kuin »varastamaan, Isäni nimeen, todistamat minusta, l. 5: 36.
12.Ei
ja tappamaan, ja kadottamaan: minämlin,
26. Mutta et te usto; sillä et te ole minun
ja
pitä
yldäkyllä
elämä
niinkuin minä teille sanoin.
oleman,
lambaistani',
enä heiliä
on

l. 3: 19.
Mina olen hywä paimen
lambani
kuulemat minun ääneni,
hyMinun
27.
wä paimen anda hengensä lammasten edesi ja minä tunnen heidän, «a he seurawal minua:
leman.

se

11. il.

les. 4«:
Hcs. 34: »3- l. 37: '24.
28. Ia minä annan heille ijankaikkisen elä12. Mutta palkollinen, joka ei ole paimen, män, ia ei heivän pidä hukkuman stankaikkiM lambat ole hänen omansa, kosta hän näke sesti, eikä pidä yhdengän rewälsemän heitä misuden tulewan, nim hän jäitä lambat, ja pa- nun kädestäni.
kene: ja susi raaiele >a haasta lambat.
29. Minun Isäni, joka ne minulle andoi,
palkollinen
pakene,
iz. Mutta
sillä hän on on suure.nbi kaikkia*: ja ei kengän taida heitä
palkollinen, eikä tottele lambaista.
rewäistä minun Isäni kädestä. 'l. ,4: 28.
joka
olen
hywä
paimen,
Minä
tunse
14.
32. Minä ja Isä olemma yhtä. l. 17: n,
nen omani, ja minä tumn myös omildani.
zi. Niin Judalaisct poimit mas kiwiä hänl. 8:53.
15. Niinkuin Isä minun tunde, ja minä tun- dä kiwittärensä.
minä osotin teille
nen Isän': ja panen hengeni lammasten edestä.
wastais
heitä:
lEsus
32.
l. 7: 29.
Isäldäni monda hywää työtä: kunga työn täh,6. Minulla on myös muita lambaita, jotka den niistä te siis minun kimitätte?
ei ole tästä lammashuonesta: ne pitä minun
33. Juvalaiset wastaisit händä, sanoden: en
myös tänne saattaman: ia he saamat kuulla me sinua hywän työn tähden kiivitä, waan
minun ääneni: japitä oleman yxi lammashuo- pilkan tähden, ja että sinä, joka ihminen olet,
ne, ja yxi painien. Hes. 37:
Matth. 18: 13. teet itzes lumalaxi.
Ap. T. 12: 35.
34- lEsus wastais heitä: eikö teidän salsanminua
ne
rakasta,
miole kirjoitettu? Minä sanoin, te oletta Jusillä
.17. Sentähden Isä
nä panen hengeni *, että minä sen jällen otan. malat.
Ps 82: 1.
Jumalin, joille June
hän
Ies- 53 7kutzui
35. LoS
-18. Ei ota kengän sim minulda, waan mi- malan sana tapahtui, ja ei kirjoitus taida rickpanen sen itzestäni. Minulla on walda sitä kotta:
(R3)
36. Ia

ta.

'

"-

"

«.

.

*

-

B s>ofta"neren
io. ii. Lnf.
36. Jäte sanone iwne,ie, jonga Isa on pyi ästen etzeit ludalaiftt sinua
,H
Eittänyt ja lähettänyt mailmaan. sinä piltkat sinä lneuet Mah nnne.
9. Wastais IE us: eikö kaxitoistakymmen,
Jumalala', että minä sanoin: minä olen
134

Jumalan Poika.

Matth. 26 65.
37. Ellen minä tee minun Isäni töitä, niin
älkät minua uffoko:
38. Mutta jos minä niitä teen, ja jos tt te
minua usto, niin ustokat ne työt: että te tundlsitte ja uMsitte Isän olewan minusa, ja
minun hänesä.

*

-.

da ole pai,vän hetkeä?los

da, ei hän loukka itziänsä;

män

mallman walreuven :
12. Mutta jos joku yöllä

sillä hän näke t!

waelda, hän louk,

sillä ei walkeus ole hänesä.
Näitä hän puhui: »a sanoi sitte heille:

ka itzensä;
il.

joku päuvällä wall»

meidän ystäwämme Lazarus maka mutta mi«
IV. 39. Niin he etzeit taas händä kiinniotta- nä menen händä unesta herättämään.
12. Niin sanoit hänen Opetuslapsensa:HlM
xensa, mutta hän tän heidän käsistänsä.
42. Ia meni jällen toiselle puolelle Jorda- m, jos hän maka, kyllä hän parane.
nia, siihen paikkaan josa Johannes ensin kasti:
13. Mutta lE'us sanoi hänen kuolemastan.
»vaan he luulit hänen sanoman unen mala,
sa:
ja wiiwyi siinä.
41. Ia monda tuli hänen tygönsä, ja sa- misesta.
noit: ei Johannes yhmkan ihmettä tehnyt:
14. Niin lEsus sanoi heille selkiästi: Lazarus
ne
on kuollut.
sanoi,
Mutta kaikki kuin Johannes tästä
owat todet.
15. Ia minä iloitzen teidän tähtenne, ette»
42. Ia monda ussoi siellä hänen päällänsä. minä siellä ollut, eitä te uskoitte: Mutta men«
gämme hänen tygönsä.
11. Luku.
16. Niin sanoi Thomas, joka kutzutan la1. z>a;arus kuole, mutta IVfus heratta hänen roisexi, muille Opetuslapsille: käykämme myös
kuolluista, li. Raiphas anda neuwon, että IE» me, että me kuolisimme hänen kansansa.
p»ti tapettaman, m. lEsus mene ja oleskesusNphraimija.
.17. Niin lEsus tuli, ja löysi hänen jo neljä
le
päiwää
maannen haudasa.
yri mies sairasti, nimeldä Lazarus Ve18. Mutm Bethania oli läsnä lerusalemita,
KiÄstiinthaniasta,
Marian ja hanen sisarensa lähes wilsitoistakymmendä wakomittaa.
Marchan kylästä.
19. Ia monda ludalaisista oli tullut Mar2. Mutta Maria oli se joka woiteli HERran than ja Marian tngo, lohduttamaan heitä heitvoitella, jahänen jalkansa hiuxillania kulwais*: dän weljensä tähden.
jonga weli Lazarus sairasti.
22. Kosta Martha kuuli lEsuxen tulewan,
Match. 26: 7.
juon hän händä wastan muna Maria istui
Mark 14: Z. loh. 12: 3.
3. Niin hänen sisarensa lähetit hänen tygön- kotona.
sä, ja sanoit: HERra, katzo, se sairasta jo21. Niin Martha sanoi lEsuxelle: HERtas rakastat.
ra, jos sinä olisit täällä ollut, niin ei minun
4. Kosta lEsus sen kuuli, sanoi hän: ei weljeni olisi kuollut.
tämä tauti ole kuolemaxi, waan Jumalan kun22. Mutta minä tiedän wielä, että kaikki
niaxi, etta Jumalan Poika sen kautta kunnioi- mitä sinä anot lumalalda, ne Jumala sinulremisin.
le anda.
5. Mutta Jesus rakasti Marthaa, ja hänen
23. lEsus sanoi hänelle: sinun weljes on
ylös.
sisartansa, ja Lazarusta.
l 6:33.
nousema
6. Kuin hän siis kuuli hänen sairastawan,
24. Martha sanoi hänelle: minä tiedän häniin hän wiiwyi siinä paikasa kari päiwää.
nen nouseman ylösnousemisesa' wiimeisnä päiOpetuslapsillensa:
men- wänä.
»Luk. 14-14. loh. 5:29.
7. Sitte sanoi han
gämme jällen ludeaan.
25. Sanoi lEsus hänelle: Minä olen y8. Sanoit hänelle Opetuslapset: Rabbi, jösnoujemuo za elämä, joka ujko mmun
pääll. 14:

«,

l. »7:

n.

21,

:

,2.

'

:

Ewangelium.
Luk.
nHälleni, hän elä, ehta hän olis tuollur.
4i. Ia he otit kiwen pois sialdansa, johon
joka
ja
elä
pääljokainen
minun
kuollut
pandu oli. Niin lEsuS nosti silmänusto
26. Ia
pidä
ja sanoi: Isä, minä kiitän sinua etkuoleman
ijankaikkifesti':
ylös,
leni, ei hänen
sä
"l.
6:27,
35,
40,
54.
täs
sen?
minua
kuulit.
Ustolkos
42. Mutta minä tiedän myös ettäs aina
27. Hän sanoi hänelle: ja, HERra, minä
Jumalan Pojaxi *, jo- minua kuulet: waan Kansan tähden ioka täsH
suun»oliKristuxexi
ymbäri seiso, sanon minä, että he uffoisit sinun
mailmaan.
Mottl> i«: is.
ka tulewa
minua lähettänexi.
loh. 4: 42. l. 6:6y.
43 Ia kuin hän nämät sanonut oli, huusi
28- Ia kuin hän näitä sanonut oli, meni
ja
salaa,
pois,
hän suurella äänellä: Lazare, tule ulos.
kutzui sisarensa Marian
hän
ja
tullut,
on
sinua.
44. Ia se kuollut tuli ulos sidottuna käsistä
sanoden: Mestarisen kuuli, kutzu
ja
jalwoista kääriliinalla, ia hänen kastvonsa
ja
hän
nousi
kohta
29. Kosta hän
tygönsä.
olit
sidotut ymbäri hikiliinalla. lEsus sanoi
tuli hänen
kylään
ei
wielä
(Sillä
päästäkät händä ja andakat hänen menollut
tullEsus
heille:
32.
135

li.

'

lut: waan oli sima paikasi», josa Marcha oli nä.
45. Niin monda Juvalaista, jotka olit Mahänen kohdannut.')
,'oka
hänen kan- rian wgö tullet, ja näit ne kuin lEsus teki,
zi. Kosta siis ludalaiftt,
händä, näit ustoit hänen päällensä.
huonesa olit lohduttamasi»
ja
meyewän
il. 46. Mutta muutamat heistä menit Phaulos,
nopiasti
nouseman
Marian
mene
händä,
sanoden: hän
hau- riseusten tygö, ja ilmoitit heille mitä lEsus
seuraisit he
itkemään.
oli tehnyt.
dalle
oli,
Maria
tuli
kusi»
sinne
lEsus
32. Kosta
47. Niin ylimmäiset Papit ja Phariseuxet
ja näki hänen, langeis hän hänen jalkainsa kokoisit Neuwon *, ja sanoit: mim me teemjuureen, ja sanoi hänelle: HERra, jos sinä mä? sillä tämä ihminen teke monda ihmettä.
olisit täällä ollut, ei olis minun weljeni kuol- "Match. 26:3. Mark. 14: 1. luk. 22:2.
lut.
48. Jos me sallimma hänen niin olla, min
ja
näki
kaikki
itkemän,
hänen
Kosta
ustowat hänen päällensä: jaRomalailEsus
zz.
jotta
tullet
olit,
lui?alaucl,
hänen kansansa
set tulewat ja ottamat pois sekä meidän maamitkemän, kauhistui hän hengesä, ja tuli
me että Kansamme.
gen murhellisexi.
49. Mutta yxi heistä Kaiphas nimeldä, jokuhunga
panitte?
te
ka
oli sinä wuonna ylimmäinen Pappi, sanoi
hänen
34. Ia sanoi:
ja
sanoit
tule
HERra,
hänelle:
He
katzo.
heille: Ette mitan tiedä:
itki.
35- Ia lEsus
52. Et te myös ajattele, että si on meille
- 36. Niin sanoit ludalaiftt: katzo, kuinga tarpellinen, erra yxi ihminen kuole kansan
hän rakasti händä.
tähden *, errei kaikki Ransa hukkuisi.
l. 13: 14.
37. Muna muutamat heistä sanoit: eikö tämä, ,oka sokian silmät awais *, tainnut teh51. Mutta ei hän sitä itzestänsä sanonut:
*l. 9.- s.
waan että hän oli sinä wuonna ylimmäinen
dä, enei tamäkän kuollut olisi?
ja
Pappi,
niin hän ennusti; että lEsuxen piti
38. Nun lEsus kauhistui mas itzesänsä,
tul: haudan tygö. Mutta siinä oli kuoppa, kuoleman Kansan tähden.
>a kiwi sen päälle pandu.
52. Ia ei ainoasta Kansan tähden, mutta
kiwi
että
pois.
ottakat
Sanoi
hänen piti ne Jumalan lapset, jotka ha39. JEms sanoi:
joka
jotetut
kuollut
oli:
olit, yhteen kokoman.
hemelle Marcha,
sisar
jo hän haise; sillä hän on neljä päi53.Mutta siitä päiwästä pidit he yhteen neuwoa,. kuoletMxensa händä.
wää kuoliuna ollut.
lii- 54. Ei siis lEsus waeldanut enä Juva42. JEms sanoi hänelle: engö minä sinulle
sauonuc:
julkisesti, waan meni sieldä yhteen
ios sinä u>koisit, min sinä näkisit Ju- laisten
malan kunnian.
maan

sansa

san-

sm

seasa
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maan paikkaan lähes korpea, siihen Kaupungiin, joka kutzutan Ephraim: ja oleskeli siellä

ii. 12.

Luk.

9. Niin paljo Kansaa Juvalaisista
hänen siellä oiewan ja mlit sinne, ei
Opetuslastensa kansa.
ta lEstlxen tähden, waan että he olisit n,W
55. Mutta Juvalaisten Pääsiäinen lähestyi: Lazaruren nähnet, jonga hän oli kuolluista
Ia monda siitä maakunnasta meni Pääsiäisen herättänyt.
:

edellä Jerusalemiin, puhdistamaan itziänsä.
i2. Mu ta ylimmäiset Papit pidit neuws«
puhuit
ja
myös
kestenänlA,
56. Niin heetzeitlEsusta
Lazarusta tappaxensa:
Templisä:
mitä
ettei
11.
luuletta,
te
Sillä monda Juvalaisista menit sinne HH,
hän
seisoin
ole luhlalle tullut?
nen tähtensä, ja ustoit lEsuxen päälle.
li. 12. Toisna päiwänä, kosta palzo Kansa,
57. Ia ylimmäiset Papit ja Phariseuxet olit
kästyn andanet, että jos joku tiedäis kusi» hän joka juhlalle tullut oli, kuuli lEsuxen tullfn
olis, niin hänen piti sen ilmoittaman, että he Jerusalemiin. Match. 21:3. Mark. n: 7.
luk. 19:35.
ottaisit hänen kiinni.
13. Otit he palmuoxia, menit händä wastan
ja huusit: Hosianna ! siunattu on se joka tule
12. Luku.
', Israelin Kuningas!
1. lEsus atrioiye Betbaniasa ia woidellan HERran niineen
n
Ps. 118: 26.
Marialda. li. Aja »viimeisen kerran JerusaleMutta
pääsiäiselle,
m. Saarna siellä Ransalle
miin
14.
lEsus sai yhden aasin, ja istui
päälle,
hvödvtyxestä:
niinkuin
Isäänsä,
saa
rukoile
kirloitettu on:
sen
kärsimisensä
wastauxen taiwasta.

lv Neuwo

taas Ransaa,

<a sano epäustoisille Duomion.
päiwää ennen Pääsiäistä, tuli lEI-GuutM
sus Bethaniaan ', iosi» Lazarus oli, joka kuollut oli, jonga hän kuolluista herätti.
s
Matth. 26: 6. Mark. 14: 3.
i 2. Niin he »valmistit hänelle siellä ehtollisen,
ja Martha palweli; mutta Lazarus oli yxi
niistä kuin hänen kansansa atrioitzit.
">

15. Älä pelkä Sionin ryrar, kayo, sinun
RuninZao rule ja ijiu aasin warsan päällä.
les. 62: 11. Zak. 9: 9. Match. 21 :z.

15. Mutta ei hänen Opetuslapsensa tM
ensisti ymmärtänet: waan sitteku n lEsus oli
kirkastettu, silloin he muistit, että nämm owat
hänestä kirjoitetut, ja että he näitä hänelle teh-

net olit.
17. Mutta ft

Kansa todisti, kuin hänen kanl,än Lazaruxen haudasta kutzui,
»voidetta
turmeoli,
sansa
Niin
otti
naulan
enä
Maria
3.
lemattoinda, ja kallista Nardusta, ja woiceli ja kuolluista herätti.
hiu18. Sentähden myösKansa meni händä waslEsuxen jalat, ja kuiwais hänen jalkans
hajusta.
woiten
että he kuulit hänen sen ihmen tehnexi.
täytettin
tan,
Ia
xillansa': huone
5
5. 11: 2.
19. Niin Phariseuxet sanoit kestenänsä: te
4. Niin sanoi yxi hänen Opetuslapsistansa, näette, ettet te mitan aikoin saa; katzo, kok»
ludas Simonin poika Istariot, joka hänen mailma juoxe hänen peräsänsä.
m. 22. Mlltta muummat Grekiläiset olit
sitte petti:
myyty
niistä,
kolmeen sataan
iotka meni, ylös Juhlana rukoilemaan.
5. Mixei tätä »voidetta
21. Niin ne menit Philippuxen tygö» joka
penningihin, ja annettu waiwaisille?
6. Mutta hän sanoi sen, ei että hän mur- oli Galilean Vechsaidasta, ja rukoilit händä,
hen pin waiwaisista, waan että hän oli wa- sanoden: HERra me tahdomme nähdä lEr.as, ia hänellä oli kukkaro *, josa hän sen kan- sustal. 13:29.
22. Philippus meni ja sanoi sen Andreaxeldoi kuin siihen pandu oli.
ja Andreas taas ja Philippus sanoit sen
anna
le:
olla,
Niin
hänen
hän
sanoi:
lEsus
7.
'

on sen kätkenyt minun hautamiseni päiwäxi.
lEsuxelle.
8- Sillä teidän tykönänne owat aina wai23. Mutta lEsus wastais heitä, ja sanoi:
aika on tullut, että ihmisen Poika pitä kirkaswiliftt *, mutta en minä aina teillä ole.
*ZMos. 15:11. Match.26:n. Mark.^:?. tettaman.
24.

Toti-

Luk.

Ewanaelium.
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että te tulisitte Wal24. Totisesti, totisesti sanon minä te.lle: ellei kuin teillä Walkeus on,puhui
puudonnut
jywä
lapsixi.
nisun
niin
keuden
kuole,
Näitä
lEsus ja meni
se
maahan
ja
pois,
jos
lpmyi heildä.
se kuole, niin se tuo
jaa yxinänsä; mutta
37. Ia waikka hän teki monda ihmettä heipaljo hevelmätä.
hengeänsä, hän kadotta dän nähtensä, ei he kuitengan ustonet hänen
25. Joka rakasta
joka
tasa mailmasa wiha hengeänsä, päällensä.
stn: mutta ijankaikkiseen
sen l. 16: elämään.
38. Ettälesaian Prophetan puhe täyteläisin,
hän tuotta
jonga
12:
Mark.
hän sanoi: HENra, kuka ustoi meidän
3925.
8- 35Matth.
-<uk. 9: 24. l. 17: 3,3.
saarnamme? ja kenelle on HERran käsiwarsi
26. Los joku minua palwele, hän seuratkan ilmoitettu?
Ies. 55: 1. Nom. 10: 16.
pitä
myös
olen,
ja
minä
ei he minnet ustoa, sillä JeSentähden
siellä
kusi»
39.
minua:
taas
palweliani
lajosjoku
sajas
oleman':
minua
on
sanonut:
minun
42. Hän sowaisi heidän silmänsä, ja paapalwele, händä on Isä kunnioitzewa.
1
l.
dutti
«l. 14: 3heidän sydämensä: ettei he näkisi silmillä",
17: 24.
Thess. 4:17.
ymmärraisi
sydämellä, ja kaannäisi itziänminun
eikä
Nyt
on
sieluni suuresti murehisan27.
sä,
pitä
parannaisin
ja
»vaminä
Isä,
mitä
minun
sanoman?
heitä. les. 6: 9.
sa: Ia
pahda minua tästä hetkestä: kuitengin olen nii- l. 29: 10. Matth. 13: 14. Mark. 4: 12.
i,uk. 8: 12. Ap. T. 28: 26. Rom. 11: 3.
nä sentähden tähän hetkeen tullut.
41. Nämät sanoi lesaias, kossa hän näki
28. Isä, kirkasta sinun nimes. Niin ääni
tuli Taiwaasta, ja sanoi: minä olen sen kirkas- hänen kunniansa, ja puhui hänestä.
tanut ja tahdon wielä nyt kirkasta.
42. Kuitengin monda myös vlimmaisistä usjoka
ja
läsnä seisoi sen kuu- koit hänen päällensä: waan ei he Phariseusten
29. Niin Kansa,
pitkäiftnjylisnen.
Muut sanoit: En- tähden sitä tunnustanet, ettei he olisi Pannaan
li, sanoi
kuulutetut:
geli puhetteli händä.
,2. lEsus wastais, ja sanoi: ei tämä ääni
43. Sillä he rakastir enämmin ihmisten
teidän
kunniara,
waan
kuin Jumalan kunniara.
minun,
tullut
tähtenne.
l. 5: 44.
iv. 31. Nyt tämä mailma duomimn: nyt
tämän mailman Päämies pitä heitettämän uMutta
huusi, ja sanoi: joka uslEsus
44.
l. 16: 11.
ko minun päälleni, ei se usto minun päälleni,
los.
32. Ia kosta minä maasta nostetan ylös*, waan sen päälle joka minun lähetti.
1 Pet. 1:21,
niin minä wedän kaikki minun tygöni.
51. 3: 14. l. 8: 28.
45. Ia joka minun näke, hän näke sen joka
z;. (Mutta sen hän sanoi muistuttain millä minun lähetti.
kuolemalla hänen piti kuoleman.)
46. Minä tulin Walkeudexi mailmaan",
3«». Niin Kansa wastais händä,ja sanoi: me että jokainen joka usto nunun päälleni, ei pidä
olemma Laista kuullet Kristuxen pysymän ijan- pimeisä oleman.
*l.1: 5. l. z: 12.
l.
*:
ja
kuinga
että
sanot,
ihmisen
sinä
kaikkisesti
9: 5. IIOH. 1: 5.
Mutta
ios joku minun sanani kuule, ja
Poika pitä nostettaman ylös?Kuka ouseihmi47..
sen Poika? 2 Sam. 7:13. Ps. 89 30,3?» ei usto, en minä händä duomitze: sillä en minä
Ps. 112: 4. les. 9:6: 7. Hcs. 37, 25. tullut mailmaa duomitzemaan, waan »vapahtamaan.
Dan. 2: 44. 1.7:14,27.
Mark. 16: 16. loh.
17.
3;. Niin lEsus sanoi heille: Walkeus on
48. Joka minun katzo ylön, ja ei ota wastan
wielä wähän aikaa teidän kansanne', waelda- minun sanojani, hänellä on se joka hänen duolat niinkauwan kuin teillä walkeus on, ettei mitze: se puhe jonga minä puhuin, pitä hänen
pimeys teitä käsitäisi. Joka pimeydesä waelda, duomitzeman wiimeisnä päiwänä.
n hän tiedä kuhunga hän mene. 'l. n: 3.
49- Sillä en minä ole itzestäni puhunut:
waan
Isä, joka minun lähetti, hän on minulle
päälle,
niinkauwan
36. Mokat Walkeuden
12.

'

,

"
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;
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12. 1?. Luk.
andanut, mitä minun tekemän ja pu- Mt *, ette kuitengan kaikki.
'l. 15: ;.
l. 14: ll).
human pitä.
Ap. T. 15 9.
52. Ia minä tiedän että hänen kästynsä on
11. Sillä
tiesi pettächnsä; sentähden hi,,
ijankaikkinen elämä. Sentähden mitä minä sanoi: et te hän
kaikki ole puhmn
puhun, sen minä puhun, niinkuin Isä on mi, 12. Sittekuin hän oli pesnyt heidän jalkansa
nulle sanonut.
ja waattensa ottanut, istui hän mas ja san»j
heille: tiedättekö mitä minä teille tehnyt o13. Luku.
len?
i. Ehtollisen jälken, pese HEsus Opetuslasten13. Te kutzutta minun Mestarixi ja HERja neuwo heitä kejtinäiseen nöyryteen.
sav. jalat,
puhu pettäjästänsä, m. Alka hywästi,attö raxi*: ja te sanotte oikein: sillä minä myös
puhensa Opetuslapsille waroittaden heitä kes- olen.
Matth. 22:8 i<,. 1 Kor. 8:6.
kinäiseen rakkauden harjoituxeen ; ja ennusta
14. Sentähden jos minä, joka olen HERPietarille langemuren.
ra >a Mestari, olen teidän jalkanne pesnyt:
1. ANutta ennen Pääsiäisjuhlaa *, kuin IEniin pitä myös teidängin toinen toisenne jalat
«vl
pesemän.
piti
tiesi hetkensä tullexi, että hänen
tästä mailmasta Isän tygö menemän, niinkuin 15. Sillä minä annoin'teille esikmvan', että
hän oli rakastanut omiansa lotka olit mailma- te niin tekisitte, 5kuin minä tein teille.
sa, niin hän loppuun asti rakasti heitä,
1 Pet. 2: 21.
s
2.
1.
Totisesti,
26:
Mark.
luk.
1.
16.
22:
Match.
14:
totisesti sanon minä teille: ei
2. Ia ehtollisen jälkeen, (kosta Perkele olijo ole palwelia suursmbi Herraansa, eikä sananludan Simonin Istariothin sydämehen lykän- saattaja suurembi, kuin se joka hänen läheni.
nyt, että hänen piti hänen pettämän.)
Matth. 12: 24. luk. ti: 40. loh. 15: »c,.
,7. Jos re namar riedarre, re olerra aum3- Tiesi lEsus Isän kaikki hänen kääsiinsä
andanen", ja että hän oli Jumalasta lähtenyt ar, josre niira recrra.
il. 18. En minä kaikista teistä puhu; minä
ulos, ja oli Jumalan tygö menetvä:
s
Match. 23: iB. loh. 3: 35. l. 1?: 2. tiedän ne jotka minä walitzin: Mutm että
4. Nousi hän ehtolliselda ja riisui waattensa: Raamattu täytetäisin.- joka soo leipää minun
ja otti liinaisen ja wyötti itzensä.
kansani, hän tallais minun jalallansa.
peserupeis
maljaan
ja
wettä
5. Pani sitte
Ps. 41:12. Ap. T. 1:16.
mään Opetuslasten jalkoja, ja kuitvais ne sillä 19. Nyt minä
teille ennen kuin tapahtu, että sine kuin se tapahtunut on, te
liinaisella »olla hän »vyötetty oli.
6. Niin hän tuli Simon Petarin tygö, joka koisitte minun sixi. .
minä teille:
sanoi hänelle: HERra, sinäkö minun jalkani 22. Totisesti, totisesti
joka korja
kuin minä lähetän, hän koria
peset?
7. lEsus wastais, ja sanoi hänelle mitä mi- minun: muna joka minun korja, hän korja
nä teen, et sinä sitä nyt tiedä, mutta tästedes sen, joka minun lähetti.
Matth. 10:40.
iuk. 12 16.
saat sinä tietä.
2i. Koffa lEsus nämät oli sanonut, tuli
8. Pemri sanoi hänelle: ei sinun pidä ikänä
pesemän minun jalkojani;Wastais händä lE- hän murhellzsexi hengesä, ja todisti ja sanoi:
ellen minä sinua pese, niin ei sinulla ole totisesti, locisestt sanon minä teille: yxi on teistä minun pettätvä.
minun kansani.
Matth. 26:2,.
ei
Mark.
22: 21,
Simon
iuk.
HERra,
hänelle:
9.
Petari sanoi
14:18.
22. Niin Opetuslapset kahelit toinen toisenainoasta mi»un jalkojani, mutta myös kädet
päälle, ja epäilit kenestä An sanoi.
ja Pää.
ia. Sanoi lEsus hänelle: joka pesty on, el
23. Ia yri hänen Opetuslapsistansa istui
pöyoän
tykönä lEsuxen helmasa, jota lEsus
muuta tarwitze, waan että jalat pestän, ja
:
ja
l.»: 2».
niin hän on kokonansa puhdas
te oletta puh. rakasti.
24. Niin
kästyn

-
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,

sanon

sen

sen

sus:
osaa
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se
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IZ. 14. Luk.
24. Niin Simon Petari »viittais sille, wi- mina nyt mida sinua seurataj? minä panen
hengeni sinun edestäs.
susti kysymään kuka se olis josta h.ui st»' oi.
hän
rndaa
wasnoiais lEsuren
38. lEsus wastais händä Sinä panet hen25. Kosta
HERra,
ges
kuka
on?
minun edestäni? Totisesti, totisesti sanon
hänelle:
se
tan, sanoi hän
jolle
on
minä
minä
se
se
»vastais:
sinulle: ei laula kukkoi ennen kuin sinä
26. lEsus
kaskuin
olet
palan
annan.
oli
kastakolmasti
hän
Ia
minun kieldänyt. Matth. ,6: ,4»
tetun
andoi
sen
Simon
Mark.
leiwän,
hän
Juvalle
14: Zo. i.vk. 22: 34^
nut
:

qstarionlle.
"

2?.

Ia sen palan

jälkeen meni

silloin hänehen

lEsus sanoi hänelle:
Perkele. Niin
pikemmin:

mitäs

teet niin tee
28. Mutta sitä ci yxikän atrioitzewista ym-

14.

luku.

Edespäin ässöin alietusa hywästijättöpuhesa,
niin lEsus lohdutta Opetuslapsia. 1 Että
lirillä oli sia walmistcttu Isän tykönä, n. EctH
hän iye oli tie olewa Isän tygö, ja yxi Isän
kansa, 11. Että hän tahto ilmoitta iyensa omil,
Icnsa, lähettä heUle pyhän Hengen ja anda toti-

hän sen hänelle sanoi.
luulit, että ludalla
Sillä
nmummat
29.
oli kukkaro', lEsuxen hänelle sanowcm: osta sen rauhan.
mitä me juhlapäilväxi Mrwitzemme: eli että
märtänyt mitä warten

andais.
'l. 1:: 6.
hän sanoi Opetuslapsillensa) älkön telhän waiwaisille jotakinsen
H) dan sydämenne murhellinen olko, jos te
palan ottanut oli,
30. Kosta hän siis
ustotte Juiualan päälle, niin uffokat myös
meni hän kohta ulos ja yö oli.
111. 31. Kosta hän oli mennyt ulos, sanoi nunun päälleni.
on ihmisen Poika kirkastettu, ja 2. Minun Isäni huonesa on monda asuinlEsus: nyt
on
siaa: los ei niin olisi, niin minä sanoisin teilJumala kirkastettu hänesä.
niin
le:
on
Minä menen »valmistamaan teille siaa:
hänesä
32. Los Jumala kirkastettu
on myös Jumala kirkastama hätien itzesänsä,
3. Ia waikka minä poismenen walmista:

,

maan teille siaa, niin minä tulen jällen, ja
lapsukaiset,
minä olen wielä otan leidän tygöni: että kusa minä olen, siel33. Rakkat
l. 12:26.
kansanne: teidän pitä mi- lä pitä myös teidän oleman.
wahän aikaa teidän
ja
l. 17: 24.
niinkuin minä sanoin Juvanua etzimän,
11.4. Ia kuhunga minä menen, te tiedätte,
laisille : et te taida sinne tulla tuhunga minä
ja
teille.
tien
te myös tiedätte.
nyt
myös
minä
';
menen Niin
ja kirkasta

hänen pian.

san»nl.

8: 21.
5. Sanoi Thomas hänelle: HERra, en me
1.7:34.
kuhungas menet: kuingasta siis me taiettä
te
tiedä
käskyn
minä
teille
annan,
Uuden
34.
rakastaisitte teitänne kestenänne *: niinkuin damme tietä tien?
6. lEsus sanoi hänelle: Minä olen rie, tominä teitä rakastin että te myös toinen toistanne rakastaisitte. *;Mos.ly:iB. Matchan. tuus ja elama: Ei kengän mle Isan «Mo,
Mark. 12: Zi. loh. 15: 12. Nom. 13:8. waan minun kaunani.
Gal. 6: 2. 1 Pet. i: 22. 1 loh. z: 11.
7. Los te tundisitte minun, niin te tosin
myös tundisitte minun Isäni: ja nyt te tun1.4:16,17,21. lak. 2:8.
35. Siitä pitä kaikkein tundeman teidän mi- nette hänen, ja te näette hänen.
8. Philippus sanoi hänelle: HENra, osota
nun Opetuslapsixeni, jos te keskenänne rakmeille Isä, niin me tydymme.
kauden pidätte.
9. JEms sanoi hänelle: minä olen niinkau36. Sanoi Simon Petari hänelle: HERra,
kuhungastas menet? lEsus wastais händä: wan aikaa teidän tykönänne, ja et sinä minua
kuhunga minä menen niin et sinä taida nyt tunne? Philippe, joka näki minun, hän näminua seurata, mutta tästä lähin sinä olet mi- ki myös Isän': kuinga siis sinä sanoi: osota
meille Isä?
nua
'1.12:45. 1.17:21,23.
mirengä
:
12. Etkös usto minua olewan Isäsä, ja Isää
hänelle
sanoi
HERra
Petari
37.
(S 2)
mi,

,

seurmva.
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14. 15. Luk.

se

minusa? Ne sanat kuin minä teille puhun, en 24. Joka ei minua rakasta, ei minun sa,
minä itzestäni puhu: mutta Isä, joka minusa nojani kärke: Ia se sana kuin te kuuletta, ei
ole minun, waan Isän, joka minun läntti.
on, hän teke työt.
ii. Ustokat minua, että minä olen Isäsä, ja
25. Näitä olen minä teille puhunut, ollesani
Isä minusa: mutta jos ei, niin niiden töiden teidän kansanne.
26. Murra lohduttaja
tähden ustokat minua.
, 12. Totisesti, totisesti
mlnä teille: joka M Isa on laheitawa* minun nimeeni
usto minun päälleni, ne työt kuin minä teen, hän operra teitte kaikki, ja muistutra teille
han on myös tekewä, ja suurembita kuin ne kaikki kuin minä teille sänonur olen.
iuk. 24: 49. loh. 15 : 26. l. 16: 7.
owat, on hän tekewä; sillä minä menen Isätygö.
ni
27. Rauhan minä jätän teille, minun rau»
ikänä
te
nimeeanotta minun
hani minä annan teille:, en minä annan teille
13. Ia mitä
minä teen': että Isä kunnioitettaisin niinkuin mailma anda. Älkän teidän sydämen»
ni,
Pojan kautta.
'Matth.7:7. Mark, 11:24. ne murhellinen olko, älkän myös peljätkö.
28. Te kuulitta minun sanoman minä me1:16:23,24.
loh. 15:16.
lak. 1:5.
pois, ja tulen iällen teidän tygönne. Jos
nimeeni,
te
anotte
minun
minen
Mitä
14.
te minua rakastaisitte, niin te tosin iloitzisitte,
nä teen.
15. Los te rakastatte minua, niin pitäkät että minä sanoin: minä menen Isän tygö; silla
minun käskyni.
Isä on suurembi (») minua. l. 2?.
(a) Tämä on ymmäncttawa Kristuxen ihmisyden
16. Ia minä olen rukoilema Isää, ja hän
lohduttajan,
että
teiluonnon puolesta.
hän
anda teille toisen
ijankaikkisesti:
olis
dän kansanne
teille ennen kuin
29. Ia nyt minä
jota
ei
taitapahtu;
mailma
että te uskoisitte kosta tapahtunut
Hengen,
17. Totuuden
l. I,:'y.
da otta wastan, sillä ei he näe Händä, eikä tun- on.
puhu paljo teidän kanminä
ne händä: mutta te tunnetta hänen, sillä
En
tästedes
39.
päämies miedolhän pysy teidän tykönänne, ja on teisä olewa. sanne: sillä tämän mailman
18. En minä jätä teitä orwoixi; waan minä la ei ole mitan minusa. l, 12: ;,. l. 16: n.
tulen teidän tygönne.
31. Mutta että mailma ymmärräis minun
19. Wielä on wähä aikaa, ja ei mailma sil- Isää rakastaman ja niinkuin Isä minulle käslen minua näe, mutta te näettä minun; sillä ki niin minä myös teen *. Nostat, lähtekäml. »o: 18.
minä elän, ia te myös elätte.
me tää Idä.

se

sanon

sen

:

sen

,«:

sanon

se

se

"

,

,

'

22. Sina päiwänä pitä teidän ymmärtäman että minä olen Isäsä, ja te minusa, ja
15. Luku.
jatka
minä teisä.
hywHstijättöpuhensa
lEsus
waroitmilla
ili. 21. Jolla minun käffyni owat, ja ne kät- Opetuslapsille. 1. Että he, niinkuin oxa wiike, se rakasta minua: mutta joka minua ra- napuiisa, kllnnitäisit iyensä ustolla lEsuxehenpyspisit wahwana Jumalan rakkaudesa. ui.
kasta, hän rakastetan minun Isäldäni: Ia -11Olisit
karsiwaUisct ja rohkiat mailman wainoa
ja
ilmoitan itzeni
minä tahdon händä rakasta,
wastan.
hänelle.
olen se totinen wiinapuu', ja minun
22. Sanoi hänelle ludas: (ei se Iffariot.)
""»ettäs
meille
on pelvomies.
Isäni
kuingasta
Rom. 6: 5.
tahdot
HERra,
se tule
l. 11: 24.
ja
ilmoitta,
et mailmalle?
itzes
ja sanoi hänelle: joka
2. Jokaitzen oxan minusa: joka ei kanna he'23. lEsus wastais,
delmäm,
ja
pita
minun
hän karsi pois: ja jokaitzen kuin hesanani*;
rakasta,
se
minua
kanda,
ja
delmän
me
tulemhän puhdista, että se kannais
handa,
minun Isanirakasta
runsamman
ia
hedelmän.
lMönsa,
r?asumma
hänen
ma hänen
»1.15:10.
3. Te oletta nyt puhtat*, sen sanan tähden
könänsä.
kuin

i-HHinä

'
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15. 16. Luk.
puhuin.
'!.,,: 10.
17. Näitä minä käsien teille, että te toinen
kuin minä teille Ap.T.
15: 9»
toistanne rakastaisitte.
ja minä teisä: NiinHl. 18. Los mailma teitä wiha, niin tielakat
4. Pysykät te minusa,
taida
kanda,
itzestänsä
hedelmätä
hänen ennen minua »vihannen kuin teitä.
suin ei oxa
ole;
wiinapuusa
niin
myös,
kiinni
ette
19. Los te mailmasta olisitte, niin mailma
ellei hän
rakastais; mutta et te ole mailmasta,
omaansa
jollet te minusa pysy.
wiinapuu,
joka
te oletta oxat:
waan minä walitzin teidän mailmasta, sentäh5. Minä olen
*, ja minä hänesä, hän kanda
Pysi)
1 loh. 4: 5: 6.
den mailma wiha teitä.
minusi»
kuin
minä teille sa22. Muistakat sitä sanaa
paljo hedelmätä; sillä ilman minuta et te woi
Kol. 1: 22.
milän tehdä.
pysy,
joku
ei
se heitetän ulos
minusa
6. Los
ja
ja
ne
oxa,
kuiwettu,
sidotan, koniinkuin
ja
palamat.
*,
tuleen
ja
heitetän
toon
Match. 3: 12. l. 7: 19.
te
Los
minusa pysytte, ja minun sanani
7.
'

«

pysyivät teisä, mitä ikänä te tahdotte niin
anokat, ja te saatte. 1. 16:2,, 26. 1 Ioh.;:
«.

8. Siinä minun Isäni kunnioitemn, että
te paljon hedelmätä kännäisitte *: ja tuletta
Matth, 5: 16.
minun Opetuslapsireni.
*

1

Pet. 2:

12.

11.9. Niinkuin Isä rakasti minua, niin minä myös rakastin teitä .-pysykätsiinä minun rakkaudesani.
12. Los te minun käskyni pidätte, niin te pysytte minun rakkaudesani, niinkuin minä pidin

rakkaudesansa.
Isäni Myn, japychn hänenpuhunut,
että se
n. Näitä olen minä teille
minun iloni teisä pysyis, ja teidän ilonne tulis
täydellisexi.
i2. Se on minun kastini, erra re rakas

tane

tenänne

«ira rakastin.

keskenänne
'I,

niinkuin mina

ei ole palwelia suurcmbi Herraansa *.
los he minua wainoisit, niin he myös teitä
wainowat: jos he minun sanani kätkit, niin
kätkewät. Matth. 1°: 24.
he teidängin
iuk. 6:42. loh. 13: 16.
21. Mutta kaikki näitä tekemät he teille minun nimeni tähden, sillä ei he tunne sitä joka
minun lähetti.
Match. 24: y. loh 16: ;.
22. Los en minä olisi tullut, ja heitä puhutellut, niin ei heillä olisi syndiä: mutta nyt ei
helliä ole millä he syndinsä werhowat. l. 9: 41.
23. Joka minua wiha, hän wiha myös minun Ijaäni.
24. Ellen minä olis niitä töitä heidän
sa tehnyt, joim eikengän muu ole tehnyt, niin
ei heillä olisi syndiä: Mutta nyt he näitM wihaisit sekä minua, että minun Isääni.
25. Waan (se tapahtui) että se täytetäisin
kuin heidän Laisansa on kirjoitettu: he wihaisit
minua ilman syytä. Ps. ,<: 19. Ps. 69: 5.
26. Mutta koffa lohduttaja tule, jonga minä teille Isäldä lähetän, totuuden Hengi, joka
Isästä käy ulos, se on minusta todistama.
noin

:

sananne

seasan-

loh. 14: 26. l. 16: 7.
loh
1.4: 21. 27. Ia teidän pitä myös todistaman, sillä
13. Ei ole kellan sitä suurembata rakkautta, te oletta alusta minun kansani.
Ap. T. 1: 21.
kuin että joku panis hengensä ystäwäinsä edestä.
1.5:32.
teette
ystäwäni
jos
te
14. Te oletta minun
16. Luku.
mitä minä teidän käsien.
palwelioixi;
minä
teitä
15. En
tästedes sano
IVsus lopetta hywästijättöpuhensa Opetuspalwelia
ei
tiedä
mitä
tesillä
hänen Herransa
lastensa tygö 1. warustain heitä wainoa waske : mutta minä kuhun teitä ystäwixi, sillä kaikki tan.
wakuutta heitä pyhän Hengen saamipoismenemisensä jälkeen, m.
1

Thess.

4: 9.

,4, 34 Eph.
3: 11, 16.

>;:

1

5:

2.

i,»ik. 24: 49.

,

,

il,

Hei»
ne minä teillen il- sesta hänen
dan murhensa muuttumisesta iloxi- lv. Heidän
ja kuulemisesta, v. Roh16. Et te minua »valinnet, waan minä wa- rukouxensa woimasta
waise
heitä
»voitollansa.
litzin teidän, ja sääsin teidän että te menisitte'
olen minä puhunut teille, ettet te pahedelmätä tekemään, ja teidän hedelmänne py- i.
syis: että mitä te anottalsäldä minun nimeehenisi.
(S 3)
ni sen hän anda teille.
Matth. ,8: 1?.
3- He

luin niinä
moitin.

Isäldäni kuulin,

,

*

,
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16. Lv?

meille: mahan ajan perästä, ja et le näe lni,
teidän mppa,
le, että
luule nua: ja taas mahan aM, perästä, ia te näet,
palweluxen.
ta minun: ja, etca minä menen Isän tygo?
tekemänsä Jumalalle
18, Nm, he sanoit: mikä se on kuin hän sim,
3. Ia naim he tekewät teille, ettei he tunne
l.
21.
1?:
wähän ajan perästä? en me tiedä mitä W
Isää eikä minua.
puhuin
minä
näitä
teille,
että kosi puhu.
4. Waan
kv se aika tule, te niistä muistaisitte, että nii19. Niin lEsus ymmärsi että he tahdoitr>
nä teille sanonut olen, mutta en minä ole teil- syä hänelda, ja sanoi heille: sila te kysytte ke»)
le näitä alusta sanonut, sillä minä olin teidän tenänne, että minä sanoin: wähän ajan pe,
rasta, ja et te nae minua: ja taas mahana,
Matth. 9: 15. Mark. 2: 19.
kansanne.
jan perästä, ja te näette minun.
luk. 5: 34.
jo11. 5. Mutta nyt minä menen sen tygö,
22. Tolisesti, totisesti sanon minä teille: teika minun lähetti, ja ei teistä minulda kengän dän pitä itkemän ja parkuman, mutta mail,
kysy: kungas »nenet?
ma iloitze: te tuletta murhellisexi, mutta tei,
että
minä
näitä
pu6. Waan
olen
teille
dan murhenne käämn iloxi.
hunut, niin murhe myttä teidän sydämenne.
21. Kosta waimo synnyttä, niin hänellä on
sanon
Kuitengin
teille
kipu,
se
minä
totuuden:
sillä hänen hetkensä mli: mutta kosta
7.
on teille tarpellinen että minä menen pois: sillä hän on lapsen synnyttänyt, niin ei hän enä
ellen mmä mene pois,, niin ei lohduttaja tule muista waiwaansa, ilon tähden, että ihminen
leivän tigönne: mutta jos minä menen pois, on simvynyt mailmaan.
niin minä hänen teille lähetän.
22. Niin teillä on myös nyt murhe: mutta
tule,
niin hän nuhtele ma- minä mhdon teitä jällensä nähdä, ja teidän sy,
8. Ia koffa hän
ja
synnin
rähven,
ilmaa
wanhurstauden täh- dämenne on iloitzema, ja ei kenengän pidä teiden, ja duomion tähden.
dän iloanne teildä ottaman pois.
Synnin
ettei
minun
IV. 23. Ia sinä päiwänä et te mitan kysy
tosin,
9.
tähden
he usto
päälleni.
minulda. Totisesti, totisesti
minä teil12. Mutta wanhurstauden tähden, että mile: mira ikanans re annorra Ijalda minun
nä menen Isäni tygö, ja ettet te minua sillen nimeeni, niin han anda teille.
näe.
Matth. 7:7. l. 21: 22. Mark. 11: 24.
tul. 11: 9. loh. 14:13. l. 15:16.
11. Mutta duomion tähden, että tämän mail1. 12: ~.
man päämies on duomittu.
lak. 1: 5.
12. Minulla on wielä paljo sanomista, mutta
24. Et te ole mitan minun nimeeni tähän
et te woi nyt kanva.
asti anonet: rukoilkat, niin te saatte, että teiroruuden
rule,
Hengi,
dän ilonne olis täydellinen.
13. XVaan kosta si
*:
reira
kaikkeen
johdarra
roruureen
"sil- 25. Näitä olen minä teille puhunut tapauhan
lä ei ha» puhu itzestänsä, waan mitä hän kuu- xisa: mutta aika tu-le, etten minä sillen puhu
le, sila hän puhu, ja tulewaisia hän teille il- teille mpauxisa, waan ilmoitan julkisesti teille
moitta,
'l. 14:25. l. ,5:26.
minun Isästäni.
on
minua
26. Sinä päiwänä pitä teidän rukoileman
sillä
kunnioittama;
hän
Hän
14.
minun nimeeni: Ia en minä sano teille, etti
btta minun omastani, ja ilmoitta teille.
15. Kaikki mitä Isällä on, ne owat minun*; minä rukoilen Isää teidän tähtenne:
sanoin, että hän otta minun
sentähden. minä
27. Sillä Isä rakasta itze teitä, että te mija
teille.
10.
nua
ilmoitta
*l. 17:
rakastitte, ja uskoitta minun Jumalasta
omastani,
iil. 16. Wähän ajan perästä, ja et te näe lähtenen.
l. 17: «.
ja
ajan
perästä,
ja tulin mailmaan:
mas
te
näetIsästä,
Minä!
minua:
28.
wähän
läxin
taas minä jätän mailman, ja menen. JM
tä minun, sillä minä menen Isän tygö.
17. Niin muutamat hänen Opetuslapsistan- tygö.
29. Saft» puhuit keskenänsä: mikä.se on kuin hän
2.

panemat teitä
He jokainen
joka

pannaan:

Ia aika tu-

se

-

-

sanon

.

sano

.

Ewangelium
143
16. 17. Luk.
Opetuslapsensa hänelle:
8. Sillä ne sanat kuin sinä minuUe annoit,
2y Sanoit hänen
julkisesti
puhut,
yhtän
ja
et
annoin
minä heille: ja he ne otit wastan, ja tonyt
sinä
katzo,
tisesti tunsit minun sinusta lähtenen, ja ustoit
tapausta sano.
Nyt
me
tiedämme
sinun
kalkki
tietäettä sinä minun lähetit.
l. is.- 27,
20.
joku
kyettä
Minä
rukoilen
sinulda
9.
män, >a et sinä Mrwitze
heidän edestänsä: en minä
me
mailman
maan nnden edestä kuin
rukoile,
ustomme
sinun Jumalasta
edestä
sy.- sentähden
l.
annoit,
minulle
että
sinä
17:25.
he owat sinun omas.
lähtenen.
nyt
te
12.
kaikki
minun
omani
owat sinun, ja
wastais
heitä:
usiotte.
lEsus
Ia
V. 31.
':
ja
ja
nyt tuli, että te sinun omas owat minun
minä olen kir32. Katzo, aika tule,
'l. ,6:15.
jokainen hajotetan omillensa, ja minun te yxi- kastettu heisä.
En minä kuitengan yxinäni
11. En minä sillen ole mailmasa, mutta he oMilii jätätte
,0.

*.

wat mailmasa, ja minä tulen sinun tygös.
Pyhälsä,
Mark.
kätke niitä, kuin sinä minuUe annoit,
Matth.
14: 27.
puhunut,
minä
olen
teille
että
sinun
Nimes
tähden, että he olisit yxi niinkuin
Näitä
olis.
on
teille
mekin!
l. 10: ,0.
Mailmasa
teillä minusa rauha hywäsä turwasa, minä. 12.
olkat
minä
mutta
Kosta
olin
heidän kansansa mailtuffa:
niin
minä
kätkin
masa,
mailman.
heitä sinun Nimesäs:
woitin
ne jvtkas minuUe annoit kätkin minä, ja ei
17. Kuku.
niistä kengän kadonnut, waan kadotuxen
iyensä
Isänsä puoleen ja lapsi: että Raamattu täyteläisin. Ps. 109:«Nyt käändä IlLsus

ole,

sillä Isä on minun kansani.
26: 31.

»

«.

se

rukoile;

i-

n. Opetuslas-

kirkastamisestansa,

tensa edestä, iii. Noko ustowaisten Seurakunnan edestä.
I. (Häitä puhui lEsus, ja nosti silmänsä Tai-

loh.

13: 9^

13. Mutta nyt minä tulen sinun tygos, ia
puhun näitä mailmasa, että heisä olis minun
iloni täydellinen.
«ll
päin, ja sanoi: Isä, hetki tuli',
14. Minä annoin heille sinun sanas, ja mailkirkasta sinun Poikas, että sinun Poikas kir- ma wihais heitä, sillä ei he ole mailmasta,
myös sinun.
'l.
niinkuin en minäkän mailmasta ole.
2,.
kastaisNiinkuu,
hänelle wallan kai2.
15. En minä rukoile ettäs heitä ottaisit pois
sinä annoitijankaikkisen
päälle,
elämän mailmasta, waan ettäs heitä pahasta »varjeken lihan
anda
kmkille kuin sinä hänelle annoit.
lisit.
s
16. Ei he ole mailmasta, niinkuin en minäMatch. 28: iB. loh. 5:27.
ijankaikkinen
kän
Muna
rama
on
elämä,
mailmasta ole.
z.
etia he sinun ainoan rorisen Jumalan run17.
heira roruudesiw. Sinun
disir, ja jongas laherir lEsuxen Fa-isiu- puhes on rotuus.
18. Niinkuin sinä minun lähetit mailmaan,
M.
päällä:
maan
minä
niin
minä myös lähetin heidän mailmaan.
Minä
kirkastin
sinun
4.
työn jongas minulle annoit tehdätäytin
19. Ia minä pyhitän itzeni heidän tähtensä,
että hekin olisit totuudesa pyhitetyt.
xeni.
m. 22. Mutta en minä ainoasti heidän
s. Ia nyt Isä, kirkasta sinä minua itze tytykirkaudella,
edestänsä rukoile, waan myös niiden edestä,
könäs sillä
ioka minulla sinun
tämä
mailma
könäs oli, ennenkuin
kautta ustowat minun
olikan.^ jotka heidän
11. 6. Minä ilmoitin sinun Nimes ihmisille, päälleni:
2i. Että he kaikki yhtä olisit, niinkuin sinä
jotkas minuUe mailmasta annoit: he olit sinun,
ja minuUe sinä ne annoit, ja sinun
he Isä minusa olet, ja minä sinusa, että hekin
meisä niin yhtä olisit: että mailma ustois sikätkit.
nun
minua lähettänexi.
l.
nyt
sinusta,
;8.
kaikki
olewan
kuin
l. 14:10.
7. He tiesit
22. Ia minä annoin heille
kunnian, kuin
smä minulle annoit.

wasm

«:

'

sen

sanansa

sanas

,„:

sen

sinä

17. 18. Luk.
ludas, joka hanen petti, seiso, myös heM
kansania.
6. Kuin siis lEsus sanoi heille: Minä
olen
astuic he takaperin, ja langeisir maahan.
7. Niin hän taas kysyi heilvä: Kecä te ehit,
ta? Mucm he sanoit: lEsusta Nazarenusta.
8. lEsus wastais: Minä sanoin teille, että
minä olen. Los te siis minua etzittä, niin an,
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annoit: että he yhtä olisit, nunyhtä
mekin
olemma.
kuin
heisä, ja sinä minusa, että he
olen
23. Minä
niin yhdesä täydelliset olisit', ja mailma
däis että sinä minun lähetit, ja että sinä heitä
rakastit, niinkuin sinä minua rakastit.
"'1 I"h. 1:3. l. 3:24.
24. Isä, minä thadon, että kusa mina olen,
minun kansani', kuin sinä mi- dakat näiden mennä.
siellä nekin olisitolet;
että he minun kunniani nänulle andanut
9. Että puhe täyteläisin, kuin hän oli sa.
klsit, jongas minulle annoit, sillä sinä rakas- nonut: en minä niistä yhtän kadottanut, kuin
l. 17:12.
tit minun ennen kuin mailman perustus laskettu sinä minuUe annoit.
14:;.
'1.12:26.
l.
Niin
Simon
oli miekka, jon.
Pemrilla
oli.
ja
tunga
ei
mailma
weti
Isä,
ulos,
ylimmäisen
hän
löi
Papin
sinua
Wanhurstas
25.
denut, mutta minä tunsin sinun, ja nämät palweliam, ja hakkais pois hänen oikian kermansa; jonga palwelian nimi oli Malkus.
ymmärsit että sinä minun lähetit.
11. Niin lEsuS sanoi Petarille: pistä mieknimes,
julistin
ia
26. Ia minä
heille sinun
mirakkaus,
sinä
iolla
kas tuppeen: eikö minun pidä juoman sitäKalwielä julistan; että
myös
minä
olis,
ja
heisa. kkia kuin Isä minulle andoi?
nua rakastit, heisä
12. Nun joukko, ja ylimmäinen päämies,
ja
palweliat otit kiinni lEsuxen ja
Juvalaisten
18. Luku.
hänen.
Match. 26: 57. Mark. 14.-5,.
I. IDsus otetan kiinni yrtitarhasa, sidotan ja sidoit
iuk.
22: 54.
johon
tygö;
petari
papin
ylimmäisen
wiedän
13. Ia weit ensin Hannaxen tygö; sillä hän
j» Johannes nivös händä noudattamat, n. Luv
kitan yllmmäiseldä papilda: saa korvapuustin oli Kaiphan appi, joka oli sinä wuonna ylim«
palivelialda; kieldan petarilda- ui- wiedän mainen Pappi.
Luk. 2:2.
mailmallisecn keräjä huoncsecn, tutkitan pila»
Kaiphas oli se, joka Judalaisille oli
Ia
14.
tuxelda, joka tunnusta hänen wiattomaxi.
neuwoa andanut, että yhtä ihmistä olis tarpelmeni
sanonut,
oli
hän linen kuoletm Kansan edestä. l. n: 50.
l. Mosta lEsus nämät
«3V ulos Opetuslastensa kansi» Pedron ojan 15- Ia Simon Pemri seurais lEsusta, ja
ylitze *, siellä oli yrtitarha johon hän sisälle me- toinen Opetuslapsi. Mutm Opemslapsi oli
ni ja hänen Opetuslapsensa, f '2<3a»n. 15:2,. ylimmäisen Papin tutmwa, ja meni si,ällelEkansi» ylimmäisen Papin saliin.
f Matth. 26:36. Mark. 14:32. petti,
16. Mutta Petari jäi ulos owen eteen. Niin
tiesi
2. Mutta Illvas, joka hanen
toinen Opetuslapsi, joka ylimmäisen Papin
paikan: sillä lEsus tuli sinne usein
myös
tutmwa oli, meni ulos ja puhui owenwartialle,
Opetuslastensa kansa.
joukon
ja toi Pemrin sisälle.
otoli
kansansa
3. Kosta siis ludas*
ja
ylimmäisildä
PapeUda
palweliat
17. Niin sanoi owenwartia piika Petarille:
tanut, ja
Phariseuxilda, tuli hän sinne lyhtyillä, tuli- etkö sinä myös ole tämän miehen OpetuslapPs. 41:
sista? Hän sanoi: en ole.
soitoilla ,ja sota aseilla.
Mark.
18. Mmm palweliat, jotka hiilistä olit fulm
14:43.
Matth. 26:47. Ap. 1:16.
tehnet, sillä kylmä oli, seisoit ja lammittelit.
T.
4. Koffa siis lEsus tiesi kaikki mitä hänelle Ia Petari seisoi myös heidän kansansa ja lämtapahtuman piti, niin hän läxi ulos ja sanoi miMli.
il. 19. Niin ylimmäinen Pappi kysyi lEsuheille: Ketä te etzittä?
5. He wastaisit hända: lEsusta Nazarenus- xelda hänen Opetuslapsistansa ja Opetuxesta Sanoi lEsus heille: Minä olen. Mutta tansa.

sinä minuUe

'

'

se

se

suxen

se

se

sen

'

".

.

20.

IE-
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EnmlMlillM.
18. 19. Luk'.
olen mail33. Niin Pilatus taas meni Raastupaan, ku2a. lEsus wastais händä: Minä
puhunur:
Syminä olen
hui lEsuxen, ja sanoi hänelle: oleckos siltä
man evesä >ulk!>-stt ,a Templisä,
M,tch. -7
johonga
nagogasaoptzttanut,
Juvalaisten' Kuningas?
'

-".

kokoon tulemat,

, ,
ole niicän iala mdcsa puhunut.kysy ,
niildä, sot21. M-läs mmulva kylyt?
ka kuu li c mitä minä hÄlle puhunut-olen: KaH0) ne ciMwäc Mitä minä sanonut olen/
yxi
22. Mucm,kilin häiNlNällMpuhu,,,aildoi
seiM,
lEsuxelniistä palwelioista,;akuin läsnä.
sanck i NlMgö sina »vastat
jekorivasmlittn,
1..
Mmälsm Pappia?
pahasti
23. lEsus »vastals handa: zos nnnä
jos
ft
niin
tunnusta
puhuin,
lyöt?
puhmn,
minua
mixis
oikein
minä
24. Niin Hannas lähetti hänen sidottuna
ylimmäisen Papin Kaiphan cvgö.
ja lämmit25. Mmm Simon Pemri seisos
etkö
sinä ole myös
teli: Niin he sanoit hänelle:?
Opetuslapsistansa
Hän kielsi, ja sahänen
's: <9ole.
MM.
noi: en
Ma'rk.,l4: 66. luk. 2.2: 35.
26. Sanoi hänelle yxi ylimmäisen Papin
palwelioista, senlango, jonga Pemri korwan
hakkais pois: engö minä sinua nähnyt yrtitar.

~

*

*

Mark. 15:

'

2.

luk. 23: 3.

JEms wastais händä: sanotko sinä sen
iftestäs, eli owacko muut sen minusta sinulle
sanonee?
olenqo
-,4,

minä ludalai3>, P latus ivastais:
nm? S nun Kansas ia yli-nmäiiecPa.
annoit siiiln, minulle: micäs cchnyc olet?
lEsus wastais: ei minun mäldakunvani
ole tästä mailmasta, los nlinnn lMMklindäni
o>is tästä mailmasta, niin tosin niinun palweliani olisit sotinet, etten mmä ol si tullut Juvalaisille ylönaniietun; mucm ei minun ivalVakunvani ole tääivä.
37. Niin pilatus sanoi hänelle/ niin sinä olet
Kuningas? lEsus wastais: sinä sm sanot,
etla mmä olen Kuningas, Sna n?arren olet»
ja sira warten mailn,.:an
m na
tlillur, etra minä rorltuden runnusian. Jokainen joka on roruudesta, si kuUle minun

ääneni.
38 Pilatus sanoi sanoi hänelle: mikä on totuus? Ia kuin hän sen sanonut oli, menihän
taas ulos Juvalaisten tygö, ja sanoi heille: en
hasa hm,en kansansa. kielsi, ja
Kukkohta
mina löuda »/htän synlä hänesä.
27. RiinPetstri taas
,
'
koi tav loi. i
39. Mucm teillä on mpa, että miyun pitä
lil. 28. Niin he weit lEsuxen Kaiphan ty- teille päästämän yhden Päasiäisnä: tahvonuko
köä Raastupaan. Mutta se oli aamu»: ja ei he siis että minä päästän reille Juvalaisten Kumennet Raastupaan ettei he itziänsä saastumisi f, ningan?
Match. 27: 15.
Mark 15: 6. luk. 23: 17.
waan söisit Pääsiäis laniban.
?Matth. 27: 1. Mark. 15: 1. luk. 23:1.
42. Niin he huusit Mas kaikki, sanoden: ei
-j- Ap.T. 12: 28. l. 11: 3.
tätä, waan Barabbasta*: Mncm Barabbas
Ap.T.;: 14.
29. Niin Pilatus meni ulos heidän tygönsä, oli ryöwäri.
ja sanoi: mitä kannetta te tuotte tätä miestä
'
19. Kuku.
wastan?
ellei
ja
hän
wastaisit,
hänelle:
1.
sanoit
32. He
lEsus ruoskitan ja pilkatan. n. Duomitan
pahantekiä olisi, en me olisi lMdä sinun hal- ludalaisten anomuren jälkeen kuolemaan, m.
Rlstmnaulltan, waattet sactan. lv. kohdutta
duus andanet.
äitiänsä: juotetan etikalla: kuole: kylki amatan
,31. Niin Pilatus sanoi heille: ottakat te hankethällä.
ViHaudatan losephlldajaNikodemujälken.
ja
da, duomitkac händä teidän Lakinne
xelda.
ludalaiftt sanoit siis hänelle: meidän ei sowi i.
.
Klän Mppa.
Wiin Pilatus otti silloin lEsuxen, jaruos-

.

.

*

~.

kitzi hänen.

°

Että lEsuxen puhe täytetäisin:.kum han
.

32.

«.

.

sanoi', merkiten millä kuolemalla hänen piti
Matt. 2°: 19. Mark.»:
kuseman.
'

».

Luk. 18:

32.

Matlh. ,7:

Mark. 15:

2.

16.

27.

Ia sotamiehet waansit Kruunun

(T)

orjantap-
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P.lohanmxen

sen

,

tappuroista., panit
hänen päähänsä, japuetit hänen purpurawaatteseen.
, 3. Ia sanoit: Terwe Juvalaisten Kuningas.
Ia annoit hänelle korwapuusteja.ja
sanoi heille:
4. Taas tuli Pilatus ulos,
'katzokar, minä tuon hänen teille ulos, ette te
tiedaisitte etten minä löydä yhtän syytä hänesä.
, 5. Niin lEsus meni ulos, kandain orjcmwaatetta.
Hlppllraista Kruunua ja putpuraista
'Ig hän sanoi heille katzo ihmistä .'
il. 6. Mutta kosta ylimmäiset Papit ja pal:

16.

iy.

Luk.

Nun silloin hän andoi hänen heille ristin,
Mutta he otit lEsuxen ja weit
Mark. 15:20.
Matth. 27:

naulitm *.
pois.

'

~.

luk. 23:33.
m. 17. Ia hän kannoi ristiänsä, ja meni
siihen paikkaan joka kutzutan pääkallon paj.
kaxi, mutta Hebreaxi Golgatha.
18. Siellä he ristinnaulitzit hänen, ja knxi
muum hänen kansansa kahden puolen, mutta

lEsuxen keskelle.

19. Niin Pilatus kirjoitti myös päällekirjoi»
turen, ja pani ristin päälle: ja oli näin kirjoitettu: lESUS NAZARENUS JUDA,

weliat hänen näit, huusit he, sanoden: ristinnaulitze, ristinnaulitze händä. Pilatus sanoi
heillet ottakat. te händä jaristiunaulitkat; sillä LAISTEN KUNINGAS.
en minä löydä yhM syytä hhnesä.
Matth. 27: 37. luk. 23: 38.
meillä
22.
on
Tämän paällekirjoituxen luki mondalu'7. Wastaisit handä ludalaiset: pitä
jälken
meidän.
ja
hänen
Laki>
Lakimme
dalaisista: sillä se paikka oli läsnä Kaupungikuoseman, että hän teki itzensä Jumalan Po- ta, josa lEsus ristinnaulittin. Ia oli kirjoitettu Hebreaxi, Grekaxi ja Latinaxi.
jaxii
'
puhen
kuuli,
,8. Kosta siis Matus tämän
21. Niin sanoit Juvalaisten ylimmäiset Papit
pelkäis hän wielä enämmin.
Pilatuxells: älä kirjoita,: Juvalaisten Kuja
ningas:
Raastupaan,
sano
waan että hän on sanonut: minä olE9. Ia meni taas
suxelle: kustäsinäoltt? Mutta ei lEsus was- len Juvalaisten Kuningas.
22. Pilatus wastais: mitä minä kirjoitin,
Mnnut händä.
10. Niili'Pilatus sanoi hänelle: etkös mitan stn minä kirjoitti,.
minulle puhu? etkös tiedä että minulla on mal23. Kosta siis sotamiehet olit lEsiixen risda sinua ristinnaulim, ja »valda sinua päästä? tinnaulinnet, otit he hänen waattensa,' (ja
- 11, lEsus wastais: ei sinulla olis yhtän »valkullengi» sotamiehelle osan,)
teit neljä osaa
daa minua wastan, jos ei se olisi sinulle annet- ja hamen: mutta hame ei ollut ominelcu,
tu Mälyä: sentähden on hänellä suurembi syn- waan kokonansa ylhäldä, (alaspäin) kudottu.
di, joka minun sinulle andoi ylön.
"Matth. 27: 35. Mark. 15: 24.
12. Ia siitä ajasta pyysi Pilatus händä pääsluk. 23: 34.
tä: Mutta Juvalaiset huusit, sanoden: jos 24. Niin he sanoit kestenänsä: älkämme tätä
sinä hänen pMstät, niin et sinä ole Keisarin rikkoko, waan heictäkamms. tästä arpaa keitzensä teke Kunin- nengä ft pitä oleman: että Raamattu täytetäisin, joka sano: he owar minun waattegan, hän on Keisarim wastan.
puhen
kuuli, ni iyellenja jakaner, ja owar heirräner mi13. Koska siis Pilatus tämän
ja
wei hän lEsuxen ulos, istui duomioistuimelle, nun hmnesian, arpaa
Ia sotamtchet tosin
'Ps. 21:19..
siihen paikkaan joka kutzutan Lithostrotos, näin.teit.
mutta Hebrean Gabbatha.
'V. 25. Mutta lEsuxen ristin tykönä seisoi
päioli
se
Pääsiäisen walmistus
hänen Ailinsa, ja hänen Äitinsä sisar Maria,
14. Mutta
wä, lähes, kuudennella hetkellä. Ia hän sanoi Klcophan emändä, ia Maria Magdalena.
26. Kosta s«s lEsus näki Ättin, ja OpeJuvalaisille katzo teidän Kuninganne.
pois,
pois,
tuslapsen
risiinä seisoman, jom hän rakasti, sahe
ota
isi Mutta
huusit ota
stinnaulitze höndä. Pilatus sanoi heille: pi- noi hän Äitillensä: Waimo, katzo sinun poitäkö minun risMnaulitzeman teidän Kuningan- kaas.
ne? Mmmäiset Papit wastaisit: ei meillä ole
27. Sitte sanoi hän Opetuslapselle: katzo siKuningasta, waan Keisari.
nun
'

:

:

Luk.

Ewlnqelilim
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nun Äitis. Ia siitä hetkestä otti Opetuslapsi reit sen liinaiseen, hywän hajullisten yrtein kansa, niinkuin Juvalaisten tapa on haudata.
hänen tygönsä.
taytetyxi,
kuin
io
kaikki
Sitte
tiesi
lEsus
28.
41. Mutta siinä paskasi» kuin hän ristinnaulittin, oli yrtitarha, ja yrtitarhasa uusi hauta,
ja että Raamattu täytetäisin, sanoi hän: Mijohonga ei wielä kengän ollut pandu.
Ps. 69:2,.
nä janon.
yxi
pandu
täyteen.
etikkata
Oli
siis
astia
42. Siihen he panit lEsuxen ludalaisten
29.
täytit
panit
etikalla,
ymja
sen
sienen
tvalliiistus päiwän tähden, että se hauta oli
Ia he Isoppia,
ja
panit
sen
bärille
hänen suunsa läsnä.
Match. 27: 48.
eteen.
20. Luku.
32. Kosta siis lEsus oli etikkata ottanut,
i. Maria Magdalena, petari ja Johannes ka»
se on täytetty: ja kallisti päänsä ja yelewat Rristuren hautaa, v. Engelit puhutsanoi hän:
anvoi hengensä.
telemat Mariaa Magdalenata lEsus mfös ilja
ei
oli,
päiwä
että
moitta itzensä hänelle nosneli ylös. iu> lEsus il'
Mutta
»valmistus
zi.
10. Opetuslapselle, kosta 'owet suljetilt
ruumit picänyt ristisä oleman Sabbathina, mestv lv.
Sitte taas wiikon perästä tule hän hei(sillä se Sabbathin päiwä olj suuri,) rukoilit olit.
tygönsä
dän
läsnä ollesa. v. Leke
Pilatusta, että hoidan sääri- monda tunnusLhomaxen
siis Juvalaiset
tähteä.
luunsa piti rikottaman, ja he olettaman alas.
ensimmäisenä päiwänä wiikosa, mli
32. Niin sotamiehet tulit ja rikoic ensimmäisen I. AUutM
«M
Maria Magdalena warahin, koska
luut, ja toisen, joka hänen kansansa oli ristinoli, haudalle, ja näki kiwen otetupimiä
wielä
naulittu.
pois
ja
haudalda.' Match. ,8 :i. Mark. 16:1.
xi
33. Mutta kosta he tulit lEsuxen tygö,
luk. 24: I.
jo
näit hänen kuollexi, niin ei he rikkonet häja tuli Simon Petarin tyjuoxi
2.
Niin
hän
nen luimnsa:
ja
Opetuslapsen
tygö, jota lEsus rasen
34. Waan yxi sotamiehistä awais hänen kyl- gö, ja
josta kohta wuotiWeri ja Wesi- kasti,
sanoi heille: he owat HERran ottakensä keihällä,
pois
ja en me tiedä kuhunga he
haudasta,
net
joka
on
tämän
näki,
hän
sen
todis-35. Ia
panit.
tanut, ja hänen lodistuxensa on tosi: ja hän hanen
tietä hänensä totta sanoman, että le myös ul3. Niin Petari meni ulos, ja se toinen Opeja tulit haudalle.
Luk. 24:12.
tuslapsi,
koisitta.
ja se toiynnä,
juoxit
Mutta
tapahtunet,
että
he
kahden
4.
36. Sillä nämät owat
nopemmin
Opetuslapsi
juoxi
edellä
kuin
luura
nen
pidä
Raamattu täytetäisin: ei reidän
ja
tuli
ensin
2
12.
haudalle.
Pemri,
rikkoman hanesä. Mos.i»! 46. 4Mos. 9:
5. Ia kuin hän itzensä kumarsi, näki hän lii37. Ia mas toinen Kirjoitus sano: he
panduna: mutta ei hän kuitengan menpistänet.
kera
owar
naiset
war nähdä,
he
nyt sisälle.
Zak, 12: ic>.
6. Niin Simon Petari tuli seuraten händä,
V. 38. Mutta sen jälkenrukoiliPilatusta JoOpeja
meni hautaan, ja näki kääriliinat panduna:
seph Arimachiasta ', (joka oli lEsuxen
pelwon
7. Ia sen hikiliinan, joka hänen päänsä
tuslapsi, waan salaa Juvalaisten
täholi ollut, ei kääriliinan kansa, waan
päällä
den f,) että hän olis saanut otta lEsuxen
käärittynä yhteen paikkaan.
tuli
erinänsä
ruumin: ja Pilatus sallei sen. Niin hän
meni myös toinen Opetuslapsi sisälNiin
ja otti lEluxen ruumin.
8.
Matth. 27:57.
joka
tullut oli, ja näki sen
le,
euMhaudalle
Mark. 15: 42,43. luk. 23: 52.
li). 2O

,

*

saa-

'

jaustoi.
.
12: 42.
(loka
oli
Nikodemus,
myös
9. Sillä ei he wielä Raamattua ymmärtä39. Niin tuli
oli nousema kuolleistaensin yöllä lEsuxen tygö tullut',) ja toi Mir- net, että hän Opetuslapset
menit taas yhteen.
-10.Niin ne
rhamita jaAloeta sekoitettua, lähes sata nau-

1-loh.

laa.

42.

11.

'!.,:,,,.

Niin he otit lEsuxen

ruumin, jakaa-

11.

Mutta Maria seisoi ulkona haudan
edesä,

(T 2)

P. Johannexen

'48

20. 21. Luk.
Ia koffa hän niin itki, kumarsi Si hän heidän päällensä, ja sanoi heille:
Mark. ,6: 5.
rakar P?HH Hengi.
hän itzensä hautaan.
,
te
12. Ia
walkeisi» waatteift» 23. Joille ftnnir andexi annarre, niAe
istuwan*, yhden pään puolesi», ja toisen jal- ne andexi anncran: ja joille re ne pidätteMntth, 16: ,y. l. iz:«
kain puolesi», siinä kuin lEsuxen ruumis pan- nillle ne owar
yxi
du oli.
Mucm
28:2,,.
Match.
24.
Thomas kahdestatoistakyin.
13. Ne sanoit hänelle: waimo, mitäs itket? menesta, joka karoisexi kutzutan, ei ollut hei.
Hän sanoi heille: he owat minun HERrani dän kansansa kosta lEsus mli.
Niin muut Opetuslapset sanoit hänelleottanet pois, ja en tiedä kuhunga he hänen ome naimme HERran. Mmm hän sanoi heil ewatpannet.
minä näe hänen kasisänsä naulan reikää
14. Ia kosta hän nämät sanonut oli, käänsi ellen
pistä
ja
naulain siaan, ja pistä kättähän itzensä mapäin, ja näki lEsuxen seisowan, ni hänensormeani
kylkeensä,
en minä usto.
eikä tiennyt ottä se oli lEsus. Matth. 28:9.
IV.
26.
Ia kahdexan päiwän perästä, olit
Mark. 16:9.
Opetuslapset
taas sisälie, ja Thomas heidän
.iff. Sanoi lEsus hänelle: Waimo, mitäs
Niin
kansansa:
lEsus tuli, kuin owet suljetut
yän
yrtitaritket? ketäs etzit? mutta
luuli sen
ja seisoi heivän kesteilänsä, ja sanoi: Rauolit,
jos
haldiaxi,
ja
han
sisanoi-hänelle: Herra,
nä hänen kannoit pots, niin sano minuUe ku- ha olkon teille!
27. Sitte sanoi hän Thomarelle: pistä so»>
hungas hänen panit, ja minä mhdon hänen
mes tänne, ja katzo minun käsiäni: ja ojenna
,
otta.
16. lEsus sanoi hänelle: Maria: niin hän tänne kätes, ja pistä minun kylkeeni, ja älä ole
epäustoimm, waan ustowamen.
käänsi itzensä, ja sanoi hänelle: Rabboni,
28. Thomas wastais, ja sanoi hänelle: mi,
on, Mestari.
nun
HERrani, ja minun IllmaiamV
17. lEsus sanoi hänelle: älä minuun rupe:
29.
lEsus sanoi hänelle, ettäs näic minun
sillä en minä ole wielä mennyt ylös minun Isä- Thomas/niin
ni tygö; Waan mene minun meljeini tngö', jotka ei »iae, jasinä ustoit: ämnar owar ne
kmrencyn ustowar.
ja sano heille: Minä menemylös minun Isäni
1 Pet. 1:8.
tygö-, ja teidän Isänne tygö, ia minun JuV. 32. Niin teki myös lEsus monda muuta
malani tygö, ja teidää Jumalanne tygö.
Opetuslastensa nähven, jotka ei tasa
merkkiä
Ps. 22l 23.
Kirjasa ole kirjoitetut.
1.21:25.
18. Maria Magdalena tuli ia ilmoitti Opeenä
tuslapsille, että hän oli nähnyt HERran, ja re 31.
nisoisitra, että.lEsuo on FaMuo Juettä hän näitä hänelle sanoi.
malan poika, ja
m. 19. Kosta siis sen Sabbathin päiwän eh- kon kaurra hänen ecrä re saisitte elaman usi
Ummensa.
to oli, ja owet olit suljelut, josa Opetuslapset
pelwon
tähven,
kvkondunet olit Juvalaisten
21. Kuku.
ruli lEsus, ja seisoi heidän kedellänsä*, ja
1. liLsus ilmesty seiyelnälli-Opetuslapselle Lisanosheille: Rauhan olkon reille!
berian meren tyköni, fa syö hcid'n ranslnsa.
PZark., 16: 14. lnk. 24: 36. 1 Kor. 15: 5. il, N)aroi!t.i pcraria ruolimaan
lambaitansa,j«
22. Ia kuin hän sen sanonut
osotti hän stilramaan händä ii, päätöxexi, osotetan ettei
heille kätensä ja kylkensä: NiinMpetuslapftt kaikki Ni-istulen työt ole kirjoitetut.
I.
ihastuit, että he näit HERran.
iliiioitti lEsus Mas itzensä OpsMslapsillcTibcrian meren tykönä; ja hän
'21. Ia lEsus taas sanoi heille: Rauha olkon teille! niinkuin Isä minun lähetti, niin mi- ilmoitti itzensä näin:
nä myös lähetän teidän.
2. Simon Pemri ja TKonms, ioka kaxoistpuhalri kutzutan, olic ynnä, ja Nmhanael, joka
22. Jakuin hän nämät sanonut oli,
oli

edesä, ja ilki.

'

-

se

*

Ewangelimn
Lttk.
mioli Galilean Kanasta, ja Zebedeuxen pojat, ja nua
/
nun
Opetuslapsistansa:
niliutä
hänen
'v'7
karltzöimck
fari
z. Sanoi Simon Petari heille: minä menen is. Ia sanoi taasWsen kerran hänelle: Sikalaan, ne sanoit hänelle: me menemmä myös mon lonan poika, rakastakkos minua? Hän
kansas. Niin he menit ja astuit kohta »ven- wastais: Ia HERra, sinä tiedät ettäs minä
sinua rakastan. Sanoi hän hänelle: kaitze
heseen, ja ei he sinä yönä mitan saanet.
jo
oli,
Mutta
aamu
niin
minun
lambaitani.
kosta
lEsus sei4.
Opetuslapset
mutta
ei
etrannalle:
tiennet
sanoi kolmannen kerran chänelle:
Hän
17.
soi
oli
Simon
lEsus.
lonan
Poika/ rakastakkos minua?
tä se
lapset,
teiltuli
että hän kolmännen
murhellisexi,
ongo
Nun
lEsus
heille:
Petari
sanoi
5.
lä mitan syötäwätä he »vastaisit händä Ei. kerran sanoi hänelle: rakastakkos minua? ja
6. Hän sanoi heille: tastekat »verkko oikialle sanoi hänelle: HERra, sinä riedar kaiM:
puolelle wenehtä, niin te löydätte. Niin he sina nedar että minä rakastan sinua. lElastit, ja tuli niin paljo kaloja, ettei he woi- sus sanoi hänelle ruoki minun lambaitani.
net wetä.
18. Totisesti, totisesti fanott minä sinulle: kos149

21.

<"'

:

>

:

7., Niin

rakasti',

sanoi

se Opetuslapsi,

Simon Pemri

sen kuuli,

jota lEsus ka sinä olit nuori, niin sinä wyötit itzes, ja
menit kuhungas tahdoit: mutta kostas »vanhenet, niin sinä ojennat kätes, ja toinen tvyöt(sillä hän oli tä sinun ja wie kuhunga et sinä tahdo.

se on. Koffa
että se oli HERra,

Petarille: HERra

,

alasti ,)

ja

heitti itzensä mereen.

'l. iz

:

2;.

8. Mutta muut Opetuslapset tulit wenhella,

(sillä <ii he ollet kaukana maalda, waan lähes
kari sama kynärätä,) ja wedit werkon kaloi-

nensa.

9. Josta he siis olit maalle tullet, nait he
hiilet, jakalan niiden päällä panduna, ja leiwän.
io. lEsus sanoi heille: luokat tänne niistä
kaloista kuin te nyt saitte.
11 SimonPetari meni ja weti »verkon maalle, täynäns suuria kaloja, sata ja kolme kuu-

2

Pct.

1:

14.

Mutta sen hän snnoi, andain tietä,
millä kuolemalla hänen piti kunnioitzeman Jumalala. Jakuin hän sen sanonut oli, sanoi
19.

hän hänelle

.-

seura minua:

sen

Pemri käänsi itzensä, ja näki Opetuslapsen seUrqwan,. jota lEsus rakasti,, joka myös olt'lEsuxen rinnoilla Ehtolljsesa
20.

sanonut: HERra, kuka se on
21. Koska siis Petari hänen näki, sanoi hän
lEsurelle: HERra, mnästä tänm?
22. lEsus sanoi hänelle: jos minä tahdoisit, hänen siihenasti olewan kuin minä tulen,
mitä smun siihen tule? seura sinä minua.
maannut, ja

joka finun pettä?

detMkymmenvä: Ia maikka niim niin monda
oli, ei kuitengan werkko rewenuyt.
12. JEms sanoi heille: mlkat rualle; mutta
ei yxikän Opetuslapsista ustaldanut händä ky23. Niin weljesten seasa uloskäwi se puhe, etsyä: kukas olet? sillä he tiesit sen olewan tei sen Opetuslapsen pitänyt kuoleman. Mutta ei lEsils hänelle sanonut: ei hän kuole:
HERran.
13. Nm lEsus tuli, otti leiwän ja andoi waan, jos minä tahdon hänen siihenasti olewan kuin minä tulen, mitä sinun siihen tule?
heille, niin myös ka an.
m. 24. Tämä on se Opetuslapsi joka todison
kolmas
kuin
lEsus
kerM/
14. Tänä
Opetuslapsillensa ilmestyi, sitte kuin hän oli sta näistä, ja on nämät kirjoumnut: ja me
tiedämme hänen todistuxensa todexi.
nosnutnlös kuolleista.
il. i,. Kosta he siis syönet olit, sanoi lE25. On myös monda muum kuin lEsus teki*,
sus Simon Petarille: Simon lonan poika, jos ne erinänsä kirioi:ettaisin, en mmä luulisi
rakastakkos minua enämbi kuin nämät? Hän koko mailman käsittämän mitä Kirjoja, tuin
sanoi: Ia HERra, sinä tiedät että minä si- pidäis kirjoitettaman. Amen! 'l. ,°:;«.

P. Johannexen(TEwangeliumin
3)

loppu.

T«t>

Apostolit ten
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Toinen

osa Pyhän Lukan

i.

Lut.

Ewangeliumista.

Pyhäin Apostolitten Teot
Esipuhe.

kirjoitta P. Lukas tasa Kirjasa Kristuxen Taiwaseen astumisen, ja Pyhän Hengen lahjan jakamisen R,
/F»nfisll
postolellle: Petarin saarnan ja ihmet Tcmplisä, l. 1, 2. 3. jonga tähden hän Johannexen kansa pandi»
lunni, ja Käräjä,, eteen asetettu,, l. 4.15.
2. Seitzeinästä Esimiehestä eli toimittajasta, joista Stephanus yxi oli, joka Ewangeliumin wainolliste»
lansa riiteli, ja kiwitettin, l. 6.7-. Siitä Noidasta Simonista, ja Kandasexen Dlötingi» Kamarerarista, l.
8. ja Pawali», käändymisestä l. y.
3. Kuinga Petari Jumalan ilmoituren kautta lähetetän Korneliuxcn tygö: Krisiuxcn usto lewitetän Anti,liaft l. ia. 11. Herodes tappa lalobuxen: pane Petarin fangiuteen: Pawali ja Barnabas ftarnawat Sypruxeft, Paphoft ja Pisibiaft: ajetan ulos Ikoniumista: tulcwat Lysiraan ja Derbeniin, l. 12. 13. 14. Siiti
lokollxesta tuin Apostolit pidit lerusalemisa, ymbärileikkauxesta ja Lain Seremoniisia l. 15.
4. Pawalin matkoista, kuinga hau waelda ymbäri, wahwista seurakunnat, joisa hän ennenqin saar,
nannut oli, ja »liitä hän Troadaft, Masedoniaft, Thessalonika»'», Athcnisä, Kcrinthoft, Kenkreft ft Ephesoft opettanut ja tehnyt oli, l. ib. 17. iv. 19. Hänen matkastansa Jerusalemiin, ja kuinga hän otetun kiinni.
l. 20. 21.
Z. Kuinga Pawali wiedän lel-uftlemiiu, l. 22. 23. Feliren, Festmen ja Agrippa» eteen Seftreaft, l.
24. 2z. 26. sieldä hän lähetetä» hahdella Romiin syxyllä, suurella hengen »vaaralla, josa hän kaxi ajastaikaa
oli, l. 27. 28.

1.
l.

Luku.

Luukas alka Apostolein Leko>Raamatun, esi-

puheita, n. Rujoitta Rristuxen wiimeisen puhen Apostolinen kansa; ja Rristuxen taiwaseen
astumisen muodon iv.m. Apostolitten palajamipetarin puhen, ja Mat»
Jerusalemiin,
thiaxen waliyemiscn Apostolixi.

sen

olen minä tosin O! Theophile,
puhunut kaikista niistä, kuin IEsiis rupeis sekä tekemään että opetta-

I.

asti, jona hän
Haman siihen päiwäänApostoleille,
jotka
ylös;
hän
otettin
sittekuin
hän walinnut oli. Pyhän Hengen kautta oli
kästyn andanut. Matth. 28: ,9. Mark. 16:15.
z. Joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli
2.

osottanut moninaisilla merkeillä,
itzensaMwäxi
ja näwyi heille' näljäkymmendä päiwää, ja

waldakunnasta.
heille Jumalan
S 1 Kor.
13: 6.
kielsi
4. Ia kuin hän heidän oli koonnut,
waan
että
Jerusalemista,
lähtemästä
hän heitälupausta
josta
(sate
oletta
odotaisit,
he Isän
Luk. ,4: 49.
hän) kuullet minulda.

puhui

noi

loh. 14:

5. Silla

16.

l. 15: 26.

Johannes tosin kasti wedellä, mut,

ta te kastetan Pyhällä Hengellä *, ei monen
Match, z: n. Mark. 1: z.
päiwän perästä.
iuk. Z: 16. loh. 1: 26. Ap. T. 1 1 16.
11. 6. Kosta he siis kokondunet olit, kysyit
he häneldä, sanoden: HERra, tällä ajallakos Israelille waldakunnan jällen rakennat?
7. Mutta hän sanoi heille: ei reidän tule rierä aikaa ei herkeä, jorka Isä on hanen woipannur.
8. Waan teidän pita saaman Pyhän Hengen woiman*, joka on tulewa teidän päällenne.
Ia teidän pitä minun todistajani oleman f, sekä Jerusalemisi,, että koko ludeasa ja Samariasi», ja sitte mailman ääreen.
"l. 2: 4. l. iy: 6. 1' l. 9: 15.
9. Ia kuin hän nämät sanonut oli, otettin
hän ylös heidän nähdensä*, ja pilwi wei hänen
Mark. 16: 19.
ylös heidän silmäinsä edestä.
iuk. 24: 51.
10. Ia kuin he kahelit Taiwaseen, hänen
mennesansä, katzo, heidän tykönänsä seisoi kaxi
miestä walkeisi» waatteisa:
11. Jotka myös sanoit: Galilean miehet,
mitä te seisotta ja katzotta taiwaseen ? tämä
lEsus, joka teildä otettin ylös taiwaseen, on
niin tulewa, kuin te hänen taiwaseen menewän'

:

maansa

'

gin näitte.

ili.

12.

Luk.

Teot.

15

I. 2.

ehdolle, Josephin joka
lijalda
nimeldä Justus,
Varsabas, ja
kutzuttin
ja Matthian.
24. Ia he rukoilit, ja sanoit: sinä HERra joka kaikkein sydamer ciedär, osota kumman sinä näistä kahdesta olet »valinnut,
25. Saamaan tämän palweluxen ja Apostolin wiran arpaa, josta ludas on! wilpistynyt
pois, menemään pois siallensa.
10: 2, ;. 4.
ludas lakobi.kaikki Matth.
olit
pysywäiyximielisesti
Nämät
27. Ia he heitit heistä arman, ja arpa lan14.
ja
waimoin kansa *, geis Matthian päälle, ja hän walittin yximieset rukouresa anonzisesa,
ja
ja Marian lEsuxen Min,
hänen weljeinsä lisesti yhdentoistakymmenen Apostolin sekaan.
,7:
n. Mark. 15: 4«, 41.
Matth.
kansa.
2. Luku.
iuk. 8:2: 3. l. 23: 55. l. 24: 10.
päiwinä
niinä
pyhä
IV. is. Ia
nousi Petari OHengi wuodatetan Apostolitten päälle
1.
petuslasten kestellä, ja sanoi: (ja joukko oli Heluntajna. n. petari wasta pilkkaita faar«
na lEsuxesta, ja käändä 300c». sielua, m tlisim»
nimildä yhcen lähes kaxikymmendä toista
maisten uskowaisten pyhä yhteys ja kansakäytaa:)
16. Te miehet ja weljet, se kirjoitus piti täy- minen.
kuin wiideskymmenes (a) päiwä täytettettämän *', jonga Pyhä Hengi öli Oawidin I.
tm,
joka
niiolit he kaikki yximielisesti koosa.
suun kautta ludasta ennen sanonut:
0)f. 0. Heluntai.
johdattajaxi-s
tuli, kuin lEsuxen otit kiinni
den
2.
Ia humaus tapahtui äkisti Taiwaasta,
Ps. 41:10. loh. iZ:'iBi''l-Mckth. 26:47.
Mark. 14: 43. i.vk. 22: 47. loh. 13: 3. niinkuin suuri tuulispää olis tullut, ja täytti
he olit istumasa.
17. Sillä hän oli meidän luMumme luettu, koko huonen, kusa
näyit
ja oli tämch» wiran meidän kansamme saanut.
wiileffellvt kielet, niinkuin
3. Ia heille
18. Hän siis on ansainnut pellon wääryden tuliset s, ja istuit kungin heidän päällensä.
palkasta": ja kuin hän pudotettinaläsf, on
Matth. 3: 11. Mark. 1: 8. luk. 3: 16.
Ap.T. 1:5,8.
hän kesseldä kahtia pakahtunut, että kaikki hätäytettin
nen sisällyrensa lärit. ulos.
kaikki Pyhällä Hengellä*,
Matth. -6: 15.
4. Ia he
ja rupeisit puhumaan muilla kielillä f, senjäl-j-Matth. 27: 5.
,
iZ. Ia oli tiettäwä kaikille kuin lErusa- ken kuin Hengi andoi heidän puhua.
lemisa asuwat, että st peldo heidän kielellänsä "l. 1: 8. s Mark. 16: 17. Ap. T. io: 46.
5. Niin lerusalemisa asui Juvalaisia, Jukutzutan/ Akeldama, on »veripeldo.
Matth, 27: 8.
malala velkäwäisiä miehiä, kaikkinaisesta Kan2Q. Sillä
on kirjoitettu Psaltariraamatu- sasta, kum taiwan alla ori.
sa: hänen kotonsa tulkon kylmille, eikä siinä pi- 6. Ia kosta tämä ääni tapahtui, niin kokondä asujanda oleman': ja toisen pitä hänen pis- nui suuri Kansan paljous, ja hämmästyit; sillä
paudensa saaman, f Ps. 69: 26. Match 2;: ,8. kukin kuuli niiden puHutvan heidän omalla kie.
lellänsä.
I- Ps. 10Z: 8.
21. Niin pitä näistä Miehistä, joka meidän
7- Ia he tphmistyit kaikki, ja ihmettelit,
kansamme ollet owat, kalken sen ajan kuin
eikö nämät kaikki,
HERra lEsus meidän kansamme ulos ia si- jotka puhu»Mt, ose' Galilealaiset?
ialle käwi,
8. Ia kuinga me kukin kuulemma heidän
22. Rumeten Johannexen Kastesta, haman puhuman mei.dHn bMlla
josa m?
'
.
siihen päiwään asti, jona hän nmldä otettin y- syndynet oleMa? '
lös, yxi tuleman hänen ylösnousemisensa todisZ. ParthilM jn Mediläistt, fa Elamllaiset,
tajaxi, ynnä meidän kansamme.
ja

Silloin he palaisit Jerusalemiin muo,
relda, joka Oljynläexi kutzutan, ja on läsnä
Sabbathin matkan.
lerusalemita
kuin
he sisälle tulit, niin he astuit ylös
Ia
iz.
Saliin,
Petari ja lasiihen ja kusa he oleskelit,
ja
kobus,
Johannes Andreas, Philippus
jaThomas, Bartholomeus ja Mattheus, lakobus Alphein poika ja Simon Zelotes, ja
M.

i2.

23.

Ia he asetit kaxi

,

"

,

:

sa-

~

:

«

*

se

ss

,

se

'

'

2. Lllk.
Avostotttsen
ja
Mesopotamiäsa, ludeasa kein kansa,' jotka Jumala hänen
ja jotka
,ja Kavpadosiasa,'Ponlosa ja Asiasa.
> Dan kedellänne teki, niinkuin te itzeklin tieoäull.
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asumma

l. ic>: ZB.
Phrygiasa ja Pamphiliasa, Egyptisä ja
Liban maan rajoilla, liki Kyreniä,- ja muu23. Sen ioka Imaalqn aiwoitun neuwon sa
kalaiset Nomista, ludalaiset ja uudet ludalai- säännön jälkeen oli annettu ulos, tejotitca, ja
wääräm miesten kätten kautta, ristinnaulitzitte
set.
'.
'
11. Kretalaiset ja Arabialaiset, me kuulem)a siirmaisitte.
i)lös
Jonga
ja
herätti
ma heidän puhuman meidän kielillämme,'JupHHsti
24.
lizmala
. '„,,,„. Molemaj, kiwuistss, että se oli lnahdöroin, että
malan suuria tekoja.
l.
if.
12. Niin he kaikki ivhnlistyit,. ja epnilit,,/saWlsiida pidettmnan.
hän
'."
IQ. i 1./iä:,4Q..',,(.' 13: 32,34.'
noden toinen toisellensa: uiitäs luulet tämän o,)
lewan?,
~ 2s.,Sillä! Dawid, ,sanohänM: Minäyley
13. Waan muut nauroit heitä, ja sanoit: aina HERran minun kasivoin, eteen pannlitt
»viinaa.
siilihän on Mminun oikialla puolellani,, Mn
he owat
"

ia.

~

~

-

>~,,,,

~,

;:

.

~

', '.
minä hoiDlhdaisl.
' 'Ps
Niin Petari
körotll"äne!isa,'ja
puhui
te
heille;'
kansa,
26.iSentähdei,'llöitzi
sv'dämeni,,.
nen
minun
'

11. 14.

amtte IMU- minun kiel,euiriemuitzi,jaminunliyal,!oumyos
uliehet/ ja. käiffi
ludan
lemisa, tämä olkyn teille tiettäwä, ja ottakat lewäwä miwosa.

sano

:

"

ennus-

annan WnMstähtejä Mä
Ia minä
ja
Taiwahasa,
merkkesäalhäUa mqän.päaM,
-19.

ja tulen ja satvutt

Joel

suitzun.

,:

;°.

20. Auringon pich muuttuman pin,e,ydexi,.ja
Kuun merexi, ennen Mi st. suuri ja julkinek
on lusewä'.'
HErran päiwä
tapahtunen,
p«a
HI. Ia
~e«a jokainen
nimD,
ryle
HERraji
kuin aM huttra
/
i«: iz.
loec,:
z,.
,
ackuaxi.
22. Te Israelin miehet, kuulkat nältä sanoja.' lEsuxen Nazarenuxen, M liliehen, joka
teidän tykönänne on" lumafaM wähwistetMn,,ihWten, P merktu*,
''

'

~

iHM

'

se

27. Silla er sina anna'flon minun sieluani
ecka salli sinunP-ehasnakewan

~28.

Ainaiset mmulle tiettäwäxi tehnyt

mäu^iet:
ivbis edesä.

'

'.

,

'

elä-

ilolla sinun, kas'/

.

.29,'Te miehet,, rakkat weljet, olkon lupa
rohkiasti teille puhua Patriarkasta Dawidista,
hän on Mä kuollut että haudattu.', ja hänen

hautansa on..n,,eidän tykönämme haman täl)än
2; w.
päiwäänasti.,
Ap..T. y:')6.
' 30. Että han siis oli. Propheta,.ia tiesi lv,
malanhänellensämalalla wannoncn, että hän
oli hänen kupensa hedelilläsm lihan jälken hefMqwä Kristurm häne.,, istuimellansa istul
?':
i
niaa'n..
Ps.
31. Näki hän ennen ja puhui Kristuxen ylösnousenusesta, ettei hänen sieluansa annettu
ylön Helmetisä, eikä hänen lihansa nähnyt
turmellusta.
Ps. ,6:i<>. Ap.T. 1;: 35.
32.
lEsuren on Jumala herättänyt ', ionga todistajat me kaikki olemma.
5(2-42, Rouu4;24. l.8:11. i Kor. 6 514.
1,15:15. Mor. 4:14. Gal. 1:1.
33. Hän on siis Jumalan oikialle kädelle korotettu, ja on Isäldä saanut lupauxen Pyhästä Hengestä, hän on tämän wuodattannt,
kuin te nyt näettä ja kuuletta.
. 34, Sillä ei Datvid ole Taiwaseen astu'

„.

,

minun sanani teidän konviinne.
is. Silla ei na.mät juowuxisa ole, niinkuin
te luuletta; sillä nyt on kolmas hetki päiwästä.
kuin ennen sanottu
16. Waan tämä. oy
.1uc1.,: 28.
on Joelin ProHetän kautta:.
pua
tapahtuman
pänvina
»viimisisiuä
17. Ia
Jumala), että.minä tahdon wuodatta
(
minun Hengestäni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne pitä ennustaman,
ja teidän nuorukaisenne pitä näkyjä näkemän,
ja teidän »vanhlmbanne pitä unia unexuman.
les-, 44: Z. Zak.'
18. Ja myös minun pälwelialni paalle, za
minun piikaini päälle niinä päiwinä »vuodatan
ja heidän pitä
minä minun

nut;

Teot.
3. Luk.
nut; waan hän sano: HERra sanoi minun
HERralleni, istu minun oikialle kädelleni.
2.
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Lnkn.

petari, Lempliin

mennestnsti Johannexen
Ps. IIQ: I. I Kor. ,5: 25.
seurasa,
paranda yhden synnyndö ramman ihpanen
kuin
minä
sinun
wihol35. Siihenast»
misen
Saarnaa Rxistuxesta sille kokoon tulastinlaudaxi.
lises sinun ialkais
leelle Ransalle, ja neuwo kiändymvxeen.
pitä
siis totisesti kaiken Israelin huo36. Niin
nen tietämän, että Jumala on ta näj» lEsu- I. s«iin Petari ja Johannes menit ynnä ylss
Templiin, yhderännellä rukouxen hekfen, jonga te ristinnaulitzitta, HERraxi ja
kellä.
tehnyt.
Kristuxen
2. Icl vxi mies saattamatoin hamasta äitin37. Mutta kuin he nämät kuulit, käwi se läpi heidän sydämensä, ja sanoit Petarille, ja sä kohdusta, kannettin; jonga he panit jokamuille Apostoleille: te miehet, rakkat weljet/ päiwä sen Templin owen eteen, joka kutzutan
Kaunis, anomaan niildä almua jotka Temmitä meidän pitä tekemän?
Ebr. 4:
pliin menit.
pa,
rehkär
Waan
Petari
heille:
sanoi
38
jokainen
rannus, ja andakan
hanensa tasi 3. Koffa hän näki Petarin ja Johannexen
nimeen,
syndein an- tahtoman mennä Templiin, anoi hän heildä
ra« lEsuxen kristuxen
almua.
re
andamisixi*;
niin
saarre
deri
Luk, 24: 47.
Hengen lahjan.
4- Niin Petari Johannexen kansa katzoi hälapsillenne
päällensä, ja sanoi: katzo meidän päälja
teidän
on
tämä
nen
Sillä
teille
39.
lupaus annettu*, ja kaikille jotka taambana lemme.
s. Ia hän kaheli heidän päällensä, toilvoin
omat, kutka ikänä HENra meidän Jumalamme kutzu. f *i Mos. 17:7. 5 loh. 10:16.
heildä jomkln saapansi».
6. Niin Pemri sanoi: hopiata ja kuldaa ei
40. Ia monilla muillakin sanoilla todisti
i

»,.

*

'

".

'

'

sitä kuin minulla on, an.lEsuxen
Kristuxen Nazare41. Jotka siis mielellänsä hänen sanansa otit nuxen nimeen nouse ja käy.
7. Ia hän tartui hänen oikiaan käteensä ja
wastan, ne kastellin: ja sinä päiwänä lisänojensi hänen: ja kohta hänen säärensä ja kandyi lähes kolme tuhatta sielua.
m. 42. Ia he pysyit alati Apostolitten opisa dansa wahwistuit.
8. Ia hän karkais nlös, seisoi ia käwi, ja
ja osaUisudesa, ja leiwän murtamisesa ja rumeni heidän kansansa Templiin, käyden ja hykomsil.
43. Mutta jokaitzelle sielulle tuli pelko: ja teh- päten, ja kiittäin Inmalala:
tin Apostolitten kautta monda ihmettä ja merk9. Ia kaikki Kansa näki hänen käpwan jk
kiiltäwän
kiä.
lumalata:
yhdesä,
jotka
ja
10. Ia tunsit hänen sixi, joka almun tähden
ustoit,
kaikki
olit
Mutta
44.
l. 4-4'.
pidit kaikki yhteisenä.
istui Templin Kaunin owen edesn, ja he olit
hylvudensä
täynänsä pelkoa ja suurta hämmästystä siM
ja
tawamyit
heidän
45. Ia he
hän,

tänne

ja neuwoi heitä, sanoden: andakat teiautta tästä pahanelkisestä sugusta.

minulla ole; »vaan

minä sinulle:

'

-

ransa,

ja jaoit

ne kaikille,

sen jälkeen kuin ku-

kin mrwitzi.
46. Ia he pysyit jokapäiwä yximielisesti
ja

tuin hänelle
11.

tapahtunut oli.

Mmm koffa tämä saattamatoin, jokapa-

rattu oli, piti

itzensä

ja

Johannexen

Petarin
tygö, juoxikaikki Kansa
hämmästyxisä heidän
tygönsä porstuaan", joka kutzutan Salomonin.
Ap. T. 5:, 12.
l.
1 Kun. 6: 3.
della.
7.
il.
olit
12.
kaiken KanKosta Pemri sen näki, wastais hän
47. Ia kiittä» lumalata,
jokapäiwä
Kansalle? Israelin miehet, mitä te tätä ihmejsan suosiosa'. Ia HERra lisäis
telettä? eli mitä te meidän päällemme katzotte,
Seurakunnalle.
autuaxi tulewaisia
niinkuin me olisimma meidän omalla woi n ai(U)
lamme
Templisa, ja mursit joka huonesa leipää *,
otit ruokaa, riemulla ja sydämen yxikertaisu'

,°:

Apostolitten
3. 4. Luk'
lamme eli jumalisudellamme tämän käymään m, ia sitte edespäin, niin monda kuin puhunut on, owat myös kalkki näitä päiwiä ennussaattanet?
13. Abrahamin ja Isaakin ja Jakobin Ju- tanet.
mala *, meidän Isäimme Jumala, on hänen
25. Te oletta Prophetain, jäsen liiton lap,
Poikansi» lEsuxen kirkastanut, jonga te annoit- set, jonga Jumala meidän Isämnne kansi» te,
te ylön jajkielsitte Pilatuxen edesä, kosta hän ki, sanoden Abrahamille: Ia sinun siemene.
p»ra kaikki dansar maan paatta siunar.
duomitzi että hän piti päästettämän, f
21.
16,
2b,
2 Mos. 3:6.
luk.
tamatt. 1 Mof. 12: ). l. iz: iB. l. 22: ,8.
123:
12.
19:
l. 26: 4. Gal. 3:8.
loh.
12. Mutta te kielsitte sen Pyhän ja Hurffan,
26. Teille on Jumala ensin Poikansa lEja anoitte teillenne murhamiestä annecm.
suren herättänyt, ,a on hänen lähettänyt teitä
Matth. 27: 26. Mark. 15:11. iuk. 23: 18. siunamaan', että te kukin teidän pahudestannepalajaisitte.
loh. 18: 40.
'l.13: 46.
15. Mutta elämän Pääruhtinan te tapoitte:
fen on Jumala kuolleista herättänyt', jonga
4. Luku.
1.,: 24. ~.
todistajat me olemma.
l petari ia Johannes pannan kiinni: tulduanEph. 1: 20.
sa oikeuden eleen wasta petari bc:sän puolesi
16. Ia uston kautta hänen nimensä päälle, tanfa ja tunnusta Rristuren. n. He rield.», saaron hän tasa, jonga te näettä ja tunnetta, hä- namasta Rristmesta; multa ei he sitä tottele, m.
pyhäin kansa rukouxia wainoa wastan.
nen nimensä wahwistanut: Ia se usto' hänen pitäwät
iv. Ustowaiset pitäwät tawaransa yhteisenä.
kauttansa, andoi tälle termeydensä, kaikkein
I. lMutta kosta he Kansalle puhu t, niin PaLuk. ,7: 19.
teidän nähtenne.
pit ja Templin Esimies, ja Saddustuweljet,
nyt
rakkat
minä tiedän että
17. Ia
culit
tyhmydestä
sinne,
te sen
tehnet oletta, niinkuin teidälA xet
ylimmäisennekin.
2. Ja närkästyit että he Kansaa opetit, ja
ilmoitit lEsuxen kautta y!ösnousemisen kuol. 18. Mutta Jumala, mitä hän kaikkein Prophitainsa suun kautta oli ennustanut, että hä- leista;
Dan. 12: 2.
nen Kristuxemapm kärsimän, sen näin täytti.
kätensä
Ia
heitit
heidän päHllensä, ja pa3.
19. tTliin rehkär parannus ja palairkar, nit heidän huomenexi k inni; sillä jo oli ehto.
pois kosta
erra teidän sondinne
4. Mutta monda niistä, jotka sanan kuulit,
ajat
tulewat HERran kasivoin ustoit ja miesten luku tuli lähes wiisi tuhatta.
wirwottamisen
edestä.
5. Mutta toisena päiwänä tapahtui, ma
sen,
josta
ennen
20. Ia hän läheltä
teille
heidän ylimmäisensä ja wanhimbansa kokouw
on,
nuit, jaKiriannoppenet lerusalemisa.
saarnattu
lEsuxen Kristuxen.
6. Ia Hannas ylimmäinen Pappi, ja Kai21. Jonga tosin tule Taiwas omista, nihin
«ikoin asti kuin ne kaikki »allén aseman, kuin phas ", ja Johannes, ja Alexander, ja niin
ylimmäisten Pappein sugusta oli.
Jumala on puhunut kaikkein pyhäin Prophe- monda kvin
s iuk.
tainsa suun kautta, hamasta mailman alusta.
3: 2. loh. 18: 13.
22. Sillä Moses tosin on Isille sanonut:
7. Ia asetit heidän keste!lemä,ja kysyit heil<
HERra teidän Jumalanne on teille herättämä da: millä woimalla taikka kenengä nimeen,te oSrophetan teidän meljistänne, niinkuin minun: letta tämän tehnet?
kuulkat händä kaikisa mitä hän teille sano.
8. Niin Petari täynänsä Pyhää Hengeä saAp.
T. ?: 37.
noi heille: Te Kansan ylimmäiset, ja Israelin
5 Mos. 18: 15, 18.
jokainen
tapahtuman,
e«a
manhimmat,
pira
23. Ia
lfielu, joka ei tära propberara kuule, pirä
9. Jos me tänäpänä duomitan sen hywan
pois
wön
edestä sille sairalle miehelle, jonga kauna
kansasta.
hawiretranlän
parattu
on :
Prophetat
hän
kaikki
hamasta
Samuelis24. Ia
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:

:

io.

Niin

15

Teot,
4. Luk
m. 23. Mutta kuin he päästetyt olit, tulit
ic>. Niin olkonteille ja kaikelle Israelin Kanettä
lEsuxen Kristuxen Naza- he omainsa tygö, ia ilmoitit mitä Pappein
salle tiettämä
jonga
te ristinnaulitzitte, jon- Päämiehet ja wanhimmat heille sanonet olit.
nimeen,
ttnllxen
herätti',
kautta täkuolleista
sen *l.
24. Kosta he sen kuulit, korotit he yximiega Jumala
teidän
edesänne
terwenä.
17:
äänensä Jumalan tygö: jasanoit: HERlisesti
sei
s
o
mä
11. Hän on se kiwi, joka teildä rakendailda ra, sinä olet Jumala, joka taiwan ja maan,
ja meren, ja kaikki mitä niisä on, tehnyt olet:
hyljätty on, joka on nurkkakitveri tullut:
21:
42.
25. Joka Dawidin sinun palwelias suun kautPs. 118: 22. les. 28: 16. Matth.
,

,'.

17. Rom. 9: 33. ta puhunut olet: Mixi pakanat
ja Kansat turhaa aikoivat?
Pet.
Ps.»:».
ole
auruurrat
26. Maan Kuningat yhteen menewät, ja
,2.
ei
Ia 'fhdesätän roisisa
ole muuta Nimeä Taiwan al- ja päämiehet kokowat heitänsä, HERraa
silla ei
la ihmisille anneitu, josa meidän pirä au- tan hänen Kristustansa wastan?
21. Sillä he owat tosin kokondunet sinun py,
Matth. 1: ,1.
tuaxi tuleman.
il. iz. Mutta kuin he näit Petarin ja Jo- hää Poikaas lEsusta wastan, jonga sinä woil
puhen rohkeuden, sillä he ymmärsit telit, sekä Herodes että PontiuS Pilatus pahannexenoppemattomixi
ja kirjantaitamattomixi kanain ia Israelin Kansan kansa,
heidän
nliehixi, ihmettelit he, ja tunsit heidän, että he
28. Tekemään mitä sinun kätes ja neuwo<
ennen
ollet
olit.
aikonut oli, että tapahtuman pidäis.
lEsuxen kansa
näit
sen
kuin
he
ihmisen seisoman 29. Ia n>r HERra, kayo heidän uh14. Mutta
joka
parattu
kansansa,
oli, ei he tainnet kaustansa, ja anna sinun palwelias kaiheioän
kella ustalluxella sinun <ana<» puhua.
muan sitä wastan puhua.
15. Mutta he kastit heitä ulosßaadista menza. Ia ojeyna kätes parandamaan, ja etpidit
tä merkit, ja ihmet sinun pyhän Poikas lEneuwoa keskenänsä,
nä pois, ja
nimen kautta tehdäisin.
16. Sanoden Mitä me näille miehille teemjulkinen
merkki
kauttanon heidän
me? Sillä
31. Ia kuin he rukoillet olit, liikkui paikka
tehty joka kaikille Jerusalemin asuwaisille josa he koosa olit, ja he täytettin kaikki Pyhällä Hengellä, ja puhuit Im,«lan sanaa ustaltiettäwä on, ja en me taida kieldä;
1.,: 4, 7.
ettei
se
Mutta
enämbiKansan
keskelle
luxella.
ha17.
IV. 32. Ia niiden paljoudesa, jotka uikoit>
M, niin haastakamme heila kowin, ettei he
tästedes yhdellengän ihmiselle tästä nimestä pu- oli yxi sydän ja yxi sielu :ei myös kengän heistä
sanonut mitan omaxensa, kuin hänellä oli, waan
huisi.
1.2:44.
>8> Ia he kutzuit heidän, ja kaiketi kielsit kaikki oli heillä yhteiset.
puhumasta ,a opettamasta lEsuxen ni33- Ia Apostolit todistit suurella «woimalla
heitä
meen,
l. 5: 18.
HERran lEsuxen yl>ösnouselmsesta> ja suuck
ja
Johannes wastaisit hei19. Mutta Petari
tä, ja sanoit duomirtar iye, jos on oikia 34. Ia ei myös ollut yhtän mrwitzepaa hsiJumalan edesä, errä me reirä enämmän s3: sillä niin monda, joilla pellot eli huonet ol. 5: 19.
lit, ne he myit ja toit myytyin hinnan:
kll ulemma kuin lumalata.
20. Sillä en me taida niitä puhumaia olla,
35- Ia panit Apostolttten jalkain eteen: ja
ja
jokaitzelle
jaettin niinkuinkukin mrwitzi.
kuin me nähnet kuullet olemma.
n
ja
2i. Mutta he uhkaisit heitä»
annoit heidän 36. Mutta loses, joka liiawa nimeldä Hpomennä, ja ei löynnet mitan, josta he olisit hei- stoleilda kutzutan Barnabas (ft on niinpaljp
tä waiwannct, Kansan tähden ; sillä kaikki kii- sanoltu kuin lohdutuxen poika) Lewita, Sy«
tit lumalata, sen edestä kuin tapahtunut oli. pristä sukuisin.
hän myi, ja toi
22. Sillä
37. Hänellä oli peldo,
ihminen oli ylitze neljänkymmenen ajastan wanhaa, josatämä.parandamisen .hinnan, ja pani Apostolitten jatkuin eleen.
(U2)
tunnusmerkki tehty oli.
5. L.u3l,

Mark.

suk.

12: 10.

1

20:
»:

6.

was-

suxen

:

se

sa

se

,

se

sen

5. Luk.
11. i2. Ia Apostolitten kätten kaurra tehtin
5. Luku.
merkkiä ja ihmettä Kansan seasa: Iy
l. Ananias emändinens» »valehtele, ja rangais» monda
olit
kaikki yximielisesti Salomonin esihuo,
tan kuolemalla. i>. Apostolit tekewät suuria ih he
nesa.
Metöiti. m. He pannan klnni Mutta HErran
Vngeli päästä heidän ulos. »v. He löytän Lem13. Mutta ei niistä muista uffaldanut yrikän
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"

;

pllsä, tnodan oikeuden eteen, ja wastawat puo-

itziänsä

heidän sekaansi»: waan

Kansa
lestansa, v Gamaliel estä ludalaiset murha ai» piti palio heistä.
paästetän
soimisesta; ,a Apostolit
piestynä;
14. Ia joukko paljon enäni miehistä ja »vaiwaan he saarnawat haastoa wastan.
moista, jotka HERran päälle uffoit:
i. zsNutta yxi miss, Ananias nimeldä, Sa15. Niin että he kannoit sairaita katuille, ja
«vll- phiran hänen emändänsä kansa myi panit niitä muoteille ja paareille, että Pelarn»
tulleja ainoastans hänen marjonsa jongun heii>
tawaran
2. Ja kätki jotain hinnasta emändänsä tieta olis »varjonnut.
ten ja toi
edes, ja pani Apostolitten jal16. Ia tuli myös suuri joukko kokoon lähim>i>
kani eteen.
mäisistä Kaupungeista Jerusalemiin, ja toit
3. Niin Petari sanoi: Anania, mixi Sa- sairaita, ia saastäisilda hengildä waiwatuita:
tanas täytti finun sydämes, pyhän Hen- jotka kaikki parattin.
anda

-

sa:
osan

:

Zen

edesa

walherrelemaan, ettäs jotakin

pellon hinnasta kätkit?

4. Elkös olisi saanut sitä pitä, koffa se sinulla oli, ja se myytyktin oli sinun hallusas?
mixis. senkaltaista olet sydämees päästänyt?
Gr sinä ole ihmisten, waan Jumalan ede-

walehdellur.

s. Kosta Ananias nämät sanat kuuli, langeis hän maahan, ja andoi hengensä.. Ia
suuri pelko tuli kaikkein niiden päälle, jotka tä-

män kuulit
6. Niin nuoret miehet nousit ja korjaisit hänen, weit pois ja hautaisit hänen:
7. Mutta tapahtui liki kolmen hetken perästä, että myös hänen emändänsä tuli sisälle,
eikä tiennyt mitä tapahtunut oli.
8. Niin Petari wastais händä: sanos minulle, olettako sen pellon siihen hindaan myynet? Mutta hän sanoi: olemmainiingin siihen

hindaan.
> 9. Sanoi Petari hänelle: mixi te oletta mielistynet keskenänne HERran Hengeä kiusamaan?

iKatzo, niiden jalat, »oika sinun miehes hautaisit, owat owen edesä /ijmwiewär pois sinun.

langeis maahan hänen jalkainsa eteen, andoi hengensä. Niin nuoret miehet tulit sisälle, ja lönsit hänen kuolluna, ja he weit hänen ulos ia hautaisit miehen»

''

10.

Ia hän kohm
ja

sätyM

pelko tuli koko Seurakunnalle,
jotta
tämän kuulit.
MÄMe niille
11,

Ia suuri

i'i. 17. Niin nousi ylimmäinen Pappi, ja
kaikki jotka hänen kansansa olit, Sadduseusteli
lahko, ja olit täynänsä kiiwautm:
18. Ia paistaisit kätensä Apostolitten päälle,
ja panit heidän yhteiseen fangihuoneseen.
19. Mutta HERran Engeli awais yöllä tornin owen, ja wei heidän sieldä ulos, ja sanoi:
20. Mengät, ftlsokat ,a puhukat Templlsä
Kansalle kaikki tämän elämän sanat.
21. Mutta kosta he sen kuulit, menit he
warhain amulla Templiin ja opetit. Niin
ylimmäinen Pappi tuli, ja ne jotta hänen kansansa olit, kutzuit Raadin kokoon, ia kaikki
Israelin lasten wanhimmat, ia lähetit fangihuonen tygö heitä noutamaan.
22. Kosta palweliat menit, eikä heitä tornista löytänet, njin he palaisit ja ilmoitit,
23. Sanoden: Tornin me tosin löysimme
kvlla wisusti suljetuxi, ja wartiat ulkona owen
edesä seisoman: mutta kosta me awäisimme, en me ketän sieldä löytänet.
24. Kosta ylimmäinen Pappi, ja Templin
Esimies, ja Pappein päämiehet uämäl kuulit,
epäilit he heistä mixi wiimeingin tulis.
IV. 25. Niin tuli yxi ja ilmoitti heille,
den: katzo, ne miehet jotka te torniin vanitta,
owat Tcmplisä, ja seisomat opettamasi» Kan-

sen

se

sano-

saa.

26. Niin Esimies meni palwelioinensa
..>

,

ja

coi
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Teot.
5. 6. Luk.
toi heidän suosiolla: (sillä he pelkäisit Kansan rämä neuwo eli reko on ihmisistä, niin si
ryhMn rauke.
hei! 2tänsä kimittämän.)
kuin
toit
heidän,
he
asetit
39. XVaan ios se on lumalalda niin er
heidän
he
Ia
Raadin eteen: Ia ylimmäinen Pappi kysyi re woi sira ryhjaxi rehdä, ettet te myös lövtlumalata wastan.
hei28.ldä.Sanoden: emmeko me ole kowasti tei- täisi sotinen
40. Niin kaikki mielistyit hänen neuwoonsa:
puhumasta Kansalle tähän ni- ja kuin he Apostolit sisälle kutzuit, niin he hotä kieldänet
>-?
te oletta Jerusalemin taot- suit heitä, ja kielsit heitä lEsuxen nimeen pukatzo,
meen Ia
teidän
ia tahdotta tämän humasta, ja päästit heidän menemään.
tanet
päällemme.
weren
welä
meidän
41. Niin he menit iloiten pois Raadin edesihmisen
l. 4: 18.
pilkka kärsimään
tä, että he olit
ja
Apostolit
muut
Mutta
nimensä
tähden.
Petari
wastaihänen
29.
12.
Rom. 5:3»
sit, ja sanoit: ena tule kuulla lumalara
Matth. 5: 10,11,jokapäiwä
Templisä ja
1.4: '3.
kuin ihmisia.
42. Ia ei lakannet
ja
opettamasta
saärnamasta
zo. Meidän Isäimme Jumala herätti' soka huonesa
lEsuxen, jonga te tapoitta ia ripustitta puu- Ewangeliumin lEfuxesta Kristuresta.
*l. 1:24,,,. l. z:is.
hun.
6. Luku.
l.
Sen
on
Jumala kororranur oikialle
.3
,

-.

"

'

kädellensä Päänuehexi

ja XVapahrajaxi,
1. Seiyeman toimittajata walitan köyhiä war'
andamaan liraelille parannus a ja syndein ten. »i Stcphanus yr» nriftä, wainotan töidensä ja wiisaude,!sa tähden ustottomtlda, wääräl»
'Ebr. »:io.
andexi
1°
-j-i.uk. 24- 47.,
> lä päallekandella.
Z2. Ia me olemma näiden sanain todista- i. gnutta njinäpaiwinä, kosta Opetuslasten
«"l luku enäni, napisit Grekiläiset Hebreajat*, ja myös Pyhä Hengi, ionga Jumala
jotka
niille
andanut
kuulemat.
on
laisia »vastan, että heidän lestensä katzottiN yhändä
n
15:26,
lön jokapäiwäisesä palweluxesa.
loh.
27.
namät
2. Niin ne kaxitoistakymmendä kutzuit kokäwi
kuulit,
Mutta
kosta
he
33.
läpitze heidän sydämensä, ja pidit neuwoa tap- koon Opetuslasten löukon, ja sanoit: ei ole
*

<

se

se

paxensa heitä.

kohtullinen, että me annamme ylön Jumalan
yxi
Pi.ariseuS, si»n,m, ja pöytäin edesä palwelemma.
V. 34. Min nousi Raadista
liimeld) Gamaliel *, Lainopettaja, josta kaik3. Sentähden rakkat weljet, walirkat teisApostoleiM
pikipal»o
piti,
ki Kama
tänne seitzemän m-estä-, joista hywä todistus
kasti
'l.
»viedä
ulos.
on, ,otka owat Pyhää Hengeä ja »viisautta
3.
mäidänsä
täynänsä,
miehet,
joiden halduun me tämän wiran
kawah35. Ia sanoi heille: Israelin

se

«-

?,:

annamme.
4. Mutta me tahdomma rukouresa ja sanan
palwelluxesa pysywäiset olla.
5. Ia se puhe kelpais kaikelle joukolle: ja he
Stephanin, miehen täynä ustoa ja
walitzit Hengeä,
Pyhää
ia Philippuxen', ja Prokoron, ja Nikanorin, ia Timonin, ja Parmenan, ja Nikolain
uuden Juvalaisen An,
'!.«:,s.
l. „:8.
tiokiasta.
6. Nämät he asetit Apostolitten eteen: ja rukoilit, ja panit kätensä heidän päällensä.
kaswoi, ja Opetuslas7.- Ia Jumalan
ten .luku M, sangen sllurexi lerusalemisa: ja
(U3)
suuri

sen

.

takat itze teitänne, mitä te mielittä tehdä näille miehille.
36. Sillä ennen näitä päiwiä nousi Theuja sanoi hänensä joxlkin, niin hänen
tycomä nili lähes neljäsataa miestä: joka sitte
tapemn, ja kaikkl zotka häneen mielistyit, ne
',l.
hajoteltin ja häwitettin.
,8.
jälkeen
nousi ludas Galileasta
37. Tämän
weronwffemisen päiwina, jakäänsi paljo kam
saa jälkeensä: han myös hukkui, ja kaikki jotka häneen mielistyit, haiotettin.
38. Ia nyt sanon minä teiile: lakatkat näistä miehistä, ia sallikat heidän, olla: Bä:ios

sana
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suuri joukko Pappeja oli

nen.

myös

ustolle kuuliai-

Mutta Stephanus joka oli ustoa täyja wäkewyttä, teki ihmeitä ja suuria tun-

il. 8-

6. 7-

ku f.

5. Ia ei andanur hänelle siinä perindötä, ei
jalangan le.veytm: ja hän lupais hänelle se»

anda asuaxensa, ja

hänen siemenellensä hänen

jälkeensä, kosta ei hänellä wielä lasta ollut.
6. Ia Jumala puhui hänelle näin: sinun sieSynapitä oleman muukalainen wieralla maa!,
muutamat
Libertinein
menes
Niin
nousit
9.
gogasta, ja Kyreneusten, ja Alexandrinein, ja la, ja heidän pitä sen orjaxi tekemän, ja pa,
jotka Silisiafta ja Asiasta olit, ja riitelit Ste- hasti sen kansa menemän neljä sataa ajastai.
1 Mos. 15: i,.
kaa.
phanin kansa.
jota he palwelewat, tah.
Kansan,
sen
io. Ia ei he woinnet sitä wiisautta wastan
7. Ia
puhui.
kautta
ja
jonga
hän
don
minä
Hengeä,
duomim,
olla, sitä
sanoi Jumala: ja sine
miehiä,
pirä
jotka
ja minua tasa siasa palme
lähtemän,
sanoit:
11. Niin he sääsit
heidän
puhuman
pilkkasanoja
kuullet
weleman.
olemma hänen
8. Ia hän andoi hänelle ymbärileikkauxen
Mosesta ja lumalam wastan.
12. Niin he yllytit Kansan ia Wanhimmat liiton -: ja niin hän siitti Isaakin f, ja ymbä,
ja Kirjanoppenet, ja menit ja otit hänen kiin- rileikkais hänen kahdexandena päiwänä: ja
Isaak siitti Jakobin §, ja Jakob kaxitoista»
ni, ja weit hänen Raadin eteen.
todistajat
1 Mos. 17: 5,».
kymmendä
sanomaan:
Patriarkata. §
13 Ia asetit määrät
puhumasta
21:
1
pilkkasanoja
1
2.
Mos. 2Z: 24.
-s- Mos.
ei tämä mies lakka
l. ,35:23, u.
«"1 Mos. 29:32. 1.30:5.
tätä pyhää siaa ja Lakia wastan.
myit
kuullet
sanome
olemma
hänen
ne
9. Ja
kateudesta Jose,
Patriarkat
14. Sillä

ttänsä
tiustähtiä Kansan seasa.

'*

'

tämän sian, phin Egyptiin ': Ja Jumala oli hänen kan,
wan: lEsus Nazarenus häwittä meille
andoi.
Mos. ,7: »8.
ja muuim Säädyt, jotka Moses
pelasti
istuit,
jotka
ne
katzoit
io.
kaikista tussistansa, ja
kaikki
Raadisa
hänen
Ja
15. Ia
ja wiisauden Pharaon
niinja
näit
andoi
päällensä,
kasivonsa
armon
hänen
hänelle
hänen
Egyptin Kuningan kasivoin edesä, ja hän vani
kuin Engelin kaswot.

sansa:

juttele oikeuden

edesa Jumalan

hvwia töitä Ransaansa Fohtaan, Abrahamista
niin Salomoniin asti. n. Nuhtele Juvalaisten
uppinistaisuutta. »!>. Riwitetän sentähden, ,a
kuole autuasti.

I.cniin ylimmäinen Pappi sanoi: Llenewätkö nämät näin?
wel,et
2 Waan hän sanoi: miehet, rakkat
ilmestyi
ia Isät, kuulkat: kunnian Jumala
Abrahamille meidän Isällemme, kosta han ol»
Mesopommiasa, ennenkuin hän Haramsa

vc

,

Ia sanoi hänelle-: lähde sinun maaldas
"'ja"3iugustas,
,a tule siihen maahan kuin minä
sinulle osotan.

,

ja kaiken hänen
1
4,:
päälle.
Mos. 4'.
huonensa
11. Mutta nälkä tuli' kaikkeen Egyptiin ja
Kanaan maahan, ja suuri tusta: ja ei meidän Isämme löynnet rawindom.
1 Mos 41: Z4.
12. Mutta kosta Jakob kuuli Egyptisä M
wiä olewan, lähetti hän sinne meidän Isäm1 Mos. 4,:,.
me ensim maisen kerran.
iz. Ia kosta hän toistamiseen heidän lähetti,
tllttin Joseph weljildänsä*: ja Josephin suku
tuli Pharaolle tiettäwäxi. f.
-j-1 Mos. 45: 16.
1 Mos. 45:4.
14. Niin Joseph lähetti ja andoi tuoda Isänsä Jakobin, ja kaiken hänen sukunsa, »viisi
sielua kahdexattakymmendä.
1 Mos. 46: 6, 27.
15- Ia Jakob meni alas Egyptiin, ja hän
kuoli', n:in myös meidän Isämme.
Mos. 49:33.
16. .Ia he wietin SlkelMln ', ja pandin siihen

hänen Egyptin lvaidamiehcxi,

7. Lttku.
1. Stephanus

'

iMos.»:,.

*, ja asui Ha4 Silloin hän läxi Kaldeasta
oli, lvi
kuollut
hänen
Isänsä
ramsa. Ia kosta
)osa nyt

te
bän hänen sieldä tähän Maahan t,
siM»s.i,:7.
«lM°5llll«
asutte.

"

159
29. Niin Moses pakeni tämän puhen tähden,
ja oli Madian maakunnasa muukalainen, jo-

7. Luk

Teot.

hm hautaan, jonga Abraham oli Hemorin
lapsilda rahalla ostanut f Sikemisä.
»iMos.47-5"- l. 50:13. -j-iMos33:i9. sa hän kaxi poikaa siitti.
los. 24: 32.
30. Ia neljänkymmenen ajastajan perästä.,
ilmestyi
hänelle HERran Engeli korwesa, St17. Mutta kosta lupauxen aika lähestyi *,
josta Jumala oli Abrahamille wannonut, kas- nain wuorella, pensan tulen liekisä.
2 Mos. 3:2.
woi »a enäni Kansa Egyptisä, f
l. 15:3. 1.22: 17.
si Mos. 13:16.
kuin
Moses sen näki, ihmettelt
31. Mutta
ja
kuin hän meni lähes katzonäkyä:
-j- 2 Mos. 1: 7.
hän sitä
tapahtui
kuin
toinen
niin
maan,
tuli,
Kuningas
HERran ääni hänelle:
18. Siihenasti
Mos. 1:8.
32. Minä olen sinun Isäis Jumala, Abrajoka ei Josephista mitan tiennyt.
ja Ja19. Tämä meidän sukuamme kamalasti juo- hamin Jumala, ja Isaakin Jumala,
eikä
pahasti
wapisi,
meidän Isäimme kan- kobin Jumala: Niin Moses
tohnitteli, ia meni
sa, niin että heidän piti nuoret lapsensa heittä tinut sinne katzoa.
män pois, enei he olis saanet elää.
33. Ia HERra sanoi hänelle: riisu kengäs
.

2

2Mos.

1: IQ, 11, 22.

Siihen aikaan syndyi Moses, ja hän oli
KuuIlliiialalle otollinen, ja elätettin kolme
2 Mos. 2:,.
kautta Isänsä huonesa.
Ebr. 11: 23.
21. Mutta kosta hän heitetty ulos oli, otti
halien ja kasivatti itzellensä poPharaon tytär2Mos,
2! ~ 5,7,
jaxi.
opetettin
22. Ia Moses
kaikesa Egyptiläisja
oli
woimallinen
ten wiisaudesa:
sanoisi» ja
22.

«,.

töisä.

jalmoistas; sillä sia, josas seisot, on puhä maa.
34. Minä olen nähden nähnyt minun Kansani tuskan Egyptisä, ja olen heidän huokauxen si kuullut, ja tulin alas heitä ottamaan ulos:
mle siis uyt tänne, minä lähetän sinun Egyptiin.
2Mos. ,: 7, 8, I°.
35. Tämän Mosexen, jota he kielsit, sanoden kuka sinun on pannut Päämiehen ja Du omarixi? tämän on Jumala lähettänyt Päämiehen ja mapahtajaxi. Engelin käden kautta,
jokapensasa ilmestyi.

Mutta kosta hän oli neljänkymmenen 36. Tälliä whdatti heitä ulos,sa teki ihmeiwanha, joukahtu, hänen sydämeensä tä za merkkejä Egyptin maasa, ja punaisesa
mennä katzomaan »velisiänsä Israelin lapsia. meresä' ja korwesa, neljakymmendä ajastaitt.
2 Mos. 7-.
f 2 Mos.z 16:
24. Ia kuin hän näki yhdelle määrntm teh, kaa f
täwän, autti hän handa, ja kosti häne» puo37. Tämä on se Moses, joka sanoi Israelin
lestansa, joka wäärnttä kärsei, ja löi Egyptin lapsille HERra reidän Jumalanne heratta
2z.

aMaM,

-

*

*

:

reille le»dän -cveljljiänne yhden propheran,
»linkuin minun: jorareidän pira kuuleman
25. Mutta hän
Ap. T. ;: 21.
tämän, että Jumala hänen kätensä kautta oli
5 Mvs. ,8:15,18.
ymmärei
;
»vapauden
andawa
waan
oli
Tämä
he
srurakunnasa Engelin kansa
heille
38.
korwesa, joka puhui hänen kansansa Sinain
tänet.
26. Ia hän tuli toisna päiwänä heidän ty- wuoreUa", ja meidän Isäimme kansa. Tämä
gönsä, jotta kestenäns riitelit, ja sowitti hei- sai elämän puhen meille «ndaxensa.
s
Mys.
g; KO.
tä, sanooen: rakkat miehet, te oletta weljeret :
»vääryrm
teelle?
mixi te loinen toisenne
39. Joka ei meidän Isämme totellet, waan
sysäisit pois sen heidän tyköänsä, ja palaisit sy2 Mos. 2: ,3.
27. Mutta se joka lähimmäisellensä wääryt- dämesänsa Egyptiin
tä reki, lykkäis händä, sanoden: kuka sinun
40. Sanoden Aaronille: tee meille juma!-ita
on pannut Päämiehexi ja Duomarixi meidän joita meidän edellämme kälvisit; sillä en me
tiedä mitä Mosexelle, joka meidän Egyptin
ylitzemme?
28. Wai mhdotkos sinä minua niin tappa, maasta toi ulos, on tapahtunut. »Mos.;.: 1.
kuin sinä Egyptiläisen eNain mpoil.
41. Ia

miehen.

2

Mos. 2: n.
luuti weljeinsä

sen ymmär-

,

:
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41.

rassu

epäjumalalle uhria, jariemuitzu kätten-

sä löistä.

42.
ylön

7. 8- Lnk.

Apostolitten
Ia niinä päiminä teit he wasikan, jauh, Jat re nyt olitta.
iKor.

io:

7.

Niin Jumala käänsi hänensä, ja andoi
palwelemaan Taiwan sotajouk-

koa', niinkuin Prophemin Raamatusa on kirjoitettu s: olettako te Israelit, huonesta minulle
teurasuhria ja ruokauhria tehnet neljänäkymmenenä ajastaikana korwesa?
Jer. 4: 4.
1.19:13. f Am. 5:25.
43. Ia te kannoitta Molokin mazaa, ja teidän Jumalanne Nemphcm Tähteä, joita kumia te teitte kumartarenne niitä, ja minä tahdon teidän wiedä pois edemmä Babelim.
44. Meidän Isillä oli Todistuxen mam korwesa, niinkuin se oli sääränyl, joka Mosexen
kansa puhui, että hänen piti sen tekemän sen
esikuwan perään, jonga hän nähnyt oli.
Ebr. 8- 5.
2 Mos. 25: 40.
myös
meidän
Jonga
Isämme wastan
45.
otit', ,a weit Josuan kansa siihen maahan,
josa pakanat asuit, jotka Jumala hälvitti meidän Isäimme kasivoin edestä, hamaan Dawidin aikaan asti.
los. z: 14.
46. Joka löysi armon Jumalan tykönä, ja
anoi että hän olis majan löytänytlakobin JuSam. 7:2. 1 Aika K. 17: 1.
malalle.
Ps. 132: 4, Z.
Mutta
Salomon
rakensi hänelle huonen.
47.
1 Kun. 6:1.
l. 3: 13, 1:9.
48- Waan se kaikkein ylimmäinen ei asu käsillä tehdyssä* Templeisä, niinkuin Propheta
les. 66: i. Ap. 3.17:24.
stlNo:
49; TaiNscks «n Minun istuimeni, ja maa
jalkaini asiinlaura. Mingä huonen te siis
tahdotte minulle raketa, sano HENra: eli,kuka on minun levostani?
se». Eikö minun käteni ole kaikkia näitä teh*

*

»

Match.

'

1

Kun.

iy:

I°.

t Ap. T.

23: 29, 31, 32.

3:

1.

Jotka saitte Lain Engelitten asemxen
kautta', jota et te pitänet. 2 Mos. 19:
Gal. 3: 19.
m. 54. Mutta kosta he nämät kuulit, käwi
sydämensä, ja kiristelit hambaise läpi heidänpäällensä.
tansa hänen
55. Mutta että hän oli täynä Pyhää Hen.
geä, kahahti hän ylös Taiwaseen, näki Juma,
lan kunnian, ja lEsuxen seisoman Jumalan
53.

'

oikialla kädellä:
56. Ia sanoi: katzo, minä näen Taiwat a«

woi, ja ihmisen Pojan seisoman Jumalan oikialla kädellä.
57. Niin he huusit suurella äänellä, ja tukitzit
kol wiansa, jakarkaisit kaikki yximielisesti hänen päällensä.
stt. Ia ajoit hänen ulos Kaupungista, ja
kimitit: Ia todistajat panit waattensa yhden
nuorukaisen jalkain juureen, jokakutzuttin Sau-

lus.

4. 9:

1.

l.

22: 20.

59. Ia he kimitit Stephanin, joka rukoili,
ja sanoi: HERra lEsu om minun hengeni.
60. Niin hän pani polwillensa, ja huusi
suurella äänellä: HERra, ala lue heille rä<
ta syndia Ia kuin hän tämän sanonut oli,
Niin hän nukkui.
Match. 5: 44. Luk. 6: ,7.
*.

'

8. Luku.
1. Saulus waino Seurakundaa. 11, Philip,
pus
Samariasa; josa Simon welho an<
da myös iyensu kastaa, ja pyytä rahalla ostaa
kowan wastalixen.
pyhää Hengeä, waan
Ui. philippus käändä lkthiopian Drottningm
Ramaripalweliau.

saarna

saa

Saulus oli myös mielistynyt hänen kuolemuansa". Niin sina päiwänä nousi
nyt?
waino
Seurakundaa wastan, joka oli lesuuri
11. 51. Te «isturir ja ymbarileikkamar- rusalemisa: ja hajoisit kaikki ymbäri ludan ja
tomar sydämestä ja korwtsta*, «e olerra Samarian maakundaa, paitzi Apostoleita.
1.22,: 26.
aina pyhää Hengeä wastan, niinkuin teidän
2. Ia muutamat lumalata pelkäwäiset mieJer. 6:
Isänne, niin unyöS tekin.
l. 9: 25. Hes. 44: 9.
het kor/aisit Stephanin, ja walillt händä
Prophetaista
ei teidän Isänne wai- resti.
52. Kuta
nonnet? ja he tapoit ne' jotka sen wanhurstan
z. Mutta Saulus raateli Seurakundaa/st
pettäjät
ja
s,
jonga
murha- käwi huone huonelda, otti miehet ja waimot
tulemisen ennustit
i.

-'

'

«».

suu-

ja

s. Luf.

16

Teot.

l. H»: 4, 19.
ma, että kenengä päälle minä käteni panen, ft
l. 26: ie», 11.
stils Pyhän Hengen.
20. Waan Petari sanoi hänelle: sinun rali. 4. Ia ne hazonnet waelsit ymbärinsä ja
sanaa.
has
olkon sinun kansas kadocuxesa, erra»
Jumalan
saarnaisit
tuli
PHMvpus
Kaupunlahjan luuler rahoilla osterraNiin
Samarian
Jumalan
s.
wan.
giin, ja saarnais heille Kristuxesta.
21. Ei sinun ole osaa eikä arpaa tasa sanasi»:
6. Mutta Kansa otti waarin yximielisesti ja
edesä.
wisusti Phillppuren sanoista, kuullen ja nähden sillä ei sinun sydämes ole oikia Jumalanpahu22. Sentähden ree parannus sinun
ne merkit kuin hän teki:
7. Sillä rumat henget läxit ulos monesta, destas, ja rukoile lumalara, errä sinun
huumin suurella äänellä: Ia monda halwattua sydämes ajaruxet sinulle andexi annemisin^
ja saattamatoinda paranit.
23. Sillä minä näen sinun olswan kaekeras»
sapesa, ja wääryden solmusa.
s. Ia suuri ilo tuli siihen Kaupungiin.
9. Mutta siellä oli yxi mies Simon nimeldä,
24. Niin Simon wastais, ja sanoi: rukoil'ettei mitan
joka sinä Kaupungisti ennen noituuxen wirkaa kat te HERraa minun
piti, ja oli Samarian Kansan willinnyt, sa- näistä, kuin te sanoitta, minun päälleni tulisi.
noden itzensä olewan jongun suuren.
25. Mutta kosta he olit todistanet ja puhupienet
että suuret kuu- net HERran sanan, palaisit he Jerusalemiin,
10. Jotka kalkki sekä
lit, sanoden: Tämä on Jumalan woima, jo- ja saarnaisit Ewangeliumin monesi» Samarian
kylässä.
ka suuri on.
ui. 26. Mutta HERran Engeli puhui Pyin. Murra he kuuldelit händä mielellänsä,
että hän kauwan aikaa oli heitä noituudellansa lippuxelle, ja sanoi: nouse ja mene lounasten
päin sitä tietä kuin Jerusalemista mene alas
willinyt.
12. Mutta kosta he ustoit Philippuxen joka Gazan puoleen: joka kylmillä on.
saarnais Jumalan Waldakunnasta, ja lEsu27. Niin hän nousi ja meni: Ia katzo, yxi
xen Kristuxen nimestä, niin he kastettin sekä mie- Ethiopian mies, Ethiopian Drottningin Kandassn woimallinen Kamaripalwelia, joka oli
het että waimot.
myös
ustoi,ja
pandu
kuin hän
kaiken hänen mwaransc» päälle, se oli
iz. Niin Simon
itze
tykönä:
»viipyi
tullut Jerusalemiin rukoilemaan.
kastettu oli,
hän Philippuxen
28. Ia palais sieldä, istuen Maunussansa, ja
Ia kuin hän näki ns merkit ja suuret tvoimaltapahtuman,
hämmästyi.
Prophetata.
työt
niin
luki
hän
liset
lesaiataHengi
Apostolit
jotka
Niin
sanoi Philippuxelle: käy ja
lerusale- 29.
14. Mutta kosta
misa olit, kuulit Samarian Jumalan sanan mene lähemmä tätä waunua.
ottanen wastan, lähetit he heidän tygönsä Pezc>. Niin Philippus juoxi lähemmä, ja kuuli
tarin ja Johannexen.
hänen lukewan lesaiata Prophetata, ja sanoi:
15. Jorka koffa he sinne tulit alas, rukoilit ymmärräkkös mitäs luet?
niiden edestä, että he olisit saanet Pyhän Hen31. Mutta hän sanoi: kuinga siis mina raigen:
dan ymmärrä, ellei joku minuajohdara? Ia
16. (Sillä eihän ollut wielä yhdengän nii- hän rukoili Philippusta, että hän tulis ja istuis
den päälle laskettu alas, waan olit ainoastaan hänen kansansa.
HERran lEsuxen nimeen kastetut.)
32. Mutta se kuin hän Raamatusta luki, oli
päällensä,
panit
Niin
tämä:
Hän on niinkuin lammas reuraxi
kätensä heidän
17.
he
ja he sait pyhän Hengen.
ralurerru: ja niinkuin kariya keriyiansä
18. Mmm kosta Simon näki, että Aposto- edesa on aaneri, niin ei hangan awannur
litten kätten päällepanemisen kautta Pyhä
les 5,: 7
Hengi annettin, taritzi hän heille rahaa,
nöyrydeiansä
on hänen huomionHänen
23.
pois,
minullengin
woistetm
kuka
sa
Sanoden:
andakat
mutta
mua
19.
simoaulos ha.
(X)
nen

ja panetti fangeuteen.

'

>>

se

suurama.

nen

8. 9. kuk

Apostolitten

162

elämänsä pituuden? sillä hänen elämänsä

4. Ia hän langeis maahan, ja kuuli äänn»
hänellensä sanoman: Saul, Saul, mixis
34- Niin Kamaripalwelia wastais Philip- xvainor minua?
pusta: minä rukoilen sinua, sanos, kenestä
5. Mutta hän sanoi: kuka sinä olet, HEM,
Propheta näitä puhu? Itzestänsäkkö eli josta- ra? ja HERra
sanois Minä olen IlLsi,»,
kin
jora
oletan pois

maasta.

toisesta?
Niin Philippus awais suunsa ja rupeis
3s.
tästä kirjoituxesta hänelle saarnamaan Ewangeliumita lEsuxesta.
36. Ia kuin he tiellä »vaelsit, tulit he weden
tygö: ja Kamaripalwelia sanoi: katzo, tasa
on wesi: mikä estä minua kastamasta?

sina wainor työläs on sinun portia
wastan.
6. Niin hän »vapisi, hämmästyi, ja sanoi:
HENra, mitäs minua tahdot tekemään? Ia
HERra sanoi hänelle: nouse ja mene Kau,
pungiin, siellä sinulle sanotan mitä sinun pitä

Rristuren Jumalan pojaxi.
38. Niin hän kasti seisatta »vaunun: ja he
astuit molemmat meteen Philippus jaKamaripalwelia: ja hän kasti hänen.
39. Mutta koffa he medestä astuit ylös, temmais HERran Hengi Philippuxen ja ei Kamaripalwelia händä enä nähnyt: waan meni
iloiten tietänsä myöden.
40. Mutta Philippus löyttin Azotssa: ja
waelsi ymbäri ja saarnais joka Kaupungisa
Ewangeliumia, siihenasti kuin hän tuliSesa-

l. 26: 13.
Saulus
8. Niin
nousi maasta, ja ei näh,
nyt ketän awoimilla silmillä: mutta he talutit
händä kädestä, ja weit Damastuun.
9. Ia hän oli kolme päiwää näkemätä, jz

:

rurkainda

tekemän.
Mutta Philippus sanoi: jos sinä kai7. Mutta ne miehet, jotka hänen sturasansa
sydämestä
tapahtukon.
uffot, niin
kesta
Hän olit, seisoit hämmästyrisä: he kuulit tosin äänen,
l. ,2:9.
wastais, ja sanoi: minä uston lEsuxen mutta ei he ketän nähnet.
37.

:

,

IVsu-

was-

olen kuullut monelda tästä miehestä, kuinga
paljon pahaa hän sinun pyhilles on tehnyt le-

Luku.

Saulus wainotesansa kristityttä käätän ihmelliststi Damastun tiellä n. C»vitan DamKsku1.

sa Ananialda

ja kasteta,,,

m. Saarna

Niin yxi Opetuslapsi oli Damaffusa,
Ananias nimeldä, jolle HERra sanoi näysä:
Anania, hän sanoi: HENra, tasa minä
olen.
ii. io.

sanoi hänelle: nouse ja mene
HERrajoka
kadulle,
sille
Oikiaxi kutzumn, ja kysy
joka Saulus Tarsilaisexi
sitä
ludan huonesa
kutzutan; sillä katzo, hän rukoile.
12. Ia hän näki näysä yhden miehen, nimeldä Ananias, tuleman sisälle ja paneman kätensä hänen päällensä, että hän saiS näkynsä

reaan.

9.

ei syönyt eikä juonut.

resta, wainotan ja pakene, lv. petari paranda
Vneaxen; ja heratta Labithan kuolluista.
i.giNlXutta Saulus puffltz wielä uhkauxia ja
murhaa' HERran Opetuslapsia
tan, ja meni ylimmäisen Papin tygö,
61. 7: 58.
l. 8: I, 3.
l. 2N: ic>.
Gal. 1: 13.
1 Ti»',. 1: 13.
2. Ia anoi häneldä Kirjaa Damastuun Syuagogain tygö, että kulka ikänä hän sen
tien miehistä eli »vaimoista löydäis, ne hän
olis »vienyt sidottuna Jerusalemiin. l. «> 5.

11.

jällen.
13.

Niin Ananlas wastais: HERra, minä

rusalemisa.
14. Ia hänellä on

nytkin walda ylimmälsilda Papeilda täällä kiinni sitoa kaikki ne, jotka sinun nimeäs rukoilemar.
15. Nm,

hän on

sanoi HERra hänelle: mene;

sillä

minulle walinu Asi, kandamaan
minun nimeäni pakanain, ja Rumngasien,
ja Israelin lasten ereen.
l. 26: 12.
z Mutta kuin hän markusti, tapahtui että 16 Sillä minä rahdon hänelle
hän Damastua lähestyi: ja alkitzelda leimahti kumga pa!jo hänen pirä kärsimän minun
walkeus Taiwaasta ymbäri händä. l. 22:6. nimeni tähden.
17.

Niin

Luk.
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Teot.
mcm s,n„e, ja mli huone»
zo. Kosta weljet sen ymmärsit, min he wcit'
17. Niin Ananias
pani
päällensä,
ja
ja
kätensä hänen
hänen Sesareaan, ja lähetit Tarsumiin.
»seen sisälle:
weljeni
Se
lärakas
Saul.
31. Ia Niin Seurakunnilla oli rauha kaikesa
HERra
sanoi:minun,
ja Galileasi», ja Samariasa, ja
(lEsus
ilmestyi
»oka
tielludeasa,
hcltijotas waelsit,) eitä sinä sinullenäkys jällen, enänit waeldain
saisit
HERran pelwosa, ja täytetlä
Pyhäin
"täyteläisin.
tin
Hengellä
Hengen
Pyhällä
lohdutuxella.
ja
puroisit
tapahtui
niiniv.
kohm
Niin
silmistäiisä
hauen
32.
kosta Petari waelsi
18. Ia
näkynja
jokapaikasa,
sai
myös
että
suomuxet,
hän
hän
tuli niiden pyhäin
sillä
hetkellä
kuin
y.

tygö, jorka Lyddasa asuit.
tm.
sä jällen: nousikuu,ja kaste!
hän otti ruokaa, niin hän zz. Niin hän löysi siellä yhden miehen, Eneill. 19. Ia
muutamat päi- as nimeldä, joka jo kahdexan ajastaikaa oli
wahwistui. Ia Saulus olijotka
olit Damasi wuotesa halwattuna maannut.
kansa,
Opetuslasten
wät
34- Ia Petari sanoi hänelle: Enea, lEsus
kusa.
20. Ia saarnais kohta Synagogasi» KristuKristus sinun paratkon! nouse ja tee itze muotees: ja hän kohta nousi.
Jumalan Poika.
xesta, että hän onjorka
sen kuulit, hämmästyit 3s. Ia kaikki Loddan ja Saronan asuwaiset.
21. Niin kaikk»
ja sanoit: eikö tämä ole se joka kaikkia niitä nait hänen, jotka tulit käätyri HERran
nimeä rukoihäwitti lerusalemisa, jotka sitä »varten,
että 36. Mutta loppesa oli yxi Opetuspiika, ni-'
lit'? Ia tuli myös tänne sitä
papeille?
ylimmäisille
meldä Tabitha, joka tulkiten on niin paljo sahän ne sidottunal.weis
26: 9, io, 11.
nottu kuin metzäwuohi («), tämä oli täynänja
jalommaxi,
tuli
aina
22. Mutta Saulus
sa hywiä töitä jaO)almua, kuin hän teki.
Gr. Dorkas.
ajoi ludalaisia takaperin, jotka Damastusa
tapahtui
täydellisesti
olit,

wahwistain että tämä on

niinä päiminä, että se sai37. Niin
rasti, ja kuoli: jonga he pesit ja panit Saliin.
38. Ia että Lydda oli läsnä loppeta. niin Opetuslapset kuin he kuulit Petarin siellä olewan

Kristus.
23. Ia monen päiwän perästä, pidit Juvalaiset neuwoa keffenänsä tappaxensa händä.
24. Mutta Sauluxelle ilmoitettin heidän lähetit^hänen tygönsä kaxi miestä rukoilemaan,
wäjymisensä. Ia he wartioitzit porissa yötä ettei han wiiwyttelisi heidän tygönsä tulla.
ja päiwää tappaxensa händä. 2 Kor.
39. Niin Pemri nousi ja tuli heidän kansan25. Niin Opetuslapset otit hänen yöllä, pää- sa: ja kuin hän sinne mli, weit he hänen saliin
stit alas ylitze muurin, ja lastit Korisa maa- Ia hänen ymbärillänsä seisoit kaikki lestet, jotka itkit ja osotit hänelle mitä hameita ja «vaathan.
26. Mutta kosta Saulus tuli Jerusalemiin*, teita kuin Dorkas heille tehnyt oli, ollesansa heitahdoi hän itziänsä anda Opetuslasten sekaan, dän kansansa.
mutta he pelkäisit kaikki händä, eikä ustonet
40. Mutta kosta Petari oli heidän kaikki ajanut ulos: lasti hän polwillensa, ja rukoili'
Gal. 1: »8.
händä opetus lapsexi.
ja käänsi itzensä ruumin puoleen, ja sanoi: Ta27. Waan Barnabas otti hänen, ja wei Apostolitten tygö, ja jutteli heille kuinga hän bitha, nouse ylös: niin se awais silmänsä: ja
tiellä HERran nähnyt oli, ja että hän oli pv» kuin hän Petarin näki, nousi hän istualle.
hän oli roh41. Ia hän andoi hänen kättä ja ojensi hähunuthänen kansansa: ja kuinga
nen, ja kutzui pyhät ja lestet, ja andoi hänen
kiasti Damastusa lEsuxen nimestä puhunut.
28 Ia niinhän oli heidän kansansa Jerusale- heillen elämänä.
misi», käwi sisälle ja ulos, ja saarnais pelkä42. Ia se
mätä HERran lEsuxen nimeen.
ia monl ustol HERran päälle.
43- Ia tapahtui että hän wiiwni Jovveia
29. Hän puhui myös ja kampailiGrekiläisiä
mppa.
pyysit
ne
kauwan
aikaa Simon Parkkalin tykönä
mutm
händä
wastan:
,>:,,.

-

'

.
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Luku.

10.

Luk.

en ole minä ikänä syönyt milän yhteistä eli

"

1. Kornelius saa
kulzuttarensa saastaista.
is. Ia ääni sanoi taas toisen kerran hänelle'
v.
Pietaria handänsä neuwomaan
Pietari neuwotan myös näysa mieluisen tähän toimitureen. mira Mmala on puhdisianur, älä sinä sai
m. Luldnansa Rornelluren tygö, saarna lEsu- no sirä yhtelscxi.
xesta. lv Pyhä Hengi lange hänen sanansa kuu16. Ia se tapahtui kolme kertaa: ja astia
pakanain päälle,

niysa kästyn

liain

ja he kastetan.

oletin jällen ylös Taiwaseen.
17. Ia kuin Petari itzellänsä epäili mitä nä">
ky se olis kuin hän näki, niin, katzo miehet jotka lähetyt olit Korneliuxelda, kyselit Simonin
kosta,
2. Jumalinen jalumalata pelkäwäinen kaihuonetta, ja seisoit otven edesä.
ken hänen huonensa kansa, joka jakoi paljo al18. Ia kutzui yhden ulos, ia kysyit jos Si,
mua Kanstllle, jarukoili ulnti lumalata.
mon, joka lijalda nimeldä PeMrixi kutzutan,
yhdexättä
näysä,
julkisesti
liki
siellä majaa pidäis.
3. Häl» näki
Engelin
tuleman
päiwästä
hähetke
Jumalan
19. Mutta kuin Petari sitä näkyä ajatteli,
tien tygönsä, ja
hänelle: Korneli.
sanoi Hengi hänelle: katzo, kolme miestä etzi
päällensä,
peljästyi
»4. Ja hän ratzeli hänen
sinua:
2<D. Nouse siis, astu alas ja mene ilman e,
ja sanoi: Herra, mikä on? Hän sanoi hänelle': sinun rukouxcs ja almus owar ruller päilemätä heidän kansansa; sillä minä lähetin
oli Sesarsasa yxi mies, nimeldä Korneiius, Sadanpäämies, Italian lou-

sanoman

l. 15: 7.
Muistoon Jumalan edesä.
heidän.
' 5. Ia nyt lähetä miehiä loppeen, ja anna
21. Niin Petari astui alas miesten tygö, jotnouta Simon/ joka Perarixi kutzutan.
ka hänen tygönsä Korneliuxelda lähetetyt olit,
6. .Hän pitä majaa Simon Parkkarilla, ja sanoi: katzo, minä se olen jota te etzittä.jonga huone on meren tykönä: hän sano sinul- mitä marten re tullet oletta?
jeMtä sinun pitä tekemän.
22. Mutta he sanoit: Sadanpäämies KorEngeli,
joka
puhutnelius, hurstas ja Jumalitta pelkäwäinen mies,
Ia kuin
Korneliusta
teli, meni pois, kutzui, hän kaxi hänen palwe- jolla on todistus kaikelda ludan Kansalda, on
lsäiälisi:> ja öhden lumalata pelkäwäisen sota-' PnhäldH Engellldä kästyn saanut, että hänen
miehen, niistä jotka hänen tykönänsä ojestelit, piti sinun andaman kutzua huoneseensa, sinulda
8. Ia hän jutteli kaikki nämät niille, ja lä- sanoja kuullsxensa.
ill. 23. Niin hän kutzui heitä sisälle, ja otti
hetti ne loppeen.
11. 9. Toisena päimänä, koffa he matkasa o- heidän maiaan. Toisena päiwäwä meni Petalit, ja Kaupungita lähestyit, meni Petari ylös ri heidän kansansa, ja muutamat weljet Jopkaton päälle rukoilemaan, liki kuudetta hetkeä. pesta seuraisit myös händä.
10. Ia kuin hän iiois, tahdoi hän suurustaa.
24. Ia toisena päiwänä tulit heSesareaan:
Mutta kosta he hänelle »valmistit, tuli hän hor- ja Kornelius odotti heitä, ia oli kutzunut kokoon langon si» ja parhat ystawänsä.
roxiin:
alas
ja
11. Ia näki Taiwan auki,
tulewan
25. Mutta kosta Petari sisälle tuli, meniKortygönlA yhden astian niinkuin suuren liinaisen nelius händä wastan, ja langeis hänen jalkainneljäldä knlmalda sidotun, joka lastettin alas sa juureen, ja rukoili händä.
26' Mutta Petari nosti händä, ja sanoi:
Taiwaasta mgan päälle.
nelijalkaisia
ylös, sillä minä olen myös ihminen.
maan
nouse
12. Josa oli kaikkinaisia
ja
ja
matelewaisia,
ja
27.
Ia kuin hän oli händä puhutellut, meni
metzillism,
eläimim
Taija löys, monda tullen kokoon.
sisälle,
hän
wan lindusa.
28. Ia hän sanoi heille: te tiedätte, ettei ole
13. Ia yxi ääni tuli hänen tygönsä: Petari,
«ouse,
ollut tumallinen ludalassen olla jongun muutapa sa syö.
14. Petari sanoi: en suingan HERra; sillä kalaisen tykönä eli hänen tygönsä mennä': mut'

ta

io. ii.
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Te ot.

Jumala, etten minä ketän ih41. Ei kaikelle Kansalle, waan meille, jocka
pidaisi:
todistajaxi »valinnut -, me
eli
yhteisenä
saastaisena
Jumala oli ennen
mistä
joimme
y.
jotka
ja
söimme
hänen kansansa, sitte
4:
epäilemätä
myös
l. 1;:
minä
tulin,
kuin
nousi
hän
kuolluista.
29. Sentähden
minä
meira
kysyn
Niin
siis
teildä
kasti
saarnakutzuttu..
kansalle
Ia
hän
42.
teildä
?
on se,
maan,
ja
te
minua
erra
todistamaan,
warten
kutzuitta
han
mitä
neljä
saarry
cläwitren ja
päi- joka lumalalda on
sanoi: minä olen
30. Ia Kornelius
paastonnut
ja
l. 17:;,.
tähän hetkeen asti, kuolluitten Duomarixi.
Mvää sitten
yhdcxännellä
ja
2
Kor.
Rom. 14: iO.
hetkellä, ka5: 10.
rukoilin huonesani
propherar
todistatzo, vxi mies seisoi killdälvisä waatteisa minun
43. Hänestä kaikki
jokämen
tuin
usto hänen pääl«oar, erra
edesäni.
f
pita
Korneli,
on
lensä,
sinun rukouxcs
hänen nimensä § kaurra synnir
31: Ia sanoi:
kuulm, ja sinun almns owat Jumalan edesä andexi saaman.
Icr. n 34. Mit. 7: i«.
y.
-Z-Ap.T.
§ Match. 23: 19.
muistetut.
iZ:
ja
loppeen,
wielä näitä puhui,
kuhutaSimon,
IV.
lähetä
Nun
Kosta
Petari
44.
32.
jökaPetarixi kutzucan: hän pitä majaa Simon langeis Pyhä Hengi kaikkein niiden päälle jotParkkarin huonesa, meren tykönä: se puhut- ka puhen kuulit.
tele sinua kosta hän tule.
4?. Niin ne uffowaiset ymbärileikkauxesta,
tygös:
ja
jocia
kansa tullet olit, hämmästyit,
33. Niin minä lähetin kohta sinun
PelMtl
päälle Pyhän Hengen lahja
ettäs
tulit.
me
pakanamain
hywin
olemma että
Ia
sinä teit
ta mimille osotti

-

„.

:

*

-

"

:

'
edesä, kuulemasä »vuodarettin.
kästcrly.
knin
on
kaikkia
sinulle lumalalda
46. Sillä he kuulit heidän kielillä puhuja
suunsa,
awais
sanoi:,
»vau ', ja lumalata ylistämän. Niin was34. Niin Petari
mina roderi löydän, errei liimala kayo tais Petari:
Mark. 16:17. Ap. 3.2:4.
joku
jymisen muoroa
, 5 Mos. 10:17,
kieldä näitä, jotka owat
4.7. Taitako
il).
2Aika K. 19:7. Job.
Hengen
saanet kuin mekin, medelniin Pyhän
!
E»r. Z5 16. Nom. 2: .11.. <ZÄ. 2:' 6' lä'kajlä.nästä?
l. 15.'8.
Eph. b: Y. Kol. z': 25: 'f M. i.'
kastaa
Niheitä
HERran
48. Ia hän käffi
3;. Maan kaikisa Ransoiju, joka häxidä meen: niin he rukoilit händä siellä muutamita
pM ja teke roanhurskamra,. fe on Juma- päiWtä wiipvmään.
lalle orollinm.
36. Sen sanan, jonga Jumala Israelils lap11. Kuku.
ja julisti Ntichan lEsuxen Kristu,
sille lähmi, joka
kaikkein HERra om , '
i. Pietari juttele ja puolusta hänen menemtxen kautta:
senja
pakanain tygö. v. 2lntiokiasa
kuin
on
tapahtunut
liedätte
stn
sanan
37. Te
ymbäri kaiken ludean ensin alkain Galileas- eniangelinmia ; ja Opetuslapsia ruwetan kuyumaan Rristitycj. lii. Agabus ennusta kowaa
ta, sen Kasien jälkeen, josta Johannes saar- aikaa.
./
. Luk. <: 14.
nais:
Apostolit ja weljet jotka ludeasa
oli'
Kuinga
woidellur
IGJumala
38.
Mutta
«"t
ja
pyhällä
woiolit, kuulit että pakanatkin Jumalan
suren NazarechM
malla, joka waelsi ymbäri, .teki hywää ja sanan otit wastan.
paransi kMkki jotka Perkeleldä waiwattin; sil2. Ia kuin Petari tuli ylös Jerusalemiin
,8.
la Jumala oli hänen kansansa.
riitelit
ne hänen kansansa jotka ymbärileikLuk 4:
kaikkein
todistajat
me
olemma
niiden
kauxesta olit,
39. Ia
kuin l)sn ludean lnashnmasa, ja lerusalemi3. Sanoden i Sinä olet mennyt niiden miessa teki: jonga he tapoit', jaripustit puulxun. ten tygö, joilla esinahka on, ja söit heidän
40. Sen Jumala herätti'' kvlltmndena päi- kansansa.
(X3)
1. 24, 3».
wänä, ja ilmoitti hänen.
4. Niin
-
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.
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,

*
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11. 12 Luk.
iB. Koffa he nämät kuulit, »vaikenit he j,
kunnioitit lumalara, sanoden: min on sti«
Jumala andanur pakanoillengin täänd««
myxen elämähän.
il. 19. Ie ne jotka siitä mainosta hajonnet'
olit, kuin Stephanin tähden tapahtui, waelsit
ymbäri haman Pheuisiaan ja Sypriin ja An,
tiokiaan asti, eikä kellängän sitä
puhu.
net, waan ainoasta Judalaisille. 'l. z,,.
2Q. Ia oli muutamita miehiä heidän
Sypristä jaKyrenestä: kosta ne tulic Autio,
kiaan, puhuit heGrekiläisille,
saarnaisit E«
wangeliumia HERrasta lEsuxesta.
2,. Ia HERran käsi oli heidän kansansa: ja
suuri joukko ustoi ja käännyi HERran tygö.
, 22. Niin tämä sanoma heistä tuli Seura,
kunnan korwille, joka lerusalemisa oli, ja he
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4. Niin Petari rupeis heille järjestänsä luettelemaan, sanoden:
5. Minä olin Joppen Kaupungisa rurouxtsa: ja tulin horroxiin, ja näjin yhden näyn,
yhden astian alastulewcm, niinkuin suuren
liinaisen neljäldä kulmalda lasketun alas Taiwaasta, joka tuli juuri minun tygötii.
l. 10:10,

ii.

sen päälle, äkkäisin
Kuin minä katzoinneljäjalkaisia
eläimim,
minä, ia näjin maan
ja
mateicwaisia,
ja
Taiwan linduja.
ja pecoia,
6.

sano-

Mutta minä kuulin äänen minulleni
.
wan: Pemri, nouse, tapa ja syö.
8. Mmm minä sanoin: en suingan HERra:
sillä e» ole mitan yhteistä eli saastaista minun
tullut.
suuhuni kostanääni
Mutta
»vastms mmua toisen kerran
9.
mitä
Jumala on puhdistanut, älä
Tmwaasta:
7.

.

sinä sano yhteisexi.
10. Ia se tapahtui kolmasti,
ylös

sa

lähetit Varnaban Antiokiaan.

sanaa
seasan-

2Z. Kosta hän silinne tuli, ja näki lumcllan
armon, ihastui hän, ja neumoi kaikkia
ia wletm taas
wahwalla sydämellä HERrasi» pysymään:
Taiwaseen.
kaikki
sen
24. Sillä hän oli jalo mies, ja täynänsi
11. Ia katzo, kolme miestä seisoit kohta
Pyhää
Hengeä ja ustoa, ja suuri joukkoKanolin,
jotka
minä
josa
Sesareashuonen edesä, perääni lähetetyt.
enäni
saa
HERralle.
ta olit minun
epauemata men25. Niin Barnabas meni Tarsiin Saulusta
12 Mutta hengi kasti minun
etzimään: ja kuin hän löysi hänen, toi hän hänä heidän kansansa: ja nämät kuusi »veljeä
mie- nen Antiokiaan.
raisit myös mmua, ja me menimmä
26. Ia tapahtui että he koko ajastajan ko«
hen huoneseen. jutteli meille, kumga z oli En- kounnuit
Seurakunnasi», ja opetit paljo Kanhän
-13 Ia hän
ja
ja
Opetuslapsia
ruwettin ensin Antiokiasa
seisoman
aelin nähnyt huonefansa'
ja anna nou» Kristityxi kuhumaan.
loppeen,
lähetä
miehiä
hänelle:
1°: ;.
m. 27. Ia niinä päiminä tuli Prophetaita
ta Simon, joka Petarixi kutzutan. 'l.
sanat,
ne
»olden
Antiokiaan.
Jerusalemista
sinulle
14 Hän on
yxi
ja
kaikki
28.
tulet,
sinun huoIa heistä Agabus nimeldä', nousi
kamm sinä autuaxi
ja ilmoitti heille Hengen kautta, kaikkeen mailtuleman.joka myösKlauMutta kosta minä rupeisin puhumaan, maan suuren näljäntapahtui.
niinkuin
alla
l. 21:10.
päällensä,
dius
Keisarin
Hengi
heidän
langeis Pyhä
Opetuslapset sääsit jotakin lähellangeis.
Mutm
päällemme
meidängin
29.
hän alusi» l. 2:
tä kuin kullakin waraa oli, niiden weljein awu»
4. l. 19: 6.^
sanan,
HERran
xi kuin ludeasa 1asuit: 16: Nom. 15: 25.
16 Niin minä muistin
weKor.
1.
tosin
kasti
oli:
Johannes
sanonut
ja
Niinkuin
Hengellä.
teitkin,
lähetit Wanhinl»
Pyhällä
30.
he
te
kastestan
dellä, mutta
luk. 3: 16. mille Varnaban ja Sauluxen kätten kautta.
1:8.
Mark.
Matth.3:".
l. I2t2s.
Ä) 1: 26. Ap.T. 1:5- l. 19:4.
yhdenkalmisen
lahian
17. Että nyt Jumala
12. Luku.
meillekkin,
HERran
lotka
kuin
andoi
Kei le
I. Herodes tappa lakobuxen miekalla, ja pa»
ustolmma:m>kastä
päälle
Kristuren
ne
olisin,
ioka woisin kieldä lumalata?
mMä
.

.

.
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sanoma

kuin'hän
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seot.

13. Mutta kosta Petari porstuan omeen kolkutti, tuli piika, Rhode nimeldä, kuuldelel-sN>utta sillä ajalla otti Kuningas Herodes maan. kuin
Äll muutamita Seurakunnasta kiinni, waihän Petarin äänen tunsi,ei hän
14. Ia
owea ilon tähden awainnutkan waan juoxi siwataxensa.
ja ilmoitti heille Petarin porstuan edesä sei2. Ia mestais Jakobin Johannexen weljen sälle
miekalla.
is. Niin he sanoit hänelle: oletkos hullu?
Ia kuin hän näki sen ludalasille kelpaz.
waan
myös
pyysi
(ja
wan,
hän
hän sanoi totisesti niin olewan. Niin he
PetariM käsittä:
se
,li makianleiwän päiwänä.)
sanoit: se on hänen Engelinsä.
16. Mutta Petari kolkutti larkamata. Kosmyös
pani
Jonga
ja
käsitti,
fangiuhän
4.
teen, ja andoi hänen neljän sotamiesten neljän- ka he awaisit, niin he näit hänen ja hämmäshändä: ja ajatteli hä- tyit.
nexen halduun »vartioita
nen Pääsiäisen jälkeen asetta Kansan eteen.
17. Mittå hän wiitMis kädellänsä heitä waipidettin
ja jutteli heille, kuinga HERra
kenemaan,
Niin
muttaSeuPetari
tornisi»:
s.
mpahtuit
fangiudesta
johdattanut ulos: ja sarakunnasa
rukouxet hartahasti hänen oli hänen
tygö.
noi: ilmoittakat näitä Jakobille ja »veljille.
edestänsä Jumalan
6. Ia kuin Herodes mhdoi hänen otta edes, Ia lari ulos ja meni toiseen paikkaan.
18. Mutta kosta päiwä tuli, niin ei sotamiemakais Petari sinä yönä kahden sotamiehen
waihella, sidottuna kaxilla kahleilla, ja war- hillä ollut wähin kapina, kunga Petari tullut
oli.
tiat owen edesä wartioihit tornia.
il. 7. Ia katzo, HERran Engeli seisoi hä19. Ia kuin Herodes piti sanan hänen pelänen tykönänsä, ja kirkkaus paisti huonesa: lyk- sänsä, eikä händä löytänyt, andoi hän »vartikäis PetariM kylkeen, herätti hänen, ja sanoi: at tutkia ja kasti heitä rangaista. Ia meni
nouse nopiasti. Ia kahlet putoisit hänen käsis- ludeasta, alas Sesareaan, ja wiiwyi siellä.
20. Ia Herodes oli »vihossansa Tyron ja
tänsä.
8. Niin Engeli sano, hänelle: sormusta ja Sidonin asumassille: mutta he tulit yximielikengitä sinus. Ia hän teki niin. Ia hän sanoi sesti hänen tygönsä, ja lepytit Kuningan Kamaripaltvelian Blastuxen, ja anoit rauhaa;
wielä hänelle: pue itzes waatteisiis, ja
minua.
sillä heidän maakundansi» sai Kuningan maasja
eikä
händä,
ulos,
meni
ta
clatuxensa.
seurais
9- Ia
tiennyt sitä todexi kuin Engelildä tehtin: waan
iii. 2i. Mutta määrättynä päiwänä oli Heluuli näyn näkemänsä.
rodes puetettu Kuningallisisa waatteisi», istuen
duomioistuimella, ja piti puhen heidät, tygönsä.
10. Mutta kuin che menit ensimmäisen ja toisen warlion läpitze, ja tulit rautaiseen porttiin, 22. Mutta Kansa huusi: Jumalan ääni, ja
joka wie Kaupungiin, niin se aukeni heille itzes- ei ihmisen.
tänsä: ja he menit sitä ulos, käyden yhtä ka23. Ia HERran Engeli löi kohta händä, etmyöden,
ja
Engeli
tua
kohm erkani
hänestä. tei hän kunniam Jumalalle andanut. Ia hän
syötin madoilda, ja andoi hengensä.
il. Ia kuin Petari toindui endisellensä, sanoi hän: nyt minä totisesti tiedän, että HER24. Mutta Jumala», sana kaswoi ja enäni.
ra on Engelinsä lähettänyt, ja minun Herodeles. 55:11. Ap. T. 6: 7. l. 19: 2c».
ja
Kol. 1: 6.
päästänyt,
M käsistä
kaikesta ludan Kansan toiwosta
ja Saulus palaisit
Mutta
Barnabas
2s.
12. Ia kuin hän tätä ajatellut oli, tuli hän Jerusalemista, kosta he olit palmelnxen päätMarian, Johannexen äitin, huonen tygö, jo- tänet, ja otit Johannexen kansansa, joka myös
ka Markuxexi kutzuttin, josa monda oli koosa, Markuxexi kutzuttin.
l. 6:1.
la rukoilit.
1.11:29,32.
13, li ki'

ne petarin
«l.

nista,

kiinni,

Herodes

n Engeli päästä petarin torsyövän madoilda ja kuole.

,

soman.

seura

*

'
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13.
».

Luk.

Avossolitten

Barnabas

Luw.

ja Saulus tulewat kuyutuxi

pakanoille li. He saarnawat S»«
saarnanlaan papho»'a;.josa
kääty-

Sergius tule
laminasa ja
xi, ja Elimas rangaistnri. m. Johannes palaja
Jerusalemiin, ja Saulus, joka tästälähin Paavalin kunuran, saarna-Antiokiasa. »v. ludaiaisten mahdottomuden tähden käätän sanatt
saarna pakanain t?gö.

Antiokian Seurakumasa oli muu«
mmim Prophetaita ja opettaita, Barnabas ja Simeon, jotka Nigerixi kutzuttin, ja
Lusius Kvreneus, ja Manahen, joka Herodes Tetrarkan kansa kaswalettU oli, ja Saulus.
2. Kosta siis nämat HERraa palwelit ja
paastoisit, sanoi Pyhä Hengi: erottrakar mi1.

kaikkea wiipiä :a petosta, ia kaihen ivaichurs,
kauden »vihamies, et sinä lakka lväandelemastä HERraii oikeita reirä.
11. Ia nyt katzo, HERran käsi on sinun
päälläs-. ja sinun picä sokiana oleman, ja ci
näkemän auringom herkesä aikaa. Ia hänen
päällensä langeis kohta syngcyS ja pimeys:
jo. hän käwi ymbäri etzein kuka hända ka»
destä mlumis.
12. Kosta Maanherra näki, mitä tapahtui,

ustoi hän ja ihmetteli HERran opetusta.
m. iz. Mutta kosta Pawali, ja ne jotka
hänen kansansa olit Paphosta purjehdit, tulit
he Pamphilian Pergeen; murra Johannes'
erkani heistä, ja palais Jerusalemiin.
*l. 15:38.
14. Mutta he waelsit Pergesta ja tulit Antio,
siihen ruo- kiaan, Pssidian maakundaan, ja menit Sab-

nulle Barnabas

millä heidän olen kuyunur. f
hon kuin
Ron,. 1:1.
y:
Gal.

bathina Synagogaan, ja istuit.
1;. Ia sicte kuin Laki ja Prophetat olit lue1:15.
Tim. 2:7. 2 Tim. 1 11. tut, lähetit Synagogan Päämieher heidän ty-,/Ap. T. 14: 26.
gönsä/ sanoden: miehet rakkat weljet, ongo
z. Ia kuin he olir paastoner ja rukoil- teillä mitan Kansaa neuwomista, niin sanolet, ja karensa heidän päällensä panner ", kat.
16. Niin Pawali nousi ja wiittais kädellänpaastir he heidän menemään,
6:6.
''l.
l. 8.17.
sä heitä waikenemaan, ja sanoi: Israelin miePyhäldä
Hengeldä
lähetetyt
het, ja jotka lumalata pelkätte, kuulkat:
4. Ia kuin he
purjehdit
ja
Seleusiaan,
*l. 12:17. l. 19:33. 1.21:40.
olit, menit he
sieldä
Sypriin.
17. Tänlftn Kansan Israelin Jumala, waliilmoitit
olit,
11.5. Ia kuin he Salaminasa Synagogisa: tzi meidän Isämme, ja korotti tämän Kansan,
muukalaisna ollesa Egyptin maalla*, ja toi
he Jumalan sanan Juvalaisten
heidän sieldä ulos korkialla käsiwarrella. f
ja heillä oli myös Johannes palweliana.
s. Ia kuin he sen luodon läpitze matkusta- 5 2 Mos. 1:1. I- 2 Mos. 6: 6. l. 12:31, :c.
l. 13: 14.
net olit, hamaan Paphoon asti, löysit he yh18. Ia kärsei heidän tapojansa korwesa, lä»
den welhon wäärän Prophetan Juvalaisen,
l. 8: 9.
hes neljäkymmendä ajastaikaa. Mos. is:«.
jonga nimi oli Barlesu.
Sergius
Paulu4 Mos. 14:34. Ps. 95:10.
7. Joka oli Maanherran
xen, sen toimellisen miehen kansa. Se kutzui 19. Ia peräti kadotti Kaavan maalla seitzeVarnaban ja Sauluxen tygönsä, ja halais män Kansaa', ja arwalla jakoi heille niiden
-j-Jos. 14:1,,.
maan.-s '5 Mos. 7:1.
kuulla Jumalan sanaa.
welneljä
as
Elin»
20.
se
Ia sitte lähes
sataa ja wiisikym8. Mutta heitä wastan seisoi
ajastaikaa
nimensä)
japyysi
niin
tulkimn
andoi
(sillä
hänen
mendä
hän
heille DuomaritV
bo
pois
Prophetaseen
Samuel
ustosta.
asti.
käändä Maanherraa
myös Pawalixi
Duom. 2: 16. l. 3: y.
9. Mutta Saulus, (ioka
21. Ia he pyysit sille Kuningasta *, ja Jukutzutan,) oli täynäns Pyhää Hengeä, katzoi
mala
andoi heille Saulin f, Kisin poian, yhpäällensä,
hänen
10. Ia sanoi: o sina Perkelen poika, täysi den miehen Venlamlnill sugusta, neliäxikym"l.
15.
Eph. 3:8»

:

!

'

*

'

2
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menexl

13. Luk.
MMcxi wuodexi.
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Teot.

1 Lam. 8:5.
l.
10: 1.
y-.
Sam.
15»
Hos. 13: 11.
4-1
oli
pannut
pois, herätti
sen
hän
kuin
22. Ia
Kuningaxensa:
josta han
heidän
Dawidin
han
löysin
ja
Dawisanoi: Minä
myös todisti,
din Jessen pojan, miehen minun sydämeni jälkeen", joka on kaikki minun tahtoni tekemä.
'

distajansa Kansan edesä.
Matth. 25.- is.
Mark. 16: 6, 14. luk. 24: 36. loh. 20: 19.
l. 21:1. Ap. T. 1: 3. 1 Kor. 15: 5, 6.
lu32. Ia me ilmoitamme myös teille
'

sen

pauxet,

kuin Isille lulvattin, että Jumala
meille heidän lapsillensa täyttänyt, he-,

*,

on sen
rätmin lEsuxen.

'iMos.

l.

3-15.

2,:,z.

l. 49: 10. 5 Mosi. 18: l!5, rZ:
i Sam. iz:
les. 4:2. l. 7: 14. l. 9:5- Jer. 33:14.
23. Tämän
perään, herättänyt lEsuxen Israelille
Dan. 9:24, 25.
Som. 7:12 Ps. 132:11.
Wapahmjaxi.
33. Niinkuin toisesa Psalmssa -kirjoitettu on:
Sinä olet minun Poikani, tänäpänä minä si5. Hes. 34: 23.
les. 11: 1. Jer. 23:1:1,
21.
nun synnytin. Ps.2:?. Ebr. i, 5. 1.5: f.
Matth.
»

xensa

14.

l. 15:28. l. is: 1. Ps. 89:
siemenestä on Jumala lnpau-

".

l. 26: 4.

,

24. Niinkuin Johannes saarnais hänen tulemisensa edellä kaikelle Israelin Kansalle, paMal. ;:i Matth. 3:1.2.
lannuxen kastetta.
luk.
1:2,
Mark.
4.
3:3. loh. 1:23.
25. Mutta kosta Johannes juoxun täyttänyt oli, sanoi hän: kenengä te luuletta minun
olewan? en minä se ole, mutta katzo, hän
tule minun jälkeeni *, jonga kengiä en minä

»le kelivollinen jalwoista riisumaan.
s
Match. 3:11. Mark.26,1:7. luk. 3:16.
loh. 1: 20,
27.
26. Miehet, rakkat weljet, Abrahamin
gun lapset, ja jotka teisä owat lumalata pel-

su-

34. Mutta siitä että hän hänen kuolluista herätti, eikä sillen tule turmeluxeen, sanoi hän
näin: Minä tahdon teille anda ne lujat Dawidin armot.
les. 55- 1~

s. o, DawidiLe tehdyt lupauxct.
Sentähden hän myös sano toisesa pai(2)

35.

kasi»: er sinä
nakswan.

salli finun
Ps, is:

10.

turmelusta

Ap.T,»:

27.'

;

~

36. Sillä Dawid koffa hän «jallaysa oli
Jumalan tahtoa palwellut, nukkui*, ja pandin Isäinsä t»)gö, ja näki turmeluxen.
s!»
I Kun. 2: 10. Ap. T. 2? 29«
:

Mutm se, jonga Jumala herätti, chole
r,!
kawäiset, teille on tämän autuuden sana lä- nähnyt turmelusta.
hettetty.
38. Sentähden olkon teille tiettäwä miehet,
Match. 10: s. Ap.T. 3:26.
27. Sillä Jerusalemin asuwaiset sa heidän y- rakkat weljet: että teille minän kautta ilmoits,
:i
limmäisensä, ettei he tätä tundenet', owat he tan syndeinandexiandamus:
luk. 24: 47. l loh. 2 12.
myös Prophetain äänet, joitakunakin Sabba39- Ia kaikista niistä joista ette woinetMothina luetan f, duomitesansa täyttänet.
i
1
Kor.
1
sl. 3: 17.
2:8»
Tim. 13. sexen Lain kautta wanhurstaxi tulla,'tämän
1-Ap.T. 15: 21.
kautta jokainen kuin usto tule wanhurstaxi.
yhtän
syytä
ei
kuoleman
Rom.
maikka
28. Ia
he
3:24. l. 1o: 4. Gäl. 2:16.. Ebr, iy: 1A
löynnet anoit he kuitengin Pilatuxelda että
40. Katzokat siis, ettei teidän päällenne se
tule kuin Prophetain kautta sanottu on:
Matth. 27:2°.
hän piti tapettaman.
Mark. 15: 11. luk. 23: 18. loh. 19:6.
41. Katzokat te ylönkatzojat ja ihmetelkät
hukkukat; sillä minä teen yhden työn teidän
täyttänet,
ja
mim
29. Ia kuin he kaikki olit
kirjoitettu
puun
oli, otit he hänen
aikananne, sen työn jota ei teidän pidä ustohänestä
pääldä, ja panit hautaan.
Match. 27:55. man, jos joku sanois teille. les.,«:i4. ,
luk.
Mark. 15: 46.
23: 53. loh. 19: 38.
Hab. 1:5.
42. Kosta ludalaiftt Synagogasta läxit-,
30. Mutta Jumala herätti hänen kuolluista.
l. 2: 24,32.
rukoilit pakanat että Sabbathin walisä heille
nähty
päiniitä sanoja puhumisin.
niildä
monda
zi. Ia hän on
»vää, jotka hänen kansansa Galileasta Jerusa43. Ia kosta Synagogan joukko erkani, seulemiin olit mennet ylös, jotka owat hänen to- rais Pawalita ja Varnabasta monda ludalaista,
(V)
,->

.

:

.!

/

:

':

,

*

Apostolitten
13. 14. Luk.
laista, ja myös monda Jumalista uutta Ju- niin puhuit, että suuri joukko uskoi Juvalaivalaista, jotka heille puhuit, ja heitä neuwoit sista jaGreklläislstä.
2. Mutta uskomattomat ludalaiftt yllytit
Jumalan armosi» pysymään.
lepopäiwänä
pahoitit
pakanain sielut »veljiä wastan.
ja
Mutta
lähimmäisnä
sitte
44.
Niin
he olil siellä kauwan aikaa, ja pv«
kokounnui lähes kaikki Kaupungi Jumalan sa3.
naa kuulemaan.
huit rohkiasti HERrasi», joka andoi todistuxen
IV. 45. Koffa ludalaiftt näit Kansan, täy- hänen armonsa sanoihin, ja andoi merkit ja ih,
tettin he kateudesta, ja sanoit wastan niitä kuin met heidän kättensä kautta tapahtua.
Pawalilda sanottin, sanoden wastan ja pil- Mark. 16: 2Q. Ap T. 19: n. Ebr. 2: 4.
katen.
4. Niin sen kaupungin mäki erkani: muutaja
puhuit
pidit Juvalaisten kansi», ja muutamat ANiin
Barnabas
mat
rohPawali
46.
kiasti, ja sanoit: Teille piti ensin Jumalan sa- postolitten kansa.
naa puhuttaman": »vaan että te sen hyljätte,
5. Kosta siis pakanoilda jaludalcusildaka»
ja tuetta itzennä mahdottoman ijankaikkiseen pina nousi, ynnä heidän Päämiestensä kansa,
elämään, katzo, niin me käännämme meitäm- pilkkamaan ja kimittämään heitä. 2 Tim.;: ,1.
me pakanain tygö. f
6. Ia kuin he sen ymmärsit, pakenit' he
Matth. i« 6.
Ap. T. ;: 25, 26. l. 18: 6. 1- 5 Mos ,2: 21. Lykaonian Kaupungeihin Lystraan ja Derbeles. 55: 5. Match, z: 12. l. 21:4;. Rom «o: ,?. niin, ja ymbäri »itä lähimaakundaa:
47. Sillä niin on HERra meitä kästenyt:
Matth. 10: 23.
pakanain
ettäs
*,
panin
walkeudexi
Minä
sinun
7. Ia saarnaisit niisä Emangeliumita.
11. 8. Ia yxi mies Lystrasa sairas jalwoista
maanääriin
autuus,
asti.
olisits
istui, ramba hamasta äitinsä kohdusta, ioka
Af. 42: 6. l. 49: 6. luk. 2: 32.
48. Ia kuin pakanat sen kuulit, iloitzit he, ei ikänänsä ollut käynyt.
ja kunnioitit HERran sanaa: ja niin monda
9. Tämä kuuli Pawalin puhnwan: ja kuin
ijankaikkiseen
säätty
elämään
oli.
hän katzahti hänen päällensä, ja näki hänellä
ustoi kuin
kaikkeen
sii- uston olewan terwexi tulla,
49. Ia HERran sana lewitmin
10. Sanoi hän suurella äänellä: ojenna sihen maakundaan.
yllytit
jumalisia
ja
jalkais päälle. Ia hän karkais ylös' ja
nus
50. Mutm Juvalaiset
kunniallisia waimoja, niin myös Kaupungin käwi.
les. -5:6.
ylimmäisiä, ja kehoitit wainon Pawalita ja 11. Koffa Kansa sen näki, mitä Pawali tehVarnabasta wastan : ja he sysäisit heidän ulos nyt oli, korotit he änensä Lnkaonian kielellä
2 Tim.,: n.
Maan ääristänsä.
sanoden-. Jumalat omat ihmisten hahmolla al 28: s.
51. Mutta he pudistit tomun jalmoistansa* las meidän tygömme tullet.
12.
he kutzuit Varnaban luvuerixi ia
heidän päällensä, ja tulit Ikonioon.
Match. 10: 14. Mark. 6: n. lnk. 9: 5. Pawalin Merkuriuxexi; sillä hän oli sanansaat»
170
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Ap.T.-8:6.
täytettin ilolla jaPyOpetuslapset
52. Niin
'

hällä Hengellä.

14. luku.

Mja.
13.

Ia Jupiterin Pappi joka heidän Kaupunginsa edesä oli, toi Härkiä ja Seppeleitäowen eteen, ja tahdoi ynnä Kaupungin wäen

kansanhram.

14. Kosta Apostolit Barnabas ja Pawali
I. Apostolit saarnawat Ikoniasi» ja L.vstrasa.
kuulit, rewäisit he waattensa ja karkaisit
n. pawali paranda ramman jonga tähden A>
uhrata,
mutta de estäwätscn. Kansan sekaan, huumin,
posto loille tahdotan
Matth 26: 65,
m. pawalia kiwitetän; sitte oppi hän Varnaban
15. Ia sanoden: Miehet, mixi te tätä teette?
kansan muitta Seurakundia, ja palajawat An» tne olemma myös ihmiset, niin puuttnwalset
,

tioriaan.

sen

'

saarnamme telle Ewanaekään-

kuin tekin'. Ia me
tapahtui,
liumia, etta te Manne
ynnä
että
he
menit
I.cv>iin Ikoniasi»
ja
Synagogaan,
Mlle ludalaisten

näistä turhista

naisille

Teot.
171
14. 15. Luk.
l. 15: 4.
tygö, joka teki Tai- uston owen awainnut.
Mtte elämän Jumalan
12.
1 Kor. 16: 9.
2 Kor. 2
wan, jamaan, ja meren, »a kaikki mim niiOpetuslasten
Lo: 26.
z,:
i Mos. I l.
6.
wiiwyit
*l.
28.
he
kansa
siellä
on.
i/
Ps.
Ia
s
sä
Ps. 146:6. Ilm. k. 14:7.
hetken aikaa.
16. Joka endisilla aimoilla andoi kaikki pakanat waelda omilla teillänsä. Ps. 81: iz.
15. luku.
Ap.T. 17-^3°.
i. Antiokiasi; nousi ertpuraisus 'ymdarileik»
17. Waikka ei han iyiansa andanur olla kanxesta; jongatähden
Apostolit pitäwät
iIM"N rodllstuxera, tehden h-swaa, andain ta lerusale»ll>a ja ratkaisewat riidan, kokousn. L.a«
*

:

:

meille Taiwaasta saren ja hedelmälliset ajar, h.::äwät kokonxen
sydämemme rualla ja ilol-

päätsren kirjallisesti Antio»

meidän
kiaan. »i. pawali ja Barnabas narkästpwät
,°4:
27,
ja erkanet toinen toisestansa.
28.
Ps.
kestenänsä
la.
18. Ia kuin he näitä sanoit: sait he Kansan i.
<M muutamat tulit alas ludeasta ja opeNilkalla hillityxi, ettei he heille uhrannet.
tit weljiä ellei teitä ymbärileikata Mo111. 19. Niin sinne myös tuli muutamita lv,
jälken ", niin, et te taida aumwan
sexen
dalaisia Antiokiasta ja Ikoniasta, ja kuin he
',
5,7:10.
tulla.
Kansan olit saattanet Pawalita kimittämään", tuaxi 3 Mos. 12: 3. M0Gal. F: 1, 2.
riepoitit he hänen ulos Kaupungista, ja luulit
2. Kosta siis kapina nousi, ja ei ollut wähin
2 Kor. n: ,5.
hänen kuollexi.
kampaus
Pawalilla ja Barnaballa
heitä was20. Mutta kosta Opetuslapset hänen ymbäja Barnabas, ja
että
tan:
sääsit
Pawali
he
ja
Kaupunmeni
rillänsä seisoit, nousi hän'
muutamita muita heistä, piti menemän Aposgihin: ja waelsi toisena päiwänä Varnaban tolitten ja
wanhimbain tygö ylöslerusalemiin,
Tim z: n.
kansa Derbeniin.
kysymyxen
tämän
Gal. 2:1.
tähden.
21. Ia kuin he olit sarnannet siinä Kaupungija waelSeurakunnalda,
z. Ia he saatettin
ja monda opettanet, pasa Ewangeliumia,
ja
läpitze,
julistaisi
sit
Samarian
Phenisian
laisit he Lystraan ja Ikonioon ja Antiokiaan: pakanain
ja
käändymystä:
ilon
suuren
saatit
22. Wahwistain Opetuslasten sielma, ja
meljille.
kaikille
neiiwoit heitä ustosa pysymään', (sanoden)
4. Kosta he tulit Jerusalemiin, otettin he
että meidän pira monen waiwan kaurra wastan
Seurakunnalda jaApostoleilda ja wanf himinilda,
Jumalan waldakundaan ruleman sisälle,
ja he ilmoitit kuinga suuria töitä
l.
»l. 11:
Matth. ic>: 38.
:

'

'

2

23.
13: 43. IRom. 8: i?» 2 Tim. 3: 12'
2Z. Ia kuin he olit walinnet" wanhimmat
jokaitzelle Seurakunnalle, ja rukoillet ja paastonnet annoit he heidän
HERran halduun,
1., 2,. Tit. 1: 5.
jonga päälle he ustoit.
24. Ia he waelsit läpitze Pisidian ja tulit
l. i,:,;.
Pamphiliaan:
kuin
olit
saarnannet
Perhe
25. Ia
gesä, menit he alas Attaliam päin.
26. Ia purjehdit sieldä Antiokiaan, josa he
olit Jumalan armoin halduun annetut', siihen työhön kuin he toimittanet olit.

sen
'

-

luinala heidän kansansa tehnyt oli.
5. Niin nousit muutamat Phariseusten lahkokunnasta, jotka ustonet olit, sanoden: että
he pitä ymbärileikattaman ja kästettämän
Moftren Lakia pitä.
6. Niin Apostolit ja Wanhimmat kokoon tu-

lit, tätä puhetta tutkimaan.
7. Multa kosta suuri kampaus ollut oli,
sanaa
nousi Petari, ja sanoi heille: miehet, rakkat
weljet, te tiedätte, että Jumala kauwan ennen tätä aikaa, walitzi meidän seasamme, että pakanat piti minun suuni kautta Ewangeliumin sanan kuuleman ja uskoman,
l. 10:20. l. 11:1,2,13.
Seurakun,
ja
kuin
tulit
he sinne
27. Mutta
nan kokoisit, ilmoitit he, kuinga paljo Juma8- lalumala sydänden tutkia' todisti heilla oli heidän kansansa tehnyt*; ja pakanoille le, ja andoi heille Mhän Hengen niinkuin
(A 2)

meN-

Avostolitten
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15.

Luk.

'1 Ma K.
meillekin: f
9. 1.29:17.
kosta se
Sabbathina Synagogasi» luetan
11:
20. l. 17: 10.
Neb.B:i. Ap.T. 13-22.
Ps. 7: 10» Jer.
i'
11. 22. Siiloin kelpais Apostoleille ja ivan,'
fAp.T. 10:45.
9. Ia ei tehnyt yhtän eroitusta meidän ja himmille, koko Seurakunnan kansa, walita
heidän »välillänsä, puhdistain uskolla heldän heisiänsä miehiä ja Antiokiaan lähettä, PaKor.,: 2.
*l. 10:4).
walin ja Varnaban kansa: nimittäin, lv,
sydämensä.
, iy. Mixi te siis nyt kiusalle lumalata, että dan, joka kutzuttin Barsabas, ja Silan, y,
te tahdotta Opetuslasten kaulaan panna sen limmäiset miehet »veljesten
iken, jota ei meidän Isämme, engä me woi23. Ia kirjoitit heidän kättensä kautta, tällä
,3:4.
Lilk.il -.46.
net kanda?
Matth.
tawalla: Me Apostolit ja Wanhimmat, ja
Weljet, toiwoMmme niille »veljille, jotka pa11. Maan me ustomma HERran lEarmon
kaurra
auruaxi kanoista Anriokiasc» ja Syriasa ja Silisiasa
kristuxen
rulewamme niinkuin hekin, f
owat, terweyttä!
Eph. 2: 4, 8. Tit. 3: 4.' 1' Rom. 4: 3.
24. Että me olemma kuullet, kuinga muu,
ja kuuldeli tamat meildä lähtenet', omat teitä opillansa
12. Ia kaikki joukko »vaikeni
Barnabasta ja Pawalitn, jotka juttelit, kuin- exyttänet, ja teidän sielujanne waiwannet, saga suuret merkit ja ihmet oli Jumala heidän noden: teidän pitä itzenne andaman ymbärileikata, ja Lain pitämän: joille en me ole käsi
kauttansa pakanoisa tehnyt.
'1 10h.2:,9. iG.isi^,
»vaikenit,
wastais kenet:s
13. Waan sitte kuin he
weljet,
ja
25. Niin kelpais meille yximielisesti kokounlakobus,
sanoi: miehet rakkat
neille
walita miehiä ja teidän tygönne lähettä,
kuulkat minua
kuinga
on
meidän
rakkan Varnaban ja Pawalin kansa,
jutteli
Jumala ensin
14. Simeon
26. Jotka miehet owat heidän sielunsa meietzinyt omistaxensa yhtä Kansaa hänen nimel1.10:35.
dän HERramme lEsuxen Kristuxen nimen
lensä pakanoista.
pitäPxophetain
tämän
sanat
kansa
tähden aldixi andanet.
is. Ia
wät yhtä, niinkuinfkirjoiteccu on:
27. Niin me olemma lähettänet ludan ja
Silan, jotka myös
16. Senjätkeen tahdon minä palata, ja Dasuusanalla teille ilmoitwidin kaatunen maian jällen rakeca, ja hä- tamat.
28. Sillä niin kelpais Pyhälle Hengelle ja
nen «ikänsä paikata, ja ojeta ylös:
ettei yhtän enämbätä rastäutta pidä
meille,
9:11,12.
Am
pipäällenne
owat,
jäänet
jotka
pandaman, kuin nämät tarteidän
ihmisistä
17. Että ne
pelliset:
myös
niin
kaikperään
kysymän,
tä HERran
ki pakanat, joisa minun nimeni auxihuuttu
29. Että te maltatte epäjumalitten uhria,
ja werm, ja läkähtynyttä, ja saiawuoteutta:
on,,
HERra, joka nämät kaikki teke.
18. Jumalalle owar kaikki hänen työn- jos te niitä »vältätte, niin te teette hywin. Oll. 16:4.
kat hywästi!
1.21:25.
sä riettäwär mailman alusta.
etten
me
niiolit
tulit he Anlähtenet,
päätän,
he
minä
30.
Kosta
siis
Sentähden
19.
tä häiritzisi jotka pakanoista Jumalan tygö tiokiaan ja kokoisit Kansan paljouden, ja annoit heille Kirjan.
käändywät:
wgönfä,
kirjoitaisimma
20. Maan
heldan
31. Kilin he stn olit lukenst, ihastuit he siitä
joka

»«:

*

'

seasa:

suxen

*

,

:

sen

sen

sano

:

...

eträ

he walraifir

epäjumalain

«

,«

saastaisur- lohdmmesta.

32. Mutta ludas ja Silas, että hekin olit
ra*, ja salawuoreurrat, ja
Prophetat,
:14,2a,»'.
*i
t.
1°
neuwoit monilla sanoilla »veljiä,
Kor.
8:1.
ja
§
ra werra.
§1
ja
wahwistir
Mos.
3Mos-3:i7.
heim.
9:45i Thess. 4-'333. Ia kuin he siellä hetken aikaa wiiwyit,
l. 17:14. 5 Mof. 12:23.
jokaitzelähetettin he weljildä jällen rauhasa Aposto2i. Sillä Mosexella on muinaiselda

sa Kaupungisa

niitä kuin

händä saarnawat.

litten tygö.

34. Niin

15. 16 Lnk.
34. Niin Silan kelpais siellä olla.
35. Mutta Pawali ja Barnabas

Annokiasa

Teot.
wiiwyit

opetcamasa ja ilmoittamasa

janaa monen

HEr-

muun kansa.
ran
m. z5. Mutta muutamain päiwäin perästä,
taas
sanoi Pawali Varnaballe: palaitkamme
takaperin »velliä katzomaan kaikkiin Kaupungeihin, joisa me HERran sanaa ilmoittanet
olemma kuinga he itzensä pitämät.
37. Mutta Varnabas neuwoi heitä Johannesta ottamaan kansansa, joka Markuxeri
l 12:1,, 25. 1.13:5.
klitzUtiN.
38. Mutta Pawali päätti sen kohtullisexi,
ettei sitä pitänyt kansa otettaman joka oli
luopunut heistä Pamphiliasa *, eikä tullut hei'l.i3:>;.
dän kansansa työhön.
niin
komin
keskenänsä, että
39. Ia he riitelit
toinen
erkanit:
he
toisestansa
>Ia Barnabas
otti Markuxen kansansa, ja purjehti Sypriin.
40. Mutta Pmvali walitzi Silan ja matkusti,
Jumalan armon halduun annetu weljildä. ja
41. Ia waelsi ymbäri Syrian ja Silisian,
wahwisti Seurakunnat.
,

,

'
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kuin
läpitze
Kaupungeim
Mutta
he
wael4sit, annoit he heille pitäxensä ne säädyt kuin

asetetut olitApostoleilda jaWanhimmilda jotl. 15.Jerusalemisi» olit.
5. Niin Seurakunnat wahwistuit ustosa, ja
heidän lukunsa enäni jokapäiwä.
11. 6. Mutta kosta he Phrygian ja Galatian
ka

maakunnan läpitze waelsit, kieltin

heitä PyJumalan sanaa
Asiasi».
7. Koffa he olit tullet Mysiaan, kiusaisit he
waelda Bithynian läpitze; mutta ei Hengi sitä
sallinut.
8. Koffa he siis Mysian ohitze waeldanet olit,
häldä

Hengeldä puhumasta

menit he ales Troadaan.
l. 20: 6
2 Kor. 2: 12.
2 Tim. 4: 13.
,
yri
näyn
yöllä:
näki
9. Ia Pawali
Mäftdonian mies seisoi, rukoili händä ja sanoi: tu'

le Masedoniaan ja aum meitä.
ie». Ia sitte kuin hän näyn näki, hangitzimma me kohm Masedoniaan menemään, tieten
täydellisesti HERran meitä kutzunen heille C-

wangeliumim

saarnamaan.

Kosta me siis Troadastc» purjehdimme,
16. Luku.
niin me juoximmakohdastansa Samotrasiaan,
ja toisena päiwänä Neapoliin.
1. pawali yinbärileikka Limotheuxen.
li.
12. Ia sieldä Philippiin, joka on Masedowaelda seuroincnsa pyhän hengen neuwosta
11.

Masedoniaan ; josa L.ydia tule käätyxi. m. Ajaa lUos noituden hengen, piestan ja pannan
torniin,
iv. Lorni aukene itzestansä, tornin
wartia tule käätyxi, ja pawali lasketan irrallen-

nian maakunnan pääkaupungi, ja on wapa
Kaupungi: ja siinä Kaupungisa me muutami-

ta päiwiä oleffelimma.
13. Ia me menimmä lepopäilvänä ulosKaus«.
pungista, mirran tygö, kusa tapa oli rukoilla:
hän tuli Derbeniin ja Lystraan *: Ia josa me istuimma ja puhuttelimme waimoja,
"l- katzo, siellä oli yxi Opetuslapsi Timo, jotka sinne tullet olit.
f nimeldä, uffowaisen ludan waimon
theus
14. Ia yxi waimo> Lydia nimeldä, Purpupoika §; mutta Isa oli Grekiläinen.
räin myyjä Tvatiron Kaupungista, JumalaAp. T. 14: 6. Ap. T. 17:14. l. 19: 22. la pawelewainen kuuldeli; jonga sydämen
l. 20: 4.
1 Kor. 4:17.
Nom. 16: 21.
HERra awais ottamaan waaria niistä kuin
Tm,.
1:
2. Pawalilda sanottin.
1
1
3:2.
2:19.
Tbess
Phil.
§ 2 Tim. 1:5.
15. Ia kuin hän ja hänen huonensa kastettu
weljildä,
jotka
2. Sillä oli huwä todistus
oli, rukoili hän meitä, sanoden: jos te minun
~

*°

,

HERralle ustollisna pidätte, niin tulkat mi3. Tätä tahdoi Pawali 'kansansa waelda- nun huonefteni ja olkat siinä. Ia hän maali
maan: otti ja ymbärileikkais hänen Juva- meitä.
laisten tähden ", jotka niim paikoisa olit; sillä m. 16. Ia tapahtui, kosta me rukouxeen
he tiesit kaikki etta hanen Isänsä oli Grekiläi- menimmä, öohtais meitä yxi piika, jolla noituGa1.,:,.
nen.
"iKor. 9:
den hengi oli', joka Isännillensä saatti suuren

Lystrasa ja Ikoniosa olit.

«.

(V3)

saa-

Avostolitten
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i Sam. 28: 7.
saalin f noitumisellansa.
-j- Ap. T. 19 > 24.
17. Tämä noudatti alattPawalita ia meitä,
'

ja huusi, sanoden: nämät miehet owat sen korkeimman Jumalan palweliat, jotka meille autuuden tien ilmoittamat.
18 Ia sitä hän teki monda päiwää: Mutta
käänsi itzensä, ja saPawali otti sen pahaxi,
minä
kä-ten
hengelle:
sinun lEiuxen
noi sille
mennä
ulos: ja hau
nimeen*
hänestä
Kristuxen

Mark. »6: 17.
läxi ulos sillä hetkellä.
sen nait,
hänen
Isandänsä
kosta
19. Mutta
että heidän saalinsa tuli pois, otit he Pawalin
ja Silan kiinni, ja weit heidän Turulle Pää1 Thess. 2:
miesten tygö. Phil. 1:
20. Ia weit heidän Esiwallan eteen, ia sahäiri>
doit: nämät miehet meidän Kaupunginl.,?:
jotka
owat
Juvalaiset: joim 6.
hewät ',
'

,

'~

'

ei meitapoja,
Ia opettamat niitä
eikä
me otehdä,
sillä
wastan,
otta
dän sowi
21.

lemma Romalaiset.

16. 17. Lut.
3ix Ia toi heidän ulos, ja sanoi: Herrar
mira minun pica tekemän *, että minä au!
*l. 2: 37. l. 9: 6.
ruaxi culisin?
31. Mutta he sanoit: usto HERran IB
päälle, niin sinä ja sinun
suxen
loh 3: 16, 36.
huones auruaxi tule.
1.6:47. l loh. Z: IQ.
32. Ia he puhuit hänelle HERran sanaa,
ja kaikille kum hänen huonesansa olit.
33. Ia hän otti heidän sillä hetkellä yöstä tygönsä, ja pesi heidän haawansä: ja hän kohta kastettin ja kaikki hänen perhensä
34. Ia wei heidän kotiansa, ja »valmisti heil,
", ja iloitzi, että hän koko
pöydän
le
huonensa
tuli
kansa
Jumalan päällä uskowaisexi.
,

,

illk. 5: 29. l. 19: 6.
päiwä tuli, niin Esiwalda lähetkuin
35. Ia
ti kylänlapset sanomaan: päästä ne miehet.
36. Niin tornin wartia ilmoitti nämät sanat
Pawalille, sanoden i Esiwalda on kästenyt teidän päästää; mengät siis nyt ulos rauhasa.
«

ja
,37. Mutta Pawali sanoi heille: he owat
Ia Kansa nousi ynnä heitä wastan,
repiä,
ja meidän julkisesti duomitzemata piesnet, jotka
anvoi
maallensa
heidän
Esiwalda
olemma Romalaiset ', ja heittänet torniin, ja
Kor. ,1:25.
kasti heitä piestä.
plesnet,
juuri
pahoin
nyt salaa tahdoisit meidän sysätä ulos ?Ei niin,
23. Kosta he olit heidän
wiwaan
ja
wartian
tulkan he itze meitä ottamaan tääldä utorniin,
kastit
heitit he heidän
22.

,

lvs.
l 22: ,5
sustilheitä »vartioita.
kästyn
kylänlapser
sa,,
Niin
ilmoitit nämät sanat
kuin
senkaltaisen
38.
hän
24. Joka
jällensä: ja hs pelkäisit, että he heipaja
torniin,
sisämmäiseen
Esiwallalle
heidän
heitti hän »alkapuuhun.
dän Romalaisixi kuulit:
ni heidän
39. Ia tulit ja rukoilit heitä, ja weit heidän
iv. 25. Mutta puol, yön mkana, oli Paylistäin
lumalata ulos, ia käskit heidän mennä pois Kaupungiswali ja Silas rukouxisi»,
fangit,
jotka
Matth 8: 34.
siellä olit, sen ta.
kitoswirsillä: ja
40 Niin he läxit tornista, ja menit Lydian
myös kuulit.
.
26. Niin tapahtui akista suuri maan lanstys', tygö: Jakuin he weljet nähnet olit, ja heitä
'

.

.

°

.

niin että tornin perustus »vapisi: ja kohm kaik- lohduttanet, »vaelsit he matkaansa.
ki owet aukenit f, ja jokaitzen sitet pääsit. §
I7< Luku.
7.
s'l.4:Zi. 5,1..5-..i9.. §1.i2:
nak, tornin o,a
herms,
»vartta
i.
pawali
saarna Lhessolonikasa, ja wainotan.
27. Kosta
wet awoi olewan, weti hän ulos miekkansa, ja n. Sitte saarna hän Bcreasa, josa händä myös
tahdoi itzensa surmata, ja luuli fangit paen- wainotan. m. Senjälkeen waelda hän Achenäan,

epäjumalisutta wastan, opetta ID
saarna siellä
ja saa muutamat käandymyxeen.
suxesta,
ja
äänellä,
-28 Niin Paivali huusi suurella
kosta he Amphipolin ja Appollonian
sanoi: älä sinulles mitan pahaa tee; sillä me i. ztt>utm
läpitze
waeldanet olit, tulit he Thessa.
olemma kaikki täällä
lonikaan,
josa
sisälle,a
kynttlätä,
mcm
ano»
Juvalaisten Synagoga oli.
29 Niin hän
jalkaiu
2.
tapansa jälkeen, meni sisälle
ja
Silan
Pawali,
Ja
peljästyxisä
langeis
Pawalin
«"»

jnmeen.

hei-

17. Luk.

heidän tygönsä,

Teot.
ja jutteli heille

kolme lepopäi-

vää Raamatuista:ja
z. Selitti ne, todisti, että Kristuxen tuli
kärsiä*, janosta ylös kuolluista: ja että tämä

6«Esus, jota minä (sanoi hän,) teille ilmoitan,
'Pf.,,:?. Ies. s?:'
on Kristus.
16:
21.
luk. 24: 26.
Matth.
muutamat
suostuit heihin *, andain
4. Ia
ja

Pawalin Silan seuraan, niin myös
heitänsäjoukko
Jumalisista Grekiläisistä, ja ei
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lin menemään hamaan mereen asti; »vaan Silas ja Timolheus jäit sinne.
15. Ia ne jotka Pawalita saatit, johdatithänen hamaan Atheniin: Ia kuin he sait kästyn
Silan ja Timotheuxen tygö, että he riendäisit heitänsä hänen tngönsa, läxit he matkaan.
m. 16. Ia kosta Pawali heitä odotti Achenisä, syttyi hänen hengensä hänesä, että hän
näki Kaupungin aiwan epäjumaliftxi.
17. Niin hän jutteli Juvalaisten ja muiden
jumalisten kansi» Synagogasi», niin myös Turulla jokapäiwä niiden kansi», jotka tulit hänen tygönsä.

suuri
wähä ylimmäisistä mannoista. 't. ,8: ,4.
5. Mutta ne epäuskoiset ludalaiftt kadehtii
sitä, ja saatit tygönsä muutamita pahanelkijomowäestä, ja kokoisit heitänsä
18. Ia muutamat Epikureit ja Stoisi Phisitä miehiä,
kapinan
joukkoon,
losophi
Kaupungisa;
riittelit hänen kansansa: ja muutamat
yhteen
nostit
ja
e,
eteen,
tungit
sanoit: mitä tämä lipilari tahto sanoa? Mutheitänsä Jasonin huonen
ja
eteen.
ta
muut sanoit: hän näky mhtowan outoja
heit heitä wiedäxensä Kansan
jumalim ilmoitta: Että hän saarnais heille ERom. 10: 2.
6. Ia ettei he heitä löynnet, riepoitit he Ja- wangeliumia lEsuxesta, ja ylösnousemisen
sonin, ja muutamita weliiä Kaupungin Pää- kuolluista.
miesten eteen, ja huusit: Nämät koko maan 19. Ia he otit hänen ja weit oikeuden paikpiirin wietteliät owat myös täällä, l. 16: ,6. kaan, ja sanoit: emmekö me mahda tietä,
7. Jotka Jason otti wastan Ia nämät kaik- mikä uusi opetus tämä on, josta sinä puhut?
ki tekemät Keisarin kästyä wastan, sanoden
2c>. Sillä sinä tuotat jotakin outoa meidän
oleman,
Kuningan
nimittäin
lEsuxen korwillemme: Sentähden tahdomma me tiecä,
toisen
luk. 23: 2. loh. 19: 11.
mitä ne owat.
Kaupungin
21. (Mutta kaikki Athenistä ja muukalaiset
Kansan,
kehoitit
ia
z. Ia he
wierat, ei ollet mihingän muuhun soweliat,
Päämiehet, jotka näitä kuuldelit.
9. Ia kuin he lasoniida ja niildä muilda o- kuin jotakin uutta sanomaan ia kuuldelemaan.)
22. Niin Pawali seisoi kestellä oikeus paiklit puhdistuxen otanet, päästit he heidän.
yöllä'
weljet
kaa,
ja sanoi: Arhenan Miehet, minä näen
11. ia. Mutta
lähetit ulos kohm
ja
Kosta he sinne teidän kaikisa kappälssa epäiumalisixi:
Pawalin Silan Vereaan:
Synagogaan.
tulit, menit he Juvalaisten
23. Sillä minä kamelin tasa ymbäri, ja kal. y: 2s.
helin teidän Jumalan palivelustanne, ja löy" ii. Sillä he ölitlllloimmasta sugusta kuin ne sin yhden Altarin, josa oli kirjoitettu: rundejotkaThessalonikasa olit, jorka orir juurimie- marromalle Jumalalle. Jom te siis tieja
:

minä teille ilmoitan.
sanan wastan, turkit jokapäi- tämäsä paltvelette,jokasenmailman
teki, ja kaikki
wä Raamaruira*, jos ne niin ollfir.
Jumala,
24.
mitä siinä on ', hän on Taiwan ja maan
les. 34: 16. Ivh. 5: 39.
myös
12. Niin monva heistä ustoit, niin
HERra, ei hän asu käsillä raketuisa Temkunniallisista Grekin »vaimoista ja miehistä ei pleisä. t 'iMl»s.,:i. Ps„:6. Ap.T. 14:»5.

lellänsä

Harmat.
Ilm. k. 14:7. 1-les. 66:1. Ap.T. 7:43.
ymmär25. Eikä ihmisten käsillä palwella, että han
13. Kosta ludalaiftt Thessalonikasa
sit, että Jumalan sana oli myös Bereasi» Pa- jotakin mnvitzis *; sillä hän anda ylitzen kaik»valilda ilmoitettu, tulit he sinnekkin, ja kehoi- kia jokaitzelle elämän ja hengen, f
tit Kansan.
"Ps. 50:3,9, i". ti Mos. 2:7.
weljet
ulos
2.6.
lähetit
Mutta
kohta
PawaIa han on rehner kaiten ihmisten suku14.
kun-

Avostol'tttn
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17. 18 Luk.

kunnan MdcM werejta kaiken maan pii- liasta tullut oii, ja Pristillan hanen emänVZw
riin päälle asumaan, ja määräis airoouuc sä, (että Kläudius oli kätkenyt, kaikki
ajat, ja heidän asumisensa rajar:
laistt Romista mennä pois,) joiden tygö hän
meni.
'Rom. ,6.-2.
5 Mos. 32:8.
piri
eyiman,
1
Kor.
16:
lumalara
19. 2 Tim. 4:19.
27. Erra heidän
jos he hänen raidaisir rura ja 10-ora; waik3. Ia että hän oli yhdesä wirasa, wiipyj
ka ei hän rositt ole kaukana'shdestäkanmeis hän heidän tykönänsä, ja teki työtä
sM
Nom. 1:20.
oli teltoja tehdä.
ra.
heidän
wirkansa
28. Silla hänesä me elämme, ja lii- -5 l. 20: 34. 1 Kor. 4: 12. 1 Thess. 2: t>.,
'
niinkuin muutamat
2 Thess. 3: 3.
kumme/ ja olemma
teidän sottaistanne sanonet owat sillä me o4. Mutta hän opetti Synagogasi» jokq le'

:

popäiwä, ja sai uskomaan sekä Juvalaiset etlemma myös hänen sukunsa.
Job. ,»:io.
l. lc>:zo.
29. Että me siis Jumalan sukua olemma, tä G«kiläiset.
tuin ei meidän pidä luuleman että Jumala on
s. Mutta kuin Silas ja Timolheus Masekullan eli hopian eli kiwen kaltainen, sen ku- doniasta tulit, oli Pawali henneldä waadittu,
wan joka ihmisen Mldon ja ajatuxen jälkeen ja todisti lildalaisille, että lEsus on Kristus,
"l. 17:14,15.
on kaiwettu.
les. 4°: ,8.
puhuit
6.
exytyxen
on
nämät
Jumala,
Niin
tosin
Kosta
he
wastan ja pilkkaisit *, pu30.
ajat saldinut *, ja ilmoitta kaikille ihmisille disti hän waattensa f, ja sanoi heille: teidän
»verenne olkon teidän päänne päälle §: Tästejokapaikasa että he parannuxen tekisit, s
11,
l. 14:16.
des minä menen wiatoinna pakanain tygö.
'
12.
1> Tit. 1:
-j-Match. 10:14. Ap.T. 13:51.
«n
päiwän
faäranyr,
31. Sillä hän
sin
§ 2 Sain. 1:16. Hes. 33: 4.
jona hän on maan piirin duomiyepa rvanhurstaudesa, sen miehen kaurra, jonga 7. Ia hän siirsi itzensä sieldä, ja meni yhden
hän on saaranyr *, ja jokaiyelle ilmoina huoneseen, jonga nimi oli Justus, se oli Iv?
uston, siinä erra hän hänen kuolluijta he- malam palwelewainen jonga huone oli läsnä
*l. 10: 42.
Synagogam.
rarri. f
1-l. 4: w.
ylösnousemiSynagogan ylimmäikuolluitten
8. Mutta
kuulit
Koffa
he
32.
sen, niin muutamat nauroit sitä, waan toiset nen ustoiHEßran päälle kaiken hänen huonensanoit: Me tahdomme sinua siitä wielä kuu- sa kansi». Ia monda Korinthiläisistä jotka
*

,

,

lella.
33. Ia niin Pawali laxi heidän kesseldänsä.
34. Ia muutamat miehet ripuit hänesä, ja
myös Dionisius oli,
ustoit: Zoidenga
yxi Raadista, ja yxi waimo nimeldä Daniarts, ja muita heidän kansansa.

seasa

18.

Luku.

i. pawaii tule Rorinthoon, pitä Majaa Aqwilan tykönä, saarna, kärsi pilkkaa, neuwotan
n. Matkusta lerusalemita.kohden
HLRralda. paikkakundain
j« wahwismonikahtain
m. Apollo tule lliphesoon, opetta,
ta weljejä.
neuwotan Aqwilata, saatta paljon hyödytystä.

1 Kor. 1:14.
ustoit ja kastettin.
9. MuttaHEßra sanoi yöllä Pawalille näwyn

kuulit,

'

kautta: älä pelkä

»vaikene:

",

waan puhu, ja älä

"l. ,;:n.

10. Sillä minä olen sinun kansas, ja ei
yhdengän pidä karkaman sinun paälley
wahingoirramaan sinua; sillä minulla
on
Raupungisa.

rasa

io: 16.

Niin hän istui siellä ajastajan ja kuusi
kuukautta, ja opetti heille Jumalan sanM
12. Mutta koffa Gallio oli Maanwanhin
Akajasa, karkaisit Juvalaiset yximielisesti Pa,
11.

walin päälle, ja weit hänen Duomioistuimen
läxi Pawali Athenasta, ja tuli eteen.
Korinthioon.
iz. Sanoden; Tämä neuwo Kansaa päl2. Ja löysi siM yhden Juvalaisen
welemaan lumalata mastoin Lakia.
mmeldä, Pöntöstä sukMn, joka äsken Ita14. Kösta

I. /senjälkeen
>»<

.

14. Kosta

Luk.

Teot.

Pawali rupeis suutansa awamaan, kuulit, otit he hänen tygönsä, ja selitit tarkem,
masta hänelle Jumalan tien.
Nom. 16: 3.
27. Mutta kuin hän tahdoi mennä Akajaan
kirjoitit weljet ja neuwoit Opetuslapsia chändä
korjamaän. Ia kosta hän sinne tuli, autti hän
paljo

sanoi Gallio Juvalaisille: jos olis jotakin
wääryttä, eli iomkin hirmuista työtä tehty, o
ludalaiftt, niin olis kohtullinen, että minä
teitä kuulisin.
15. Mutta joskysymys on opista, ja sanoista, ja teidän Laistanne, niin katzokat itze: en
minä mhdo niiden Duomari olla.
heidän Duomioistuimen

16.

Ia

17.

Niin kaikki Grekiläiset otit kiinni Sos-

edestä.

17

,8. 19-

ajoi pois

'

niitä jotka ustoit armon kautta.

1 Kor. z : 6.
28. Sillä hän woitti miehullisesti ludalaiset, ja osotci julkisesti Raamatuista, että lEon Kristus.

sus

ry. Kuku.
thenen' Synagogan Päämiehen, ja piexit häja
ei
edesä:
Gallio
niitä
nen Duomioistuimen
1. pawali tulduansa Ephesoon opetta kastesta,
1 Kor. 1:1.
ja saarna siellä kaxi ajastaikaa, v. Noidat
mitan totellut.
hä<
11. 18. Mutta Pawali oli wiclä siellä pitkän wäistän pahalda hengeldä. ui. Jumalan sana
weljet
menesty;
pawali
ja
hywästi
purjehti Syhangiye Jerusalemiin,
ajan, ja jätti
piaseppa Demetrius nosta metelin, joka
tusti»
man ja hänen kansansa Priffilla ja Aqwila, häikytetan.
'

,

,

ja hän ajeli päänsä Kenkreisä; sillä
Ap. T.
lupaus.
4 Mvs. 6: z.
~

hänellä oli
21:2;.

19. Ia tuli Ephesoon, ja jätti ne sinne: mutta itze hän meni Synagogaan, ja puhui Ju-

I. c«iin tapahtui kosta Apollo

oli Korinthosa,
että Pawali matkusti läpitze ylimaakun.
daan, ja tuli Ephesoon: ja löysi muutamia

Opetuslapsia.
valaisten kansa:
2. Ia sanoi heille: Olettako te saanet Py,
että
enämmän
händä,
hän
20. Ia he rukoilit
tykönänsä,
Hengen, sittekuin te uskoitte *? He sanoit
wiiwyis
hän
aikaa
waan ei hän
heidän
en me ensingän ole kuullet, ios Pyhä
hänelle:
tahtonut:
21. Mutta jätti heidän hywästi, sanoden: Hengi lienekän.
"Ioh.?:,?. Ap. 3. 12:44.
minun tule kaiketi mennä Jerusalemiin tälle
3. Ia hän sanoi heille: Millasta te olette
juhlalle kuin nyt lähesty: Mutta sitte minä pa- kastetut? He sanoit: JohannexenKastella.
lajan, jos Jumala suo*, teidän tygönne. Matth. 3: 11. Mark. 1: 4, 8. iuk. 3: 16.
loh. 1: 26. Ap. T. 1: 5. l. 11: 16.
Ia niin hän läxi matkaan Ephesosta.
sl. 19: 21. 1 Kor. 4: 19. Ebr. 6 :,z.
4. Nnn sanoi Pawali: Johannes tosin kasti
parannuxen Kastella, sanoden Kansalle, että
I"k. 4-15.
ja
22. Ia tuli Sesareaan, meni ylös,
ter- heidän piti uskoman sen päälle joka hänen jälja
keensä tulewa oli, se on Kristuxen lEsuxen
wehti Serakundaa, meni alas Antiokiaan. päälle.
23. Ia »vietti siellä hetken aikaa, ia meni sitte malkaansa, ja waelsi järjestänsä Galatian
5. Niin ne jotka sen kuulit, kastetttn HERja Phrygicm maakunnan läpitze, wahwistain
kaikkia Opetuslapsia.
m. 24. Niin tuli Ephesoon yri ludan mies,
Apollo*nimeldä, Alerandriasta sukuisin, puhelias mies, ja M:Mwa Raamatussa.
1 Kor. 1: 12.
opettu HERran tielle: ja oli
oli
Tämä
25.
palawa hengesä, puhui ja opetti wisusti HERmsta, ja tiesi ainoasta Johannexen Kasteen.
26. Tämä rupeis rohkiasti Synagogasi» opettamaan. Kosta Aqwila ja Pristilia hänen
'

"'

*

ran

lEsuxen Nimeen.
Ia kuin Pawali pani kätensä heidän päällensä tuli Pyhä Hengi heidän päällensä, ja he
1.,: 4.
puhuit kielillä ja ennustit.
l. 6: s.
l.8: 17. l. io: 46. l. 11: 15.
7. Ia kaikki ne miehet olit lähes kaxitoista»
kymmendä.
8 Niin hän meni Synagogaan, ja saarnais
6.

,

'

rohkiasti, kolme Kuukautta, opetti ja neuwoi

heitä Jumalan waldakunnasta.
9.

Mutta kuin muutamat heistä paaduit, ja

(Z)

ei

Avostolitten
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ei ustonet', waan panettelit HERran tietä yhteisen Kansa edesä, meni hän pois heidän tyköänsä, ja eroitti Opetuslapset, ja puhui jokapäiwä yhden miehen Skoulusa, jokakutzuttin Tyrannus.
Tim. i: 15.
ajastaikaa,
niin että
io. Ia sitä tehtin kaxi
jotka
kuulla
ne,
asuit,
kaikki
Masa
sait
HERran lEsuxen sanan, sekä ludalaiftt että Gre*

«

19-

Luk.

21. Kosta nämät toimitetut olit, aikoi Pa,
wali Hengessä Masevonian ja Akajan läpitze
waelda Jerusalemiin f, sanoden: sittekuin minä siellä ollut olen, täyty minun myös Romun mennä.
*I. ,8: 21. 1) Rom. 15: »5.
Gal. 2: i.
'

Niin hän lähetti Masedoniaan kaxi

niistä, jotka händä palwelit', Timotheuxen,a
Erastuxen, mutta itze hän jäi helkexi aikaa A22.

kilaiftt.
11. Ia Jumala teki Pawalin kätten kautta, siaan.
IV.
ei wähia »voimallisia töitä:

"l.

sillä

,3:5.

ajalla nousi, ei wähin
23.
kapina siitä tiestä.
Mark. 16: 20. Ap. T. 14: Z.
12. Niin että hikiliinat jaesiliinat hänelfihol24. Sillä yxi hopiaftppä Demetrius nimelja
päälle
mudit
luodä,
tuotin',
teki Dianalle hopiaisia Templitä, josta
simaisten
dansa
wuit heistä, ja pahat henget heistä läxit ulos. niille oli ei wähin woitto ', jotka sitä wirkaa
'

Mutta

l. 5: 15.
11. iz. Niin muutamat ludaHliset waelsit
maiymbäri, jotka olit lumojat, ja
nita HERran lEsuxen Nimeä nlideffHäällä
joilla pahat henget olit, ja sanoit: me wannotamme teitä lEsuxen puolesta, jota Pawali

kuMA

saarna.
14. Ia muutamat niiden seasa kuin tätä teit,
olit seitzemän Skewan Juvalaisten ylimmäisen
poikaa.
~

.......

Papin
is. Mutta paha hengi wastais, ja sanoi: IE:
ja Pawalin minä tiedän,
suxen minä tunnen,
mutta mitkä te oletta?
16. Ia se ihminen, josa paha hengi oli, karkais heidän päällensä, ja woitti heidän, ja paiskais heidän alansa, niin että he alasti ja haawoitettuna pääsit siitä huonesta ulos pakenemaan.
lii. 17. Ia tämä tuli tietäwäxi sekä kaikille
...

.....

jotka Ephesosa
Judalaisille että Grekiläisillepäälle,
ja HERkaikkein
pelko
ja
tuli
asuit:
ylistettin.
ran lEsuxen nimi suuresti
18. Ia tuli myös monda niistä, jotka ustoit,
tekonsa.
tunnustit ja ilmoitit heidän
19. Ia monda niistä jotka hembeitä juonia

pidit.

'

l. 16:

,6.

Ne hän kutzui kokoon, ja jotka senkaltaistyötä
ta
teit, m sanoi: Miehet, te tiedätte että MiMä on tästä lvirasm jaio »voitto:
te näette ,a tuuletta, ettei ainoasti Ephesosa, mutta lähes kaikesa Asiasa on
tämä Pawali ussottaimt ja käändänyt pois
paljo Kansaa, sanoden ettei ne ole Jumalat,
kuin ihmisten käsillä tehdän.
Ps. 115: 4. Jer. io: 3. Vak 6:
27. Niin ei ainoasti meidän Mirastamme
waam ole, ettei se meille häpiäri rulisi: mutta nlyös sen suuren naisjumalan Dianan Templi ei miliäkän pidetä, ja hänen korkia kunniansa on hukkuma, jota koko Asia, ja kaikki mailma palwele.
28. Mutta kosta he nämät kuulit, tulit he
tapten wihaa ia huusi, sanoden: suuri on Ephesiläisten Diana
29. Ia kaikki Kaupungi mli metelitä täyteen, ja he karkaisit r-ximielisesti Kahellus paikkaan, ja olit kiinni Gaiurcn ia Aristarkuxen,
jotka olit Mastdoniasm, Pawalin mackakum25.

"

panit.

30.

Mutm kuin

Pawali tahdoi Kansi»

se-

harjoitellet olit, toit kirjat, ja poltit kaikkein kaan mennä, niin ei opetuslapset hända laskeoli, niin net.
Ia kosta nilden hinda laskettu
nähden:wiisikymmendä
hopiapennintuhatta
lönttin
31. Ia muutamat Päämiehet Asiasta,,'otka
hänen ystäwälisä olit, lähetit hänen tygönsä,
ja rukoilit ettei hänen pitänyt Kahellus paik-20. Niin »voimallisesti kaswoi HERran
Ap.T.
kaan
55:».
6:7.
itziänsä andaman.
ja
les.
na, wahwistui.
l. 12: 24.
32. Ia muutamat muuta huusit: niin että

sa-

joukko

Luk.

Teot.
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ja
joukko oli peräti sekasiurassm, enin osa ei oli heitä monilla sanoilla neuwonut, tuli hän
tiennyt nlingätähden he olit tullet kokoon.
Grekan maalle.
33. Niin muutamat Kansasta »vedit edes A< 3. Ia wiiwyi siellä kolme Kuukautta, ja että
lexandrin jonga ludalaiset eceenja syöxit. Niin ludalaiftt wäjyit händä, kosta hänen piti SyAlexander willais kädellänsä, tahdoi edes- ttään menemän, aikoi hän valaita Masevo»
l.
17.
nian kautta.
tänsä »vastata Kansan edesä.
että
ymmärsit,
hän
Juva4. Mutta Sopater Bereasta seurais händH
34. Kosta he siis
yhteen
läsuuhun,
kaiM
oli,
Asiaan
lainen
huusit he
asti: »vaan Tessalonikasta Aristarkus*
Ephesija GajnsfDerbenista, ja Tija
ja
on
hetke,
Sekundus,
Suuri
sanoit:
hes kaxi
§;
Mutta
Diana.
Asiasta Tykikus ja TroMen
molheus
hillinytKansan,
kuin
phimus.ff
Mutta
oli
Kanseleri
35.
»19:29. f 1 Kor. 1:14.
19.

20.

:

'

«:

"

*

-Epheson miehet, kuka on se ihmi- § Ap.T. 16: i.
Eph. 6: 21. Kol. 4:7.
sanoi hän:
nen, joka ei tiedä, että Epheson Kaupungi »Tim. 4:, 2. Tit. 3:12. ff Ap.T. 21:29.
palvele sitä suurta naisjumälataDianata, ja 5. Nämät läxit edellä, ja odotit meitä TroKuwaa?
adasa.
jälkeen Pääsiäiz6. Nyt, ettei taita sanoa sitä »vastan, niin 6. Mutta me purjehdimme
ja
tyhmäsPhilippistä,
mitan
teitänne,
sen
ja
älkär
gsettakat siis
tulimma heidän tygönsä
ti tehkö.
Troadaan »viitenä päiwänä, ja wiiwyimme
37. Sillä te oletta namät miehet wetanet e- siellä seitzemän päiwää.
11. 7. Mutta ensimmäisenä lspopäiwänä, kosVeS, jotka ei Kirkon warkat, eikä teidän naisjumalanne pilkkojat ole.
ka Opetuslapset kokounnuit leipää taitta38. Jos siis Demetriuxella ja niillä jotka hä- maan', saarnais heille Pawali, ja toisena
nen kansansa wirkamiehet owat. on jongun päiwänä tahdoi hän matkusta; ja pidensi
'l. 2:4,, 46.
kansa tekemistä, niin pidetän Laki ja oikeus, saarnan puoli yöhön asti.
toiMaanwanhimmat,
kyntilätä
myös
kandakan
monda
sytytetyt
8.
olit
Ia
owat
Salisi»,
.

.

nen toisensa päälle.
39. Mutta jos teillä on muuta kandamista,
niin ratkaistakan toimellssesa kokouxeja:
4<?. Sillä waara on, että me nuhteseen tule tämän päiwäisen kapinan tähden, kuin ei
yhtän syytä ole, josta me taidaisimma tämän
metelin tähden tilin tehdä. Ia kuin hän
nämät sanonut oli, lasti hän Kansan menemään.

josa me olimma kooft».

Niin yxi nuorukainen nimeldä Eutykus,
ja raukeis sywään uneen, ja
Pawalin kauwan puhuesa, tuli hän unelda
9.

istui akkunalla,

woiduxi, ja langeis alas kolmannesta ullakosta: ja otettin kuolluna ylös.
10. Niin Pawali astui alas, ja
lasti itzensä
hanen päällensä* ja otti syliinsä, ja sanoi: älkät kapinoitko, sillä hänen sielunsa on wielä

*i Kun. 17:21. 2 Kun. 4: ,4.
hanesä.
20. Luku.
11. Niin hän nousi, ja taitti leipää, ja söi,
ja puheli kauwan heidän kansansa, päiwän
i. Sitte waelda pawali muutaman, maakunn.
asti, niin hän läxi matkaansa.
Lroadaan.
koittamaan
ja
läpitze
tule
Herätlä siellä
nain
12. Niin he toit
Lutykuxe», kuolluista, m. Senjälkeen tulduannuorukaisen eläwänä, ja
Epheson Seurakunnan tulit siitä
sa Miletoonel»kutzutta
suuresti
lohdmetuxi.
wanhimmat papit sinne, neuwo heitä kiiwaum 13. Mutta me astuimma hahteen, ja purhywästi.
ystawällisydeft
jättä
teen, ja
heidän
jehdlmma Astoniin, i'a mhdoimma
siellä Pakapina lakkais, kutzui Pawali walin otta sisälle; sillä
I.
oli niin kästenyt,

sen

sittekuin
Opetuslapset tygönsä

ja läxi Matkaansa Masedoniaan.

Ia

14. Kosta

hän Astonisi» meidän kansamme yhhänen sisälle, ja,tulimma

Tim. i ;.
teen tuli, otimma me
kuin hän ne maakunnat waelsi, ja Mitylenäan.
(Z2)
i

2.

hän

ja terwehti heitä, ja tahtoi itze maata myöden mennä.

:

15. Sieldä

20. Luk.
Apostolitten
15. Sieldä me purjehdimma, ja tulimma moirramasia teille kaikkea Jumalan nmtoisena päiwänä Kion kohdalle. Ia taas päi- xvoa.
wää jälkeen tulimma me Samoon, jawiiwy- 28.
orrakar siis iyesiänne waari,
päiwää
jälkeen
ja
Trogylliosa.
imme
tulimkaikesta laumasta *, johon pyhä Hengi
Ia
ma me Miletoon.
on reidän pispaxi parmur f, kaiyemaan
16. Sillä Pawali oli aikonut purjehtia Jumalan Seurakundaa, jonga hau omal-.
Epheson ohitze, ettei hän Asiasa aikaa kulutai- la verellänsä ansainur on. §
si ; sillä hän kiiruhti jos hänelle olis mahdol- 1 Tim. 4.16. 1 Petr. 5:2. 1-1 Tim. 3:1,2.
linen ollut ", Heluntaixi Jerusalemiin.
Kol. 1:14.^
§ Eph. 1:7.
l. 21: 4: i2.
29. Sillä minä tiedän minun lähtemiseni
17. Mutta hän lähetti Miletosta sanan Ephe- jälkeen tuleman teidän sekaanne hirmuiset su2 Pet. 2: i.
foon, ja kutzutti Seurakunnan
det', jotka ei laumaa säästä:
jotmiehet,
18. Koffa he tulit hänen tyaönsä, sanoi han
Ia
teistänne*
itze
nousemat
30.
olen
wääryttä
pois
kuinga
Opetusmina
ollut kaiken ka
puhuwat wetäxensä
heille: te tiedätte
ajan teidän tykönänne ensimmäisestä päiwästä lapsia peräänsä.
1 loh. 2: ,9.
l, 19:10.
kuin minä Asiaan tulin:
31. Sentähden walwokat, muistain, etten
19. Palwellen HERraa kaikella sydämen minä kolmena ajastakana' ole lakannut yöllä
nöyrydellä, ja monilla kyyneleillä, ja kiusau- ja päitvällä teitä kyyneleillä neuwomasta itzel. 19: i».
rilla, jotka minulle ludalaisten wäjymisistä kutakin.
tapahtuit:
weljer, mina annan
nyr,
rakkar
32. Ia
äo. Erren minä ole mitan rarpellisia teidän Jumalan, ja hanm armonsa sanan
teildä salannur, jora en minä ole reille il- halduun, joka xvakewa on tcira rakendamoittanut, ja olen reille opermnur, julki- maan, ja andamaan teille perinnön kaik180

*

,

«'

*

'

'

*

kein
sesti ja huone huonelda.
seasa. l. 9: ,1. Eph. i:>B.
21. Todistain sekä Juvalaisille että Grekiläi33. En minä ole yhdengän hopiara eli
sille sitä käändymysta, kuin Jumalan tygö on, kuldaa elikkä waarreira pv^ranyr.
ja sitä ustoa, joka meidän HERran lEsuxen 1 Sam. 12: 3. 1 Kor. 9:12. 2 Kor. 11: 9.
l. 12: 13.
Kristuxen päälle on. Matt. i:,;. 3^.24:47.
minä sidottuna Hengesä
22. Ia nyt
34. Waan ts itze tiedätte että nämät kädet
matkustan Jerusalemiin, engä tiedä mitä mi- owat minua tarpeistmi', ja niitä jotka minun
nulle siellä tapahtuman pitä:
'l. ,8:;.
kansiini olit, palivellet.
jokaitzesa
KauPyhä
Hengi
1
Kor.
2 Thess. 3:8.
2,923. Waan että
4:12. 1 Thcss.
pungisa tunnusta, ja sano sitet ja murhet mi3f. Kaikki olen minä teille osottanut, että niin
l. 21:4.«, nnun edesäni olewan.
pim työtä tehtäinän: heikkoja korjattaman, ja
-24. Mutta en minä siitä lukua pidä, engc» muistectaman HERran lEsuxen sanoja, kuin
tottele paljo hengestäni *; että minä juoxuni hän sanoi: auruamdi on anda ku,n otra.
päättäisin ilolla, ja sen wiran jonga minä olen 36. Ia kuin hän nämät sanonut oli, langeis
HErralda lEsuxelda saanut f, lodismxeni hän poimillensa, ja tukoili kaikkein heidän kanEwangeliumia Jumalan armosta.
l, 21: 5.
sansa;
K.
»1.21:,,. Ilm. k.
f-Gal. i.-l. Tit 1:;.
37. Ia suuri itku tuli heille kaikille, ja lan25. Ia nyt katzo, minä tiedän ettet te sillen geisit
Pawalin kaulaan, ja suuta annoit häkaikki te joidensaa nähdä minun kastvojani,
nen.
ga kautta minä olen waeldanut, ja Jumalan
38-Murhettien suuresti sen sanan tähden, kuin
waldakundaa saarnannut.
26. Sentähden minä todistan teille tänäpä- hau oli sanonut, ettei heidän pitänyt enämbi
nä, että minä olen wiatoin kaikkein »verestä. hänen kaswojansa näkemän. Ia he saatit
27. Sillä en nnna ole ejiänyr irMU, il- händä hahteen.
«:

21.

L.uku.

Luk.

Teot.
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21.

jonga tämä wyö on, pitä ludalaiftt niin le>
2i. Luku.
ja andaman ylön paka1. pawali waelda Miletosta, monikahtain rusalemisa sitoman,
nain
l.»°:,;.
läpiye,
käsiin.
paikkakundain
wastoin waroituxia, Je12. Mutta kosta me
rusalemiin; n Iosi» hän, weljein neuwosta,
kuulimma, rukoipuhdista itziansä Lempissä, ui. ludalaiftt tah- limme, sekä me, että muut jotka siinä olit,
toivat hänen tappa; mutta Sadanpäämies pe- ettei
pitänyt Jerusalemiin menemän.
lasta hänen siitä.
Niin
Pawali
13.
wastais : Mitä te teette, etja
tä
te
itkette,
tapahtui,
että
minun sydändäni?
me
ulos
raskautatte
l.
siis
lastimme
ja heistä luowuimma, menimmä me Sillä minä olen walmis, en ainoasta sidotkohdastansa Koon, ja toisena päiwänä Rho- m, mutta myös kuolemaan
.

sen

hänen

Gösta

doon, ja

sieldä Pamraan.

HERran lEsuxen Nimen tähden.

l. 20: 24.
Ia kuin me sieldä hahden löysimme, joka
andanut itziänsä puhuttu yliPlMisiaan hangitzi, siihen me astuimme, ja 14. Ia ettei hän tydyimme,
tze, niin me siihen
sanoden: rapahläximme matkaan.
3. Ia kuin Syprus rupeis näkymään, ja rukon HGRran rahro!
me sen tvasemmalle puolelle jättänet olimma,
Matth. 6: 10. iuk. 11:2. l. 22: 42.
purjehdimme» me Syriaan, ja tulimma Tu15. Ia niiden päiwäin jälkeen tulimma me
tyhjettämän.
piti
ja menimmä Jerusalemiin.
walmixi,
se
roon: sillä siellä
haaxi
kuin
16.
tulit
löysimmä
Opetuslapsia,
me
muutamat Opetuslapset Sesaniin
Ia
4. Ia
2.

'

siellä seitzämän päiwää. Ia ns reasta meidän kansamme, ja toit yhden »vansanoit Pawalille Hengen kautta, ettei hänen han Opetuslapsen Sypristä, nimeldä Mnason, joka meitä piti huoneseensi» ottaman.
l. 20:2;.
pitänyt Jerusalemiin menemän.
tapahtui,
päiwät
me
ne
kosta
olim17. Waan kosta me tulimma Jerusalemiin,
Ia
5.
me olimma

ma »viettänet, niin me läximme matkaan, ja niin weljet mielellänsä meidän otit wastan.
11. ,8. Toisena päiwänä meni Pawali meihe saatit kaikki meitä »vaimoin ja lasten kansa
ulos Kaupungista, ja me langeisimme ranna- dän kansamme Jakobin* tygö, ja kaikki wan1. 20: ,6.
*l. 15.-,,. Gal. 1:19.
himmat olit läsnä.
sa polwillemme ja rukoilimnm.
6. Ia sitte kuin ms toinen toistamme terweh19. Kosta hän heitä oli terwehtänyt, jutteli
dimmä, niin me astuimma hahteen: waan he hän järjestänsä, mitä Jumala oli hänen Mirpalaisit kotiansa.
kansa kautta pakanain seasa tehnyt.
paätimmä
20. Mutta kuin he nämät kuulit, kunnioitit
purjehdus
meidän
7. Mutta mc
retkemme, tulimme Tyrosta Ptolomaidaan: he HERraa; ja sanoit hänelle: sinä näet ratettvehdimilia »veljiä, ja olimma päiwän hei- kas weli, kuinga monda tuhatta Juvalaista
owat ustonet, M ne kaikki Lain puolesta kiidän ttkönänsä.
päiwänä
me
wat*owat.
'Rom. 10:2. Gal. 1:14.
matkaan,
läximmä
8. Toisena
jotka Pawalin kansa olimma, ja tulimma
21. Mutta he owat sinusta kuullet, että sinä
Sesareaan: Ia menimmä Philippus'Ewan- opetat luopumista Moftxesta kaikille Judalaigelistan huoneseen, (joka oli yxi niistä seitzemäs- sille jotka pakanain seasa asuwat, ja sanot: ei
tä.) Ia jäimme hänen tygönsä.
heidän pidä ymbärileikkaman heidän lapsi»l. 6:z. 1.3:26,40.
ansa, eikä niiden säätyin jälkeen tvaeldaman.
neljä
22. Mikä siis on? kaiketi pitä Kansan tuletytärtäNeitzyttä, jot9. Ia hänellä oli
man kokoon, sillä heidän pitä saaman tietä sika ennustit.
päiwää,
10. Ia että me olimma siellä monda
nun tulleri.
tuli alas ludeasta yxi Propheta, Agabus ni23. Niin tee siis se kuin me sinulle sanomma.
meldä:
1.n:28.
Meillä on tasa neljä miestä, joilla on lupaus
11. Kosta hän tuli meidän tygömme: Otti heisänsä.
o Mos. 6:2, iz, 18.
l. ;o: 3.
jalkansa
ja
kätensä,
wyön,
Ap.
sitoi
T. 18: 18.
hän Pawalin
ja sanoi: niin
Pyhä Hengi: sen miehen, (Z 3)
24. Ota

sano

Avostolitttn
sinus heidän tätä: Kosta
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24. Ota ne tygös, ja puhdista
kansansa, jakuluta jotakin heidän tähtensä; että he ajelisit päänsä, ja siitä he kaikki ymmärtämät, ettei se mitan ole kuin he sinusta kuullet owat, mutta että sinäkin lvaeUaisit, niinkuin sinä olisit Lain pitäwä.
pakanoista »25. Mutta niistä jotka
ettei heipäättänet,
kirjoittanet
ja
lemma me
pitämään.
Waan
dän tarwita näistä mitan
että he niitä mälläisit, jotka epäjumalille owat uhratut, ja werta, ja läkähtynyttä, ja
l. 15:2°, ,9.
salawuoteutta.
otti
ne miehet tygönsä, ja
26. Niin Pawali
puhdisti itzeniä' toisena päiwänä heidän kansansa, ja meni Templiin, ja ilmoitti että puhkuin
distuxen päiwät olit täytetyt, siihenasti
jokaitzen edestä heidän seasansa uhri oli uhrattu.
l. 24: 13.
M. 27. Mutta koffa jo lähes seitzemän päinäit hänen ne Juvalaiset,
wää kulunut oli,Templisä,
ja kehoitit kaiken
jotka Asiasta olit
paistaisit
kätensä hänen paallenzä,
Kansan,
28. Huutain: Israelin miehet, autmkat:
paikoisa
Tämä on se mies joka kaikkia kaikisa
ja
ja
Lakia,
tätä
Kansaa,
opetta, mastoin
wienyt
semmengin
on
Grehän
tätä siaa. Ia
kiläiset Templiin, ja riiwais tämän py.han

21. 22.

Lttf.

ei hän oikein tainnut ymmällä
huminan tähden, kasti hän hänen wiedä lei-

riin.
35. Ia kuin hän astumitten eteen tuli, kan,
nertin hän sommiehildä Kansan wäkiwallan

tähden:

36. Sillä paljo Kansaa noudatit händä,

Luk. 2».- iz.
huutain: ota pois händä.
loh. 19:15. 71p.T22:22.
37- Ia kesta Pawali oli leiriin tulemallansa,
sanoi hän Sooai'päämichelle,ongo minulla lupa sinulle jomkin sanoa? Hän sanoi: taidatkös Grekan kielen?
38. Eckös sinä ole se Egyptin mies, joka en-

nen näitä päiwiä kapinan nostit, ja weit ko»
peen neliä tuhatta murhamiestä?
39- Nnn Pawali sanoi: minä olen luda<
lainen Tarsistc»', yxi kuuluisan Kaupungin
asuwainen Silisiasta, minä rukoilen sinua,
salli minun puhua Kansalle.

1.22:3.

Ia kuin hän sallei, niin Pawali ftisoi
astutmwilla, ja »iittais kädellensä Kansan
puoleen ': Kosta suuri waircneminen tuli, pv,
hui hän heille Hebrean kielellä, ja sanoi:
40.

22^Luku.

saatuansa, pitä puhen Iv»
heille hänen käändymi29
Ephesosta hänen kansansa Kaupungisa, ja he sensä muodon, ja kulzumisensa. v. Judalaiset
kiukuilzewat händä
ja
luulit ettäPawalis oli hänen Templiin wienyt.) mudella kuulustelda. wastan, hän otetan jub
l. 2o: 4.
rakkat weljet ja Isät, kuulkat
Kaupungi
koko
nosti metelin, ja i. Miehet,
Niin
30.
»"». minun
ja
edeswastaustani, kuin minä teilPawalin kiin-ja
wäki juoxit kokoon: he otit Tm,plism,
le sanon.
ni», ja riepoitit hänen ulos
2. (Kosta he kuulit hänen Hebrean kielellä
»1.26:21.
kohta owet suljettin.
mppa,
puhuman, waikenit he enämmin. Ia
nun
heillensa
2i. Ia kuin he tahdoit hanen
sanoi:)
sanan,
etsotajoukon
hän
Päämies sai
ylimmäinen
3. Minä olen ludan mies, Tarsosa Silitä koko Jerusalem oli kehoitettu. Sadanpääsyndynyt, ,a tasa Kaupungisa kasivatetja
siasa
32. Se otti kohta sotawake
tu
tygönsä.
MutGamalielin
juosten
f jalkain juuresa, opetettu wiheidän
ja
miehiä tuli Sodanpäämiehen ja sotaiväe.n, susti Wanhimbain
Laisa, ja olin Jumalan
ta kosia he näit
puolesta
kiiwas
§,
niinkuin
tekin kaikki oletta
hosumasta.
lakkaisit he Pawalita
tänäpänä:
otti
2 Kor. 11:2,.
lähestyi,
hänen
1.21.-29.
päämies
hän
n Kosta
5: 34' s Nom. 10:2. Gal. 1:14.
kiinni jakasti sitoa kahdella kahlella: jakysyi, 1/Ap.T. olen
tätä tietä wainonnut kuolemaan
tehnyt?
oli
4.
Ia
eli
mitä
hän
olis,
kuka hän
ja
asti,
yxi
toinen
andain ylön fangiuxiin sekä miesitoin
sitä,
huusi
Kansasta
34. Mutta
'

(Silli he olit ennen nähnet Trophimon

'

I, pawallV luwan

dalaisten

jutellen

<

*

,

*

hiä

23. Luk.
hiä että waimoja.
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16. Ia miras n?r wiiwMeler? nousi,
l.8:,. 1.9:2.
Gal. 1:13. 1 Tim. 1: 13. ja anna sinus kastaa japestä pois sinun sfn;. Niinkuin myös ylimmäinen Pappi, jakoko dio *, ja aurihuuda HERran nime.
owat,
1.2:33.
Wanhimbain joukko minun todistajani
joilda minä otin lähetyskirjat weljein tygö, ja
17. Niin tapahtui, kosta minä Jerusalemiin
waelsin Damastuun*, että minä ne, jotka palaisin', ja rukoilin Templisä, että minä
1 Kor.

15: y.

*

olit, olisin sidottuna tuonut Jerusalesiel ä rangaistaa.
*l. 26:

miin

tulin horroxiin:

,2.

6. Niin tapahtui minun matkaasi» ollesani,
ja lähestyisäniDamastua puolipäiwän aikaan,
että suuri kirkkaus walaisi äkildä* Taiwahasta
'1.9:3. 1.,6:i,.
minua ymbäri.
1 Kor
15: 8.
7. Ia minä langeisin maahan, ja kuulin
äänen minulleni sanowkn: Saul, Saul, mi,
xi» minua rvainor^
8. Niin minä wastaisin: kuka sinä olet,
minulle: minä olen lEHän sanoi
HERra?
jota
Nazarethistä,
sinä »vainot.
sus Mutta ne jotka minun
kansani olit, näit
9.
kyllä kirkkauden ja peljästyit: waan ei he hänen äändänsä kuullet jokaminua puhutteli.
Dan. io: 7. W. T. 9: 7.
12. Niin minä
HERra, mitä minun pitä tekemän? Mutm HERra sanoi minulle: Nouse ja Mne Damastuun, ja siellä
sinulle sanotan kaikki mIM sinun on säätty teh-

ja

»1.9:26.

Ia näjin hänen minulle sanoman: riennä
lähde kiirusti Jerusalemista; sillä ei he ota

18.

wastan sinun todistustas minusta.
19. Ia minä sanoin: HERra, itze he tietäwät, että minä panin torniin ja piexin jokaihesi» Synagogasi» niitä kuin sinun päälles uskoit.
20. Ia kosta Stephanin sinun palwelias

weri wuodatetin, olin minä myös siiliä läsnä,
ja mielistyin hänen kuolemaansa, ja wartioitzin
niiden »vaatteita, kuin hänen tapoit.
l. 7: ZB. l. 3: 1.
21. Ia hän sanoi minulle: mene: sillä minä
lähetän sinun kauwas pakanain tygö.
1.9:15. 1.13:2. Gal. i: 15. l. 2: 8»
Eph. 3: 8. 2Tim. 1:11.
11. 22. Ia he kuulit händä tähän
ti, niin he korotit äänensä ja sanoit: ota pois'
senkaltainen ihminen maan pääldä: sillä ei hänen yle tumallinen elää.
l. 21: ,6.
>'
daxes.
23. Ia kuin he niin huusit, heittelit »vaattei11. Ia tvssa «n minä nähnyt
walkeuden tansa
ja paistaisit tomua tuuleen:
kirkkauden tähden, mlutettin minä käsistä
Andoi Sodanpäämies hänen wiedä leiniildä kuin minun kansani olit, ja tulin Da- riin,24.ja käski piestä ja tutkia, että
hän olis saamastuun.
päällensä
lietä,
mingätähden
nut
niin
hänen
i2Ia siellä oli yxi jumalinen mies Lain jälhuultin.
keen, Ananias nimeldä, hänellä oli hywä
Kosta'händä nuorilla sidoi, sanoi Patodistus kaikkilda ludalaisilda, jotka siellä wali25.Sadanpäämiehelle,
joka läsnä seisoi: onl. 9: ,o, 17.
asuil.
gosta
tiedän kohtullinen Romalaista hosua il13. Hän tuli minun tygöni, seisoi ja sanoi man
1. 16: Z7.
duomitzemata?
weljeni
Saul,
minulle: rakas
sinun näkos
26. Kosta Sadanpäämies
kuuli, meni
jällen. Ia minä katzoin sillä hetkellä hänen
Sodanpäämiehen
tygö,
ilmoitti
hänelle,
hän
päällensä.
ja
sanoi:
mitäs
tahdot
tämä
mies
sillä
tehdä?
14. Niln hän sanoi: Meidän Isäimme Ju- on
Romalainen.
pitä
',
mala on sinun walmistanut että sinun
27. Niin sodanpäämies meni hänen tygönsä,
tundenmn hänen tahtonsa, ja näkemän sen
ja
sanoi hänelle: sanos minulle, jos sinä olet
äändä
ja
kuuleman
»vanhurstan,
hänen
,6: 16.
Romalainen?
Hän sanoi: olen niingin.
l
tansa.
Sodanpäämies
pitä
oleman
28.
hänen todistais. Sillä sinun
Ia
wastais: minä olen
jansa kaikkein ihmisten edesä, niistä kuin sinä suurella rahalla tämän Kaupungin oikeuden
»voitnähnyt ia kuullut olet.

sanaan as-

'

sen

*

*

saa

'

sen

suus-
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2?. Luk.
sanonut oli: tiili riita
wälille;
22.

sen

woittanut. Mutta Pawali sanoi: minä olen
7- Ia kuin hän
myös svndynyt (Romalainen.)
ja jouk,
Phariseusten ja Sadduseusten
29 Ia he läxit kohta hänen tyköänsä tutki- ko erkani.
8. Sillä Sadduftuxet sanowat: ettei kuol,
masta: Ia Sodanpäämiesrupeis pelkämään
sittekuin hän sai tietä hänen Romalaisen ole- luitten ylösnousemista*, eikä Engelita, eikä
Hengiä ole. mutta Phariseuxet tunnustamat
wan etta hän hänen sitonut oli.
päiwänä
tahdoi hän wi- molemmat.
Matth. ,2: 2,. Mark. ,z.
zc>. Mutta toisena
päällensä
20: 27.
mingätähden
iuk.
tietä,
hänen
summasti
päästi
ja
tuli
kannettu»,
Niin
siteistä,
hänen
suuri huuto, jaKirjanoppenet
9.
ludalaisilda
ja kasti ylimmäiset Papit, ja kaikein heidän Phariseusten lahwosta nousit, kilwoittelil ,a
Raadinsa tulla kokoon, ja andoi Pawalin tul- noit: en me mitan pahaa löydä tasa miehesa':
jos Hengi taikka Engeli on hänelle puhunut,
la heidän eteensä.
niin en ms mahda lumalata wastan sotia. ?
5l. 25: 2Z. l. 26: 31.
23. Luku.
l.z: 39.
pelkäis Sokapina
io.
että
nousi,
oikeuden
Ia
suuri
;
puolestansa
edesa
1. pawali wasta
josta phariseuxet ja Saddustuxet tulewat eripu» danpäämies, ettei he Pawalita rikki remäisisi,
raisexi keskenänsä, n. pawali lohduteta,,jaHNR- ja kasti sotawäen mennä alas, ja temmata pois
ralda: saa tietä händänsä wäiiyttäwän, anda händä heidän seastansi», ja leiriin wiedä.
ilmoitta Sodanpäamiehelle m. Sodanpää11. i,. Mutta yöllä
jälkeen, seisoi HERse»
mies läheltä hänen Maanherran tygö, kirjallisen ra hänen tykönänsä, ja sanoi: ole wahwasa
tiedon kansa.
turwasa*, Pawali: sillä niinkuin sinä olet mipäälle,
ja,saRaadin
nusta lerusalemisa todistanut, niin sinun pitä
Pawali kahahti weljet,
l.«>iinnoi:
rakkat
minä
olen
l. 18: 9.
miehet
Ronissakin todistaman.
tunnolla* waeldanurJu12. Ia kosta päiwä tuli, kokoisit heitänsä
kaikella
muutamat Juvalaisista, ja sadattelit itziäM
malan edesä rahan paiwäan asti.
1:
-»Tim.
sanoden, ettei heidän pitänyt ennen syömän eiZ.
«1.24:16.
2. Niin ylimmäinen Pappi Ananias kasti nii- kä juoman, kuin he Pawalin olisit tappanet.
V. 2Q, 3Q.
tä kuin läsnä seisoit, lyödä händä wasta suuta.
1 Kun. 22: 24.
Jer. 20: 2. loh. 18: 22. 12. Ia niitä oli enämbi kuin neljäkymmendä
g. Pawali sanoi hänelle : lyökön sinua Ju- miestä, jotka tämän walan tehnet olit.
mala, sinä walkexi tehty seinä*, istutko sinä
14. Ne menit ylimmäisten Pappein/ja wan,
jälken,
ja
inikästet
ja duomitzet minua Lain
himbain tygö, ja sanoit: me olemma sadatu?
lyödä
nua
mastoin Lakia f
xilla meitämme kironnet, ei ennen einettä maistamamme, kuin me Pawalin tapamme.
Matth. 23:27. f 3 Mos. 19: 3Zseisoit,
kuin
kiroisanoit:
lasna
15. Nyt siis ilmoilmkat Sodanpäämiehelle
4. Mutta ne
Pappia?
ja
ylimmäistä
Raadille, että hän huomena tois hänen teiJumalan
letko sinä
tiennyt,
en
minä
rakkat
dän
eteenne, niinkuin te tahdoisitta jotakin to5. Pawali sanoi:
weljet, händä ylimmäisexi Papixi: sillä kirjoi- dembata häneldä tiedustaa; mutta ennenkuin
tettu on: sinun Kansas ylimmäistä ei sinun hän lähesty, olemma me malmit händä tappa2 Mos. 22: 29.
maan.
pidä kiroileman.
»6. Kosta Pawalin sisaren poika heidän wä»
6. Kosta Pawali tiesi että heitä oli yxi
Phariseuxista, jymisensä kuuli, meni hän Leiriin, ja ilmoitti
Sadduseuxista, ja toinen
miehet rakkat weljet, nämät Pawalille.
huusi hän Raadin edesä:
ja
minä olen Phariseus Phariseuren poika, mi17. Niin Pawali kutzui yhden Sadanpääja
ymiehistä tygönsä, ja sanoi: wie tämä nuorunun päälleni kannetan toimon kuolluitten
l.
15,
24:
kainen Sodanpäämiehen tygö; sillä hänellä on
lösnousemisen tähden.
6.
jotakin hänelle sanomista.
5,
1.26:
Phss.3: 5.
«8- Niin
,

*

»:

sa-

-s-

sen

,

'

«

*

,

osa

osa

«.

'
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2?. 24. Lllk.
i>. Nna han om sen, ja saatti hänen So
dä wastan, nm sanokat Maanwanhimma»
danyäamiehen cygö, ia sanoi: sidottu Pcnvali edesä. Ole hnwästi!
kumu nnnun tligönsä, ja rukoili minua tätä
31. Ia Socamiehet otit Pawalin, niinkuin
nuorukaista sinun tygös saatta, jolla on sinulle heille kästetty oli, ja »veit hänen yöllä Antipatrideen.
jotakin sanomista.
19. Nun Sodanpäämies rupeis hänen kä3:. Ia toisena päiwänä annoit he ratzasmiesteensä, ja wei hänen erinänsä, ja kyseli hänel- ten händä seurata, ja palaisit leiriin.
dä: nmä on kuin sinulla on minulle ilmoit33. Kosta he tulit Sesareaan, ja annoitKirjan
Maanwanhimmalle, min he asetit myös
tamista?
20. Niin hän sanoi: ludalaiset owat päät< Pawalin hänen eteensä.
tänet sinua rukoilla, ettäs huomena tuottaisit
34. Kosta Maanlvanhin oli Kirjan lukenut,
jotakin
ja
kysynyt kusta maakunnasta hänen piti ole,
toeteen,
Raadin
niinkuin
Pawalin
man; ja että hän ymmärsi hänen Silisiasta odembata häneldä kuuldelisit.
21. Mutta älä heitä tottele ; sillä enämbi kuin lewan,
neljakymmendä miestä wäjy händä, jotka owat
35. Minä tahdon sinua kuulla, sanoi hän,
heitänsa sadattanet, ei ennen syömänsä eikä juo- kosta myös sinun päällekandajas tulemat edes.
lvansa, kuin hs hänen tappaisit: ja hs owat Ia kasti hänen kätkeä Herodexen Raadihuonenyt malmit, odottamasi», sinun lupamistas.
ui. 22. Niin Sodanpäämies lasti nuorukaimatkaansa, ja haasti händä kellengän
24. Luku.
masta, että hän nämät hänelle ilmoittanut oli.
1.ludalaiset kandawat pawalin päälle Maan23. Ia hän kutzui tygönsä kaxi Sadanpää- herran Felixen edesa. 11 pawali wasta rohkiasti
puolestansa, m. Loisella erällä kuuldele Felix
miestä, ja sanoi: walmistakat kaxi sataa
pawalin saarnaa ja peljästy siitä pawali jää
tamiestä menemään Sesareaan, ja seitzemän- fangiuteen.
kymmendä ratzasmiestä, jakaxi sataa keihäsI. «hiiden päiwän perästä meni Ananias ymiestä kolmannella hetkellä yöstä:
-6" limmäinen Pappi, wanhimbain ja
24. Ia walmistakat muutamia juhtia, että
päälle
ja
wie- selwäkielisen Terculluxen kansa Maanwanhimistuttawat,
he Pawalin niiden
wät terwenä Felixen Maanwanhimman tygö. man tygö, Pawalita wastan.
2. Ia kuin hän oli eteen kutzuttu, rupeis
25. Ia kirjoitti Kirjan tällä tawalla:
26. Klaudius Lysias, sille jalolle maanwan- Tertullus kandamacm, sanoden:
3. Me elämme hywälä rauhasa sinun kauthimmalle Felixelle terweyttä!
ja ne asiat kuin tasa Kansasa oikein ja hyolit
ottanet
tas,
ludalaiset
27. Tämän miehen
kiinni, ja tahdoit hänen tappa. Niin tulin mi- win tehdyt owat sinun toimelias, woimallinen
nä parhallansa sotawäellä sekaan, ia temmai- Felir, me aina ja jokapaikasa hywäxi oramme
sin hänen pois', että minä ymmärsin hänen kaikellq kiitorella.
l.
;,.
Romalaisen oleman.
4- Waan etten minä sinua kauwan wiiwy28. Ia kosta minä pyysin syytä tietä, mistä täisi, rukoilen minä sinua ettäs pikimäldäs meihe händä nuhtelit, niin minä wein hänen hei- tä kuulisit, sinun »vakudes tähden.
dän Naadinsa eteen.
5. Sillä ms olemma lonnnst tämän miehen
joka nosta kapinan kaikille Ju29. Ia löysin kannettawan hänen päällensä
kysymyxistä.
ymbäri
kuitengan
koko maan piirin ja on Naheidän Lakinsa
Ia ei
valaisille
heillä ollut yhtän kuoleman eli sidetten syytä. zareusten eriseuran Päämies :
6. Hän on kiusannut Templiäkin riiwata *;
30. Ia kuin minulle siitä waiymisestä ilmoitettin, jota ludalaiset hänelle walmistit, lä- jonga tähden me otimma hänen kiinni, ja tahhetin minä kohta hänen sinun tygös ja sanoin doimma duomita hanen meidän Lakimme jäl5 l. 21:28.
hänen päällekandajillensa : mitä teillä on hän- keen.
(Aa)
7- Mutta

se

seen.

sen

sanoso-

:

sen

-

*

«:

,

,
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7- Mutta Sodanpäämies Lysias tuli suurella mäellä siihen sekaan, ja päästi hänen meidän

l. 2;: 10.
l. 2,: ;2.
käsistämme:
8. Ia kasti hänen päällekandajansa tulla sinun tygös: josta sinä taidat itze tulkiten ymmärtä kaikista niistä kuin me hänen päällensä
kannamme.
9. Ia Juvalaiset tähän myös mielistyit, sanoden niin oleman.
11. io. Niin Pawali wastais, kosta Manwanhin händä »viitais puhumaan: Että minä tie,

dän sinun monda ajastaikaa ollen tämän Kantahdon minä pelkämätä edessan Duomarina,
wasmm.
täni
11. Sillä sinä taidat ymmärtä, ettei enämbi
ole kuin kaxitoistakymmendä päiwää, sittekuin
minä menin ylös Jerusalemiin rukoilemaan.
12. Ia ei he ole minua Templisäkän löytänet kampailemasta yhdengän kansa, ei kapineita

nostamasta Kansan seasa,

ei synagogisa, ei-

l 25: 8. l. ,8: 17.
kä Kaupungisa.
13. Ei he myös taida niitä wahwistaa, kuin
he minun päälleni kandawat.
14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että
minä tämän tien kautta, jonga he eriseuraxi
kutzuwat, niin palwelen minun Isaini lumalata, että minä uston kaikki kuin Laisa ja
propheraisa kirjouetur owar:
15. Ia pidän sin roiwon Jumalan puoleen, jora hekin iye odorrawar, errä kuolluirren ylösnousemus pira oleman, sekä
wanhurstaften erra wäarain

24. 25. Luk;
21. Mutta tämän yhden sanan tähden, kuin
minä heidän seasansa sessoisani, kuolluitten ylösnousemisesta, huudin, minä teildä tänäpänä
l. 2, :6.
l. 28: ,0.
dUomitaN.
22. Kosta Felix tämän kuuli, wiiwytti hän
heitä; sillä hän tiesi hywin tämän tien menon:
Ia sanoi kosta Lysias Sodanpäämies alas
cuie, niin minä tahdon tutkia teidän asiemne.
23. Ia kasti Sadanpäämiehen kätkeä Pawalin, ja andoi hänen saada lewon', ja ettei yhtäkän hänen omistansa keilttäisi händä palwelemasta, taikka käymästä hänen tykönänsä.
:

iii. 24.

tuli

Felix

oli, ja kutzutti Pawalin eteensä,
händä ussosta Kristuxen päälle.
Mutta kuin hän puhui »vanhurskaudesta

Juvalainen
ja kuuldeli
25.

ja puhtasia elämästä, ja tulewaisesta Duomiosta, peljästyi Felix, ja wastais: Mene tällä
tilan,
halvalla matkaas waan kosta minä
:

niin minä sinun tygöni kutzutan.

loh. 5:

28, 29.

saan

26. Toiwoi myös Pcuvalilda hänellensä rahaa annecmvan, että hän olis hänen päästänyt:
jongalähden hän myös usein hänen tygönsä kutzutti, ja vuheli hänen kansansa.
27. Kosta kaxi ajastaikaa kulunut oli, tuli
Felix
Porsius Festus Felixen siaan. Mutta
tahdoi ludalaisten mieldä noutaa, ja jättiPa,
walin sidottuna.
l. «5: 14.

25.

:

Dan.

l. 28: 16.
Mutta muutamain päiwäin perästä
emändänsä Drusillan kansa, joka
Nl. 27: Z.

Luku.

Festmen tuldua Maanhermxi, saa pawali
wastata ludalaisten kandeseen.
aina piramaän pahendamarroman oman Festus tahto h.men läbettä Jerusalemiin tutkitta, mutta hän lykka asiansa Ressarin ala. m.
runnon Jumalan ja ihmisien edesa.
juttele pawalin asian Agrippalle; joka
Festus
l. 23: 1. 1 Pet. 3: 16.
iye pawalia kuulla.
tahto
ajastajan
pe17. Mutta kosta minä monen
siis Festus oli tullut maakundaan,
uhria Kansalleni teke- l. -)»
rästä tulin almua jaRon,
Ooska
2:
meni
,5:
Gal.
10.
hän Sesareasta kolmannen päiwän
25.
mään: '1.11:29.
perästä
ylös
löyJerusalemiin.
18. Joisa muutamat ludalaiftt Asiasta
2. Niin ylimmäinen Pappi, ja ylimmäiset
ilman yhsit minun puhdistettuna Tcmplisä *,t.«:
26,27. ludalaisista tulit hänen eteensä Pawalita
detäkkän kapinam ja metelitä.
tykönäs
olla, tan, ja rukoilit händä,
tulis
loidenga
läsnä
16.
sinun
ja kanda, jos heillä jomkin on minua wastan.
3. Ia Pyysit häneldä suosiota händä kohtaan,
20. Eli fanokan nämät itze, jos he jotakin että hän kutzutais hänen Jerusalemiin: Ia
wääryttä owat minusa löytänet, kosta minä wäijyit hända tappaxensa tiellä.
16.

12:

2.

Ia senrahden minä harjoiran iyiani

1.

taas tilan

«.

*

was-

*

seisoin Raadin edesä.

4.

Niin

1 37
Teot.
25. Luk.
päälle kannetan, saa
4. Niin Festus »vastais, että. Pawali piti surmata, kuin se, jonga
päällekandajat
ja saa tilan edesrinnallensa,
Sesareasa,ja
että hän tahhywin käckeccämän
waelda.
pian
tänsä
sinne
wastam kandesta.
5 Mos. 1?: 4.
doi itze
17. Sentähden kosta he tänne kokoon tulit,
5. Jotka siis teidän seasanne, sanoi hän, »voimalliset oivat, ne tulkan alas meidäu kamam- istuin minä kohm toisena päiwänä wiiwvtteleme; ja jos jotakin wääryttä on tasa miehesä, mäm duomioistuimelle, jakastin miehen tuoda
edes.
niin kandakan he I)änen päällensä.
6. Kosta hän siis oli heidän tykönänsä »vii18. Koffa päällekandajat tulit, niin ei he yhpynyt enä kuin kymmenen päiwää, läxi hän tän syytä edestuonet niistä kuin minä luulin:
19. Mutta heillä oli muutamita kysymyxiä
alas Sesareaan Ia toisena päiwänä istui hän
ja
Duomioistuimelle, kasti Pawalin tuoda edes. händä wastan heidän taikauxistansi», ja yhdel7. Kosta hän oli tullutedes, seisoit ne luda- tä kuolluesta lEsuxesta, jonga Pawali todisti
laiset ymbärillä, jotka olit Jerusalemista tullet eläwän.
20. Waan että minä siitä kysymyxestä epäialas, ja toit edes monda ja suurta »vikaa Paklssyin minä jos hän olis tahtonut mennä
ei
»voinet
»vastan,
lin,
joita
he
wahwistan:
walita
ja siellä näistä duomitm.
minä
Jerusalemiin,
wastais
En
hän
edestänsä:
8. Sillä
TempLakia,
en
21.
mitan
rikkonut
ludalaisten
Mutta
kosta
Pawali lykkäis asiansa
ole
l. 24:
Keisarin tutkimisen ala, annoin minä hänen
lm, engä Keisarita wastan.
il. 9. Niin Festus tahdoi ludalaisten miel- kalketta, siihenasti kuin minä hänen Keisarin
dä nouta, wastais Pawalita, ja sanoi: tah- tygö lähetäisin.
22. Niin Agrippa sanoi Festuxelle: minä
dotkos mennä ylös Jerusalemiin, ja siellä näiskuulisin myös mielelläni sitä miestä. Hän satä oikeudella seisoa minun edesäni?
minä
io. Mutta Pawali sanoi
seison Kei- noi: huomena saat sinä händä kuulla.
ja
cule
minua
duo23. Ia toisena päiwänä tuli Agrippa jaVersarin oikeuden edesä, siinä
wääryttä
minä
ole
mitan
Juvalaisille
nise suurella koreudella, ja menit Raastupaan,
mita: en
tehnyt, kuin sinä itzekkin parammin tiedät.
Päämiesten ja.Kaupungin ylimmäisten kansi»,
ja PawallHotin edes Festuxen kästyn jälkeen.
11. Sillä jos minä olen jongun »vahingoittanut, eli minun hengeni rikkonut, niin en minä
24. Ia Festus sanoi: Kuningas Agrippa,
jos
mitan
ja
kuolemaca
ei
taas
kaikki
miehet, jotka tasa meidän kansamme
wältä
tahdo
niistä ole, kuin he minun päälleni kandawat, oletta, te näette sen, josta kaikki Juvalaistenja
niin ei yxikän taida minua anda heidän käsiin- joukko on minua rukoillut, Jerusalemisi»
'l. ,8:14. myös täällä, huutain, ettei hänen pidäis
sä ': minä turwan Keisarihin.
puhutteli
Raadia, ja enämbi elämän.
12. Silloin Festus
wastais: Keisarihin sinä turwaisit, Keisarin 25. Mutta kuin minä ymmärsin, *:ettei hän
ja että
ollut mitan kuoleman ansiota tehnyt
tygö pltä myös sinun menemän.
päiwät
kuin
muutamat
olit
myös
m. iz. Mutta
itze turwais Keisariin, niin minä
hän
l. 2,: 9.
kulunet, tuli Kuniogas Agrippa ja Vernise aimoin hänen sinne lähettä.
l.
26:
alas Sesareaan Festusta tcrwehtämään.
31.
26. Josta ei minulla ole mitan wahwaa
14. Ia kuin he siellä monda päiwää wiiwyit,
jutteli Festus Pawalin asian Kuningalle, ja Herralle kirjoitta: sentähden tuotin minä häsanoi: yxi mies on jäänyt Felireldä sidottuna, nen teidän eteenne, ja enimmitten sinun etees,
Kuningas Agrippa, että kosta hänen asiansa
l. 24: 27.
yolin,
kuin
minä
lerusalemisa
ivisunnnasti tutkittaisin, minulla olis jotakin
Josta,
15.
:

„.

:

:

'

manhimmat kirjoittamista:
27. Sillä se on minun nähdäxeni toimetoin,
että hän sidottuna lähetetän, ja ei hänen syyhänen ylitzensä.
tänsä ilmoiteta.
16. Joille minä wastaisit»: ei se ole Roma26. Luku.
laisten tapa, että joku ihminen ennen annetan (Aa 2)

limmäiset

Papit, ja Juvalaisten

tulit ja ilmoitit minulle, pöytäin duomiota

26. Luk.
Avostolitten
heitä wastan. ylönpaldssesti »vimmattu, ja
26. L.uw.
wainoisin heitä haman ulkokaupungeihin.
l. pawali juttele Agrippalle elämänsä kään12. longatähven minä myös matkustinDa»
dvmisensä, kuyumisens. n»in myös wainon
jytänsä wastan, ja pelastuxen siitä. li. Festu massuun ylimmäisten Pappein woimalla ja
xen ja Agrippan wastaus pawalllle; hän toi- kästvllä.
wotta heille käändymvsta; ja he tunnustawat
13. Puolipäiwän aikaan, rakas Kuningas,
t>änen wiattomaxi.
näin niinä tiellä yhden kirkkauden Taiwastäa',
sanoi Pawalille: sinun on kirkkamman kuin Auringon paisten, joka wall'3s>iiulupaAgrippa
puhua edestäs. S-lloin Pawali keus ymbäri »valaisi minun, ja ne jotka miojensi kätensä ja wastais edestänsä:
nun kansani waelsit.
*l. 9:,. l. 22:6.
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Minä pidän itzeni onnelisna, rakas Ku14. Kosta me siis kaikki maahan langeisimsaan si- ma, kuulin minä äänen puhuwan minulleni ja
nun edesäs wastata kaikista niistä kuin minun sanoman Hebrean kielellä: Saul, Saul,
päälleni ludalaisilda karmetan.
miris minua wainor:' ryölas on sinun rut2.

ningas Agrippa, että minä tänäpänä

3. Lijatengin, että sinä tiedät kaikki tawat kainda wastan portia.
ja ludalaisten kysymyxet: Sentähden rukoi15. Niin minä sanoin: HERra, kukas
len mina sinua, ettas kärsiwällisesti minua olet? Hän sanoi: Minä olen lEsus jota si-

nä »vainot.

kuulisit.

tosin ludalaiset tietämät minun 16. Mutta nouse ylös, ja seiso jalwoillas:
elämäni hamasta nuorudcsta, niin kuinga se sillä sitäwarten minä sinulle ilmestyin, että mialusta on ollut minun Kansani seasa lerusale- nä asetan sinun palwelian, ja niiden todistajaxi kuin sinä näit, niin myös niiden kuin minä
misa:
(jos
tundenet,
minun
ennen
öwat
wielä
sinulle ilmoittama olen.
5. Jotka
että
minä
meidän
sen
todistaa,)
he tahdoisit
17. Ia rahdon sinun paastaa rasia Ran<
jumalan palweluxen kaikkein ahkeramman eri- jästa ja pakanoista, joiden tygö mina
l. 2;: 6.
seuran jälkeen olin Phariseus.
sinun läherän,
ja
,8. Hl idän silmiansi awamaan
6. Ia minä seison nyt tasa oikeuden edesä
toiwon tähden sen lupauren päälle joka lu- heira pimeydestä waltenrcenkaändamaanl>
erra he eriaisir Saranan wallasta Jumamalalda on meidän Isillemme tapahtunut:
lan
l. iz: 32.
saamaan sondein andexianda,
4. Kaikki

,

7. Johonga ne meidän kaxitoistakymmendä mista, ja pcrimlsta ynnä niiden kansa, jorsilkukundaa toiwowat tulewansa, palwellen ka pyhiccran uston kaucra minun päälleni, j
toiwon "'les. 35:5. -j-les. 42:7. § les. 60:1.
lumalata yötä ja päiwää. Tämänpäälleni,
Eph. 1:18. Kol. 1: 13. 1 Pet. 2: 25.
minun
tähden karmetan ludalaisilda
Agrippa.
Kuningas
rakas
19. Nlin siis, rakas Kuningas Agrippa, en
teiluetan
minä
ollut sille taiwalliselle näylle kowakonvaiustoa
mahdottomaxi
8. Mixi se'
dän tykönänne, että Jumala kuollet heratta? nen:
20. Waan ilmoitin ensin niille, jotka Da9. Minä tosin luulin itzelläni, että minun
piti paljo wastahakoisutta tekemän, lEsuxen mastusa ja lerusalemisa owat, ja kaikesa
l. z :,.
Juvan maakunnasa, ja myös pakanoille f,
Nazarenuxen Nimeä wastan.
että he parannuxen tekisit, ja käännyisit Jul. 9:2. I. 22:4.
10. Niinkuin minä myös tein lerusalemisa: malan puoleen, ja tekisit parannuxeen kelwol,
'1.9:20,28. tl. 11.-14.
ja salpaisin monda Pyhää fangiuxiin, kuin lisiä töitä. §
§l. 22: 17, Hi. Matth. 3: 8.
mina ylimmäisilda Papeilda olin saanut mal21. Tämän tähden owat ludalaiftt minun
lan: ja kosta he tapettin, mielistyin minäkin
Templlsä ottanet kiinni, ja tahdoit minun surheidän duomioonsa:
mata:
l.»:z°, ZI.
11. Ia rangaifin heitä usein jokaitzesaSyna22. Mutta
gogasa, jawaadein heitä pilkkamaan: ja olin
*
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26. 27. Lnk.
Teot.
i.
22. Mutta Jumalan awun olen minä saasittekuin päätetty oli, että meidän
HNutM
"l piti Imliaan purjehtiman, annoit he
nut, ja seisonut tähän päiwän asti, todistain
että suurille, engä mitan muuta Pawalin muiden fangein kansi» yhden Sadansekä pienille
sanoden kuin Prophetat ja Moses owat sano- päämiehen haalduun joka kutzuttin Julius,
l. 25:
net tulewan:
Keisarin sotajoukosta.
piti
ja
kärsimän,
Kristuxen
oleman
2.
me
Kosta
siis astuimma Adramytin hah23. Että
ylösnousemisesta,
ja
piti purjehtiman Asian ohitze,
teen,
juliskuolluitten
meidän
ensimmäisen
ja
tälle
pakanoille,
walkeutta
Kansalle
me
ulos
maalda. Ia meidän kantamasa s
lästimma
1 Kor. iz 20.
Kol. 1:18.
samme oli Aristarkus *, Maftdonian
mies,
11. 24. Kosta hän näin edestänsä wastais, Thessalonikasta. 1.19:29. 1.20:4. Kol. 4:10.
sanoi Festus suurella äänellä: Pawali, sinä 3. Ia me tulimma toisena päiwänä Sidoniin. Ia Julius meni hywästi Pawalin kanhulluttelet se suuri oppi hullutta sinua.
25. Niin hän sanoi: en minä hulluttele, sa, ja sallei hänen mennä ystäwäinsä tygö, ja
l.24::).
»voimallinen Feste, waan totuden ja toimen heildä holhotm.
l.28:16.
sanoja puhun:
4. Ia kuin me sieldä lastimme ulos, niin me
26. Sillä kyllä Kuningas nämät tietä, jon- purjehdimme Syprin ohitze; että wasta tuulet
ga tykönä minä myös rohkiasti puhun ja en olit.
minä luule näistä mitan oleman häneldä salas. Ia kuin me sen meren, joka Silisian ja
Pamphilian kohdalla on, ylitze purjehdimme
tun; sillä ei tämä ole loukkasa tapahtunut.
ja tulimma Myraan, joka Lysiasi» on.
loh. 18: 20.
«.

*

:

,

:

Ussotkos Kuningas Agrippa Prophetat.?
minä tiedän ettäs ustot.
28. Niin Agrippa sanoi Pawalille: «paljo puuru erres minua saa Rristlt^xi.
29. Pawali sanot: Minä toilvoisin lumalalda, joko siitä puuttuis wähä eli paljo, että,
et ainoasti sinä, mutta myös kaikki jotka
minua tänäpänä kuulemat, lulisit senkaltaisexi kuin minäkin olen *, paitzi näitä siteitä.
27.

,

*

1

Kor. 7:

7.

hän nämät sanonut

6.

Niin löysi Sadanpäämies siellä yhden

Alexandrian hahden, joka Italiaan purjehti,
ja pani meidän siihen.
7. Kosta me monda päiwää himsti purjehdittuna, ja tustaUaKmdon saawutimma, etten me pääsnet tuulelda, niin me purjehdim-

ma Kremn ala, Salmonen tykönä:
8. Ia kuin me tussin sen ohitze pääsimme,
niin me tulimma yhteen paikkaan, joka kaunin sammaxi kutzutan, jota läsnä oli Laftan

oli, nousi Kaupungi.
il. 9. Kosta paljo aikaa oli kulunut, ja purKuningas ylös, ja Maanwanhin, ja Bernijehdus oli jo määrällinen, jaPaaston aika oli
se, ja jotka heidän kansansa istunet olit.
zi. Ia kuin he menit pois, puhuit he keske- jo kulunut, neuwoi Pawali heitä,
ic>. Sanoden: Annat miehet, minä näen,
nänsä, sanoden: eipä tämä mies ote mitan
tehnyt, kuin kuoleman eli sitet ansainnut on. että purjehdus tule waarallisexi ja wahingollil. 2,: 9. l. 25: 2f.
sexi, ei ainoasta kalulle ja hahdelle, mutta
kyllä
Agrippa
myös
meidän hengellemme.
sanoi Festuxelle:
32. Mutta
päästää,
taittu
ellei
olis
tämä mies olis
il. Mutta Sadanpäämies ustoi enämmin
hän
3a. Ia kuin

Keisarihin turwannut.
27.

l.

Luku.

2,:

».

Hahdenhaldiam
sanoja.
walin
12.

ja Peränpitäjätä,

kuin

Pa-

Ia kuin ei satama ollut sowelias yli Ml-

1. pawali lahetetän, ja purjehti Romia koh- we olla, niin he enimmitten mielistyit siihen
den n Neuwo haariwäkeä Rretan luodon ty- neuwoon, että
pois,
piti
könä ottamaan talwisiaa, waan ei oteta hänen jos he jollakin muotoa olisit laskettaman
woinet
tulla
m Haaxi tule meren hätään, ja
pawali lohdutta ja neuwo haaxi wäkeä. Iv. nisiaan talwe pitämään: Joka on Kremn
Haaxi loukkandn; mutta wäki pääse kuitengin tama etelälälidea ja luodepohjaa, päin.

sieldä

Phs-

neuwoansa.

sa-

,

hengisä maalle.

(Aa 3)

IZ,

Mutta!

Apostolitten
27. Luk.
IZ. Mutta kuin etelätuuli rupeis puhalda- tulimma me puoliyön aikaan Ädriaan, m
maan, luulit he aikoimisensi» käymän edes, ja haaximiehet luulft saawuttawansa jongun
kosta he läxit Assosta, purjehdit he Kretan maakunnan.
28. Ia he heitit ulos luodirihman, ja löysit
ohitze.
m. 14. Mutta ei kauwan aikaa jälkeen, löi kaxikymmendä kyynärätä sywäxi, kosta he tupäälle angara puusta tuuli, joka Itäpoh- lit wähää edemmä, heitit he taas ulos luodi,
sen
rihlnan, ja löysit wiisitoistakymmendä kynä,
jaxi kutzumn.
wolwaldaan,
eikä
räcä.
is. Ia kuin haaxi tuli
nut tuulda wastan seisoa, lästimma me sen
29. Niin he pelkäisit loukkandmvansa johonkarihin, ja heitit ulos neljä Ankkurita pe,
gun
kulkemaan.
tuulen halduun
yhden
raldä
hahta, ja toiwoit päiwän koittaman.
saame
tulimme
wähän
16. Ia kuin
me
Klauva,
joka
säimma
tygö,
ren
kutzumn
30. Mutta kuin haaximiehet pyysit hahdesta
paera,
lykkäisit he wenhen mereen, sillä aja,
jonga
me
otimma
ruweta,
tustalla wenheseen
tuxella, että he tahdoit Ankkurita wiedä ulos
awuxemme,
17. Ia sidoimme hahteen, penäten ettei sen hahden keulasta.
pitänyt kariin sattuman, ja he lastit ales pur31. Niin Pawali sanoi Sadanpäämiehelle,
ja sotamiehille: ellei nämät hahdesa pysy, et
jen, ja annoit kulkea.
18. Mutta kosta suuri ilma käwi päälle, hei- te suinga hengeanne päästä.
tit he toisena päiwänä kalun ulos.
32. Niin sotamiehet hakkaisit pois wenhen
päiwänä
ja annoit sen pudota.
pestin,
me
heitimmä
19. Ia kolmandena
kaluja.
ulos
hahden
33. Ia kuin päiwä rupeis »valkenemaan,
omilla käsillämme
päiwänä
kuin
en
me
monena
Auneuwoi
Pawali kaikkia heitä ruokaa ottamaan,
20. Mutta
ringota engä tähteä nähnet, eikä wähin>ilma sanoden: tänäpänä on neljästoistakymmenes
meidän päällemme käynyt, niin meidän elä- päiwä, kuin te odottanet oletta, ja syömätä
ollet, ja ette mitan ole tygönne ottanet:
mämme toiwo oli jo kaikki pois,
syö21. Ia kosta me kauwan aikaa olimma
34. Sentähden neuwon minä teitä ruokaa
mätä, silloin seisoi Pawali heidän keskellänsä, ottamaan: joka on teille terweyderi; sillä ei
ja sanoi: O miehet, teidän olis tullut minua yhdengän teidän päästänne pidä hiuskarwa
kuulla, ja ei Kretasta ulos lastea, että me putoman.
35. Ia kosta hän sen oli sanonut, otti hän
olisimma »välttänet taikaltaisen tustan ja »valeiwän, ja kiitti lumalata kaikkein nähden,
hingon.
s
mursi, jarupeis syömään.
22. Ia nytkin mma neuwon tettä, olkat hyloh. 6:«.
huku,
yxikän
ei
mutta
uffalluxesa,
teistä
36. Ia kuin he kaikki itzensä wahwistit, ruwäsä
190
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ainoasta haaxi.

«

.

«

.«

peisit

he myös

syömään.

tana yönä
37. Mutta meitä oli hahdesa kaikki yhteen,
23. Silla mmun tykonän, seisoi
jominä
olen,
jonga
oma
Engeli,
sataa jakuusi kahdexattakymmendä hengeä.
kaxi
Jumalanmyös palwelen,
ta minä
38. Ia kosta he olit rawitut, kewensit he
pelkä
pitä
ja heitit jywät mereen.
älä
Pawali,
hahden,
sina
sanoi:
Ia
24.
IV.
katzo,
Juma39. Mutta kosta päiwä oli, niin ei he
Keisarin eteen afttettaman: Ia
la on sinulle lahjoittanut ne kaikki kuin sinun tundenet maata, mutta hawaitzit yhden lahden josa randa oli, jonga päälle he mieleit ankansas purjehtimat.miehet,
hywäsi»
olkat
ustalda hahden ajaa, jos he olisit tainnet.
2s. Sentähden
päälle,
etminä
Jumalan
uston
40 Ia kuin he Ankkurit olit ottanet ylös, läluxesa: sillä
kuin
minulle
on.
tapahtu
sanottu
xit he mereen, ja päästit perälautain sitet, ja
tä se niin
pitä
luotoon'
yhteen
meidän
kulasetit purjen tuuleen, ja annoit juostarandaa
26. Mutta
'l-'«"kohden.
keman.
.
e
41. Waan kosta me tulimma yhden niemen
27. Kosta neljästoistakymmenes yo joudui.
tygö/
«

..

,

.«

«

«

,

Teot.
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27. 28. Lllk.
8. Niin tapahtui että Publiuxen Jia sairastygö, loukkandui haaxi, ja sen keula tartui
watzankipua. Jonga tygö Pawati
wilumutia
jäi
ja
seisomaan,
mutta
tuli
kiinni
kastan

mallallensa aldoin mäestä.
42. Mutta.sotamiesten neuwo oli fangeja
tappa, ettei joku uiden olisi karannut pois.
43. Mutta Sadanpäämies tahdoi Pawalita wapahta, ja esti heidän siitä neuwosta, ja
kasti niitä kuin uida taisit että he ensin itzensä
andaisit ulos ja maalle pääsisit:
44. Mutta muita laitain päällä, muutami-

ta taas hahden kappalilla (kulkea). Janiin tapahtui että jokainen tuli terwenä maalle.

28. Luk».
Melitalaiset kohtawat pawalia ystäwällisesti, ja ei kärmekkän händä wahingoiye. in. Hän
paranda Melitosa sairaita, m. purjehti sieldä
ja tule Romiin. iv. puhuttele siellä Juvalaisia
ja saarna heille, vl N)upy kaxi ajastaikaa Ro1.

nissa saarnaten lEsuxesta.
L stza kosta he terwenä pääsnet olit, tunsit he
että se luoto Melitexi kutzutan:
,

'

'

l. 27: 26.

li meni, rukoili ja pani kätensä hänenpäällensa>
ja paransi hänen.
lak. 5: 14, 15.
9. Kosta siis se oli tehty, tulit mnös muut
sairat siitä luodosta, ja parattin.
10. Jotka myös meille teit paljo kunniam, ja
kuin me sieldä purjehdimma, panit he meidän
myötämme mitä me tarwitzimma.
m. 11. Mutta kolmen Kuukauden perästä,
purjehdimma me sieldä Alexandrian hahdesa,
joka sen luodon tykönä oli talwea pitänyt, jolla
oli lipun merkki kaxoinen.
12. Ia kuin me tulimma Syrakusaan, olimma me siellä kolme päiwää.
13. Ia kuin me sieldä ymbäri purjehdimma
ja tulimma Rhegioon, ja päiwää jälkeen puhalsi Louna tuuli, niin että me toisena päiwänä tulimma Puteoliin.
14. Kosta me sieldä löysimmä weljet, niin
meitä rukoildin olemaan heidän tykönänsä seitzemän päiwää: ja niin me tulimma Romiin.
15. Ia kosta siellä weljet kuulit meistä, tulit he meitä wastan hamaan Appiforuun jaTremberniin. Kosta Pawali heidän näki, kiitti

se Kansa osottanut meille wähinda rakkauden halua: sillä he teit meille walkian, ja kaikki ottit wastan meidän, sen saten ja hän lumalata, ja sai ustalluxen.
lvilun
kuin meidän, päällemme tuli.
16.
kuin me Romiin tulimma,
2.

Mutta ei

antähden
Mutta
3. Mutta koffa Pawali kokois kasan risuja doi Sadanpäämies fangit Sodanpäämieheu
ja pani »valkialle, tuli yxi kärme palawudesta, halduun. Mutta Pawali sallittin olewan itzelja karkais hänen käteensä.
länsä yhden sotamiehen kansa, joka hänestä
kärmenrippuwan
näki
'1.24:2;. 1.27:;.
Kosta
ftKansa
otti »vaarin.
hä4.
nen kädesänsä. Sanoit he keskenänsä: Kaiketi
IV. 17. Niin tapahtui kolmen päiwän jälkeen,
tämä ihminen on miehentappaja, jota ei kosto että Pawali kutzui kokoon ylimmäiset Juvalaisalli elää, »vaikka hän on meren hädästä pääs- sista. Ia kossa he tutit kokoon, sanoi hän heilnyt.
le: Miehet weljet, waikka en minä ole mitan
5. Mutta hän pudisti kärmen tuleen, eikä tehnyt Kansaa, eli Isäin säätyjä wastan*, kuiMitan kipua tundenut. Mark. ,6: ,8. Luk. 10: ,9. tengin olen minä sidottuna f annettu Jerusale6. Mutta he odotit hänen ajettuman eli koh- mista Romalaisten käsiin:
1.24: 12.
ta maahan langeman ja kuoleman: waan kuin
l. 25: 8. fl. :i: ,2.
18. Jotka, kosta he olit minun tutkinet *,
he kauwan sitä odotit, ja näit ettei hänen mitapahtunut,
ettei yhtän hengenriwahingota
tan
sait he toisen mie- tahtoit minua päästää,
*l,
l. 14: n.
22: ,4.
-j- l. 2; :9.
len ,ja sanoit hänen lumalaxi.
kosta Minusa ole. f
il. 7. Mutta wähän matkan takana siitä olit
l. 26: ;i.
luodon Päamiehellä, jonga nimi oli Pu19. Multa kosta ludalaiftt sitä wastan
blius, maankartanot, joka meitä otti wastan, noit, täydyi minun turwata Keisariin *, ei niin,
ja piti meidän kunniallisesti wieranansa kolme että minulla olis jotakin kandamista minun
päiwää.
l. ,5: n
Kansani päälle.
'

*

sm

sa-

*

2O.Tä

Apostolitten Teot.
28 Luk.
26. Sanoden: Mmc tämän Ransan tsgö,
20. Tämän simn tähden olen niinä kutzunut
teitä, että minä saisin teitä nähdä ,a puhutel- ja sano: konv.llanne picä teidän kuuleiilon,
la; sillä minä olen Israelin toiwon' tähden ja ei y mnärcamc n, ja silmlilänue picä leldän
1.2,: 6.
1.24: 21. näkemän, ja ei ttnideman:
Ies 6: 9:
Mä kahlella sidottu.ss
Matth,,,: 14. Mark. 4:
l. 26: 6, 7. -s Eph 6: 20. 2 Tim, 1: ,6.
Hes. i»
Luk 8: «o, loh, ,2: 40. Noin, ,1: 8.
21. Niin he sanoit hänelle: en me ole kirjaa
Kaman sydän on komettu,
saanet sinusta ludeasta, ei myös yxikan »vel- ja 27. Slllä tämän
jistä ole sieldä tullut, »a meille ilmoittanut, eihe kuulcwat rastajn korwillansa, ja panemat silmänsä llmbeen. Ettei he,ostus silmillänsä
kä jomkum pahutta sinusta puhunut.
näkisi, eM konv!lla>»sa kuulisi, ei myös ym22 Mutta me tahdomme sinulda kuulla mion
on;
tä sinun mielesäs
märräisi sydäluellänsä, eikä käändäisi heitänsä,
sillä iästä seuralta
jokapaikasa
että ininä heitä parannaisin.
meille tiettäwä että sitä wastan
Ap
24:5,
2:
T.
,4.
Luk.
14.
28. Nlin olkon se teille tiettäwa, että tämä
sanotan.
määränpäiwän
kuin
olit
hänelle
Jumalan aumus on lähetetty pakanoille', ja
he
23. Ia
Luk. «4: 47.
net, nim mli monva hänen tygötssä mmaan, he myös sen kuulemat.
Ap.T. 1;: 46. l. ,8 6.
joille hän selitti ja todisti Jumalan waldakun29. Ia kuin hän näitä puhunut oli, läxit
nasta ,a opetti heille lEsuxesm, Mosexen Laista ia Pwphemista ', huomenesta ehtoseen asti. Juvalaiset pois, jar»ittelit paljo kestenälisä.
Luk. 14: 27.
V. ZO. Mutta Pawali oli täyttä kaxi ajasne
muummat
uffoit*
kuin
taikaa
sanottin,
oinasa palkkahuonesansa; ja otti kaikki
Ia
24.
e»,
l. 17: 4.
mutia muummat i.stonelkan.
mastan kuin hänen tygönsi, tulit:
31. Ia saarnais Jumalan waldakunnasta,
2s. Mucm kuin he '.mii riimisexi keskenänsä,
ja
yhden
opetti HERrasta lEsuxesta Kristuxesia kaioli
matkaansa,
menit he
että Pawali
Hengi
on
oirein
meidän
kella
Pyhä
ustalluxella, ja ei hända yrikän kieldänyt.
sanan sanonut:
Prophetan
puhunut.
kamm
Isillemme Icsaian
Apostolinen Tekoin loppu.
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Apostolin P. Pawalin Epistola
Romalaisten tygö
Esipuhe.

Epistola on oikia pääkappale Udesta Testamendistä, ja kaikkein selkein Ewangeliumi, joka olis kelwollinen, että Mamen Kllstltty ihminen ei ainoasii sitä sana sanasta muistaiS: mutta myös sirä jokapäiwä haijoilelis, lnmkuin sielun jokapaiwäistä leipää: sillä ei se taita kostan täydellisesti eli kohtulliscsti luelta
eikä pidelda. Ia jota enammin sitä luetan, niin sen kauneminaxi se tule. Sentähden on tämä Esipuhe teh,
ty, jolla nilnkuul owi tähän Epistolahan walmisietan, sitä sen paremmin ymmärrettä. Sillä
tähänasti °n se
moninaisilla selltyxllla pimitetty, joka on kmtengin itzestänsä lirkas paiste, ja woi kaiken Raamatun walalsta
ja selitta.
Ensin tule meidän puhenparsi ymmärtä ja tietä, mitä Pyhä Pawali näillä sanoilla ajattele: Laki, Syndi, Armo, Usto, Wanhurstaus, Liha, Hengi, ja muut senkaltaiset: ei hänestä muutoin ole mitan bnwää
sille joka handa luke.
Se sana. Laki, e, plda tasa mm ymmarrettaman, luin joku sen kansa ymmanäis jonqun opetuxen,
mitä ihnlisen tekein.m eli jaltaman pita. Niinkuin mailmallisesa Laisa tapahtu, josa Laki töillä täytetän, eh«
lei se sydämestä tapahtuisi: mutta Jumala duomitze sydämen pohjan jälkeen. Sentähden myös hänen Lakinsydamen pohjaa, eikä tyd» töihin, mutta pikemmin laitta niitä töitä, luin ei sydämestä tehdä, niinsa waati
kuin on ulkokullaisus ja walye. longatMen kaikki ihmiset walehteliari kutzutan. Ps 1 16: ii Sillä ci »ritan ihminen taida pitä Lalia sydämensä pohjasta, mutta kaikki ldytäwät itzesänsä ylönmielisyden
siihen kuin h,«
l»«
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«a on, ja himon siihen kuin paha on. Kusi» ei ole wahwa halu hywään, ei siellä myös ole sydämen pohjn
Ia sentähden siellä totisesti syndiä tehdän ja Jumalan mieli rikotan, ehkä kuinga lunnialtl'
Jumalan Lakiin.
hywät
ja
elämä
t?öt ulkonaisisti tiildä>vät.
nen
Siitä P. Pawali toisesi» Lugusa päättä ludalaiset kaikki syndisexi, ja sano: ne jotka Lain täyttämät, swat ainoasta wanhmstat Jumalan edesä- jonga kansa hän tahto, ettei yxik.m taida Lakia töillä täyttä mutta sano paremmin heille- siliä opetat ettei pidä huorin ichtämän, ja kuitengiu sinä itze teet huorin. Ia taas,
joisa sinä toista duomitzct, niisä sinä itzes duomitzet. Niinkuin hän tahdois sanoa; kyllä sinä hywasti ja kaunisti Lain töisä elät, ja duomitzet nutä jotka ei niin tee, taidat myös jokaista opetta- Sinä näet raistan toisen silmäsi», mutta et sinä akka malkaa omasi» silmäsäs.
Sillä chkäs ulkonaisesti Lain työt pidät pelwon tähden, ettes nuhdellaisi- eli palkan tähden, luin sinä siitä
toiwot- niin sinä kuitengin kaikki nämat teet ylönmiele»», ja ilman rakkautta Lain puoleen, suurella pakolla, «vaipalla ja «vaatimisella, ja et tosin ensingän tekisikkän, ellei Laki olisi. Josta pmmärretän, että sinä sydämesi
tas Lakia »vidat. Mkästä se o», kuin sina kiellät muitn «varastamasta, kosta sinä itze «varas sydämesäs olet, ja sen
mielelläs tekisit itze t öllä, jos tohtisit. Niinkuin ei senkaltainen ulkolullainen työ pysy kauwan salasi» ulkokullatuisa, ennenkuin se itze töihin puhke. Sinä opetat muita, ja et itziäs opeta, etkä tiedä mitäs opetat- ja etpäs itzclkän ole kostan Lakia oikein ymmärtänyt. Laki lisä syndiä, niinkuin hän 5. Lugusa 20. versysä,
e
wihollisexi, jota enämmän Laki »vaati suä tuin ei ihminen »voi
ihminen tule ainoasta Lain kautta
sillä
ensingän tehdä.
Sentähden han sano 7. Lugusa 14.
Laki on hengellinen. Mikä se on? Jos Laki olis lihallinen, niin
töillä täyttä, mutta että se on hengellinen, niin eitaiba sitä yxikan täyttä, ellei kalkki kuin sinä teet
se taitaisinpohjasta
tapahdu. Mutta senkaltaista sydändä ei saata kengän paitzl ainoa Jumalan Hengi, joka jhsydämen
että hän sydämellisen himon saa Lain puoleen, ja sitte teke kaikki, ei pelwosta eikä
«mscn Lain kaltaistxi teke,sydämestä.
pakosta, waan wapasta
Ia niin on Laki hengellinen siinä, että se tahto hengellisellä sydämellä rakastetta ja täutetta, ja »vaati senkaltaistaHengeä. Kusa sydämesä ei se ole, siinä on syndi, ylöumielisys, »vai,
no ja wiha Lakia wastan, joka kuitcngin hywa, oikm ja pyhä on.
Niin totuta siis sinus tähän puheseen, että siinä on paljo «väliä- tehdä Lain töitä, ja täyttä Lakia. Lain
työt owat kaikki ne kuin ihminen teke, eli Laista tehdä taim, omasta »vavasta ehdostansa ja omasta woimastan,
Waan «iinkauwan kuiu ylönmielisys ja «vaatimus on sydämesä Lain puoleen, senkaltaisita töitä tehdesä,
owat kaikki senkaltaiset työt kadotetut, eikä mihingän kelpa. Sitä hän 3. Lugusa 2c». vers. ajattele, sanoi-ei yxikan taida Lain töiden kautta Jumalan edesä wanhurstaxi tulla. Tästäs näet ettei se ole muu kuin
«viettelys kuin muutamat opettawat, .että ihmisen pitä itzensä «valmistaman omilla töillänsä armoa saaman.
Kuinga
taita itziänsa töillä walmistaa siihen tuin hywä olis, joka ei yhtän hywää työtä tee muutoin kuin
ylbnmielen ja «vaadittu? Kuinga ft työ taita Jumalalle kelwata, joka ylönmiellsestä ja kangiasta sydämestä

sano

sen
vers.

sa.
sansa

se

tehdä»?

Mutta Lakia täyttä, on himon ja rakkauden kansa Lain töitä tehdä, elää hywin ja kunniallisesti, «vapana
ilman Lain waatimista, niinkuin ei yhtä», Lakia eikä rangaistusta olisikkan. Mutta senkaltaisen himon ja rakkauden anda Pyhä Hengi sydämehen, niinkuin hän 5. Lugun 5. versysä sano. Mutta ei Hengi anneta
waan ainoasta ustosa, uston kautta ja uston kansa lEsuxen Kristuxen päälle, niinkuin hän i. Lugusa sano.
taikka Ewangeliumin kautta, joka Kristuxcsta saarSentähden ei usto tule, mutta ainoasti Jumalan
na, kuinga hän Jumalan Poika ja Ihminen, on meidän tähtemme kuollut ja nosnut ylös, niinkuin hän
l. 3,- 24. l. 4 25. ja ic> -y. sano.
Tästä siis se tule, että ainoa usto ihmisen wanhurstaxi teke, ja täyttä Lain - sillä tuo myötänsä Hengen
Kristuren ansiosta, joka ihmisen teke iloisexi ja wapamielisexi, niinkuin Lakikin «vaati- ja niin hywät työt ustoa
mielellänsä sturawat. Sitä hän 3. Lugun. 31. versysa ajattele sittekuin ha», Lain työt hyljännyt oli, joka niin
hän, waan me
kuulu, kuin että hän Lain työt kaikki tahdois peräti uston kautta maahan lastea. Pois se,
wahwistamme uston kautta Lain, on, me täytämme Lain uston kautta.
Sylmixi kutzutan Raamatusa ei ainoasta ulkonainen työ, mutta myös kaikki kuin sen wetä ja käända
ulkonaisiin lölhw, nimittäin, sydämen pohja kaikkein woimain kansa, niin ettei yxitän ulkonainen työ taida
pahaxiluetta, eikä syunixi kutzutta, ellei se tapahdu sydämen pohjasta. Ia Raamattu katzo ennomattain sy«
dändä, ja juurta, ja kaikkein syndein alkua, jota sn epäusto sydämen pohjasi». Niin että ainoastansa ust»
wanhurstaxi teke ja saatta hengen ja himon ulkonaisiin hywiin töihin- mutta epäusto teke syndia, tahoitta Lihan, ja saatta himon ulkonaisiin pahoin töihin, niinkuin Adamille ja Ewalle Paradisis» tapahkch
i Mos. 3-6.
Tästä sus tule, että Knftnskin ainoasta epäusio» syimixi luke, loh. ib- 8. sanoden: Henai n«hte.le
Mailinaa synnin tähden, ettei he »uinun päälleni ustonet. Sentähden on sydamesa, ennenkuin huwät eli pa(Bb)
hat

sanan

-

se

sano

se

se

:
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hat työt niinkuin dywät el, pahat hedelmät, tapahtumat, usto taikka epäusto, niinkuin jumi, »»este ja paras
woima kaikkiin sindeihin. Joka sentähden Raamatusi» kärmen ja wanhan Lohikärinen pääxi kutzutan, jonqa
waimon siemen, Kristus, särkewä oli, n-inkuin Admnille lumatlin.
Armoja Lahja näin eroitetan- Armo on erinomaisiin Jumalan suosio ja hywä tahto, kuin meihin «n
hänellä itzestänsä, josta hän itze on «valmis meille andamaan Krlstmen, ja «vuodattamaan meihin hänen Hen,
gensä Lahjoillensa, niinkuin 5. Lugusa vers. 15. selitetän, sanottaisi» Armo ja lahja Kristuxesa wmtta Lahja
ja Hengi meisä päiwä päiwäldä lisändywät, niin ei ole ne wielä täydelliset- sillä paha himo ja sondi jaäwät
meit in wielä alallensa, ja sotimat Hengeä wastan, niinkuin hän 7. Lugusa vers. 15. »e. sano, ja Galatalaisten
F. Lugusa vers. 17. Ia niinkuin 1 Mvs. 3-15. sanottu on, että riita pitä oleman »vaimon siemenen ja kärmc» siemenen wälillä- niin kuitcngin Armo niin paljo teke ja saatta, että me peräti Jumalan edcsä
wanhu»l«
eroita eikä hajota »tziänsä, niinkuin lahjat tekewät, waan otta meidän
kaxi luetan. Sillä ei hänen
peräti Jumalan snosiohon Kristuxen tähden, joka on meidän Eoeswaftajamme Sowittajamme ja Wälinnehemme niin myös sentähden, että ne lahjat owat jo meisä alkanet.
Näin sinä fils ymmärrät 7. Lugun, josa P. Pawali wielä itze hänensäkin syndisexi laitta, ja
kuliengin 8. Lugusa, ettei niisä, kuin Kristuresi» owat, ole mitan duomittapaa. Waan lihan tähden joka ei wielä
ole kuolettetu, olemma me wielä syndiset, mutta että me ustomma Kristuxen päälle, ja meillä owat Hengen
uutiset, on Jumala meille niin lepyinen ja armollinen, ettei hän senkaltaisita synncjä duomitze eikä tottele,
mutta teke meidän kansamme uston jälkeenKristuxen päälle, siihenasti kuin syndi peräti knoletetan
Usto ei ole joku inhimillinen luulo eli uni, jonga muutamat ustoxi sanowat- Ia tui» he nakewat ettei ylitän elämän parannusta, eikä hywää työtä ustoa noudata, ja kuiiengin paljo ustosta kuulemat ja puhuwat langewat he siihen erhetyxeen, että he sanowat- ei ustosa kyllä ole, ihmisen pitä töitäkin tekemän, jos hän «vapari ja autuaxi tulla tahto. Siitä tule, tosta he Ewangeliumin kuulewat, rupewat he tekemään ajatuxen omasta woilnasiansa he»dän sydämesänsä, joka sano.- Mina uston - jonga he sitte oikiana ustoua pitäwät. Mutta niinkuin se on inhimillinen teko ja ajatus, niin ei se myös taida mihingän hywyteen sybändä täändä eli
muutta, ei myös siitä yhtän elämän parannusta seura.
Mutta usto on Jumalan työ ja waikutus meisä, joka meidän muutta, ja Jumalasta wastuudesia synnyttä,
ja taidosta,
loh. i- 13. ja kuoletta »vanhan Adamin, ja teke meidän peräti toisexi ihmisexi sydämestä,
ja Pybä Hengi on hänen kansansa. Hän on eläwä, ja wäkewä- Niin ettei hän ikänä taida olla Kylvää tekemätä, e«kä kysy jos hywiä töitä tebtämän pitä. Mutta ennenkuin joku sitä kysy, on hän sen jo tehnyt, ja
on aina töisä. Waan joka ei senkaltaisita töitä tee, se on ustotoin ihminen, joka ustoa ymbärillänsä etzei ja
koperoitze, niin myös hywiä töitä, eikä tiedä kmnmastakan, mikä usto eli hywäl lyöt owat.
Usto on elämä ja wahwa toiwo Jumalan armoihin, min luja että joku sen edestä tuhannen kerta kuolis.
Ia senkaltainen uskallus Jumalan armohon, «ke ihmisen iloiserija rodkiaxi Jumala» ja kaikkein luondokappalden puoleen, jonga Pyhä Hengi ustosa teke. Sitte on ihminen «vaatimata »valmis ja iloinen kaikille hywää
tekemään, jokaista palwelema«n, kaiMnaista kärsimään, Jumalan mielen noutexi, ja kiitoxexi, jota hänelle
senkaltaisen armon andanut on. Niin että mahdotoin on hywiä töitä ustosta eroitta tosin min maydotoin,
kuin palawus ja pmfte taitan tnlessa eroitetta. Sentähden karta omaa »väärää ajatusias, ja turhan puhuwaisia, jotka heitänsäylön wiisaxi tekewät, duomitzeinaan ustosta ja h»)wistä töistä, ja owat kllitcngin kaikkein
tyhmimmät tompelit. Rukoile Jumalala sinusas «vaiknttamaau ustoa, muutoin sinä kyllä jäät ustottomaxi ijailkaittisesti, hae ja tee niin paljo kuin sinä tahdot ja taidat.
Wanhurstaus o» senkaltainen usto, joka kutzutan Jumalan wanhurjkauderi, eli sixi joka Inmalalle kelpa- sillä Jumala anda sen, ja luke sen wanhurstauden, Kristuxen »midän wälimiehemme tähden, ja saatta
ihlnisen kullengin andamaan sen kuin tule Sillä uston kautta ihminen tule wapaxi synnistä ja saa halun Jumalan lästychin, ja anda sen kansi» Jumalalle kunnian, ja maxa mitä hän on hänelle »velkaa. Palwele myös
ihmisia mielellänsä niinkuin hän taita, ja maxa niin jokaitzelle. Ei meidän luondomme eli oma ehtrmma, eikä
«oimamme taida stnkaltaisia Wanhurstautta malkaan saatta. Sillä nimkum ei yxikän taida itzellensä ustoa
«nda, niin ei myös taida yxikän ustoa itzeldäusä otta pois- Sentähden on kaikk, petos, ulkokullaisus, jasyndi,
-mitä ilman ustota taikka epäustosa tapabtu. Rom. 14- 23. kiildätän se «.ii», hywin kum se taita.
Liha ja Hengi ei pidä tasa niin ymmärrettämän, että Lida on ainoasta, mitä haureuteen tule- ja Hen»
joka Wllisesti ,'ydämesä »vaikutta. Waan Lihaxi Pawali kutzu, minkuin
ainoasta
loh. 3- 6.
zi
kaiken sen kuin lihasta syndynyt on, koko ihmisen Sielun ja Ruumin, toi,«,en ja kaiken taidon, jotka kaikki
mahdetan kutzua lihallisexi, jM ilma» armota korkeista hengelllsistä asioislihallisia pyytäwät. Niin että sekmymmärtä
niinkuin
taitan Lihan töistä, Gal. 5: iy. kusi» hän eriseurat ja kateuden
ja
opetta
ta paljon puhu
«yös kutzu Lihan löixi. Ia Ro,n. 8- 3. sano hän Laki tule Lilian lautta heikoxi. Joka ei ainoasta ole sa«ottu w»«ettdesta, mutta «yös kaikista muista synneisiä, erinomattam'epäustosta, joka kalkkein sumin hengej.
Mutta
Vnen syndi on.
-

armonsa
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-
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se, jok.» kaikki asiat hengclliscsii toiuiitta, «vaikka ha» on ulkonnisisaMuria hcugellisen ikniisexi
lin asioisa, niinkuin Kristus Opetuslasten jalkaa pestesänsä, ja Petari wenhettä soutesansa ja taloja pyytesänsä.
Niin että Liha on se ihminen, jota sisällisesti ja ulkonaisella työllä elä, ja toimitta sitä kuin Ruumin ja ajallisin elämän tarpexi tv.e. Hengi on se ihminen, joka sisälllsellä m ulkonaisella työllä toimitta sitä kuin Hengen
ja tulemaisen elämän tarpexi lule.
Paitzi senkaltaisia näiden sanain nmmän-ystä, kuin tähänasti selitetyt owat, et sinä ikänä tätä Episto,
lata, eli jotakuta muuta pyhän Raamatun Kirjaa ymmärrä. Sentähden karta kaikkia niitä opettaita, luin
näitä sanoja toisin wäandelewät, olis se kuka ikänä tahdois. Nyt me tahdomma itze Epistolata tatzoa.
Että oikian Saarnajan tule ensisti nuhdella ja syndisexi osotta Jumalan Lain ilmoituxen kautta, kaikki,
jotka ilman Hengetä ja uskota Kristuxen päälle, eläwät, jolla ihmiuen saatetan tundemaan itzcnsä, se on, ha,
nen oman heittoudensa ja waiwansa, joka sitte nöyryttä itzcnsä, ja halaja apua. Niinkuin A Palwalitm tasa
tete, ja rupeeusimmäisesä Lugusa epaustoa laittamaan, ja niitä suuria jultisyndejä, jotka pakanaingin synnit
olil, ja wielä nyt monen owat, jotka ilman Jumalan Armota eläwät. Ia sano: luma'an wiha ilmesty Taiwaasta Ewangeliumin kautta, kaikkein ihmisten päälle, heidän jumalattoman ja häpiällisen menonsa tähden:
Sillä ehkä he tietäwät, ja jokapäiwä edesimsä löytäwät olewan yhden Jumalan, niin o» kuitengin luondo itzestänsä ilman Armota niin paha, ettei hän kiitä eiti kunnioita händä, mutta sokaise itzensä, ja lange lattamata
paheiubaan menoon, siihenasti tuin hän joutu epäjumalan palweluxeen, ja häpiälllsiin syndein, ja kaikkiin
wikoihiu, eikä senkal.aisia »»uhtele »nuisil.
Toisesa Lugusa lewittä hän senkaltaisen nuhten lewemmälle niitä wastan, jotka ulkonaisesti hurstaxi näkyivät, mutta tuitengin salaa syndiä tekewät: Niinkuin Juvalaiset olit, ja »vieläkin laitti ulkokullatut, jotta
vlönmielen hywää tekewät, mutta sydämestä he owat Jumalan Lain »viholliset, ja owat tuitengin walmit muita duoinitzemaan, niinkuin taittein ultotullattuin tapa on, jotta itzensä kunniallima ja puhtana pitämät, mutta owat tuitengin täyllänsä Ahneutta, Kateutta, Koreutta ja kaikkea Pahutta, Matth. 23? 26. «. Ne tali»,
wat ylön Jumalan Armon ja Laupiuden, ja totowat päällensä Jumalan «vihan, heidän sydämensä lswuden
tähden. Niin että Pawali niinkuin jalo Lain selittäjä ei jätä ketän ilman synnitä, mutta ilmoitta Jumala»
«vihan, kaikille niille, jotka omasta luonnostansa eli «voimastansa hywää elämätä pitää tahtomat, ja nim ei hei«
heidän paatunexi ja tatumattomaxi.
ta jätä pareinmaxi kuin julkisyndisexi, ja
3. Lugusa teke hän ne molemmat yhtäläisexi, ja sano yhden olewan niinkuin toisengin: Kaikki syndiset
Jumalan edesa paitzi että Juvalaisilla oli Jumalan sana, waitta ei sitä monda heistä uskonet; mutta ei kuitengan sentähden ole Jumalan totuus ja »vakuus hukkunut. Ia sano sitte 51. Psalmista 6. v. Jumalan oleman
Vakaan sanasansi». Tule niin taas siihen endiseen, osottain Raamatusta-kaikki syndisexi, ja ettei kengän tule Lain
töiden kautta wanhurstaxi: mutta Laki, sano hän, on annettu, että ihminen tundis syndinsa. Sitte rupe
hän opettamaan oikiasta tiestä, kuinga ihminen autuaxi ja wapaxi tule, sanoden: he owat kaikti fyndiset, eiki
taida kerskata Jumalan edesä: mutta he tulewat ilman omata ansiotansa wanhurstaxi uston kautta Kristuxen
päälle, joka meille sen Verellänsä on ansainnut, ja tullut meille Armonistunnexi Jumalasta, joka meille tailli
«ndiset synnit anda andexi. Jolla hän osotta, että hänen wanhurstaudens», jonga hän meille ustosta anda, ainoasta meitä autta: Joka tällä ajalla Ewangeliumin kautta jnlistetan, ja endiseen aikaan Lain ja Prophetain kautta todistettin. Ia niin Laki uston kautta wahwistetan, waitta Lain työt
kansi» maahan lastetan,
niin ettei kengän niistä kehua taida.
Niinkuin hän edellisisä toimesi» Lugusa on ilmoittanut synnin, ja oppettanut uston tietä wanhurstauteen:
niin hän neljännesä kohta muutamita wastahakoisita puheita: Ia rupe ensin siitä, joka kaikkein enimmästi niiden suusi, on, jotka ustosta puhuttaman luulemat, kuinga se ilman töitä wanhurstaxi teke, ja sanowat- eikösti»
ihmisen pidä hywiä töitä tekemän? Niin hän myös tasa puhu Abrahamista, ja sanb: Mitasta Abraham o«
ne laitti turhat? Olitko hänen työnsä laitti kelwottomat? Ia päättä niin Abrahamin
töillänsä tehnyt? Oivatkoyhtäkän
työtä, tullen wanhurstaxi, niin selkiästi, että ennenkuin hän yinbärileikka»,
paljasta Ustosta, paitzi
xen työn täyttänyt oli, liltettin händä ennen Raamatusa uston tantta wanhurstaxi tulle», i Mos. 15: 6.
Jos ei hänen ymbärileittauxensa työ'hänen wanhurstauteensi» mitan auttannt, jonga kultengin itze Jumal»
hänen tehdä kasti, ja hän teki hywin, että hän Jumalalle kuuliainen oli: niin ei tosin myös yxikän muu hywa
työ auta mitan wanhurstauteen. Mutta niinkuin umbärileittaus oli Abrahamille ulkonainen mertti, jolla
laitti muut hywät työt, ei ole muut kuin ulkonaiset merkit,
hän wanhurstaudensa ustosa osotti: niin myösmyös
jotta ustoa noudattamat, ja osottawat ihmisen
sisällisesti olewan Jumalan edesä wanhmstasna, niinkuin
howäkin hedelmä puun hywäri osotta.
Ia näin P. Pawali wahwistaRaamatuista endisen opetuxensi», kuin hän ustosta lolmannesa Lugusa opettanut oli: ja lisä wielä Dawidin todistuxen, Ps. 32: 1. tola myös sano ihmisen ilman töitä wanhurstaxi tule«an- wa»tka<i hän ilman töitä ole, kosta hän on wanhurstaxi tullut. Sitte lewittä hän tämän kaikkia muita
,
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lain töitä wastan, ja päättä ettei ludalaiset taida a»noasia olla Abrahamin perilliset sugun puolesta, paljo
wähemmin Lam töiden tähden: mutta heidäu pitä perimän Abrahamin uston, zos he oikiat perilliset olla tay,
towat. Että Abraham, ennenkuin Mostxen taikka ymbärileikkauxen Laki tuli, oli usto» kautta wanhurstaxi
tullut, ja taittein ustowaisten Isäxi tutzuttin. Ia myös paljo enämmin. että Laki saalia pik.mmiu wiban
luin Armon, ettei yxikän täytä Lakia rakkaudella ja mielellänsä. Sentähden pitä ainoan Usto» sitä Armoa
hakeman, joka Abrahamille luwattu oli. Ia niin senkaltaiset owat meidän tähtemme kirjoitetut, että melin

ustolsimlna.

5. Lugusa puhu hön Uston hedelmistä ja töistä, kuin owat Rauha, 110, Rattans Jumalan ja jokaisen
ibmise» puoleen, suruttomuS, rohkeus ja wahwa Toiwo murhesa ja kärsimisesa: sillä senkaltaiset aina oit.ata
ustoa noudattamat, sen sanomattoman hywyden tähden, kuin Jumala on me.lle Kristuresi» osotlanut, että hän
on andanut hänen kuolla meidän tähtemme ennenkuin »ne sitä häneldä taisimmakan rukoilla, ja kosta me «vie,
la hänen wi ollisensi» olimina. Niin tiettämme siis uston, ilman yhdetäkkm työtä, wanhurstaxi tekemänmutta ei siitä kuitengan seura, ettei ensingäl, pidä hywiä löitä tehtämän, waau ettei oikiat työt jälsi takape-

rin, joista Tekopyhät ei mitan tiedä, jotka omia tekojans ajattelemat, joisi» ei Rauhaa, riemua, Lepoa,
Rakkautta, Toimoa, eitä jongunKristillisen työn taikka Uston muotoa ole.
Sitte leivittä hän tämän sulo«sesti, ja luettele, kusta molemmat sekä syndi että Wanhurstaus, Kuolema
ja Elämä tulemat, ja asetta nämät kaxi toisen toisia mastan: Adamin ja Kristuxen. Niinkuin hän tahdoissa,
noa: Kristus, niinkuin toincu Adam, tuli meille omistamaan wa»hurstaudensa, uuden syndimisc» kautta usiosaniinkuin toinen Adam oli synnin, »vanhan lihallisen syndymän kautta, meidän päällemme saattanut.
Nlin sen kansa nyt saadan tietä ja wahwistetan, ettei yxikän taida töillänsä itziansä synnistä autta mauhurs,
kauteen, niinkuin ei yritän myös taida itziansä estä, ettei hän lihallisesi» synnyisi. Tällä myös osotctan, että
Jumalan Laki, joka oikeutta myöden auttaman pidäis, jos muutoin jotakin olis kuin wanhurstauteen auttais,
ei ole ainoasta ilman awuta tullut, mutta on myös enändänyt syndiä, että paha luond? sais si. a suurem,
man mielikarwauden Lain puoleen, ja sitä enäminin sammutais Kimonsa, jota enämmin Laki sir.» kieldä- Sillä
jota paremmin ihminen Lain ymmärtä, sitä enämmin tunde jokainen hänen lustans.», ja että kullettin on paljo
tarpellisembi Armo ja Kristus, joka meidän heittoa luondoan»n,e autta.
6. Lugusa, otta l,än eteensä ylimmäiset Uston työt, kuin on- Hengen sota Lihaa wastan täydellisesti kuolettamaan jääneitä syndejä ja himoja, sitte kuin ihminen on tullut manhurstaci. Ia opetta meitä, ettcu me
yle peräti »vapahdetut uston lautta synmstä,uiin että mg >'aau,me aiwan joutilasna olla ja ir.afti elää, niinkuin
«i sillen yhlän syndiä olittan: sillä synnit omat «vieläkin, waitta ei »mtn lueta kadotuxeen, nstou lahden, joka
soti sitä wastan. Sentähden meidän on kyllä itze kansamme ttkemistä niinkauwan kuin »ne elämme, että me
meidän ruumimma hillitä taidaisimme, ja kuoletaisimme hänen himonsa, ja »vaatisimme hänen jäsiultänsä
Joiden kautta me tulemma Kristmen kuo.cman ja ylösuousemiscn taltaikuuliaisexi Hengelle, ja ei himolle.
sexi, ja meidän Kasieinma täytämme 'joka myös synnin kuolcmata, ja Armon uutta elamätä tietä) siih.nasti
kuin »ne aiwan puhtaxi tulenuna synnistä, ja Kristusen kansa ruumilllsistl ylöenousemma, ja ijankaiktiscsti

«lämlne.
Ia sen me taidamme tehdä,

sano hän, että me olemme» Armon, ja en Lain alla. Jonga hän niin seliltä, että ilman Lain olla, ei niin ole sanottu, ettei meillä ensingän Lakia olis, ja niiu jokainen tek:s oman

tahtonsa perään: »nutia olla Lain alla, on, kosta me ilman armota Lai» töisä »vaellamme Ia sillä lawalla
on syndi Lain tähden wäkewä, sentähden, ettei yxikän luonnostansa suostu Lakii», joka on suur» syndi, mutta
Armo tete meille Lain rattaxi:. Niin el siis siellä evä syndiä ole, ei myös Laki ole sillen meitä wastan waan
se on meidän«ispuoleldamme.
Tämä on se oitia »vapaus synnistä ja Laista, josta hän tasa Lugusa aina loppuun asti kirjoitta, ett»
«on aiuoastl »vapaus, ilolla hywää tehdä, ja elää. hywin ilman Lain waatimata, Sentähden se »vapaus
on Hengellinen wapaus, joka e» lakia ota pois, waan anda »'en tuin Laki ano, nimilain suosion ja hywäu tahdon, jolla Lan kaipaus aseteta»», niin ettei hänellä sille» ole mitan päällelandamlsta eli «vaatimilla. Niinkuin
jos sinu» olis jollekulle «velkaa, jota et sinä »voisi maxaa- hänellä sinä kahdella tawalla
taidaisit: ensi»,
ettei hän mitan sinulta otaisi, waan sä>kis «velka kirjansa: toisella tawalla, jos joku hywä ihminen slinin edestäs maxais, ja annais sinulle, jollas ha >eu wellana mataisit. Tällä tawalla on Kristus meitä Laista »vapahtanut- sentähden ei se ole joku lihallinen wapaus, jonga ei mitan pidä tekemän: mutta se on senkaltainen
wapaus, joka paljo ja kaikkinaista tele, ja joka Lain welkomisesta ja «velasta wapa on.
7> Lugusa, wahwista dan sev wertauxelln Awioskästystä, nimictäin, kosta joku mies kuole, niin »vaimo
on wallallanfa, ja »noleminat owat toinen tolscsiaina eroitetut, ei niin, ettei se waimo sais vtta toista »niestä,
waan että hän paljon enammin on sitten wapa toiselle miehelle huolemaan, jota ei ha» emien saanut tehdä,
tuin hän eudisestä pääsi: Niin on »yyös meidän omatundonune sidottu Lakiin, sen «vanhan ihmisen ala, tessa
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hengen kautta kuoletettu on, niin omatundo on »vapa, ja owat töine» toisestansa mallallansa, ei niin, ette'
seomantunnon
pidä mitan tekemän, mutta hänen pita nyt ästen pitämän »tzensä toisen miehen tygö, joka on
Kristno, ja elämän hedclmitä kandama».
Sitte seliltä hän lawiammalda synnin ja Lain luonnon, luinga syndi ainoastansa Lain lautta »voimalli»
sex, tule: silla «vanha ihminen tule ainoassi «vihaisimmaxi Lakia mäsiä», ettei hän woi maxaa mitä Laki ano.
Sillä hänen lnondonsi» on aina svndiä tehdä, joka ei itzestänsä muuta taida, sentähden on Laki hänen siix»,
mansi» ja tautinsa. Ei, että Laki on paha, mutta ettei se paha luondo taida kärsiä Lain häneldansä tm-vä»
»vaatiman. Niinkuin joku sairas ei taida kärsiä, jos joku waati händä juoxemaan ja hvppämään ja muut«
senkaltaista tekemään, jota aiuoasti tcrroc ihminen tehdä taita.
Sentähden P. Pawali tasa päättä, että tus.» Laki oikein tutan ja ymmärretan, siinä ei se muuta tee
lvii» ilmoilta meidän sondimme, ja sillä meitä kuoletta, tehden meitä weltapääxi Jumalan ijantaittist» wi«
ala. Niinkuin se kaikki omasi» tuunosi» tuta ja tietä saadan, kosta ainoasti Lati oikein
han ja »angaistuxen
jotakin muuta pitä
oleman, ja wielä e»a tuin Laki, jolla hän hurstaxi ja autuaxi
sattunut on, että
tule. Mutta ne jotta ei oikein Lakia tunne, owat sotiat, ja käywät ylpiästi, luullen töillänsä Lain täyttämänsä: sillä ei he tiedä kuinga paljo Laki hcildä «vaati, nimittäin, hywää, wapaa mielellistä ja iloista sydändä.
Hän ilmoitta myös, kuinga Hengi ja Liha ihmisesi, kestenälisä riitelewät, ja pane itzensä todistuxexi, ett»
me oppisimme se» työn oikein tundcmaan, jolla synnit meisä kuoletctan.' Ia kutzu sekä Hengen että Lihan
Laixi: sillä nimkuin Jumalan Lain tapa on »vaatia ja anoa: niin myös Liha »vaati ja ano Hengeä wastan,
ja tahto piia oman »albania. Taas, Hengi waati ja ano Lihaa wastan, ja tahto myös pitä oman waldanja »'ota pysi» meisä nmckauwan kuin «ne elämme, muutamisi» enämnun ja muutamisa «väsa. Tämä riitajälkeen
kuin Hengi haitta Lil,a on wäkewämbi, ja niin itze koko ihminen on sekä Hengi että Liya,
hemmin, sen
joka itzesänsä soti st.henasti kuin hän tule kokona!!,'.» hengellisen.
«, Lugusa malmeista
hän senkaltaisia sotuvaisia, e«ci Lihan pidä heitä duomitzeman, ja opetta lawiammalda Lihan ja .yengcn luonnosta, kuiiiga '.nyös Hengi tule Kristnxesta, joka Pyhän Hengensa meille on andanut, saatta meidän hengellisen ia paina alas Lihan. Ia wahwista meitä; että me wielä silloinasi» olemma
meisä, niinkauwan kuin me Hcngeä seuramma,ja syndia masJumalan Lapie:. ehkä kninga koivin syndi pyrkiyxikän
ole niin hywä «lihaa hallitzeinaan, kuin Risti ja kärsimys:
kuolettamaan
händä.
ettei
sodimma,
tan
Ia
wahwista hän meitä kärsimisesä, Hengen aw..sta. Rakkaudesta ja kastista luondokappalista, niinittäin, ett»
meidän kaulamme, että «ne lihasta ja synnistä pääsisimHengiiin hueka mcmi, ja lnoudokappalet
me. Janiin me näemmä, että »amät kolme Lukua kiiruhtamat aiuoasti uston tekoon, nimittäin, »vanha»
.
Udaniia kuolectamaa», ja Lihaa painamaan alas.
y. ia. ja ii: >'a Lugusa opetta hän meitä Jumalan ijankaikkiscsta edeskatzomisesta, josta niinluin juuresta se tule, ticka se usto eli tuta ei usto, kuka synnistä pääse eli kuka e> pääse: ja semähden on se kaikki otettu
pois in idän käsistämme, ja asetettu Jumalan käsiin, jos me hywat olemma ja wapa)i lulemma. Joka myös
»neille on sangen tarpellinen: sillä »ne olemma min hsckot ja tietämättömät, että jos se meidän tykönämme
sciwls, min ei yxikän ihmme» autuaxi tulisi, waan Palele kaiketi kaikkia meitä woitais. Muna luinala on
waka, jouga edeskatzomus ei wilpisty, ei myös «Män h.mvä estä ttuda, sentähden meillä on toiwo syndia
wastan.
Mntte» tasa o» niille tarkoille ja ylpeille hengille »naali eteen pandn, johon he ymmärryxensä wetäwät,
ruwcten kohia alusta tutkimaan Imnalan edeskatzoniiscn »'ylvyllä, ja heitänsä siinä turhaan wmwata, jos he
owat Inmalalda walitnt. Nämät itzcnsä sysäwät alas ja epäustoon langewa» taikka hcitäusä juuri mallallenseura. Murra noudata sinä tämän Epistolan toimea, ja pidä murhe
sa lastewat,ja eikä lukua pidä mitä jäljestä
Kristuxesta Clvanaeliumista, ettäs syudis ja hänen Armonsa tundisit. Niin myös, ettäs syndia wastan
sotisit, niinkuin tämän Ep.stolan i. 2. 3. 4. 5. b. 7. 8. Luku opetta. Kostas 8. Lukuun tullut olet. Ristin ja
opctta: y. 10. ja 11. Luku taas kuinga lohdullikärsimlscn alla, niin.se smna ottein Imnalan edeskatzomisesta
»e» se on: Sillä ilman kärsimistä. Ristiä ja knolcm.u, hätää, ci taida yxikän edeskatzomista selkiästi tutkia,
ilman «vahingota, ja »'alaisia wwaa Inmnlata «vastan. Sentähden pitä «vanha Adam ennen yywästi kuoletettaman, kuin hän mitä kärsi ja juo tätä wakewätä »viinaa, kuin on Risti: karta siis ettes juo «viinaa wielä;
nisästä imcisäs, se on, älä ennen Imnalan salaista edeftkatzimifta lomin tutki, kuin sinä wastoinkäynnsen lautta
yywästi harjoitlttu olet. lokaitzella opilla on hänen määränsä, «»kausa ja ikänsä.
12. Lugusa opetta ha», oikiasta Jumalan palweluxcha, ja tele kaikki Kristityt ihmiset Papeixi uhramaan,
ei rahaa eikä karjaa, niinkuin Laki kaste, waan oman Ruuniinsa, himoin kuolettamisesi». Sitte kirjoitta hän
Kuinga Kristillisien ihmisten pitä opettaman, saarnaK.istittyn ulkonaisen menon hengellisesä
man, lmllwcman, palwcleman, andaman, kärsimän, rakastaman, elämän ja tekemän ysiäwitä, wihollist»
j« kaikkia ihmisiä kohtan. Näitä töitä Kristitty tele: sillä sanottu on: ei Usto ole joutilas.
(PbZ)
ig. Lugns»
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ja
joka sentähden on säätIZ. Lugusa opetta hän meidän mailmällista Esiwaldaa kn,le>naan
maikka ei ,'e taida ketän Ilimalau cdesä hywäri tehdä, »iii, hän kuitengin saatta hywille ulkonaisen
ettei he niin irtat ole pahan tekemään: jonga tähden on hywille
Rauha» ja «varjeluxen, j.» pahoille pelwon,
meille
iloxi, ehkei he sitä tarwitze. Mutta lopusi» sulke hän kaikki rakkauteen, ja päättä, että niinkuin
tehnyt on, niin pitä meidängin tekemän, ja händä
joilla on heikko omatundo Ustosi», ja heitä
14. Lugusa opetta hän meidän niiden kansi» siwiäsii menemään,
«vahingoxensa
harjoitaisi,
me
mutta pikemmin heikkouden pa«
«vapautta
etten
heidän
Kristillisiä
armahtamaan,
ja Ewangeliumin ylönkatzomus, joisi» kaitengin palj,
niin
niin
riita
tapahdu,
ei
siitä
Jos
rannilxexi:
on. On siis parembi jotakin wälttä heikon tähden, siiheuasti kuin hän wahwistu, ettei koko Ewangellumin oppi
ty, ja

se
Kristus

seuraman

nouse

heikoja kärsisimme, jotka wielä julki synneija
15. Lugusa asetta hän Kristuxen opetuxexi, että mekiu «««uita
ja pahoisa tawoisi» wialliset owat. niitä pitä meidän kärsimän, eitä hyljäm.m, n.inkauwan luin he paremmaxi tulewat: Mä niin on Kristuskin meidän kansamme tehnyt, ja wielä jokapäiwä teke, karsein meisä palj»
»vitoja ia pahoja tapoja, joista hän meitä ama autta ulos. Sitte päättä hän, ja rutolle niiden edestä, kiittäin heitä ja andai» heitä Jumalan halduun, ja ylistä hänen wirkaansa. Hän rukoile «nyös »iildä sangen si>
apua »iille köyhille kuin Jerusalemisi, olit. Tämä on kaikki sula rakkaus kuin hän puhu, jota hän myös

wiästi

teke.

on yxi tcrwetys, josi» hän ystäwitänsä terwehtä, sekoitain siihen jalon neujoka
ajallallsi»
opista,
Elvangclimniu ja Kristillisen opin sekaan tulewa oli, ja pahennuxen saatwon ihmisten
nähnyt olis ne moninaiset ihmisten säädyt ja kästyt, kuin Romista ja
ennen
jo
»visusti
Niinkuin
hau
tawa.
petolliset Kirjansa ja opctuxeusa, jotka nyt kaiken mailma», likituleman:
ja
piti
lautta
heidän
Nomalaisten
ja
Epistolan
ja koko Pyhän Raamatun, että myös kaiken Hengen ja Uston
owat,
tämän
sekä
upottanet
mitten
epäjumala, watza, jonga palweliaxi Pyhä Pawali heidän
muut.»
kuin
ole,
se
ettei
sillen
sammuttanet, niin

lviimeisefä Lugusa

16. Ia

kulju ja nimittä.

Jumala meitä heistä

«varjelko», Amen !

Näin me täydellisesti tästä Epistolasta löydämme, mitä Kristityn ihmisen tietämän pitä, nimittäin, mikä
Kristus, Jumala, hywat työt,
Laki, Ewangelimni, Syndi, Rangaistus, Armo, Usto,
pitä
jokaista kohtan, niikä hän olis,
kuinga
käyttämän
meitämme
ja
on.
meidän
Ia
Natlaus, Toiwo Risti
hywä eli paha, hurstas eli syndinen, wäkewä elt heikko, ysiäwä eli wihollinen, ja kuinga meidän pitä myös
wahwisianut, niin myös omilla
itze meitämme kohtan käyttämän.- Kaikki nämät on hän Raamatulla wäkewäsii
j» Prophetain töillä, niin ettei tästä sillen mitan puutu. Seutähden on unhtäwä, että Pyhä Pawali tahdoi
»'en lyhykäisesti päättä ja sulkea, kuin Kristilliseen ja Emaugelinmin oppiin tule, j»
tähän Epistolaan taiten
tien
Testamentti»»- Sillä ilman epäilemätä joka tämän Epistolan pitä hywin sy«
Wanhaan
«valmista
niin hän
on
kaiken
Manhan
Testamendin kirkkaus ja woima. Sentähden pitä jokaitzen Kristityn
dämesänsä, hänellä
harjoittaman. lohonga Jumala Armonsa andakon AMEN !
ja
totuttaman
aina
tähän
itzcnsä
"

,

i.

z. Hänen Pojastansa, (joka on Dawidin
siemenestä lihan puolesta syndynyt:

Kuku.

pawali puhu wirkansi» hvödMsydestä, ja
Matth. i: i »c. Luk, i : ,2. Ap. T. 2: ,0.
armoa ja rautoiwotta ustowaisille Romalaisille
l. 1;: 2Z. 2 Tim. 2: 8.
tvgönsä
saarnal»aa. il. Ikäwöiye tulla heidän
on
wäkewasti ilmoitettu Jumalan
Ewangeliumita.
Ia
4.
maan Ma autuaxi tekewäistä
Pojaxi*
hengen jälkeen, että hän
jotka
pyhityxen
tietonsa
pakanat,
luonnollisen
n» Qsotta
olewan
käyttawat,
ylös
wihan
waärin
on
f,) on, lEsus Krisnosnut
kuolluista
«Jumalasta
«laiset, ja heidän himoihinsa lasketut.
tus meidän HERramme.
,0, zc.
loh.
Ebr.i: 5. l. 5.5. -s-Ap.T.l,: ~, ».
pawali lEsuxen Kristuxen Pallvelia,ku,

,

se
'

,<>:

I. «»
*

2

Apostolixi, eroitettu' Jumalan
s. Jonga kautta me olemma Armon' ja
tzuttu
Apostolin
wiran saanet, uston kuuliaisudexif
Ewangeliumiin,
Ap.T. 9: is.

(Jonga hän

1. ,,:

«.

Gal.

1: 15.

on ennen Prophetainsa kaut-

ta pyhisä Raamatuift» luwannut,)
1.'6-4. l.4?:i°.
'Mos.,: 15. l.»:i8.
«

Mos.

zz:

t

'«:

15.

l.4«:

Ps-

i«.

!,»:

«.

les. 4:

Da».?:

«4.

2.

l. 7: 14.

Mu.7:

»0.

kaikkein pakanain
*l. i2»

~

l.

seasa, hänen Nimensä päälle.

15: 15.

1 Kor.

5 Rom. 16:

15:

io.

Eph.;: 5.

26.

6. Joista tekin oletta, lEsuxen Kristuxen
kutzutut.
7. Kaikille, jotka Romisa owat. Jumalan

rak-
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i.

ta kaiken ihmisten jumalattomuden ja wäärij»
ja Rauha lumalalda meidän den tähden, jotka totuuden wäärydesä pitäwät.
ja HERralda lEsuxelda Krist
19 Sentähden kuin taitan Jumalasta tuKor 1: 2. Eph. ,: 1.
ta, on heille liettäwä"; sillä Jumala ilmoitti
Ap. T. 14: 15. l. 17: 24, ,c.
kiitän minä Jumalalani, lEheille.

rakkaille, ja kutzutuille pyhille': Armo olkon tei-

dän kansanne,

Isäldämme,

tuxelda!

'

se

,

v. 8. Ensin

kautta, teidän kaikkein tähtensuxenettäKristuxen
teidän

sen

20.

*

Sillä hänen näkymättömät menonsa,

ne,
uskoanne kaikesa mailmasa mai- nimittäin, ijankaikkinen »voimansa ja lumanimn.
ludensa nähdän hamasta mailman luomisesta,
todistajani,
jojotka ymmärretän niistä kuin tehdyt owat 't
on
minun
9. Sillä Jumala
ta minä hengessäni hänenPoikansa Ewangeliu- ettei he taidaisi heitänsä syyttömäxi sanoa.
Ap. T. 14: 1?.
misi» palwelen, että minä lakkamam teitä muisPs. 19: 2, tt. Ps. 148: 3,
*

tan.

ic>.

Eph.

1:

16.

Phil

i:

8.

Rukoilen aina minun rukouxisani, että

minä saisin jollakin tawalla »vihdoin joffus, jos
Jumala mhto, onnellisen tien tulla teidän tygönne.
l.15: 22. 1 Thcss 2: iz. 1.,: 10.
11. Sillä minä ikätvöitzen leitä nähdä, että
minä jomin hengellistä lahjaa teille jakaisin, et,
ta te wahwistetuxi tulisilta.
12 Se on, että minä saisin ynnä teidän
kansanne
uston kautta kuin meillä keskenämme on, sekä teidän että minun.
l. 15:

,2.

«.

l. 17: 26, 27.

21. Että he tunsit Jumalan, ja el ylistänet
händä niinkuin lumalata, eikä kiittänet; waan
wilpistelit omisa ajatuxisansa, ja heidän järjetöin sydämensä on piminnyt. Eph. 4: 17, 18.
22. Kosta he itzensä wiisaxi luulit, niin he

1 Kor. 1: 20:
owat tyhmäxi tullet.
owat
katomattoman
23. Ia
Jumalan kunnian muuttanet katowaisen ihmisen, ja linduin

ja neljäjalkaistenja matelewaisten kuwan muo-

toisexi. 5 Mos. 4:15. 2 Kun.
les. 40: 18. Icr. 2:

».

17: 29.

Wiis.

Ps.

106:25.

12: ,4.

Ap.T. 17: »?.
iz. Mutta en minä tahdo teildä salata, rakkat meliet, että minä olen usein aikoinut tulla 24. Sentähden on myös Jumala heidän
leivän tygönne, (ja olen tähänasti estetty*,) laskenut' sodämensä himoihin, saastauteen,
että minä teivängin seasanne jongun hevelmän häwäiftmään keffenänsä omaa ruumistansa:
saisin, niinkuin muidengi» pakanain
Ps. 81: IZ. Ap T. ,4: 16 2 Thess.,: I.
l. ,5: 22.
2s. Jotka Jumalan totuuden owat walhexi
Grekiläisille ja muuttanet, ja owat kunnioittanet ia palwellet
14. Minä olen welkapää
enämmän luondokappaletm kuin Luojata, joka
muukalaisille, wiismlle ja tyhmille.
', Kor.
«Kor
11:
28.
on
9:16.
siunattu ijankaikkisesti, Amen !
paljo
niin
kuin
on,
minusa
26.
15. Sentähden
Sentähden on Jumala heidän andanut
olen minä teiilekkin jotta Romisa oletta, lval- ylön häpiällisiin himoihin: että myös heidän
mis Ewangeliumim saarna.naan.
»vaimonsa owat muumnet luonnollisen tawan
16. Silla en minä hape kristuxen E, luondoa wastan. ; Mos. ,8: 22. Eph. 5: ",».
icoanqeliumira; <Ma se on Jumalan woi27. Niin myös miehet owat andanet ylön
ma iyekullckkin ustowaiselle auruudexi. waimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa
Ensin Juvalaiselle niin myös Grekilässelle. § puoleen himoisansa palanet, miehet miesten kanriettauden tehnet, ja saanet, niinkuin pitiPs. 40: 11. 2 Tim. 1:8. t 1 Kor. 1: 18.
§ Ap T. iz: 46.
kin, erymisensä palkan itze heisänsä.
joka
; Mos iz: 22.
Juma17. Sillä siinä se »vanhurstaus,
lan edesä kelpa, ilmoitetan' ustosta ustohonf:
28. Ia niinkuin ei he tahtonet lumalata tupitä
kirjoitettu
eläniinkuin
on: Wanhurstan
lemin Jumala lasti heidän häijyyn mielehen,
tekemään niitä kuin ei sowi tehdä:
1.,: 21. -f Phil.,: 9.
män ustosta. §
§ Hab. 2: 4.
Gal ;: n. Ebr. 10: ;8.
29. Täynänsä kaikkea wääryttä salawuolli. 18. Sillä Jumalanwiha ilmestyTaiwaas- teutta, koirutta, ahneutta, pahutta: täynä

seasa.

'

*

*

*

sa

'

*

*

'

,

kateut-
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kateutta, murhaa, riitaa, petosta: pahan-

suomutta:
Juzo. Korwankuistutteliat, panetteliat,
malala wihajat, hämäisiiät, ylpiät, öykkärit,
pahain neuwoin pesät, wanhimmillensa tottelemattomat,
zi. Tompelit, liiton rikkojat, haluttomat,
sowittamattomat, armottomar.
Z2. Jotka Jumalan oikeuden tietämät (että
ne kuin näitä lekewät, owat kuoleman ansainnet) ei ainoasta niitä tee, mutta myös
tumat niihin, jotka niitä tekewät. Hos. 7:,.

suos-

2.

I. 2. Lnk.
8. Mutta niille jotka riitaiset owat, eikä kuu-

le tomrm', waan kuulewat wääryttä, on tulewa närkästys ja wiha
Hos. 4: 4.
"

:

2

Murhe

9.

Thcss. 1:

8.

ja waiwa kungin

ihmisen sielun

päälle, joka pahaa teke, ensisti Juvalaisen niin
myös Grekiläisen.
10. Mutta ylistys, kunnia ja rauha jokaitzelle kuin hywaä teke: ensisti Juvalaiselle, niin
myös Grekiläiselle.
11. Sillä ei Jumala katzo

jälkeen.

5

Mos.

ia:

17.

2

ihmisen muodo»

Aika K.

19. Ap. T. i«: ,4.
Eph. 6: 9. Kol. ;: 25.
1

Job. '4:

Luku.

19: 7.
2: 6.
1: 17.

Gal.

Pet.

12. Kaikki jotka ilman Laita owat syndiä teh,
Ettei rövMät
Läsä osotetan pitkämielisettä
niiden pirä myös ilman Laim hukkuman:
net,
kayoa yiön
mahda Jumalan
jotka Laisa owat syndiä tehnet, ne
ja
rikkokaikki
että
luonnon
L.am
kirjoitetun,
Että sekä
jilla, on angara rangaistus odotettawana. ui. pitä Lain kautta duomittaman.
ilttta Juvalaisten ulkokullattu kerstaus L-aistaja
13. Sillä ci ne ole Jumalan edesä tvanhursymbänlcikkauxesta, on turha.
kat, lotka Lain kuulewat: mutta ne jotka Lain
töillänsä täyttämät, ne pitä wanhurstaxi tule,
I. /Irentähden, o ihminen, et sinä Mida
syyttömäxi tehdä, maikka kuka sina o- man. Match 7: 21. ,loh. 2:7.
22, ,s.
let joka duomitzet: Sillä josa sinä toista duo14. Sillä kosta pakanat, joilla ei Lakia ole,
1.

,».

itziäs

mitzet, siinä sinä itzeS duomitzet *, ettäs niitä tekewät luonnostansa sitä kuin Laki ano, niin
he, waikka, ei heilläLakia ole, owat itze heillen,
2 Sam.
5.
teet, kuin sinä duomitzet.
*

»:

iKor. 4: 5.

Mutta me tiedämme että Jumalan duomio on oikia, niiden ylitze jotka senkaltaisia tekemät.
3. Eli luuletkos, o ihminen, sina joka niitä
duomitzet jotka senkaltaisia tekemät, ja sinä
myös niitä teet, että sinä wältät Jumalan duomion?
4. Eli katzokkos ylön hänen hywydensä, karsiwäisydensä ja pitkämielisydensä rikkauden, ettes'tiedä että Jumalan hywys wetä sinua pa,
Ies. ?°: iB. 2 Pet.;: 9, is.
rcmnuxeen?
5. Mutta sinun kowudes ja katumattoman
sydämes jälkeen,kartutat sinä wihan itzelles wiJumalan oikia duomio
han päiwänä", kosta ,2:25.
Nom. 9:22.
5 Mos.
ilmandu.
11. 6. Joka anda itzekullengin hänen töidenIvb. ,4: 11. P5.6,: iz.
sä ijälkeen:
Jer. 17 :10. l. 32:19. Matth. 16: 27. Rom. 14:«.
2 Kor. 5: io.
1 Kor. ;:8.
Zlm K. ,2: 12.
pyytämät
ylistystä,
jotka
kunnia7. Niille,
katomatoinya
kärsiwäisydellä
ja
menoa
hyra
ijankaikkisen
töisä,
elämän.
wisä
2.

,

*

,

säLaki.

Että he osottawat Lain työn olewan kirsoitetun heidän sydämihinsa, ja niin heidän oma tundonsa ynnä todista, ja heidän ajatuxensi» keskenänsä itzepäällensä kandawat eli myös
15.

heitänsä

syyttömäxi tekemät:
16. Sina päiwänä, kosta Jumala ihmisten
salaisudet on duomitzewa *, minun Ewangeliumini perästä lessuxen Kristuxcn kaulm.
'

Matth.

m.

Ap T.

25: ;i.

,7: ;i.

1 Kor.

4: f.

17. Katzo, sinä kutzumn ludalaisexi, ja
luotat
sinä
itzes Lakiin, ja kerstat sinuas Jumalasta.
loh. 8:3,, 41.
tiedät
tahtonsa, ja että sinä
hänen
18. Ia
olet laista neuwottu, niin sinä koettelet ne par-

hat.

19. Ia luulet itzes sokiain johdatmjaxi, ja
niiden walkeudexi ,otka pimeisä owat,
,

Ia tyhmäin
tajaxi, ja
20.

kurittajan, ja lasten opetsinullas oleman tunnon ja totuuden

muodon Laisa.
21. Smä joka siis opetat toista, ja et

itziäs

opeta'?

3.

Luk.
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2.

warastaman, mikä siitä on? Pidäistö heidänj epäustonsa Jumalan uston turhaxi tekemän? f
Ebr. 4:».
ja sinä itze »varastat?
Ps. 50: ,6.
Non,.
6.
»Tim.
2: 13.
,3:
14
Matth. 23:
19.
9:
Mos.
parammm,
waan
22. Joka sanot: ei pidä huorin tehtämän,
olkon
4. Pois
Juja sinä itze teet huorin? joka kauhistut epäm- mala rorinen*, rvaan jokainen ihminen
jumalita, jaraatelet sitä lumalalda kuin hä- n?a!ehrelia f: Niinkuin kirjoirerru on: ertäs olisir oikia simoisas, ja rvoirraisir kosta
nen mle?
loh. 3: 33.
23. Joka kerstat itziäs Laista' ja häwäiset sinä duouuran. 8
l, 9: 4.
f Ps. 62:10. Ps. 1,6:11. §Ps. 52:6.
lumalata Lain ylitzekaymisella?
5. Jos siis meidän wäärydemme Jumalan
24. Sillä teidän tähtenne tule Jumalan nipakanain
oikeutta
pilkatuxi
seasa,
ylistä, mitasta me sanomma? Ongo
kirjoitetniinkuin
mi

opeta*? joka saarnat: ei

*

'

'

se:

*

'

tu on.

2

Sam.

Hcs.

,2:

Ies.

14.

36: n,

52: 5.

,3.

24. Sillä ymbärileikkaus kelpa, jos sinä
Lain pidät: mutta jos sinä olet Lain rikkoja,
niin sinun ymbärileikkauxcs on esinahaxi tullut.
26. Los siis esinahka Lain oikiudcn pitä, eikö hänen esinahkansa pidä luettaman hänelle

ymbärileikkauxexi?

27. Ia se joka luonnostansa esinahka on ja
täyttä Lain, pitä sinua duomitzeman, joka
booksmwin ja ymbärileikkauxen Laiu käyt ylitze?
28. Sillä ei se ole Juvalainen, joka ulkonaisesti (Juvalainen) on *: ei myös se ole ymbärileikkaus kuin ulkonaisesi» lihasi» tapahtu. f
loh. 8: 3?. Nom. 9:7. f Gal. 6: 15.
29. Mutta se on Juvalainen, joka sisällisesti
salattu on, ja sydämen ymbärileikkaus on
ymbärileikkaus, joka Hengesa tapahtu, ei
booksmwisi» ; jonga ylistys ei ole ihmisildä,
'

*

waan lumalalda. f

1.30:6. Icr. 4:4. Kol.

*

5

Mos.

2:11.

10: ,6

-j-Phil. 3:

Jumala wäärä, että hän siitä wihastu? (minä puhun ihmisten tawalla. )
6. Pois se: Kuinga Jumala sitte taidaiS
mailmaa duomim?
1 Mos. 18: »s.
Job. 8:3. 1.34:17.
7. Sillä jos Jumalan totuus minun walheni kautta kunnialliftmmaxi tulis, hänen vlistyxexensä, mingätahden pidäis wielä sitte minä
niinkuin syndinen duomittaman?
8. Ia ei (niinkuin meitä pilkata», ja niinkuin muutamat puhumat meidän sanoman,)
että meidän pidäis tekemän pahaa, että siitä
hywää tulis? Joiden kadotus on oikia.
il. 9. Mitasta siis? Olemmako me parammat kuin he? Emme ensingän: sillä me olemma ennen osottanet, että seka ludalaiftt, ja
Grekiläiset owat kaikki synnin alla.
Gal. 3:22.

ie?.

Niinkuin kirioitettu on: Ei ole kengän

wanhurstas ei yxikan.
,

».

P 5.53:

3.

Ps. 14:

3.

4.

11. Ei ole yle 'chrakan ymmarrawaistä
ole
ei
keran joka eyi lumalara.
3. Luku.
12. Kaikki owat poikennet pois, ja ynnä kel1. Selitetan ludalaisten edus, ja siitä sturawaisct ajatuxet Jumalantotuudesta ja wanhursi ivotmmaxi tullet: Ei ole yhtän joka hywää tekaudesta- ». perllstetan kaikri ihmiset olewan ke, ei yhtäkän.
syndiset, ja rviallijet IllmUan edesa. m. OsoiZ. Heidän kurkkunsa on awojoin hauta:
tetan 6.am töiden woimattomus, ja uston woikielillänsä he pettäwät *: kyykärmen
heidän
ma wanhurstaxi tekemiscfä.
myrkky on heidän huuldensi» alla. f
I.
siis ludalainen on parembi? Eli
'Ps. s:l°. 5 Ps. i4«: 3. 4.
«vl mitä ymbärileikkaus auta? '^...
on täynänsä kirousta ja hai14. Joiden
2. Tosin sangen paljo. Sillä Wn M se, keutta.
Ps. 10: 7.
että heille on ustottu mitä Jumala puhunut on.
is. Heidän jalkansa owat nopiat werta »vuol. 31: 24, 25.
26
dattamaan.
San. l. 1: 16. les. 59: 7.
5 Mos. 4:7,8.
16. Heidän töisänsä on sula tusta ja syda'
les. 30: 8. Icr. 30: 2. Rom. 2: lB> l. 9: 4.
3. Mutta ettei muutamat niitä ustonet *, men kipu.
(Cc)
17. Ia
,

,

sisästä

suu
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i7. Ia ei he rauhan tietä tundenet.
18. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä

3- 4- Luk.
29. Eli ongo Jumala ainoasta ludalaisten Jumala? Eikö hän ole myös pakanain Ju-

mala? Tosin pakanamain Jumala.
Ps. 365,.
edesä.
kuin
että
kaikki
tiedämme,
me
19 Mutta sen
30. Että yxi on Jumala, joka ymbärileikalla
jotka
niille
Lain
sano
sano,
hän
Laki
kauxen teke wanhurstaxi ustosta ja esinahan
sen
owat; että jokainen suu pitä tukittaman*, ja uston kautta.
kaiken mailman pitä Jumalan edesä wikapään
31. Teemmekö me Lain tnhjäxi uston kautta?
oleman.
«Hcs. 16:63.
Pois se: waan me wahwistamme Lain.
111. 20. Sentähden ettei prikan H.iha raida H.am töiden kamra hänen edesänsa wan4. Luku.
kaurra ftn,
hurstauretuxi rulla *; silla Lain
1. Edespäin osotetan uston wanhurfiaus, is
nm rundo rule. -s Gal. 2: ,6. f R°m 7:7. man
L.aili töitä, Abrahamin esimerkillä, ja Da'
21. Mmm nyt on se wanhurstaus joka Ju»vidin rodisturiUa U Että se esimerkki ulottu semalan*, edesä kelpa, ilman Laim julistettu, kä ludalaisiin ctta pakanoihin sillä Abraham
.

,

'

;

tuli wanhursta«tctuxi ennen ymbariieikkausta.
Lain ja Prophetain kautta todistettu, f
m. Msterän Abrahamin uffoa, meille esikuwaxi.
6
6.
11.
23:
les,
1
53:
Icr.
Mos. 15:
K
Ap. 3.15:10,11. Rom. 1: 17. t loh. 5: 46.
me siis sanomma meidän Isäml.Arxitästä
Ap. T. 26: »2.
«vl
me'
Abrahamin Lihan puolesta löyn22. Se Jumalan wanhurstaus (sanon minen?
*Ies. 51:2.
nä,) joka tule lEsuxen Kristuxen uston kautjosAbraham on töiden kautta wan2.
Sillä
ta, kaikkein tygö ja kaikkein päälle, jotka us- hurstaxi tullut, niin hänellä on kerstamista,
komat: Sillä ole ei yhtän eroitusta: l. 10: 12. waan ei Jumalan edesä.
Gal. 3: «8. Kol. 3: 11.
z. Mutta mitä Raamattu sano: Abraham
23. Sillä kaikki owat he syndiä tehnet', ja ustoi Jumalan, ja se luerrin hänelle wan»
ei heillä ole mitan kerstattapaa Jumalan edesä. hurstaudexi.
1 Mos. 1;: 6.
Gal. 3: 6.
l. ,1: 32. Gal. 3: 22.
2: 23.
lak.
24. He tulewat ilman ansiotansa wanhursjoka työtä teke, ei lueta palkMutta
kaxi, hänen armostansa', sen lunastuxen kaut- ka»,4. armosta,sillewaan ansiosta:
l.
6.
Eph. 2: 8.
ta kuin on lEsuxesaKristuxesa. f
joka
työtä
Mutm
ei
ivaa!»
ree,
5.
usto sen
Tit. 3:5,7. 5 Matth. 20: 58. Eph. 1: 7. päälle joka Jumalattoman wanhurstaxi teke,
i Pct. 1: 18, 19.
1 Tim. 2: -6.
uskonsa luemn hänelle wanhmstaudexi.
aset- hänen
on
Jonga
Jumala armonistuimexi
myös Dawid sano: Allruus
25.
6.
Niinkuin
tanut, uston kautta hänen weresänsä', ofot- on sen idmisin, jolle Jumala wanhurstausitä wanhurstautta, kuin hänen ede- den lule ilman töitä:
taxensakelpa,
edelläkäywäisten syndein anveri
sänsa
7. Autuai owar ne, joidenka
Koliko. Ebr.4:,6. owar
andamisenkautta. t
andexi annerur, ja ioidcnZa spnnir
s Ap. T. 13: 38, l. 4:Kor.10.5: 19. l loh. 2: 2.
owar.
Ps. 31:1,2
2llni,as on si mies, jolle luinala ei
8.
26. Joita Jumala kärsinyt on',ofottaxensa ftndm lue.
hän
hänen wanhurstauttansa tällä ajalla: ettätekis,
11. 9. Lienekö siis tämä autuus ainoasta
olis,
ja
sen
wanhurstaxi
itze wanhurstas
tullut, elikkä myös esinaymbärileikkauxells
Ap. T. 17: 3°.
joka lesuxen ustosta on.
me
halle? Niindä sanomma: Abrahamille lu?
27. Kusa siis on kerstaus Se on suljettu ettin usto wanhurstauvexi.
ulos: Mingä Lain kautta? Töidengö Lain
10. Kuingasta se hänelle luettin? kosta hän
kautta? Ei, waan uston Lain kautta.
ymbärileikkauxesa, eli esinahasi»? Ei ymoli
28. Niin me siis sen sixi pidämme, erra bärileikkauxesa, waan esinahasa.
uston kaurra
ihminen tule wanhurstaxi
11. Ia
Gal. 2: 16.
ilman L.am röirä.
*

'

*

,?.

'

"

„:
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Romalaisten tygö.
4- 5- Luk.
ii. Ia sai ymbärileikkauxen merkin' wcch21. Ia oli täydellisesti wahwa siitä, että miwistuxcxi, että hän oli mlon,kautta wanhurs- tä Jumala lupa, sen hän myös woi tehdä.
Ps. 1,5:3. Luk. ,:,7.
kaxi tehty, joka hänellä esinahasa oli: että hä22. Sentähden se on myös hänelle wanhursnen piti oleman kaikkein ustowaistenlsä esinahasa f, etta se niillckkin wanhurstauvexi lue- kaudexi luettu.
*i Mos. 17: ii.
-i-Gal3.-7.
taisin:
23. Niin ei se ole ainoasta hänen tähtensä
12. Ia hän tulis myös ymbärileikkauxen kirjoitettu*, että se hänelle luettu oli: '1.15:4.
ei ainoasti niiden jocka ymbärleika24. Mutta myös meidän tähtemme, joille
Isaxi syndynet
owat;
myös
myös pitä luettaman, kosta me sen päälle
niiden,
mutta
se
tuista
jotka sen uston jälkiä waelvawat, joka mei- ustomma, joka meidän HERran lEsuxen
Ap. T. 2:24,3».
dän Isan Abrahamin esinahasa oli.
kuolleista herätti,
lupaus,
piti
mailse
että
meidän
hänen
Sillä
25.
Joka
shndeime
tähden on
13.
man perillisen tuleman *, ei ole Abrahamille, annettu ulos *, ja meidän wanhurstaurraeikä hänen siemenellens Lain kautta tapahtu- misemme rahden herätteet'?
f
'l. B:3'. 1 loh. 1:7. l. 2:2. 1 Kor. 15:17.
nut, waan uston wanhurstauden kautta, f
6.
G.i!. 3:18.
'1 Mos 17: 2. s-1 Mos.
jos
jotka
owat
owat,
Laista
ne,
5. Luku.
14. Sillä
perilliset, niin usto on turha, ja lupaus on
1.
lulistetan wanhurstauttamisen hyödytys ia
hedelmä, v. Jumalan rakkaus Rristuren sohukkaan tullut
*; sillä winnon tähden meitä kohtaan,
m. Osotetan,
kehoina wihan
15. Silla
että
niinkuin
Adam
synnin
ja kuoleman
myös
ole
ole,
ylitzekäyei
saatti
ei
Lakia
siellä
kusa
kaikkein ihmisten päälle; niin tuotti Aristus
mistä. f '1 Kor. 15:56. f loh. 15:22.
wanhurstauden ja elämän kaikille.
Rom. 3:20. I. 5:13.20. l. 7: 8,10.
pitä
i. /Vttä me siis olemma ustosta wanhurstaxi
16. Sentähden tule se ustosta, että sen
tullet, niin meillä on rauha Jumalan
lupaus
pitä
wahwa
armosta oleman ; että se
kansa,
ei
meidän HERran lEsuxen Kristuxen
oleman kaikelle siemenelle,
sille ainoasta
Eph. 2:13,14.
kautta:
myös
joka
kuin Lain alla on, mutta
Abrasille
myös
Jonga
2.
joka
on
meidän
kaikkein
kautta
meillä oli tygökäyhamin ustosta on,
mys
josa me sei:8,
Armohon,
3:16,18,
Ustosa
tähän
Gal.
29.
Isämme.
lii. 17. (Niinkuin kirjoitettu on Minä ase- somina, ja kerskamme meitämme Jumalan
*10h.,«,:9. 1.14:6.
tin sinun monen pakanan Isaxi *) Jumalan e- kunnian toiwosta.
Eph. 2:18. l. 3: i». Ebr. »0.-19.
desä, jonga hän uskonut on joka kuollet elä3. Mutta ei ainoasti siitä, waan ms kerswäxi teke, ja kutzu ne jotka ei ole, niinkuin
kamme myös meitämme waiwoisa *; sillä me
'i Mof. 17:5.
ne olisit.
18. Ia hän ustoi sen toiwon, josa ei toiwoa tiedämme, että waiwa saatta kärsiwallisyden: f
'Phil. 1:26. 5 lak. 1:3.
ollut, että hanen piti oleman monen pakanan
niin
jälkeen
kuin hänelle sanottu oli:
4- Mutta kärsiwällisys koettekmuren, koetIsän, sen
telemus
toiwon:
pila sinun siemenes oleman.
11:12.
toiwo el anna häpiään tulla, etEbr.
Mutta
1 Mos. 15: 4» 5.
s.
eikä
tä
rakkaus on »vuodatettu meidän
ei
tullut
Jumalan
ustosa,
heikoxi
hän
19. Ia
sydämihimme,
Pyhän Hengen kautta, joka
jo
ruumistansa,
kuollutta
hän
ehkä
katzonut ajastajan
meillen
annettu
oli,
eikä
Saran
on.
wanha
lähes sadan
11. 6. Sillä Kristus, kosta me wielä heikot
1 Mos. 17:17.
l. iB:n.
kuollutta kohtua.
20. Mutta ei hän epäillyt ensingän Jumalan olimma, on ajallansa jumalattomain edestä
Cph. 2:1. Kol. 2:13..
lupauxssta epäuskolla: Waan oli wahwa usto- kuollut.
Ebr. 9:15. 1 Pet. 3:1».
sa, ja andoi Jumalalle kunnian.
Ebr. 11:17» i«.
7. Tuskalla nyt jokukuolis wanhurstan sdes,

!>::

:

*

:

»

*

(Cc 2)

ta,
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ii. i2. Luk.
P. Pawalin Epistola
ta, ehkä hywän edestä mitämax joku tondeis den lahzan yldäkylläisyden, pitä mallitzeman
kuolla.
elämasä yhden lEjuxen Kristuxen kautm.
8. Mutta Jumala ylistä rakkauttansa niei18. Niinkuin siis yhden synnin kautta on
dän kohtaamme, että kosta me wielä syndiftt kadotus tullut kaikkein ihmisten päälle; niin
olimma, on Kristus meidän edestämme kuol on myös yhden wanhurstauden kautta elämän
lut.
loh. ,5:13.
wanhurstaus tullut kaikkein ihmisten päälle.
l. 6: ,3.
9. Niin me siis paljo enämmin warjellan hänen kauttaansa wihan edestä*, että me nyt hä19. Sillä niinkuin yhven ihmisen kuulematnen werensa kautta wanhurstaxi tullet olemma. tomuden tähden monda owat syndiftxi tullet,
'i Thess. 1:10.
niin myös monda tulewat yhden kuuliaisuden
10. Sillä jos me Jumalan kansa olimma tähden wanhurstaxi.
20. Mutta Laki on myös tähän tullut', että
fowitetut hänen Poikansa kuoleman kautta,
syndi
me
wielä
olimma
f,
hänen
kosta
tvihollisensa
suurenimari tutMisin: murra kusa svnpaljo enämmin me autuaxi tulemma hänen di on suurexi rurru, siinä on Armo >flön*l. 7:8.
elämänsä kautta, että me sowitetut olemma. paldisixi rurtu: f
*

'

2

Kor. 5:18.

-j- Kol.

Rom. 6:

2;.

1 Kor.

Gal. 3:19.

1: 21.22.

Mutta ei ainoasti siitä, waan me kerskamme myös meitämme Jumalasta, meidän
HERran lEsuxen Kristuxen kamm, jonga
kautta me nyt olemma sowinnon saanet.
lii. 12. Sentähden, niinkuin yhden ihmisen
kautta on syndi mailmaan tullut', jasynnm
kautta kuolema f, niin on kuolema tullut kaikkein ihmisten päälle, että kaikki owat syndiä
*i Mof. 3:6. f 1 Mof. 2:17.
tehnet:
11.

15:21.

21.

Että niinkuin

-t Luk. 7:47.
syndi on wallinnut kuole-

maan, niin myös Armo on wallitzewa wanhurstauden kautta, ijankaikkiseen elämään,
lEiuxen Kristuxen meidän HERramme

kamm.

6.
Opctettan

Luku.

1. R<nnga

wanhurstautettuin

pitä

Rilstuxen kooleman woimalla, sonnille kuoleman, ja Rristllxen ylösnousemisen woinialla,

elämän uudistuicja niaeldaman. l!. Synni,,
13. Sillä Lakiin asti oli syndi mailmasa: wc.ldan
hlilnmelidämän, ja niinluin synnin orMutta kusa ei Lakia ole, ei siellä syndiä luem. judesta wapahdetut,
wanhurstauden palwelure»
l. 4: 15.
pysymän.
sa
14. Waan kuolema wallitzi Adamista Mosiis meidän pitä sanoman? Pitäftxeen asti, niitäkin jotka ei syndiä tehnet ollet l. Anitasta
«"s
joka
kuin
kö
nieidän
wielä synr.isä oleman, että
Avam,
ylitzekäymisellä
senkaltaisella
jälkeen
tulewa
oli.
Armo
vn sen esikuiva, kuin
suuremmaxi tulis?
1 Kor. 15:22, 45.
2. Pois se.
Mc jotka synnille kuollet olemkuingasta
synmeidän
wielä pidäis siinä eläma,
lahjan
ei
ole
kuin
Mutta
niin
kansa
is.
nin: sillä jos monda owat sen yhden synnin män?
3. Ettäkö te tiedä, että me kaikki, jotka otähden kuollet, niin on paljo enämmin Jumalan Armo ja lahja sen yhden ihmisen lEsu- lemma lEsuresa Kristurefa kastetut *, me oxen Kristuxen armosi» monen päälle runsasti lemma hänen kuolemahansa kastelut?

'Gal. 3:27.
jo4. Niin me olemma siis hänen kansansa
sillä duomio haudarur Aassen kaurra kuolemahan; etka syndiä teki, niin myös
yhdestä
en tosin
kahdotuxeen: mutta lahja mo- tä niinkuin Aristus on kuolleista Isan kunsynnistä
nian kaurra
niin pila meidänwanhurstauteen. synnin
nesta
§
jos
yhden
kuolema
on
waeldalnan:
tähelamasa
Zin uudesa
17. Sillä
2:1,.
-j-1
§
paljo
Eph.
enämKor.
»4.
wallinnut,
kautta;
yhden
'Kol.
sen
den
6:4.
i".
1.
l.
ja
Kol.
3:
2:
jotka
Armon
4:
wanhurstaumin ne,
saawat

tullut.
16.

yhden kautta
Ia ei niinkuin (se tuli)
lahja;

*

~

5.

Sillä

2O5
6. 7. Luk.
Romalaisten tygö
5. Sillä jos me ynnä hänen kansansa olem18. Ia että te oletta wapahtetut synnistä,
ma istucecut yhdenkaltaiseen kuolemaan, niin niin te oletta wanhurstauden palweliaxi tullet,
me myös tulemma vhtenkaltaisexi ylösnouseloh. 3: 34. 1 Pet. 2: 16.
16. Minä puhun ihmisten tawalla, teidän
I. z: 11. Phil. 3: 10, 11.
misissa:
6. Tieten sen, että meidän wanha ihminen lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te
en ristinnaulittu hänen kansansa', että synnin ennen annoitta teidän jäsenenne saastaisutta ja
ruumis pica curmeldaman, etten me tästedes wääryttä palwelemaan wäaryteen; niin anda-

syndiä palwelisi.

'

Gal. 5: 24.

7. Sillä se joka kuollut on, hän on synnistä
1 Pet. 4: 1.
wanhurstaxi tehty.
8. Mutca jos me olemma Kristuxen kansa
kuollet, niin me ustomma, että me saamme
myös elää hänen kansansa : 2 Tim. 2:
9. Ia tiedämme, ettei Kristus, joka kuolsillen kuole; eikä kuolema
leista herätetty on, päällensä
saa tästedes hänen k. i: 18.waldaa.
Ilm.
sen hän
io. Sillä se kuin hän kuollut on
synnille kuoli yhden kerran '; waan se kuin hän
elä, sen hän elä Jumalalle.

kat nyt teidän jäsenenne wanhurffautta palwelemaan pyhityxeen.
20. Sillä kosta te olitta synnin palweliat,
niin te olitta wapat wan hurskaudesta.

21. Mitä hedelmäccr siis teidän silloin niistä
oli, joita te nyt häpettä? Sillä niiden loppu on
kuolema.
l. 7: 5.
22. Mutta että te nyt oletta synnistä wapautetut, ja Jumalan palweliaxi tullet, niin teille
on teidän hedelmänne pyhyteen: mutta lopuxr
ijankaikkinen elämä:
23. Silla kuolema on synnin palkka",
murra ijankaikkinen elama on Jumalan
lahja lEsuxesa kristuxesa meidän HERraEbr. y: 27, 28. 1 Pet. 2: 24^
1 Mos. 2: 17.
11. Niin myös te sixi teitänne pitäkät, että sitmme. f
lak. 1: 15.
-j- Rom. Z: 12, 18» 1 Kor. 15: 22.
te olecca kuollet synnille, mucca elätte Jumalalle, lEsuxen Kristuxen meidän HERran
kautta.
7. Luku.
11. 12. Niin alkät salliko synnin mallita teipawali opetta 1. Vttä uffowaiset owat Vris»
dän kuolewaisesa ruumissanne, niin että te hän- tuxen kautta wapahdetut L.am »vaatimisista ia
dä kuulisitra hänen himossansa.
kirouxesta n. Ettei L.aki ole syndi, waan se iljäsenitänne
andako
wäääikät
teidän
moitta synnin ja nuhtele sitä. m. Rutnga lidan
13. Ia
ryden sotaasexi synnille multa andakat teitän- ja hengen wälillä on riita niin että wastuudesne Jumalalle*, niinkuin kuolleista eläwäxi tul- ta syndyneckin owat wajawat.
let, ja teidän jäsenenne Jumalalle wanhursi 1./Kttekö te tiedä, rakkat weljet, (sillä minä
Luk. 1: 74- Nom. «: 1.
puhu», Lain Mimmille) että Laki wallitze
kauden sotaasexi.
Gal. 2:20. 1 Pet. 4: 2.
ihmistä, niinkauwan kuin hän elä?
2. Sillä waimo, ioka miehen hallusa on,
14. Silla ei synnin pidä teitä wallitzeman,
ettet te ole Lain, waan Armon alla.
niinkauwan kuin mies elä, on häneen Lailla
is. Kuiugasta siis? Pitäkö meidän syndiä sidottu: mutta jos mies kuole, niin hän on mieKor. 7 2, ,o, 39.
tekemän, etten me Lain alla ole *, waan Ar- hen Laista wapa.
jos
1
Ror
21.
Gal.
2:
,8,19.
hän
se.
mon? Pois
9:
3. Sentähden
toisen miehen kansa
jolle
eläisä,
että
on
niin
te
te
annatte
hän
tiedä,
miehensä
16. Ettekö
huoraxi kutzutan':
itzenne palweliaxi kuulemaan, sen palweliat te olet- mutta jos mies kuole, mm hän on Laista wapa,
ta, jolle te kuuliaiset oletta*, laikka synnille ettei hän huoraxi tule, jos hän toisen miehen
kuoleman, eli kuuliaisudelle wanhurstauderi? kansa on.
Matth. 5: ;,.
1' loh 8: 34- 2 Pet. 2: 19.
4. Niin oletta te myös, minun weljeni, Lail17. Mutta Jumalan olkon kiitos, että te le kuoletetut*, Kristuxen Ruumin
viitta synnin palweliat, mutta nyt te oletta sy- ta teidän pitä toisen kansa oleman, joka ou
kuolluista, että me Jumalalle hedämestänne kuuliaiset, sen opin esikuwalle, jo- nosnut
(Cc 3)
delhonga te annetut oletta.
«.
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Delmän kandaisimme.
Gal.

5.

1. 8: 2.
l. 5: 18.
'

2: iy, 20.

,

Sillä kosta me Lihasa ol,mma, niin ne
himot jotka lain kautta ollt meidän

syndein

hedelmää

jäsenisämme, »vaikutit kuolemalle

saattamaan.

l. 6:21.

7> 8. Luk.
19,. Sillä sicä hywää jota minä tahdon en
milia tee: waan pahaa, jota en minä tahdo
teen niinä.
20. Mutta jos minä teen, jota en minä
do, niin en niinä sitä enä tee, waan synditah.
ioka minusa asu.
21. Niin minä löydän itzesäni Lain, joka
tahto hywää tehdä, että minusa pahuus rippu kiinni.
22. Sillä minulla on halu Jumalan Lakini',

6. Mutta nyt me olemma Laista »vavahdetut, ja hänelle kuollet, josa me pidettin kimni:
että me palweiisimma Hengen uudistuxesa, ja
2 Kor. 3
6, 7.
ei bookstawin wanhudesi».
Ongosta
me
11. 7. Mitasta
siis sanomma?
-

sisällisen ihmisen puolesta.

'

Ps.

1: 2.

23 Mutta minä näen toisen Lain minun ja,
Mutta en minä muutoin senisäni, joka soti minun mieleni Lakia
Laki syndi? Pois
syndiä olisi tundenut, ellei Lain kautta *. Sil- tan*, ja otta nnnun fangixi synnin Laisa, joka
la en minä olisi himostakan mitan tiennyt, ellei minun jäsenisäni on.
1 Pct. 2: n.
Laki olisi sanonut: ei sinun pidä himmtzemanf 24. Minä wiheljäinen ihminen kuka päästä
n l.
2 Mos. 2c>: 17. 5 Mos.
3: 20.
Z: 21. minun tästä kuoleman ruumista?
8. Mutta syndi otti tilan kastosta, ja kehoitti
25 Minä kiitän lumalata, lEsuxen
minusa kaikkinaisen himon: sillä ilman Laita turen meidän HERramme kautta. Niin Ktisloh. 15: 2,. Nom. 4:15. itze pawelen nyc mielellä Jumalan Lakia, minä
oli syndi kuollut,
mut1.5:13,20.
ta Lihalla synnin Lakia.
9. Mutta minä elin muinen ilman Laita:
Kosta siis kästy tuli, niin syndi taas »virkois.
8. Luku.
io. Ia minä kuolin: ja niin löyttin, että
kästy kuin minulle oli elämäxi", tuli minulle
1. Ustowaisilla on, lihan ja Hengen riidan
alla, iurdollinen hengellinen mieli. n. pyhä
-kuolemaxi.
3M«s. 18: 5. Hcs. 2°: 11.
ii. Sillä syndi joka otti tilan käskystä petti Hengi wahwista, rohwaise, ja autta heidän
heikouttansa. m. He owat siis lohdutetut ja
minun, ja tappoi
kautta.
ristingin alla, wakutetut Jumalan rak»
rohkiat
pyhä,
kuitengin
ja
12. Laki on
itzestänsä
käsky on myös pyhä, oikia ja hywä. i Tim. i: 8. kaudestaRristuxesa.
1. Wiin ei ole nyt yhtän kadotusta niisä jotka
13. Ongo siis kuin hywä on, minuUe kuosynsyndi
tullut?
että
se.
lemaxi
Pois Mutta
lEsuxesa Kristuxesa owat, ja ei waella
Lihan,
hywän
minulle
kautwaan Hengen jälkeen.
nahtäisin,
sen
on hän
nixi
2. Sillä Hengen Lari, joka eläwäxi teke
ta kuoleman saattanut, että syndi ylitze määrän synnixi tulis, kästyn kautta.
Kristuxesa lEsuxesa, on minun synnin jakuom. 14. Sillä me tiedämme että Laki on hen- leman Laista »vapahtanut.
loh. 8:2.6.
gellinen; »vaan minä olen lihallinen, synnin
Rom. 6: 18, 22. Gal. 5: 1.
ala myyty. 1 Kun. 21: 20, 25. les. 50: 1.
3. Silla ft kuin Laille oli mahdoroin, er15. Sillä en minä tiedä mitä minä teen, et- ra han Lihan kaurra oli heikoxi rullur*,
ten minä tee sitä kuin minä tahdon, waan sitä sen Jumala reki, ja laherri poikansa ftnGal. 5: 17.
kuin minä wihan teen minä.
disen Lihan hahmosit, ja duomiyi ftnnin
jos
jota
ei,
minä
16. Mutta
teen
minä tah- Lihasa sonnin kaurra. f Ebr. 7:18.19.
do, niin minä suostun Lakiin, että se on hywä. -Z- 2 Kor. 3: 21. Gal. 3.13. Eph. 2:14,15.
17. Niinen minä sitä enä tee, waan syndi
4. Että Lain wanhurstaus täytetyri tulis
jotka emme Lihan jälkeen waella,.waau
meisä,
Ma minusa
jälkeen.
(se
minä
tiedän
on
Hengen
Sillä
ettei
18.
minusa
minun lihasani) mitan hywää asuj'. Sillä mhs. Sillä ne jotka lihan jälkeen owat, ajatteto minulla on, waan täyttää hywää en minä lemat niitä kuin lihan owat: Mutta ne jotka
1 Mos. s: 5.
l. z: 21.
sitä löydä.
henge»
-

se.

was-

'

:

s

se

*

sen

se

"»-

,

-

,

se

asu.

,

"

Romalaisten

8. Luk.

hengen jälkeen owat, ajattelemat hengellistä.
1 Kor. 2: 14.
6. Sillä Lihan halu on kuolema: ja Hengen halu on elämä ja rauha.
1.6: 21. Gal. 6:8»

tygö.
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iB. Sillä sixi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan waitvat ole sen kunnian werta,
kuin meille ilmoitetun.
Matth. 5:».
2 Kor.

Phil. 3 .'20,21. 1 Pet. 1:6.
1.4:13. IIOH. 3:1, 2.

4:17.

19. Sillä ikäwä luondokappalen ikäwöitze7. Että Lihan halu on wiha lumalata waskuuliainen;
mys
ole
odotta Jumalan lasten ilmoitusta.
tan, ettei se
Jumalan Laille
20. Että luondokappale on turmeluxen ala
sillä ei se woikkan.
8. Mutta jotka lihasa owat, ei ne taida olla annettu, ei mielellänsä, waan sen tähden, joka ne ala andanut on:
Jumalalle otolliset.
ole
lihasa,
hengesä,
et
te
waan
21. Toiwosa, että myös itze luondokappale
Mutta
9.
jos muutoin Jumalan Hengi asu teisä *; mut- pitä turmeluxen orjudesta wapaxi tuleman,
ta jolla ei ole Kristuxen Hengi, ei se ole hänen Jumalan lasten kunnian »vapauteen.
"i Kor. 3:16. Gal. 4:6.
22. Sillä me tiedämme, että jokainen luonomansa.
10. Los siis Kristus teisä on, niin ruumis dokappale huoka ja ahdistetan aina tähänasti
tosin on kuollut synnin tähden ; mutta Hengi meidän kansamme.
on elämä wanhurstauden tähden.
23. Mutta ei ainoasta ne, waan myös itze
kuol,
joka
joilla Hengen uutiset owat, huokamme
me
nyt
Hengi,
11. Los
senasu ; niin lEsuxen
jomyös
se,
odottain sitä lapsexi ottamista,
herätti,
itzellämme,
teisä
luista
on
teidän
meidän
herätti';
kuolluista
ruuniimme
ka Kristuxen
lunastusta.
i.vk. 21: 28. 2 Kor. 5: 2,4.
kuolewaiset ruuniinne eläwixi tekewä f, sen teime olemma toiwosa »vapahdetut.
sä asuwaisen Hengen kautta. 'Ap. 3.2.-24,32. 24. Sillä
näky, niin ei se ole toiwo;
jos
1
Kor.
Mutta
toiwo
6:14.
2K0r.4.i4.
fR0m.6:4,5.
Eph. 2:5. Kol. 2:13.
sillä kuinga joku mim toiwoa jonga hän näke?
2 Kor. Z: 7.
12. Niin en me nyt ole, rakkat weljet, welkapääc Lihalle, Lihan jälkeen elämään.
25. Mutta jos me sitä toiwomma, jota m
me näe', niin me odotamme sitä kärsiwällil. 6: 7, 18.
jälkeen
sydesä.
jos
te
niin
elätte,
Lihan
tei*2K0r.4:i8.
Ebr. n: 1.
13. Sillä
dän pitä kuoleman; mutta jos te Lihan työt 26. Mutta niin myös Hengi autta meidän
Hengen kautta kuoletatte*, niin te saatte elää. heikkouttamme: Sillä embä me tiedä mitan
rukoilla ', niinkuin tulis, waan Hengi rukoile
»Eph. 4:22. l. 5:,3,:c. Kol. 3:5,6.
meidän edestämme sanomattomilla huokauxilla.
Hengellä
jocka
kaikki
Jumalan
11.14. Sillä
waikutetan, ne owat Jumalan lapset.
Matth. 29: 22. lak. 4: 3.
"Zak. 12: 10. joka
sydämet tutki -, hän tietä
Gal. 5. 18.
27. Mutta
orjuden
Hengen
Hengeä, mitä
mielesä on; sillä hän rukoile Pyis. Sillä et te ole saanet
edestä
että teidän wielä pidäis pelkämän *, mutta te häin
Jumalan
Mhdon jälkeen.
s
10.
josa
Ps. 7:
Jer. 11: 20. l. 17: io.
oletta saanet walittuin lasten Hengen f,
111. 28. Murra me tiedämme niille jotka
me huudamme: Abba rakas lia. § *2Tim.i:7.
-j-Gal. 3:26. 1.4.5,6. h Mark. 14:36.
lumalara rakasiawar, kaikki kappaler 'enHengemme
meidän
nä parhaxi kaandywan, niille jotka aiwoiHengi
todista
16. Se
lapset.
olemma
Jumalan
tuxet» jälkeen kutzutut owar.
kansa, että me
»2 Kor. 1:22. Epl).i:i3. 1.4:30.
29. Sillä jotka hän on katzonut edes, ne hän
Lapset,
me
olemon
me
olemma
niin
Poikansa kuwan kaltaisen säätänyt', että
17. Los
perilolis esikoinen monen weljen kestellä.
perilliset:
hän
myös
nimittäin.
Jumalan
ma
5 Eph.
1: 5, 11.
liset, jaKristuxen kansaperilliset: jos me muu,
toin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kan30. Mutta jotka hän on säätänyt, nehän
kunniaan tulisimma.
on myös kutzunut: ja jotka hän kutzunut on.
Ap.T. 14:22. 2 Tim. 2:5,11, 12.
ne
.

*
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hän on

8. y. Lllk.

wanhurstaxi tehnyt:

ja jotka kua ja ansiota, «'aan olewan annosta, m.
Rohlaa monikahtoja eriluuloja, ja osotta Iv«
epausson tähden, ja pakanat
dalasset
armoin otetuxi uston suhteen.
i.
sanon totuuden Kristuxesa, ja en
«vl
»valehtele,
(niinkuin minun owatundoolla?
4
Mos. 14:8.
meitä wastan
Hengesä todista,)
minun
Pyhäsä
118:6.
nl
kansani
Ps. 56:12. Ps.
2.
poikaansa
ei
omakan
Että
minulla
on
suuri
murhe, ja alinoarmahta32. Joka
l. io: i.
nut*, waan andoi hanen kaikkein meidän mainen kipu sydämesäni.
edestämme, eiköstä hän m>?ös lahjoita
3. Minä olen pyynnyt kirottuna olla Krismeille kalkkia hänen kansansa?
tuxelda minun weljeini tähden *, jotka lihan
puolesta
1 Mos. 22: 12. les. 53: Z. loh. 3:16.
minun langoni owat:
Nom. 4: 23. l. 5:6, 9.
2 Mos. 32: 3«.
4. Jotka owat Israelitat, joiden on Lasten
33. Kuka mhto Jumalan walittuin päälle
Oikeus, ja Kunnia, ja Lijtot, ja iLaki, ja
kanda? Jumala on joka teke wanhurstaxi.
8,
les. Zc>:
9.
Jumalan palwelus, ja Lupauxet. »Mos.^u.
*?
Kuka
on
kadotta
»oka mhto
Kristus
34.
5 Mos. 7:6. Ps. 147:19. Jer. 31:9.
Nom. 2:17. 1.3:2. Eph. 2:12.
on kuollut. la, hän on myös herätetty ylös,
on myös Jumalan oikialla kädellä f, joka
5. Joiden myös Isät owat ', joista Kristus
myös rukoile meidän edestämme.
lihan puolesta syndynyt on, joka on Jumaijankaikkisesti,
Job. 34:29. -Z-Ps. iio.-i. Mark. 16:19. la f >ssiye kaikkein
Ebr. 1: 3. l. 8:1. l. 12: 2. 1 Pet. 3: 22. Amen!
-Match. 1:1. Luk. 3 .-23. f loh. 1:1.
Nom. 1: 25. Ebr. 1: 8, 9.
1 loh. 2: 1.
11.
pitä
meitä Kristuxen rakkaudesta
6. Mutta ei niin, että Jumalan
3s. Kuka
on
«roittaman? waiwako, eli ahdistus, eli lvai- hukkunut *; sillä ei ne ole kaikki Israelit, jotuo, eli nälkä, eli alastomus, eli hätä, eli ka Israelista owat.
4 Mos. 22:19.
Rom. 3:3. 2 Tim. 2:13. t I"h. 8:39.
miekka?
Nom. 2:28. Gal. 6:16.
36. Niinkuin kirjoitettu on: Sinun tähtes
myös
n»e kuoletemn yli päiwää: me pidetän niinkuin
Ei
ue ole kaikki lapset, jotka Abra7.

Ve

myös

Epistola

hän wanhurstaxi teki, ne hän on myös kunniallisen tehnyt.
31. Mitasta me siis näihin sanomma? Jos
Jumala on meidän edestämme, kuka woi

HNinä

*

.

sana

s

'

teurastettatvat lambat.
Ps. 44: »3.
hamin siemen owat; Waan Isaakisi» pitä si1 Kor. 4: 9.
2 Kor. 4: 11.
nulle siemen kutzuttaman.
1 Mos. 21:12.
Gal. 4:23. Ebr. 11.-18.
37. Mutta niisä kaikisa me »voitamme* hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
8. Se on, ei ne ole Jumalan lapset, jotka
2 Kor. 2:14.
1 loh. 4:4. Lihan puolesta Lapset owat; mutta ne jotka
1 Kor. 15:57.
Lupauxen Lapset owat *, ne siemenexi luetan.
l» 5: 4/ 5» Ilm. K. 12: 11.
n «lal.
Sillä
minä
olen
ettei
kuosiitä,
38.
wahwa
4: 23.
lema, eikä elämä, eikä Engelit, eikä EsiwalSillä
tämä
9.
on Lupauxen sana: tällä alat, eikä wäkewydet, eikä nykyiset, eikä tule- jalla minä tulen, ja Saralla pitä poika oleman.
1 Mos. 18: 10.
waiftt,
joku
sywyys,
eikä
eli
muu
korkeus,
Eikä
io.'Mutta
ei
se ainoasta, mutta myös Re39.
luondokapale mida meitä Jumalan rakkau- bekka siitti yhdestä Isaakista meidän Isäsi Mos. 25:21.
desta eroitta, joka on lEsuxesa Kristuxesa tämme,
il. Sillä ennen kuin lapset synnyitkän, ja kosmeidän HERrasamme.
ka ei he wiela hywää eikä pahaa tehnet ollet,
9. Luku.
että Jumalan aiwoitus pidäis walitzemisen
1. pawali sure ludalaisten hylkäystä, n. inlkeen ftisowainen oleman, ei töiden tähden,
Opetta autuden järjestyxen ei tarkottawan su- waan kutzujan armosta.
*

iZ.

Sa-
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Romalaisten tygs.
9. 10. Luk.
26. Ia pitä tapahtuman, että siinä paikasa
12. Sanottin hänelle: Suuremman pitä
kuin heille sanottin et te ole minun Kansani,
wähembätä palweleman. 1 Mos. 25:23.
13. Niinkuin kinostettu on: Jakobia minä siellä pitä heitä elämän Jumalan lapsixi kutzutrakastin, mutta Esauta wihaisin. 'Ma 1.,:2. taman.
Hos. 1: ic>.
ill. 14. Mitasta me siis sanomma? Ongo
27. Mutta lesaias huuta Israelin edestä:
jos Israelin lasten luku olis niinkuin sanda mePois se.
Jumalan tykönä 2wääryttä?
Aita
K.
niin kuitengin tähtet aumaxi tulewat.
resä,
19:7. 1°b.8:35 Mos. 32: 4-l. 34 10.
les. 10 - 22. Rom. 11:5.
minä
sano
Silla
Sillä
kuluttamus ja lyhendämys pila tahän
Mosexelle: Jota
28.
15.
armahdan, sitä minä tahdon armahtaa, ja pahtuman wanhurstaudexi, että HENra teke
tahdon olla laupias, jolla minä laupias olen. häwityxen maan päällä.
2 Mos. 33:19.
29. Ia niinkuin lesaias ennen sanoi: ellei
16. Niin ei se nyt ole sen joka tahto, eikä sen HERra Zebaoth olisi meille siemendä jättänyt,
joka juoxe, waan sen joka armahta, nimittäin min me olisimma ollet kuin Sodoma, ja sen1 Mos. 19:14.
kaltaiset kuin Gomorra.
Jumalan.
les. 1: 9. Icr. 50: 40. Hes. 16:46.
17. Sillä Raamattu sano Pharaolle juuri
minä sinun härättänyt, osotta30. Mitasta me siis sanomma? (Me sanomsentähden olen
pakanat, jotka ei ole wanhurstautta
ma.)
woimani
minun
nimesinusa,
että
xeni minun
julistettaisi».
2
owat saanet wanhurstauden, mutta
etzinet,
ni kaikesa maasa
Mof 9:16.
ja
ketä
tahto,
18. Niin hän siis armahta
hän
ustosta on.
sen wanhurstauden joka
joka
Mutta
paadutta kenengä hän tahto. 2 Mos. 4:21.
31.
Israel
wanhurstauden Lakia
etzinyt,
minulle:
mitä
on
ei
Niin
sinä
hän
ole
Lakia saaWanhurstauden
sanot
siis
19.
1,1.-7.
1.10:2,3.
kuka
wastaita
nut.
sillä
hänen
tahtoansa
nuhtele?
tan olla?
32. Mmgätähden? Ettei he sitä ustosta,
20. Ia tosin, O ihminen, kuka sina olet, mutta niinkuin Lain töistä etzeit.
Sillä he ojoka Jumalala wastan riitelet? Sanoko työ wat loukannet itzensä Loukkauskiween.
-

:

tekiällensä: Mixis

tainkaltaiseri tehnyt

1 Kor. 1: 23.
kirjoitettu on: Rayo, mina
panan Zloniin loukkauskirven, ja pahenJer. 18:6. Wiis. 15:7.
päälle
sawen
21. Eli eikö sawenwalaialla ole
nuxen kallion *: ja jokainen kuin hänen
kappalesta
yhtä
päällensä
usto, ei pidä häpiään tuleman, f
yhdestä
walda,
tehdä
astiata s
kunniallisen, ja toista huonoxi? 2 Tim. 2:20.
Ps. 118: 22. les. 8 -14. l. 28: 16.
jos
wihansa
22. Sentähden
Jumala tahto
Matth. 21:42. i.vk. 2.34. 1 Pet. 2: 6, 7,8.
-j- Ps. 2: 12.
osotta, ja woimansa ilmoitta, on hän suurella karsiwällisydellä kärsinyt hänen wihansa
io. Luku.
astjoica, jotka owat kadocureen «Valmistetut.
5
l. 2: 4.
1. Edespäin on ludalaisten hylkäys siitä, että
23. Ia että hän tiettäwäxi tekis kunniansa he eyeit wanhurstautta haista, joka ainoasti
rikkauden laupmdensa astioille, jotka hän kun- uston kautta lEsuxesa löytän. v. yhteinen
kuyuminen uffoon, tapahtu Ewangeliumin
2 Tim. 2:
niahan on »valmistanut.
kautta, ui. L.ueteilan ennustuxet Ju»
myös
kutzunut on, nimittäin, saarnan
24. Jocka hän
hylkämisestä ja pakanain kuyumiststa.
Valaisten
myös
meicä, ei ainoasti ludalaisista, waan
pakanoista.
i-HAeljet, minun sydämeni halu ja rukous

olet?

minun

les. 45:?

164'.8.

zz. Niinkuin

"

«.

on Jumalan tygö Israelin edestä, että
s. Niinkuin hän myös Hosean kautta sano:
joka
minun
he autuaxi tulisit.
Kansaxeni
Minä tahdon kutzua sen
2. Sillä minä annan heille todistuxen, että
ei ollut minun Kansani *, ja minun rakkaxeni,
heillä on kiiwauS' Jumalan puoleen,^ mutta
joka ei minun rakkani ollut.
s Hos. 2:23. i Pet. 2:10:
(D d)
ei
2
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ei taidon jälkeen.

Ap. T. 21: 20. l. 22: Z. Gal. 1 :14.
3. Silla ei he.ymmärrä Jumalan wanhurs-

kautta, waan pyytämät omaa wanhmstauttania wahwistaa, eikä ole Jumalan »vanhursl. 9:31.
kaudelle kuuliasset :

10. Luk.
loisir owar niiden jalar kuin rauhaa julG
ravoar, mioen kum
julistawar.
les. 52:7. Nah. 1:15.
16. Mutta ei he ole kaikki Ewangeliumllle

kuuliaiset: sillä lesaias sano HERra, kuka
usko meidän saarnamme? les. 5?: 1. 10h. ,z.
loppu",
jokai4 S'l^^rlsiuoonkain
17. Niin tule siis Usto kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta.
yell.' usto-cvaisillc wanhurstaudexi.
Ap.T. 13:38. 2-Kor.3:i3.
18. Mutta minä sanon eikö he sitä ole kuullet? Heldän äänensä tosin on lähtenyt kaikkeen
Gal. 3: 24.
5. Silla Moses kirjoitta siitä »vanhurskaudes- mailmaan, ja heidän sanansa mailman ääriin.
ta kuin Laista on, että kuka ihminen ne teke,
Ps. iy:s. Iss. 49:6. Kol. 1-23.
m. 19. Waan minä sanon: eiköstä Israel
3 Mos. >z 5.
hänen pitä niisä elämän.
tietänyt? Ensimmäinen Moses sano: minä tahHes. 20:11. Gal. 3: 12.
kuin
6. Mucta se wanhurstaus
ustosta on, don teicä yllyttä kateuteen sen Kansan kautta,
sydämesäs:
kuka
näin: älä sano
tahco joka ei minun Kansani ole, ja tyhmän Kansan
ylös
on
tänne
kautta tahdon minä teitä härsytellä.
se
astua
Kristusta
taiwaseen?
alas.
iv
5 Mof. 30:
tuoda
5 Mos. 32: 21.
?
sywyts«en
alas
20.
kuka
tahto
astua
Mutta
Eli,
se
lesaias on rohkia ja sano: Mi7.
nä oien niildä löytty, jocka ei mmua etziuec,
on Kristusta kuolleista jällen tuoda.
8. Waan micä hän sano? Se sana on juuri ja olen nuile ilmanduuut, jocka ei minua kysynimittäin, sinun snusas ja sydä- net.
les 65: 1.
sinun tykönäs,
*:
mesäs Tämä on se sana ustosta, jom me 2i. Mutta Israelille hän sano: koko päiwän
olen minä käteni ojendauuc tottelemattoman sa
saarnamma. jos 5 Mos. 30:14.
siuä suullas tunnustat HER- wastahakoisen Kansan lygö.
Ies. 6,: 2.
9. Silla,
ran lEsuxen ', ja uffot sydämesäs, eccä Ju11. Kuku.
mala on hänen kuolluista herättänyt, niin sinä
Matth
32.
tulet amuaxi:
1. Apostoli osotta, ettei kaikki ludalaiset ole
io. Silla sodämen «stolla me wanhurstahyl,ätvt. v Että ludalaisten lanVcmus oli ti<
tunnujiuxella me au- la pakanain kulzumtseen josta ludalaiset nuchxi rulemma ia
tawat kehottetta k.,ändymyxeen jällen, ui n?atuaxi rulemma.
11. Sillä Raamattu sano: jokainen kuin roina pakanoita kcrstamisesta >ja suruttomudcsta.
Ihmeytele Jumalan armoa ja duomiolta.
häpiään tuusto hänen päällensä, er pidä
Non,
leman.
les. 28:16.
9:33.
I-N>in mmä siis sanon: ongosta Jumala
Kanansa hyljännyt? Pois se*: sillä
12. Ei ole yhtän eroitusta
ludalaisen ja
myös Israeliti, Abrahamin siememinä
yxi
on
kaikkein
olen
wälillä:
sillä
HErGrekiläisen
ra, rikas f kaikkein kohtan, »olka händä ru- nestä, BenlamiNln sugusta. f
Icr. 31: 37.
2 Kor. 11: 22.
»Ap.T. 10:34,35. l. 15:5».
koilemat.
Phil. 3- 5.
2. Ei Jumala ole Kansaansa hnlzännyt, jon
Rom. 3:29. f Eph. 1:7. 1.2:4,7.
jokainen
hän ennen on cundeuuc '. Ettekö te ciedä
ga
kuin HERran Nimeä
13. S lla
mitä
Raamattu Eliasta sano? kuinga hän ruhuura tule auruaxi.
2:21.
kolle
Ap.T.
lumalaca Israelia wastan, sanoden:
Joel. 2:32.
l. 8: 29, 30.
11. 14. Mucca kuinga hs sitä aurensa huutakuiuga
HERra,
päälle
ei
jonga
3.
he owat tappanet sinun Prowat,
he ustonet? Ia
phetas,
ole
kuullet?
Mucca
ia
Ataris kukistanet; Ia minä
josta
ei
stnun
ustowat,
he
he sen
:

,,:

:

:

sano

«.

"

'

,°:

suun

,

;

*

"»

"

auxensa

,

"

kuinga
15.

he kuulewat ilman saarnajata?

heitä läSt kuinga he saarnawat,Oolle:
kuinga
kirjoitettu
on:
suNiinkuin
hetetä?

yxinäni jäin, jache eyiwät minungin hengeäni.
1

Kun.

19:

io'

4.

Mutta

ii.

Lnk.

Mutta mitä

Romalaisten togs.
16. Sillä jos alku
Jumalaa wastaus sano hä-
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on pyhä, niin on myös
ja
jos
juuri
koko
taikina:
»ätlänyt
seitzemän
on pyhä, niin owat
nelle Minä
itzelleni
polmyös
ole
ei
Vaalin
edesä
miestä,
ivtka
oxat.
tuhatta
Kun. ,9: ,8.
Hl. 17. Mutta jos muutamat «xista owat
weansa miwutmnet.
Armon murtunet', ja sinä joka metzäöljypuu olit, o;. Niin owat jäänet tälläkin ajalla
jälkeen.
l.
27.
let niihin jällen istuttettu, ja o.let siitä juuresta
9-.
walitzemisen jos
armosta on, niin ei se ole ja sen öljypuun lihawudesta osallisexi tullul>
se
6. Mutta
Jer. 11: 16.
enä töistä *; silla ei armo muutoin armon olijos
on
niin
ei
se
ylveille
Niin
älä
töistä,
se
Mutm
sillen
18.
oxia wastan : mutta
sikkan.
työ
työ.
jos
ylpeilet,
niin tiedä eyet
sinä heitä wastan
armo ole; muutoin ei enä ole
sinä juurtakanna, waan juuri'kanda sinua.
5 Mos. 9: 4. Rom. 4:4, 5.
19. Niin sinä sanot: oxat owat murtunet,
7. Kuingasta siis? Jota Israel etzi, sitä ei
walitut sen owat saa- että minun piti siihen zällen istutettaman.
hän olija saanut'; muttapaatunet,
*l. 9:3».
ne muut owat
20. Oikein: he owat murtunet heidän epäusnet,
on
an(Niinkuin
on:
kiriotettu
konsa tähden, mutta sinä pysyt uston kautta:
Jumala
8.
uppinistaiftn
ettei
Hengen,
HIH ole röykkiö, waan pelkä. San. l. 28: 14.
silmät
danut heille
päikuulisi)
ja
korwat
ettei
näkisi,
tähän
he
les. 66: 2. Rom. 12: 16. Phil. 2: 12.
he
13:14.
21. Sillä jos ei Jumala luonnollisia oxicl
asti.
les.
6:9.
1.29:10.
Matth
wään
Ap.
12:
T.
26.
armahtanut,
23:
katzo, ei hän sinuakan armahda.
loh.
40.
pöytänsä
tulkon
kayo rasa Jumalan hy22.
Dawid
heidän
sano:
Senrahden
9. Ia
Keille paulaxi, ja satimexi, japahennuxexi*, ja wyrrä ja anctarllrra: angarurra niisä, jorka langeisit'; murra hywyrra iye sinusas,
P 5.69: 23.
kostoxi.
ettei
p?s?r; muuIQ. Heidän silmänsä soetkon
he näkisi, jos sina ainoasta
ja taita aina heidän selkänsä.
toin sinäkin leikaran poio.
loh. ,5: 2.
omatko
sen11. ii. Niin minä siis sanon:
he
23. Ia ne jällen istutetan, ellei he heidän epiti lan- päustosansi»
pysy; sillä Jumala on woimallitähden heitänsä loukannet, että heidän
geman? Pois se: waan heidän langemisestan- nen heitä jällen istuttamaan.
sa tapahtui pakanoille autuus', että hän sais 24. Sillä jos sinä olet luonnollisesta metzä-»
heitä
kiitvaxi heidän tähtensä.
öljypuusta karsittu, ja olet mastoin luondoa hys
Matth. 22, 8, 9. Ap. T. 13: 46.
öljypuuhun istutettu, kuinga paljo enämwään
12. Mutta jos heidän langemisensa on mailmin ne, jotka luonnolliset owat, heidän omaan
man rukkaus, ja heidän wahennöxensa on pa- öljypuuhunsa istutetan?
kanain rikkaus; kuinga paljo enämmin heidän
25. Sillä en minä Mhdo salata teildä, raktäydellisydensä?
weljet, tätä ftllaisutta, (ettet te itzellenne
kat
puhun: että
13. Sillä teille pakanoille'minä
että paatumus on puolittain Israelilylpeilisi)
minä pakanain Apostoli olen *, ylistän minä le tullut, siihenasti kuin pakanain täydellisys
Ap. T. 9: 15. 1. i;:
minun Mirkaani.
Luk. 21: 24.
1.22: 21. Rom. 15: 16. Gal.i: 16. tulis.
ttiin
26.
kaikki
Ia
Israel picä autuari tul. 2: 2, 8. Eph. 3: 8. 1 Tim. 2: 7.
kirjoitettu on: se tule Zionisleman.
Niinkuin
2 Tim. 1: 11.
päästä, ja jumalattoman menon Jaminä
taidaisit» jollakin tawalla nii- ta, joka
14. Jos
käändä pois.
59: 20.
tä, jotka minun lihani owat, kiiwaxi saada, kobista tämä on minun les.
liitoni'
heidän kan27. Ia
ja muutamatkin heistä autuaxi saatta.
pois
minä
omn
sansa,
syndinsa.f
heidän
kosta
lud. Ep. v. 22, 23.
:c.
Ebr.
8:8.
l.
10: 16.
31,
lor. 31:
15. Sillä jos heidän hyllämisensä on mailles27:9.
iman sowindo, mitasta heidän korjamisensa muu28. Ewangeliumin puolesta tosin owat he
ta on kuin elämä kuolleista?
(D d 2)
wihol4-

olen

?

,

*

'

*

'

».

"

P. Pawalin EvMla

212

wihollliet teidän mhlenne
walitzemisen
puolesta rakasteta», heitä Isäin tähden.
29. Sillä ei lumalaMjojansa ja kutzumistansa kadu.
30. Sillä Niinkuin et tekän muinan Jumalan päälle ustonet, waan nyt ts oletta laupiuden heidän epaustöpsa kautta saanet.
"

z

Gal. 4: 8.

Niin ei De ole myös ny/ ustonet sitä lau<W«l, kuin teille
on tapahtunut, että heillenMpahtuis.

Sillä luinala on kaikki epäuskon ala
WR,ut', että hän kaikkia armahmis.
l. 3: 9: 19, 23. Gal. 3: 22.
IV. 3Z. O sitä Jumalan rikkauden, ja
kuinga rurwiisauden, ja runnon
kimarromar owar hänen duomionsa, ja

käsittänlättömar hänen tiensä!

lan
olis.
l. 5:
3.

Luk.
otollinen ja tähdellinen rahxo
ii.

Wiis. 9:

io.

Eph.

,:

12.

l. 4:

,8.

,3.

Thess. 4: 3. l. 5: 5-16.
17.
Sillä minä sanon siltä armosta ', kuin
io,

1

minuUe annettu on, jokaitzelle kuin teidän seasanne on, ettei yxikän itzestansä enämbi pidäist
kum hänen tUiepicä;waan pitäkan kohtullisesti
itzestänsä, sen jälkeen kuin Jumala on kullengin uston mitan jakanut, f
l. 1:5.
-j-i Kor. 12:7,11. Eph. 4:7.
1Kor. 3:10.
4. Sillä niinkuin meillä on yhdesa rnnmisa
monda jäsendä, mutta ei kaikilla jäsenillä ole
yhtäläinen työ
1 Kor. 12:12.
Eph. 4: »6.
5. Niin mekin olemma monda yxi ruumis
Kristuxesa*; mucca keskenämme olemma me
toinen toisemme jäsenet.
'i Kor. 12:27.
Eph. 1:23. 1.5:23. Kol. 1:24.
6. Ia meillä owat moninaiset lahjat siitä
Armosta kuin meille annettu on '. Jos jol,
lakin on Prophstia, niin olkon uskon kansa
yhteinen.
1 Kor. 12:4.
2 Kor. 12:13.
*

:

Job. 11:7. l. 36: 22.
34. Sillä kuka on HERran mielen tienyt?
Eli kuka on hänen neuwonandajansi» ollut?
1 Pet. 4: 10.
Ps. 92:6. Ies. 40: 13. Icr. 23: 18.
jollakin
1
Kor.
2:
16.
on joku »virka ', niin pitaWiis. 9: 13.
7. Los
jotakin
andakän
Eli
kuka
on
ennen
Mirastanne
waaria.
hänelle
Los joku opetta,
35.
nut, jota hänelle pidäis jällen maxettaman? niin otcakan opetuxestansa waarin.
Eph.4:n. iPct.4:n.
Job. 41: 2.
ja
joku
niin pitäkän*neuwostan«
neuwo,
hänestä,
kaunansa,
Silla
8.
hänen
Jos
36.
waarin. Los joku anda, niin andakan ycija hanesä owar kaikki *: hänelle olkon kunSan. l. 16: 4. kertaisudesa f. Los joku hallitze, niin pitänia.ijankaikkisesti Amen !
kän siitä murhen. Los joku armahta, niin
1 Kor. 8:6. Kol. 1:16.
"

sa

*

,

tukU.

tehkän sen ilolla. §

*Ap.T.2v:lB.

iTim.s-v.

12.
1 Pet. 5-.2. -j-Matth.6:i,lc.
§5^515:7.
2 Kor. 9:7.
Apostoli nenwo taas ustowaisia. 1.yhteisesti,
n. 9- Olkon rakkaus wilpicöin ". Wihat«uteen ja Jumalalle otolliseen elämään, v. D
rinomattain nöyryteen palwelewaisuteen, rak- kat pahaa, jarippukat kiinni hylväsä. f
kauteen, ja muihin kristillisiin awuihin, kun« s 1 Tim. 1:5. 1 Pet. 1:22. 1.4:8. 1 loh.
4:7.
jälkeengin säädyn iahjain ja
,

tilan

5P5.34:i5. P53?.2?. Ps.97:io.
Ps i,39:2i. Am. 5:15.
10. Weljellinen. rakkaus olkon sydämellinen
ta, että te annaisitte teidän ruuminns eläwäxi, teidän keskenänne
Ennättäkan toinen toipyhaxi, ja Jumalalle otollisexi uhrixi*, joka sensa kunniata tekemäsä. f
Eph. 4:3.
Ebr. 13:1. 2 Pet. 1:7. f Phil. 2:3.
on teidän toimellinen Jumalan palweluxenne.s1 Pet. 2:
l. 6:13, 16. iPet. 2: 5. 5 IIOH. 2:15.
17.
,

neuwon minä teitä, rakkat weljet,
I'FftiinJumalan
sydämellisen laupiuden kaut-

*.

*

-«

11. Alkät olko hitat töisänne. Olkat pala2. Ia alkär sowirrako «itänne rämän
mailman muodon jälkeen waan muurra- wat hengesä. Palwelkat HERraa.
kar «itänne reidän mielenne uudistuxen
"Ilm. K. 3: 15.
kamra, errä te koertelisina, mikä Juma12. Olkat toiwosa iloiset *. Karsiwälliset t
,

mur-

12.

Romalaisten

13. Luk.

nmrhesa. Olkat a-ati rukourssa. §
l. 12:
*l. 15: 13.
1° Ebr. 10 36.
Eph.
i.uk.
18:1.
X
6:18.
lak. 5:7.

tygö.
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Sentähden jokainen kuin itzensä Esiwalwastan asetta, se on Jumalan säätyä
wastan: Mutta ne jotka wastan owat, saawat duomion päällensä.
2.

1.

dan

Kol. 4:2. 1 Thess. 5: 16,17.
omanne Pyhäin tarpexi Otta3. Sillä ne jotka wallan päällä owat, ei
lakakat
13.
1
Kor. is: l. ole hylvintekiöille, waan pahoille pelwoxi
kat mielellänne huoneseen. f
-j- Ebr. 13:2. 1 Pet. 4: 9.
Elles tahdo Esiwaldaa peljätä, niin tee hy14. Siunatkat wainollisianne: Siunatkat wää, ja sinä saat häneldä kiitoxen. 'iPet.2:l4.
Matth. 4-. 44.
ja älkät sadatelko.
4. Sillä hän on Jumalan palwelia sinun
yywäxes. Waan jos sinä pahaa teet, niin
Ulk. 6:28. 1 Kor. 4:12.
15. Iloitkat iloisten kansa, ja itkekät itkewä- pelkä: sillä ei hän miekkaa hukkaan kanna;
Sillä hän on Jumalan palwelia ja kostaja
isten kansa.
Alkät sille rangaistuxen joka pahaa teke.
16. Olkat keskenänne yximisliset '.
jtzestänne paljo pitäkö.f, waan pitäkät teitänne
5. Sentähden tule alammainen olla, ei ainöyräin kaltaisna. Hlkät itziänne ylön wiisa- noasta wihan tähden, waan myös oman'i Kor. 1:10. Phil. 2:,.
tunnon tähden.
Na pitäkö. §
6. Sillä sentähden te myös »veron maxatte;
113:1. §San. 1.3:7. les. 5:21.
pahaa
pahalla
kellengän
kostako". sillä he owat Jumalan palweliat, joiden sen17. Älkät
kunniallinen
on
kaikkein kaltaisista tule lukua pitä.
Ahkeroitkat siitä kuin
20:22.
San.
l.
ihmisten edesä. s
7. Niin andakat siis kaikille mitä te welwoljolle
*.

'

*.

.

Matth. 5:39. 1 Kor. 6:7. 1 Thess. 5:15.
I'2 Kor. 8:21.
18. Jos mahdollinen on, niin paljo kuin
teisä on, niin pitäkät rauha kaikkein ihmisten
Mml. 9.-s°. Ebr. 12.14.
kunsa.
Älkät
19.
itze kostaka *, minun rakkani,
waan andakat (Jumalan) wihan siaa saada.
Sillä kirjoitettu ou: Minun on kosto, niinä

tahdon kosta sanoHEßra.

j

*

3

Mos.^:»,.

6:29.1-5 Mos. 3235. Ebr. io 32.
2Q. Sentähden jos sinun tvihollises iso, niin
luk

syötä

ja jos hän jano, niin juoca

hän-

Sillä kostas tämän teet, niin sinä tulihiilet hänen päänsä päälle kokot.
San. l. 25: 21. Matth. 5 54.

dä';

sec

händä:

:

"

:

21. Älä anna sinuas moitetta pahalda,waan
woita sinä paha hywällä.

13. Luku.
waroitus 1. Ruuliaisuteen Esiwaldaa kohtaan, v. Rakkauteen lähimmäistä kohtaan, m.
pyhään ja raitisten elämään.
1. jokainen olkon Esiwallalle, jolla

walda

on, alammainen; sillä «Esiwalda ole
muutoin kvin lumalalda *: ne wallat jotka
owat, lumalalda ne saätyt owat.
s San. l. 8: iZ, 16. Dan. 4:22.
Wiis. 6l 4.
Tit. 3:1. 1 Pet. 2:13.

»vero tule': sills
liset oletta: sille wero,
tulli, jolle tulli tule: sille pelko, jolle pelko tu-

le: sille kunnia, jolle kunnia tule.
Matth. 22:21. Mark. 12:27. iuk. 20: 25.
il. 8. Älkät kellengän welwolliset olko, waan
ainoasta että te toinen toistanne rakastatte;
sillä joka toista rakasta, on täyttänyt Lain.
Gal. 5: 14.
9. Sillä se': Ei sinun pidä huorintekemän:
Ei sinun pidä tappaman: Ei sinun pidä warastaman: Ei sinun pidä määrää todistusta
noman. Ei sinun pidä himoitzeman: Ia mitä,
suljemn:
muuta kästyä on,
tähän
pitä
niinkuin
lähimmäistäs,
sinun
rakastaman
',
zc.
20:14,
Mos.
s Mos. 5:18.
itziäs.
Matth. 19:18. -j- 3 Mos. 19:18.
Matth. 22:39. Mark. 12:31.
10. Ei rakkaus tee lähimmäiselle mitan pahaa: sentähden on rakkaus Lain täyttämys.
Matth. 22:40. 1 Tim. 1:5. lak. 2:8.
m. 11. Ia että me
tiedämme, nimittäin
ajan, että nyt on aika unesta nosta'; Sillä
meidän autuudemme on nyt lähembänä kuin
1K0r.15:34.
silloin kosia me ustoimma.
Eph. 5:14. 1 Thess. s: S.
12. Pö on kulunut, ja päiwä on tullut;
Sentähden hyljätkämme pimeyden työt*, ja
(DdZ)
puke*

se

sa-

se

sanaan

s

sen

*
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15.14. Luk.
pukekam meitämme »valkeuden somaseilla. f
HERralle kuolemma; Sentähden joton»e
«Eph. 5:11. Kol. 3:3. 7 Eph. 6:13, 14. elämme cli kuolemma, niin me HERran
omar olemma.
Gal. 2.1 Thess. 5: 5.
paimyös Kristus kuollut
Sillä
on
niinkuin
sentähden
9.
13. Waeldakamme soweliasti
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,<,.

'

ylönsyömiftsä, eikä juopumisesaf, ja nosnut ylös, ja jällen eläwäxi tullut, että
ei kammiossa eikä haureudesa §: Ei riidasi» ja hän olis kuolluitten ja eläwitten HERra.

2 Kor.
kateudesa:" "Phil.4:B. -l/San. 1.23:2a.
5: iz.
10. Mutta mixi sinä weljes duomitzet? Eli
iuk. 21:34. Gal. 5:21. § 1 Kor. 6:9,10.
miris sinä weljes katzot ylön? sillä me asetetun
Eph. 5:5«
lak. 3:14.
14. Waan pukekar* päällenne HERRA kalkki Kristuxen duomioistuimen eteen.
25: 31. 2 Kor. 5: 10.
lEsus aristus f, ja alkär holhoko ruu, 11. Matth.kirjoiteltu
Sillä
on: Niin totta kuin mi'Ilm.K. 16:15.
mistanne haureuteen. §

s Gal. 3:27.

§
1

Gal. 5: 16.

loh.

14.

2:

i

16.

Pct. 2:11.

minua pitä kaikki polsano HERra,
ja

wet kumartaman

lan tunnustanian.

Kuku.

'-

kaikki kielet pitä Juma,3. Phil.

',

les, 41:

'

meistä

Sentähden
sä Jumalalle lugun tekemän.
12.

Ehdolisisa asioissa Rristil
neuwo
tähde,,, oikein kayttä»
wapautta,
heitoin
lista
Maan /)ERra,i kunniaxi. v. lauden nautinno»
paw«li

nä elän,

jokaitzen

iKor. 3: 8.

'

:

picä

edestän-

Match.

12: ,6.

Gal. 6: 5.
13. Älkämme siis tästedes toinen toistamme
dllomilko,, maan ouomitkat parammin niin
sa omantunnon pahennusta karttamaan.
korjatkat ', ei kampausten ettei yxikän weljensä eleen pane luokkcussm eli
i.
*l. 15:1,7.
pahennusta.
Match, iz: 7, 8, 9.
rildossa. f
1 Kor. ia: 32.
I Kor. 8: 9, II»
2 Kor. 6: 3.
1.9:22.
11. 14. Minä tiedän, ja olen wahwa
2. M kyllä usto
kaikkinaista si»öHERrasi» lEsuxcsa, ettei mitan itzestänsä yhteistä
dä, waan heikko syö kaalia.
joka
waan joka Makin yhteisen luule, hänelle
3. Joka syö, älkän sitä katzoko ylön, kuinei ole*,
yhteinen,
on
syö,
joka
Ap. T. i°: 14, 15.
ei
älkän
duomitko
ja
sitä
se
syö:
1 Tim. 4:4.
1
Kor.
8: 7. Tit. 1:15.
syö*; sillä Jumala on hänen ottanut
5
*Kol. 2: 16.
15. Mutia jos sinun »veljes sinun ruastas supalweliam rullisen mle, niin et sinä enä waella rakkaude4. Kuka sinä olet joka toisen
Äiä sitä ruallas kadota, jonga tähden Krisseiso eli
hän
Omalle
Isänällensä
duomitzet*?
1 Kor. 8: 10.
lange: Mutta hän taimn ojettaylös; sillä Ju- tus on kuollut.
16.
ojendamaan.
niin, ettei teidän
woimallinen
Senlähden
sowittakat
händä
on
mala
hylvyttänne laitemisi.
»lak. 4: 12.
17. Sillä ei Jumalan »valdakunda ole ruo5. Yxi eroitta yhden päiwän toisesta*, toinen
pitä kaikki päiwät yhtäläisnä: Jokainen olkon ka ja juoma', mutta wanhurstaus, jarauha,
ja ilo Pyhäsä Hengesä.
Gal. 4: i°.
1 Kor. 8:8.
mielesänsä.
wahwa
tottele,
hän HERralle , 18. Sillä joka niisä Kristusta palwele, hän
6. Joka päiwää
myös
on Jumalalle otollinen, ja ihmisille kellvollinen.
teke "ja joka ei päiwää
syö
syö,
19. Sentähden noudattakamms niitä kuin
han
HERHERralle teke. Joka
ja
syö,
joka
kiittä
ei
rauhaan sopimat, ja sitä kuin keskenämme palumalata:
ralle sillä hän
ja
kiittä
rannuxeri tule.
syö
lumalata.
HERralle,
ei
1 Tim. 4: 3.
20. Ala ruan tähden Jumalan työtä turme1 Kor. 10: 31.
*, eikä le. Kaikki tosin owat puhtat': waan
elä
yxikän
ei
meistä
itzellensä
sille ih7. Sillä
1 Pet. 4 2.
miselle on se paha, ioka syö oman tundonsa payxikän ikellensä kuole.
Tit. 1: 15.
Matth. 15:
8. Sillä jos me elämme, niin me HER- hennuxen kansi».
hywä
niin
kuolemma,
me
2i.
Se
on
söisi,
jos
me
ettes
elkä wiilihaa
ralle elämme:

-z-

saawansa

wasmn.

se

s

*

,

sa.

omasa

'

sen

'

se

sen

:

se

'

-

'

«.

naa

14. 15.

Luk.

Romalaisten

naa joisi eli jotakin josta weljes loukkandu, taik1 Kor. z ,3.
ka pahene ', elikkä heikoxi tule.
pidä
usto,
22. Jos sinulla on
niin
se itzesäs
Jumalan edssä. Autuas on joka ei tee itzelkuin hän koettele.
lensä omatundoa, niisä epäile
ja kuitengin syö,
»oka
siitä
23. Mutta
syönyt
ei
;
on
kadotettu
ull osa, muthän
se
sillä
'

,

:

tyqö

kuin
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Isille tapahlunut oli.

Match.

15: 24.

Ap.T. 3: 25, 26.
9. Mutta että pakanat laupiuden edestä Jumalala kiittäisit*, niinkuin kirjoitettu on: Sentähden kiilan minä sinlla pakanain seasa, ja

l. n:
weisan sinun Nimelles. f
-j- 2 Sam. 22: 50. Ps. 18: 50.
10. Ia mas hän simo: Iloitkat pakanat
ta kalM kuin ei ustosta ole, se on ftndi.
hänen Kansansa kansa.
5 Mos. 3»: 43.
11.
taas:
Ia
Kiittäkät
Lukll.
15.
HERRAA kaikki
ja
pakanat,
yllstakan
kaikki
händä.
Kansi»
pawali
heikkoja holhomaan
1. tvielä waroitta
v.
1.
lähetystämän
puhu
Ps.
117:
esimerkillä,
Rristuren
12. Ia taas sano lesaias: Sen pitä olekirjansa syytä. lii. L.upa myös itze Ruonuin
toimit»
oli
man Jessen juuren ', joka on nousema pakalulla, kosta hän asiansa lerusalemisa
pyytä
'

,«,.

heitä rukoilemaan noita hallitzemaan, jonga päälle pakanat toiwoman pitä. f
Jun K. 5- 5. l. 22: 16.
I. Abutta meidän, jotka wäkewät olemma,
11:
1, ia.
les.
»vl
»voimattomutta
*,
kärsiä
Mutta
toiwon
heikkoni
13.
Jumala täytäkön teitä kai22.
i
Kor.
ja
keiwam.
9:
kella
riemulla
rauhalla,
ustosa, että teillä
eikä itzellemme
Gal. 6: 1.
Pyhän Hengen moiman kautta yldäkylläinen
2. Niin jokainen meistä kelwatkan lähimmäitoiwo olis.
sellensä siinä kuin hywä on, parannuxexi:
11.14. Mutta minä tiedän hywästi, rakkat
l. 10:24: 32. 1.13:5. lveliem, teistä, että te oletta hywyttä täynä,
1 Kor. 9:19.
kaikella tundemisella täytetyt*, että te »voitte
Phil. 2: 4: 5.
keltvannut,
ei
toinen lossmnne neuwoa. f
Sillä
Knstuskan
1 Kor. 1:5.
itzellensä
3.
1 loh. 2:21.
-j- 2 Pct. 1: 12.
waan niinkuin kirjoitettu on *: heidän plMansa iocka sinua pilkkaisit, langeisit minun pääl- 15. Mmä olen kuitengin puolittain rohkiasti
teidän lygönne, rakkat we!,et, kirjoittanut,
leni.
Ps- e?
klrjoiretru
mira
on
on,
Silla
ennen
niinkuin mulstutmin teille sen armon' puolesta,
se
4.
opix,
että
meillä
kuin
minulle lumalalda on annettu.
l. 1:5.
meille
karsimalpitä
kautta
pakanain
ja
Raamatluin
toi16.
Että
minun
li'vden
lohdutuxen
oleman
seasa*
*l. 4: 23, 24. 1 Kor. 10.- 11.
lEmxen Kristuren palwelian, Jumalan Ewo olis.
2 Tim. 3: 16.
wangeliumlm uhramasa, etla pakanatkin olikärsiwallisyden
ja
lohdutuxen
JuMutta
sit Jumalalle otollinen uhri, Pyhän Hengen
s.
Ap. X. ?': 15.
mala, andakon teille ecm le kestenänne yxlmie- kauna pyhitetty.
perään:
l.
2.
Nom.
11:
oiisitm',
Kristuxen
13:
lEsuxen
Issec
13. Gal. 2: 7.
1 Kor. 1: 10.»
1 Tim. 2:
1: 11.
sl. 12: 16.
2
Tim.
Phil. 2: 2.
7.
l- 3: '5, '6.
17. Sentähden minulla on se, josta minä
6. Että te vrinuelssestl yhdestä suusta kiitäi- lEsuxesa Kristuxesa kcrstan, niisä kuin Jumasitte Jumalam, )a meidän HERran lEsuxen lan owat.
18. Sillä en minä rohkene milän puhua niisKristuxen Isää.
kotjatkat
*,
toinen
tä
kuin ei Kristus minun kauttani »vaikuttanut
toistanne
7. Seniähden
pakanain
meitä
kunniaKristuskin,on
kuuliaisudexi, sanalla ja työllä,
Jumalan
niinkuin
Non,,
l. 1:5. l. 16! 26.
1,
14:
3.
xi kormnnut.
minä
on
sanon:
ja ihmetten »voimalla, JumaKristus
Merkkein
8. M'!tta
lEsus
19
palwelia
Hengen
lolan
ymoarilcikkauxcn
mäellä.
ollut
Jumalan
Niin eclä minä hamasta
lupausta
lähden,
ja
sitä
Jerusalemista
tuuden
wahwistaitlaan
niisä ymbäri Illyrikoon asti
olen
tailur. iv.

edestänsä.

Sillä wälillä

*

*

.

'

'

-'

".

*

"

'

15. 16. Luk'
31. Että minä ludeam epäu». öisistä pelasteetaisin': Ia että miilun palweluxeni lerusa-
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Kristuxen Ewangeliumilla täyttä-20. Ia minä olen ollut ahkera Ewangeliulemisa olis Pyhille otollinen. ''Thess. 3:,.
mita saarnamaan, joisa Kristuxen nimi ei mai32. Että minä ilolla teidän tygönne tulisin
perusturen
nittu ollut, etten minä muukalaisen
Jumalan tahdon kama ', ja minuani ynnä tei10:
2 Kor.
is.
dän kansanne wirwotaisin.
päälle rakennaisi
olen kaikki

:

joille el
Ap. T. 18: 21. 1 Kor. 4: iy.
Waan niinkuin kirjoitettu on: pitä.sen
niiden
ollut,
julistettu
ensingän hänestä
33. Mutta rauhan Jumala olkon teidän
'Phil. 4:9.
näkemän: ja jotka ei kuullet ole, niiden pita kaikkein kansanne. Amen!
1 Thess. 5: 23.
2 Thess. 3:16.
les. 52: 15.
ymmärtämän:
m. 22. Sentähden myös minä olen usem esl. 1: 13.
16. Luku.
tetty teidän tygönne tulemasta,
.
1 Thess. 2:1.
1. pawali pyytä Ruomalaisilda lemmea ph«,
minun ole näisa maa- belle, ja kaste terwehtä ninunomattain moni23. Mutta nytjaettei
kunnisa enä siaa, minä olen jo monda wuot- kahtoja Kristityttä Ruomisa. 11. tvsroitta hei,
ta wiettellössta; ja lihertä terweisia muutamain
ta halainnut teidän tygönne tulla:
'"'

2i.

*

puolesta, armon toiwotuxella. m. päättä tämän
Thcss. 3: 10.
lähetyskirjansa V.iitoxeUa Jumalan tygö.
24. Sentähden kosta minäHispaniaanwaellan, niin minä tulen teidän tygönne; sillä mi- i.HAinä annan teidän halduunne Pheben
"l meidän sisaremme, joka on Kenkrean
matkmnä toiwon, että kosta minä sen kautta
ja
niin
teilteidän
nähdä,
Seltrakunnan palivelus piika:
tan, niin minä saan
Kuitengin,
minä
enetta
2. Että te händä ottaisitM wastan HERradä sinne saatetassin;
ilahutta.
si»,
teistä
niinkuin Pyhäin sopi: Ia olkat hänelle
nen saisin kerran minuni
Jerusalemiin*,
nyt
minä
waellan
kaikisa asioisa awulliset, joisa hän teitä tar25. Mutta
Pyhille pawelusta tekemään: f
wltze: sillä hän on monelle awullinen ollut, ja
Ap.
21.
T.
Ap.
-I24:
17.
T. 19:
itze minulle.
-Zja
Akajasta
owat
ne
Masedoniasta
26. Sillä
3. Terwehtäkät Priffillata ja Aqwilata',
warten
Pyhiä
köyhiä
auttaimni Kristuxesa lEsuxesa.
minun
Jerusalemin
mielellänsä
1.

l.

1:

10.

1

1 Kor. 16:
yhteisen awun koonnet.
1.9: 2. 12. Gal, 2: 9, 10.
2 Kor. 8: 1.
27. He owat sen mielellänsä tehnet, niinkuin
owat: Sillä jos
he siihen heille welkapäärkin
hengellisestä
tammaspakanat owat heidän
kohtulinen,
niin
että
tullet,
on
osallisexi
tansa
tawarallansa
ruumillisella
he myös heitä heidän
Gal 6: 6.
1 Kor. 9: n.
palwelewat.
sen
minä
Ko,ka
siis
asian päättänyt o28.
tahtämän
ja
hedelmän lukinnut,
heille
len,
palalta.
kaulanneHispaniaan
teidän
don minä
teidän
29. Mutta minä tiedän, kosta minä
tygönne tulen, että minä tulen Kristuxen E-

wangeliumin tähdellisellä

Ap. T. 18.' 2, 26.
2

Tim. 4:

1 Kor.
iy.

16: 19.

4. (Jotka owat kaulansa minun hengeni
tähden allin andanet: Joita en minä ainoasti kiitä, waan kaikki pakanamain Seurakun-

nat.)

5 Niin myös sitä Seurakundaa, joka heidän huonesania on. Terwehtäkät Epenemsta,
minun rakkaindani, joka on Majasta uutinen

Kristuresa.
6. Terwehtäkät Manata, joka paljo waiwaa meistä näki.
7. Terwehtäkät Andronikusta ja luniata,

minun langojani ja kansafangejant, jotka
siunauxella.
li: ii.
owat kuuluisat Apoiiolinen seasa, jotka myös
teitä
rakkat olit ennen minua Kristuxesa.
IV. 30. Mutta minä neuwon
8. Terwehtäkät Ampliam, minun rakastani
weljet, meidän HERran lEsuxen Kristuxen

kautta, että te
minun kanani kilwoittelssitte rukourisa minun
»Kor. 1:«.
edestäni Jumalan tygö :

kautta, ja Hengen rakkauden

HERram.
9.

Terwehtäkät Urbanusta, meidän autta,

ja-

i6.

Romalaisten tygö.

Lnk.

Kristuxesa, ja Stakyniä minun ra-

kermiftt. f
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-x Match. i°.-i6. i Kor. 14:20.
tNurra rauhan Jumala* on rallarva
10. Terwehtäkät Apelleta, joka on koetcldu Saranan pian reidän jalkainne ala.
MeiKristuxesa. Terwehtäkät Aristobulin perhettä. dän HERran lEsuxen Kristuxen Armo olkon
'l. 15: ;z.
11. Terwehtäkät Herodionia minun tangoateidän kansanne! f Amen.
perhettä
jotka
1
Kor.
16:
2
Kor.
Terwehtäkät
ni.
Narsissuxen
1'
23.
13:13.
21. Teitä terwehtäwät Timolheus
owat HERrasa.
minun
Tryphosa- auttajani, ja Lusius f, ja Jason § ja Sosi12. Terwehtäkät Trvphenata
'Ap,3.16:1.
patcr '", minun Lanaoni.
'ta, jotka työtä tekewät HERrasa. Terwehjoka
paljo
täkät Persidata minun rakastani,
Phi1.2.19. iThess.Z:2. -z'-Ap.T.i3-l.
Ap. T. 20:4.
§ Ap. T. 1?: 5.
työtä tehnyt on HERrasa.
walittua
joka
tämän lähetyskirjcm
Herrasa, 22. Minä Tertius,
13. Terwehtäkät Rufusta
kirjoitin, terwehdän teitä HERrasi».
ja hänen ja minun äitiäni.
23. Teitä terwehtä Gajus, minun jakaiken
14. Terwehtäkät Asynkritusta ja Phlegontata, Hermania, Patrobata, Hermestä, ja Seurakunnan holhoja. Teitä terwehtä Erasweljejä jotka heidän kansansa owat.
tus *, Kaupungin rahanhaldia, ja QwartuS
ja
Philoiogusta
'Ap.T.!9:2,.
weli.
luliata,
»Tim.4:»o.
Terwehtäkät
is.
ja
Olympata,
m.
sisartansa,
ja
Meidän
hänen
HERran
Nereusta
24.
lEsuxen Kristuja kaikkia Pyhiä jotka owat heidän kansansa.
Armo olkon teidän kaikkein kansanne!
xen
1 Thess. 5:28.
16. Terwehtäkät teitänne kestenänne pyhällä Amen!
suunandamisella *. Kristuxen Seurakunnat 25. Mutta hänelle, joka woi teitä wahwistaa
1 Kor. 16:2°.
minun Ewangeliumim ja lEsuxen Kristuxen
terwehtäwät teitä.
1
1
2 Kor. 13:12.
Thess. 5:26. Pet. 5:14. saarnan jälkeen, salaisuden ilmestyxen jälil. 17. Mutta minä neuwon teitä, rakkat keen *, joka ijäisiin aikoin on salattu ollut:
Eph. 1:9. l. 3: 9, 20. Kol. 1: 26.
weljet, että te kawahdaisitta eripuraisuden ja
2 Tim. 1:10.
pahennuxen matkaan saattaita, sitä oppia wasja
oletta:
wälttäkät
nii26.
nyt
oppinet
Mutta
ilmoitettu ja tiettäwäxi tehtan, kuin te
ty Prophetain Raamattuin kautta, ijankaiktä Gal. 1:8,9. Kol. 2:8. 1 Tim. 6: 3.
2 Tim. 3: 2, 5, 6.
kisen Jumalan kästyn jälkeen, Ustonkuuliaisu2IOH. v. 10.
ei
Tit. 1:,
Sillä
senkaltaiset
HERraa
lEsusta
18.
dexi f, kaikkein pakanain
':
1
omaa
1:1.
Rom.
palwele,
waan
l.
watzaansa
1:5.
loh.
Kristusta
-Z15 iZ.
ja wiettelewät makeilla puheillansa f ja lieha27. Jumalalle, joka yxinänsä wiisas on, olkon kunnia lEsuxen Kristuxen kautta ijankaikkoitzemisellansa yxikertaisten sydämet.
"i Tim. 1:17.
"Phil. 3:18,19- 2Pet.2:3. -f/ Hes. 13:18. kisesti'! Amen!
lud. Ep. v. 25.
19. Sillä teidän kuuliaisudenne on kaikille
julistettu, jongatähden minä iloitzen teidän
Romalaisten tygö.
Kirjoitettu
minä
että
teidän
tahdon,
Korinthosta, Kenkrean SeurakunMenne*: Mutta
pita hywäsä wiisat oleman, ja pahudesa yri- nan palwelus piikan Pheben kansa.
jacamme

kastani.

'l.,:8.

20.

*

sa

«

*

sen

:

*

seasa.

:

edellinen Epistola.
P. Pawalin
Korinthiläisten tygö
Esipuhe.

Pyhä Pawali Konnthiläisia, että he ustosa, ja siinä opisa kuin he hänelda kuullet o<l"äsä Epistolasi» neuwo
<, lit, yximielisesti pysyisit, ja cnimnläsii ahkeroitzisit hywin ja täydellisesti oppimaan sen, kuin parhain tarwitan ja pääkappale asiasa on, nimittäin: että Kristus on meidän autuudemme, johonga taittein ihmisien jär(Cc)
kl

Esivllhe.
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ki ja wilsaus itzensä lonkka ja pahlndu. Sillä niinkuin myös nyt meidän aitanamme, että pyhä Ewangelium
on ilmei tullut, mouda löytän, jotka ennen kum he tämä» hywin ja täydellisesti oppinet owat, tahtowat olla wiisat ja taitawat, kaikkinaisista puhumaan ja duomitzemaan, ja kuitengin sangen wähän asiasta tietäwät.
paikasa eripulaisutta, eriseuraa ja kaikkea pahutta kelwittawat ja saattawat.
Josta tule, että he
joista, koffa Pawali heille» Kristillisen uston ja wapauden opetNiin tapahtui myös Korinihiläisten
tanut oli, löyttin kohta muutamita äkildä wiisaita, jotka itzestänsä paljon pidit, jotka ei kuitengan muuta teh,
net eli toimittanet Kristillisesä Seurakunnafa, waan eripuraisutta ja kapinata. Niin että yxi tahdoi olla Pawalin, toinen Apollon: yxi Kephan, toinen Kristuxcn: yxi tahdoi ymbärilcikkauxcn, toinen ci. Muutamat
tahdoit Awioökäffyn, muutamat ci: muutamat tahdoit sitä kuin epäjumalille» uhrattu oli, muutamat o«:
muntamat tahdoit pitä mailmallisen wapauden. Oli myös muutamita »vaimoja, kuin tahdoit käydä awoipäin;

monesa

seasa:

ja muita senkaltaisita.
Niin kauwan kuin siihen joudui, että yxi heidän seasansa »vapaudesta tilan sai, ja otti äitipuolensa awioxensa. Ia muutamat
ei pitänet mitan tuolluitten ylösnousemisesta: Muutamat ei Vakrameutistä. Ia uiin
tapahtui sangen pahoin ja sekaseuraisin, että jokainen tahdoi olla Mestari ja opetta, laitta ja tehdä Ewangelmnmi. Sakramentein ja Usto» kansa, mi» kili» ha» tahdo». Mutta pääkappale», kuin on: että Kristus
on meidän autuudemme, wanhurffaudeinme ja lunasiuxemnie, he katzoit! ylön ja jätit pois, niinkuin he ne ja-

jo oppinet olisit.
Senkaltaista wahingollisia »viisautta nuhtele ja duomitze P. Pawali sangen kowan, ja sano rohkiasti: ettei se muuta ole kuin hulluus, kusa ei mitan ymmärretä eikä oikein lietä Kristuxesia, eikä Hengestä ja Jumalan lahjoista- kuin meilleKristuxesa annetut owat: Waan pita nyt ensin »vastuudcsta oppiman. Näitä hän tele

losti

enfimmäisisH 4. l.

se

sen

5. Nuhtele hän
riettaista työtä, kuin äitipuolensa awioxensa otti, ja tahto, että. Pannaan pauhaija Perkelen halduun annettaisin. Ia tällä tawalla anda tietä oikian Pannaan panemisen tawan Jota
julkisten pahain töiden tähden Seurakunnan suosiosta tapahtuma» pitä: Niinkuin myös Kristus Matth. 13.
opetta.
6. Nnhtele hän toria ja riitoja oikeuden edesä, erinoinaisesti koffa tapahtui pakanain ja uffottomain

sin

:

se

ja opetta että he itze keffenänsä sowittaisit asiat, eli kärseisit wääryttä.
7. Opetta hän puhtasia elämästä ja Awioskästystä, ylistä puhtautta ja Neitzyttä, siinä, että st on tarpellinen siihen, että Ewangeliumista sillä paremmin waari otetaisin. Niin myös Kristus Matth. 19: <2. opetta niistä puhtaista, jotka Taiwan waldakunnan eli Ewangeliumin tähden niin owat. Mutta P. Pawali
tahto, että puhtaus pitä waatimatoin olema», ja ilman suurcmdam syndein waarata pidettamän: Muutoin
en Awioskästy parembi kuin se puhtaus, joka pala aliuomaisisa hiiuoisa.
8. Niin 12. asti, opetta hän monella tawalla, kuinga meidän pitä itzemme kävtämän heikkoja omia tun«
boja wastan, ulkonaifisa asioisa, kuin on ruasa, juomasa, waatteisa, Sakramenteisä. Ia kieldä jokapaikasa,
ettei wahwemmat iatzoisi ylön heikombita niinkuin myös hän itze (waikka hän Apostoli oli) maltti kuitengin
olis. longatähde», wäkewät nyt h»wästä syystä peljätkän, tösta
itzensä monesa, jota hän kyllä tehdä saanut kuitengin
kaitti ihmeiten ja tunnustähtein lautta Egyptin maalda
muinen niin monda Israclisa hukuit, jotka
johdatetut olit, ja luulit itzensä wäkewäxi. Ia tällä ta valla hän poikke tarpellisiin opctuxiin.
12. Niin 14. asti puhu hän Jumalan lahjoista, että »e owat moninaiset, joista kuitengin rakkaus paras
on. Ettei he ylpeilisi, waan palwelisit toinen toistansa ylimielisesti: että yxi Jumala on, yxi HERra, yxi
Hengi, ja kaikki yxi, ehkä kuinga moninainen se sitte olis.
14. Opetta hän saarnalta, Prophetaita, ja weisaita, että he toimellisesti heidän lahjansa käyttäisit, ei
muuxi kuin parannuxexi, ja ei omaxi kunniaxensa, olis se saarna, taito eli ymmärrys,
15. Nuhtele hän niitä jotka owat wäärin opettanet ja l>sionet kuolluitten ylösuom'emisesta.
16. Wiimeisefä neuwo hän heitä »veljelliseen apuun köyhiä ja tarwitzepia kohtan lerusalemisa.

edesä:

,

«.

1.
i.

pawali

Luku.

tervehti RorinthiläisiH,

pawali kutzuttu lEsuxen Kristuxen
ja kiittä -5I? lixi, lumallln tahdon kautta,
'Ap. T.

Apostoja Sos-

thenes'weli:.
18:17.
heidän kaswamisensa tähden Rristillumalata
lisydesä. v Neuwo heitä yximielisvteen Rristu»
2. Sille Jumalan Seurakunnalle, joka on
xen opisa, ilman eroituxen tekemäta Opettajain Korinthosa, pyhitetyille lEiuresa Kristuxesa,
ulkonaisesti muodostu m. Osotta että Ewange- kutzutuille Pyhille*, ynnä kaikkein f niiden
liumin yxikertainen saarnaminen, ionga mailman mieliset wiisat pitäwät tyhmvdenä, on kansi», jotka meidän HERran lEsuxen KrisJumalan woima, ja hänelle otollinen.
tuxen

i. Luk.

Epistola Korinthläisten tygö.
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tuxen nimeä auxensa huutamat, jokaitzesaheivän yhtän teistä kastanut, waan Krispupen *, ja
'Ap.T.iB.'B. f Rom. 16:2,.
Gajuxen.f
ja meidän siasamme.
loh. 1?: 19.
kengän
Eph. 1:1. 1 Thess. 4:7. 2 Tim. 1: 9.
saa sanoa, että minä minun
15. Ettei
nimeeni ketän kastin.
-s-Ap.T. 15:9.
kastin myösStephanan perhen:
z. Armo olkon teille jaja Nauha lumalalda 16.enMinä
minä
tiedä, jos minä jongun muun kasIsäldämme,
meidän
HERralda lEsuxel- sitte

P. Pawalin i
'

'

da Kristurelda.

Rom.

»1.16.-15,17.

tanut olen.

2Kor.>:,.

1:7.
1: 2.

17. Sillä ei Kristus minua lähettänyt
4. Minä kiitän Jumalalani aina teidän täh- kastamaan, waan Ewangeliumic» saarnamaan:
tenne', sen Jumalan armon edestä kuin teille ei sanan »viisaudella ', ettei Kristuxen risti tur'1.,.'1,4,1;. »Pct.i:i6.
Nom. i: 8. haan menisi,
lEsuxesa Kristuxesa annettu on tehdyt
häne18. Sillä se puhe rististä on niille hulluus *,
5< Että te oletta kaikisa rikkaxi
jotka kadotetan: Mutta meille, jotka autuaxi
sä, kaikesa opisa ja kaikesa tundemisesa.
2
tulemma,
l. 12:3.
Kor. 8:7. Kol. 1:9.
on se Jumalan woima. f
l. 4:10.
Roni. 1.-16.
6. Sillä todistus Kristuxesta on teisä wahkirjoitettu
Sillä
on:
Minä kadotan wiiwistettu:
19.
ymmärtäwäisten
lahjasa
ja
teilvä
wiisauden,
ymmärjosakusa
mitan
sasten
7. Niin ettei
puutu, jotka odotatte meidän HERran lE- ryxen minä hyljän.
Job. 5:«.,;. les. ,9:14.
2o.Kusi»sta on wiisas? Kissasta on kirjanopsuxen Kristuxen ilmoitusta.
penut?
Tit.
Kissasta tämän mailman tutkia on*?
Phil. 3:20.
2:13.
8. Joka myös teitä loppuun astl wahwista", Eikö Jumala ole tämän mailman wiisautta
että te olisitta nuhtettomat f meidän HERran hulludexi tehnyt? s 'Ies.„:l8. f Job.» .-17.
2 Thcss ,:,.
Nom. 1: 22.
lEmxen Kristuxen päiwänä.
21. Sillä että Jumalan wiisaudesa ei
-Z- Kol. 1:22. 1 Thess. 3:,3. 1.5:23.
9. Sillä Jumala on ustoUinen*,jonga kaut- ma tundenut lumalata wiisauden kautta',
ta te kutzutut oletta hänen Poikansa lEsu- niin kelpais Jumalalle tyhmän saarnan kautmeidän HERran yhteyteen,
ta niitä »vapahtaa, jotka sen ustowat.
xen Kristuxen
." 1 Thess. 5: 24.
Match. 11:25. iuk. IQ.-21. Rom. 1:21.28.
I' loh. 15:5.
11. 10. Mutta minä neuwon teitä, rakkat
22. Sentähden että Juvalaiset merkkiä anoweljet, meidän HERran lEsuxen Kristuxen wat *, ja Grekiläiset wiisautta etziwät.
nimen kautta, että te kaikki yhdenkaltaisen pu"Match. 12: ZB. l. 16:1. loh. 4:43.
ja
ettei
l. 6: Jo.
",
pidässittä
teidän
eriseuseasanne
hen
roja olisi, waan olkat sowitetut yhdesä miele23. Mutta me
ristinnaulirutt
sä ja yhdesä neuwosa. 'Rom. 12:16. 1.15:5. kristuxen Judalaisille pahennuxexi, ja
Eph. 4.3. Phil. 2:2. l. 3: is, 16.
Grekiläisille hulludexi.
Eph<

iil.

-

:

"

*

s

"

saarnamme

1

Pet. 3

-'

loh.

8.

6: 60, 66.

1 Kor.

2:14.

Sillä minun korwilleni on tullut teistä, 24. Mutta kutzutuille sekä Juvalaisille että
rakkat weljet, Kloen perhen kautta, että rii- Grekiläisille saarnamma me Kristuxen Jumalan woimaxi ja Jumalan wiisauderi.
dat owat teillä keskenänne.
Rom. 1: 16.
sitä,
että kukin teistä
12. Niin minä sanon
Apolminq
olen
Sillä
25.
Jumalan hulluus on wiisambi kuin
sano: Minä olen Pawalin,
ja
lon', minä Kephaxen s, minä Kristuxen.
ihmiset: Jumalan heikkous on wäkewämbi
*Ap.T. 18:24. 1 Kor. 3:4. I- loh. 1:42. kuin ihmiset.
26. Te näette, rakkat weljet, teidän kutzu13. Lienekö Kristus jaettu? wai ongo Pawali teidän edestänne ristinnaulittu? Eli olet- misenne, ettei monda lihallista wiisasta, ei
monda woimallista, ei myös monda suuresta
tako te Pawalin nimeen kastetut ?
loh. 7:4». iKor.,:».
,4. Minä kiitän lumalata ette» minä ole sugusta;
n.

*

"

/

(Ee 2)

27. Waan
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Waan ne kuin mailman edesa hullut
Jumala walinnut, että hän wiisat häpiään saattais: Ja ne kuin heikot owat mailman edesä, on Jumala walinnut, että hän
wäkewät häpiään saattais:
Matth. n: ,5.
27.

owat, on

Luk.
Man wiisaudesta eikä tämän mailman Päämiesten jotka hukkumat.
lak. z 15.
7. Waan me puhumina siitä salatusta* Jumalan wiisaudesta, jonga Jumala on ennen
mailman alkua f säättänyt meidän kunniaxemi
i. 2.

*

'

:

me.
Job. :8t 'I. Rom. 16: 25. Kor. 4.-I.
5.
2 Tim. 1: 9.
sugusta
ylönkatzoEph.
ja
28. Ja ne alimmaisesta
3: 9. Kol. 1: 26.
yxikän
päämietut mailmasa, on Jumala walinnut: ja ne
ci
tämän
mailman
8- Jota
kuin ei mitän ole että hän ne jotka jotakin o- histä lundenut*: Sillä jos he olisit tundenet,
niin ei he olisi Kunnian HERraa ristinnauwat, turhaxi tekis.
yxikän
Ettei
linnet. -s
liha
Match n «5. loh. 7: 48.
hänen
edesansä
kerskaisi.
29.
Ap. T. 13: 27. 2 Kor. 3: 14. -s-loh. 16: 3.
Rom. 31.27' Eph. 2:9.
te oletta hänestä Kristuxesa lEAv. T. 3: 17. 1 Tim. 1: 13.
zc». Mutta
jolla meille on lumalalda tehty wiisuxesa,
8. Wauli niinkuin kirjoitettu on: joira ei
saudexi", ja wanhurffaudexi f, ja pyhityxexi §, silmä ole nahnyr, eikä korwa ole kuullur,
jalunastuxexi:"
'K 01.,:,, -j-Icr. 23 .-5.
ia ei ihmisin sydameell ole astunut *, joira
§ loh. 17:19.
Eph. 1:7.
Jumala on niille walmist<mur socka hända
Ies. 64: 4. 1 Kor. i: ,z.
31. Että niinkuin kirjoitettu on joka irssan- rakasta-war.
io. Mutta meille on Jumala sen ilmoitta<ä kerska, hän kerstmkan händänsä HERsillä Hengi kaikki tutrasa. les. 65:16. Jer.9.'23,24. »Kor. 10:,7. nut* Hengensä kauttas:
kistele, Jumalan sywydetkin.
Matth. ,;: n.
l. 16: 17. 1' 2 Kor. 3:18. 1 loh. 2: 27.
2. Luku.
11. Sillä kuka ihminen tietä niitä ihmisesä
Apostoli näyttä, 1. Ruinga hän saarnais yxiwaan ihmisen Hengi f joka hänesä on ? Niin
on*,
kertaisesti, kuitengin woimallisesti Rristuxcs
myös, ei yxikän tiedä mitälumalasa on, waan
ta. v. Että Ewangeliumi ei ole mailmallinen
waan salainen lumalalda ilmoitettu wiisaus, Jumalan Hengi.
Jer. 17: ,y. f San. I.
17.
jota mailman mielinen ja luonnollinen ihminen
12. Mutta en me ole saanet tämän mailman
ei taida käsittä.
hengeä: waan sen Hengen, joka Jumalasta
I.
rakkat weljtt, kosta minä teidän ty- on *, että me tiedäisimme, mitä meillä lumagönne tulin ', en minä tullut korkioilla lalda annettu on.
Rom. 8: 15.
sanoilla, engä sywällä wiisaudella f, ilmoit13. Jota me myös puhumma, ei niille sanoilla kuin inhimillinen wiisaus opetta '; waan
tamaan teille Jumalan todistusta.
Ap. T. 18: 1. 1° 1 Kor. 1: 17.
niiM kuin Pohä Hengi opetta, ja me duomi2. Sillä en minä itziäni pitänyt teidän seatzemma hengelliset asiat hengellisesti.
waan ainoasta lE2 Pet. 1: 16.
sanne mitäkän tietämäni
ei
luonnollinen ihminen ymKristuxen, ja sen ristinnaulitun.
Mutta
14.
Gal. 6: 14.
märrä niira kuin Jumalan Hengen owar;
3. Ia minä olin teidän kansanne heikkoude- sillä ne owar hänelle hulluus, ja ei raida käfa*, ja pelwosa, ja suuresa wapistuxesa. f
sittä *, sillä ne hengellisesti duomiran.
5'
l. 12: 5, 9.
2 Kor. 10: 10. l. 11: zo.
Rom. 8: 7.
hengellinen
Gal. 4:13. 1» Phil. 2:12.
Mutta
duomitze tosin kaikkia,
13.
4. Ia minun puheni ja saarnani ei ollut kau- waan ei hän keldakän duomita.
nistetuissa sanoissa ihmisten wiisauden jälkeen, 16. Sillä kuka on tiennyt HERran mielen*,
jokatahto hänellen neuwoa anda ?Mutta meillä
niutta Hengen ja woiman osotuxesa.
teidän
s. Ectei
ustonne olisi ihmisten wiisau- on Kristuxen mieli.
Job. 15: 8.
desa, mutta Jumalan woimasa. »Kor. 4: 7. les. 40: 13. Jer. 23: 13. Wiis. 9: 13.
il. 6. Mutta me puhumma siitä wiisaudesta
Nom. 11:34.
kvin on täydellisten tykönä; Ei tämän mail3. Luku.

lak.

2:

'

,

'

:

'

:

'

,

'

:°

*

suxen

,

*

'

:

Korinthiläisten tyg».

3.4» Luk.

Z. luktt.
1. pawali nuhteleRorinthiläisiä heidän riitaisudensa tähden Opettaistansa. n. rteuwo heitä
yhden perustuxen Rristuxen tygö. ui. n?aroi
heitä turmelemasta Jumalan Lempliä se on
iyiänsä, mailman mielisellä wiisaudella, ja kers
kamisella ihmisestä.
1.
rakkat weljet, en minä tainnut teille
puhua niinkuin hengellisille, waan niinkuin lihallisille, niinkuin lapsille Kristuxesa.
2. Rieskaa minä olen teille juoda andanut,
ja en ruokaa sillä et te sitä wielä woinet*: Ia
Ebr. 5:», 1,.
et te wielä nytkän woi.
oletta
wielä
Sillä
te
Sillä niinlihalliset;
3.
kauwan kuin teidän seasanne kateus, ja riita,
ja eripuraisus on*, ettäkö te ole lihalliset f,
,

,

:

*

ja waella ihmisten

tawan jälkeen ?
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12. Jos nyt joku rakenda tämän perustuxen
päälle, kuldaa, hopiata, kallita kiwiä, puita, heiniä, olkia:
13. Jokaitzen teko tule julkisexi: Sillä se päiwä on sen selittäwä joka tulesa ilmandu: ja
mingäkaltainen kungin teko on, sen tuli koettele.
1e5.48.-Ic>. i Pet. 1:7. l.4:«.
14. Los jongun teko pysy, kuin hän sen
päälle rakendanut on, niin hän saa palkan:
is. Los jongun teko pala, niin hän saa »vahingon: Mutta hän tule itze autuaxi, kuitengin niinkuin tulen kautta.
m. 16. Ettekö te tiedä teitänne Jumalan
Templixi *, ja että Jumalan Hengi asu teisä?
,

'1.6 N9.

2 Kor. 6:16.
;:

6.

1

Eph. 2:21,22.

Pet.

«:

5.

Templin turmele,

Jumalan
Jumala turmele: Sillä Jumalan Templi

17.

Jos

Ebr.

joku

-s-Gal. 5:19,20. lak.3:i6. sen
Sillä kosta joku sano: Minä olen Pawa- on pyhä, niinkuin tekin oletta.
lin: ja toinen: Minä Apollon": ettekö tesiiS
18. Älkän kengän itziänsä pettäkö: los joku
*l.i:i2.
teista itzensä luule wiisaxi* täsä mailmasa, se
ole lihalliset?
4.

5. Mitasta Pawali on, ja mikä Apollo',
muuta kuin palweliat, joiden kautta te oletta

tulkon tyhmäxi että

hän wiisaxi tulis.

San. l. 3:7. les.Z:2i.
kullengin
niinkuin
Silla
ja
andaraman mailman wiisaus on
19.
uskonet,
Jumala
»Ap 3.18:24. 1 Kor. 16:12.
nut on.
hulluus Jumalan tekona. Sillä kirjoitettu
6. Minä olen istuttanut, Apollo on kastanut*; on: Hän käsittä Mimwat kawaludesansa.
Mutta Jumala on kastoon andanut.
Job. 5: 13.
20. Ia taas: HENra tietä wiisasten aja"Ap.T. 18:26. 1.19:1.
tuxet, että ne turhat owat.
7. Niin ei se mitan ole joka istutta, eikä
P5.94:11.
21. Sentähden älkän yxikän ihmisistä kerskatjoka kasta, waan Jumala joka kaswon anda.
8. Mutta joka istutta ja joka kasta, o- ko. Sillä kaikki owat teidän omanne:
22. Joko
olis Pawali eli Apollo, eli Kewat yhtä: kumbikin saa palkkansa työnsä jälphas,
62:1;.
mikka mailma, eli elämä, eli kuolema,
keen.
Icr. 17:10. 1.32:19.
Ps.
Rom.
Gal.
6:
nykyiset
2:6.
mikka
eli tulewaiset: kaikki owat tei5.
Matth. 16:27.
dän:
Ilm. K. 2:23. 1.22:12.
apulaiset':
2z. Mutta te oletta Kristuxen *; waan Kris9. Sillä me olemma Jumalan
peldo,
ja
oletta
rakenl. n:;.
te
tus on Jumalan.
Jumalan
Jumalan

se

se

.

se

se

'

nus, f

'

2

Kor. 6:1.

1-Eph.,. '20,21.

4. Luku.
jälkeen kuin
Apostoli opetta, minä uskolliset opettajat
minulle annettu on, olen minä perustuxen laskenut, niinkuin taitawa rakendaja, waan toi- pitä pidettämän. v Minä mailma heidän pitä.
iii. Neuwo Rorinthiläislä
ja uhka tulduansa
nen päälle rakenda j: mutta katzokan jokai- rangaista
paisuneita.
päälle rakenda.
nen, kuinga hän
n Rom.
I. jokainen pirakön meira Rrisiuxen pal'
1:5. 1- Rom. 15: 20.
ei mida
nettoina*, ja Jumalan salaisurren
11. Silla muura perustusta
'2Kor. 4:5. 1.6. 4.
yxikän panna, n>aan
kuin pandu on, huonenhaldioina. f
joka on lEsus aristus.
-jKol. 1:25.
les. »8: is.
Tit. 1:7.
(E e 3)
2. Mutta
Match. 16:18. Eph. 2:20. 1 Pet. 2:7.
11. io.

Sen

Jumalan

armon

*

!.

sen

,

sen

*

sen

'
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Mutta ainoasta se huonenhaldiam
etzitän, että joku ustolliseri löyttäisin.

sea-

suinsiaa:

4.5- Luk.

Kor. 4:8. l. n:
«z:
työtä tehden owaiwaa
12. Ia me näemme
sa
*:
iuk. 12: 42.
meitä
soimatan,niin
milla käsillämme Kosta
n,e
että
tottelen,
hywästi
minä
sitä
lausumma f: kosta meitä wainoZ. Mutta wähän
päiAp. T. 18:
duomitan,
teildä
eli
me
tan,
minä
inhimilliselda
niin kärsimme.
wäldä: ja en minä itzekkän duomitze minuani. l. 20: 34. 1 Thess. 2:9. 2 Thess. 3: '8.
4. Sillä en minä tiedä mitan kansan.» mut-x Matth. 5: 44. i.vk. 6: 23. l. 23: 34.
Ap. T. 7: 60. Rom. 12: 14.
ta en minä sentähden wanhurffauttetu ole *:
meitä pilkatun, niin me rukoilemwaan HERra on se joka minun duomitze.
Kosta
13.
2 Mos. 34:7.
Job. 9:2. Ps. 132:3. ma me olemma tullet niinkuin mailman tuntähän päiwään
Ps. 143: 2. Rom. 4i 2. aikaa', gioxi-, jakaikkein saastaisudexi
lv.;:
Wal.
45.
s. Sentähden alkät duomitko ennen
asti.
kuin HERra tule f; joka nekin »valill. 14. En minä näitä kirjoita häwäistäxenl
siihenastisaatta,
kuin pimepdesä peitetyt owat, teitä, waan minä neuwon teitä niinkuin mikeuteen
1 Thess. 2:
ja ilmoitta sydänden aiwoituxet: ja silloin ku- nun rakkaita lapsiani:
7:1.
teillä
kymmenen
kin saa kunnian lumalalda.
Matth.
olis
tuhatta
15. Sillä ehkä
Rom. 2:1. I'Dan.7.'io. Ilm. K. 20:12. opettajam Kristuxesa, niin ei teillä kuiten6. Mutta näitä, rakkat weljet, olen minä gan ole monda Isää; sillä minä olen teitä
toimittanut teidän Kristuxesa lesuxesa siittänyt" Ewangeliumin
minustani ja Apollosta ulos
*Ap.T. iB:u. Gal. 4:19.
tähtenne; että te meistä oppisitta, ettei kengän kautta.
enämbä itzestansä ajattelisi ', kuin kirjoitettu
Phi lem. v. 10.
16. Sentähden neuwon minä teitä, olkat
on, ettei yxikän teistä toistansa wastan pidä
jongun tähden itziänsä paisuttaman.
NiiNUN latvottujani.
1Kor.11: i:
2.

'

Ap. T.

».

«

'

~

:

*

:

'

«.

'

*

San. l. 3: 7. Rom.

12:

3.

Phil. 3:17.

Thess. 1

Thcss. 3:

6.

.2
mitä
mina teille Timolähetin
Sentähden
7. Sillä kuka sinun eroitta? Taikka
17.
sinulla on, jota et sinä ole saanut '? Los sinä theuxen, joka on minun rakas ja ustollinen
mitäs kerskat, niinkuin et sinä poikani* HERrasi», joka pitä muistuttaman
siis saanut olet,
?
loh. 3: 27. Rom. 12: 6.
teille minun tieni, jotka owat Kristuxesa, niinstianUt olisi
1:
10.
I Pet. 4:
lak. 17.
kuin minä jokapaikasa kaikisa Seurakunnisa
jo
oletta
te
oletta
1 Tim. 1:2.
2 Tim. i
rawitut,
opetan.
rikastu8. Io te
ja
te
josta
ilman
meitä
O
muutamat
te wallitzetta:
owat teistä paisunet,
net,
18. Mutta
että
tygönne tulewa olismekin
teidän
en
minä
teidän
kansanne niiinkuin
tosin wallitzisittcU
I

:

*

:

9.

».

kan.
wallitzisimma.
11. 9. Sillä minä luulen, että Jumala on
19. Mutta ennen paljoa aikaa tulen minä
meitä wiimeislä Apostoleita asettanut eteen teidän tygönne, jos HENra Mhto *, ja tahniinkuin surmattawia-s: sillä me olemma mail- don tietä, ei niiden paisunuitten sanoja, mutmalle, ja Engeleille, ja ihmisille ihmexi § tullet. ta woimaa.
Av. T.
21.
Rom. 15, 32.
»1.15:3,9,10. Eph. 3:8.
lak. 4:15.
Rom. 8: 36. § Ebr. io: 33.
20. Silla Jumalan waldakunda ei ole
ia. Me olemma tompelit Kristuxen tähden, puheja, waan woimasa.
l. 2: 4.
mutta te toimelliset Kristuxesa: me heikot f,
21. Kumman te tahdotta? että minä tuleu
mutta te wäkewät: te kunnialliset, mutta me witzalla teidän tygönne, taikka rakkaudella,
2 Thess. z:/.
t 1 «or. 2: z. ja hengen siweydellä?
Kor.
2. l. iz
i».
katzotUt ylön.
*

*

«:

'

*

*

*

,

2Kor.

»:

-.

1,: 3.

tähän hetkeen asti kärsimmä me
Hamaan
5. Luku.
ja
janoa,
ja olemma alasti, ja meitä
nälkää
i. pawali nuhtele heitä, että he karstit suku«
lyövän korwalle', ja ei meillä ole wahwaa a- ruttaista seasansa, jonga hän sulke ulos seura,
11.

kun-

KorinthilWen tygö.

5. 6. Luk.

kunnasta; ja näyttä syyn siehen wertauxella hapatuxesta. li. Neuwo heitä eroittamaan julkisyndisiä pois joukostansa»
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ka weljexi kutzutan, olis huorintekiä, taikka
ahne, eli epäjumalden palwelia, mikka pilkkuja, eli juomari, taikka raatelia älkät sen:

teidän seasanne huoruus, kaltaisen kansa syökö
Matth. 18:17.
ja senkaltainen huoruus, josta ei pakaRom. 16:17. 2 Thess. 3: 6.
natkan sanoa tiedä, niin että joku Isänsä eia. Sillä mitä minun tule duomita niitä,
mändää pitä. 3 Mos. i 8: 8. 5 Mos 27: 20. jotka ulkona owat? Ettekö te niitä duomitze,
l. täydellisesti kuulu

:

jotka sisällä owat?
2. Ia te oletta paisunet, ja mixei enämmin
murehtinet, että se joka senkaltaisen työn tehnyt
13. Mutta Jumala ne duomitze, jotka ulkopois.
teidän
seastanne otetaisin
na owat. Ajakat itzekkin paha pois tyköänne.
on,
joka
minä
tosin,
niinkuin
ruumin
3. Mutta
5 Mos. 13: 5. l. 22: 21, 22, 24.
puolesta poisa ollen, kuitengin hengesä tykönä
6. Luku.
ollen ', olen jo niinkuin tykönä olewa sen duominnut, että hän joka sen niin tehnyt on,
1. pawali toru Rorinthiläisiä että he riitelit
5
Koi. 2:5.
toinen toisensa kansa, semmengin pakanallisten
4. Meidän HERran lEsuxen Kristuxen Ni- Duomarein edesä muiftuttain heille mikä wää«
meen *, teidän kokoontulemisesanne, ynnä mi- rin tekiain palkka on. v. rvaroitetan heitä hau»
nun hengen kansa, meidän HERran lEsu- reudesta.
joku teista, jolla on toisen kansa joI.
Matth. 16:19.
xen Kristuxen woimalla,20:
takin
asiata, rohkene riidellä määräin,
23.
loh.
pyhäin
ja
kadoci
edesä ?
s. Annetan Satanan halduun lihan
hengi
te
tiedä, että pyhät pitä mailmaa
että
tulis
2.
Ettekö
autuaxi
HERran
tuxexi
'?
1 Tim. 1:20.
päiwänä.
duomitzeman
Ia jos mailma pitä teidän
lEsuxen
6. Ei ole teidän kerstauxenne hywä': ettekö kauttanne duomittaman, ettekö te siis kelpa
te tiedä, että waha haparus kaiken taiki- pienimbita asioita duomitzemaan ?
nan haparra?f
'1ak. 4:16. f Gal. s:9.
Matth. 19: 28. luk. 22: 30.
peratkat
että
Ettekö
te tiedä, että meidän pitä Engetaikina,
se
wanha
3.
7. Sentähden
te olisitta uusi taikina, niinkuin te happamat- leitäkin duomitzeman ? Kuinga siis ei ajallisia
tomat oletta; Sillä meidän Pääsiäis Lam- asioita ?
bamme* on meidän edestämme uhrattu, joka
4. Kosta siis teillä on jotakuta asiata ajallisesta hywydestä, niin te otatte ne jotka Seuon Kristus, f
les. 53:7. loh. 1:29,36.
1 Pet. 1:19rakunnafa katzotut ylön owat, ja asetatte
l-i Kor. 15:3.
picäkämme
Juhlaa ei wan- Duomarixi.
8. Sentähden
hasa hapatuxesa, eikä pahuden ja wääryden 5. Teille minä sanon näitä häpiäxi: Eikö
hapatuxesa, waan wakuden ja totuden happa- niin yhtän Miisasta ole teidän seasanne, joka
mattomassa taikinasa.
'«Mos: 12:3,15. taidais duomita weljensä wälillä?
16:
6. Waan weli riitele weljensä kansa, ja sit3.
5 Mos.
11. 9. Miuä olen teille lähetyskirjasa kirjoit- tekin ustomattomain edesä.
tanut', ectei teidän pidäisi sekanduman huo<
7. Niin on siis kaiketi wika teidän seasanne,
2 Thess. 3:14.
että- te toinen toisenne kansa käytte oikiuden
rintckiäin kansa, f
eteen: MiM te parammm wääryttä kärsi?
I- 2 Kor. 6:14. Eph. s:ll.
tämän
ei
mailman
kaiketi
huorintekiMixet te ennen suo teitänne wanhingoitta?
lo.la
äin kansa, eli ahneitten, eli raateliain, eli San. 1.20:22: Matth. 5:39. luk. 6
Rom. 12:17,19. 1 Thess. 4:6. .l. 5 15.
epäjumalden palwelioiten; sillä niin tulis teidän mailmasta paeta pois.
8. Waan te itze wääryden ja wahingon teetkirjoittanut,
ettei te, ja semmengin teidän weljillenne.
11. Mutta nyt minä olen
jos
joku,
jo,
9. Ettekö te tiedä, ettei wäärät pidä Juteidän pidä heihin sekanduman
,

,

;

'

,

'

,

'

:

,

malan
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malan Waldakundaa perimän? Älkät exykö:
eikö yuorintekiäin, eikä epäjumalden palweli<un, eikä salawuoteisten, eikä pehmiäin, eikä

miesten kansa makaillen,
ic>. Eikä warasten, eikä ahnetten, eikä

Epistola

i
*

l. 3: 16.

6. 7. Luk.
2 Kor. 6:
1
2:

Pet.

16.
5.

3 6.
:

20. Sillä te oletta kallisti ostetut": kunnioittakat siis lumalata teidän ruunissanne,
juo- ja teidän hengesanns, joka Jumalan owat.

s 1.
maritten, eikä pilkkaitten, eikä raateliain, pi7: 23. Gal. 3: 13. Ebr. 9: 12.
1 Pet. 1: 18,
dä Jumalan Waldakundaa perimän.
19. 2 Pet. 2: 1.
Gal. 5:19,20,21. Eph. 5:5.
1 Tim. 1:9.
11. Ia senkaltaiset te muutamat olitta ';
7. Luku.
mutta te oletta pestyt, te oletta pyhitetyt, te
pawalin wastaus Rormthiläisten kirjoituxee».
oletta wanhurstaxi tullet HERran lEsuxen
nimen kautta, ja meidän Jumalamme Hen- 1. Awiopavin keskinäisestä welwollisudesta n.
*Eph.2:i, 2,3. 1.5:3.
Naimattomain ja lestein wapaudesta. m. Awio«
gen kautta.
parin erjämisen luwattomudesta. iv. Rungin
Koi. 3:7. Tit. 3:3.
pysymisestä, v. Neiyytten ja lej),
kuyumisesansa
minulla
waan
walda,
11. 12. Kaikisa on
ei kein tilan
ja wapaudesta.
edusta
kaikki ole hywäxi': Kaikisa on minulla walniistä kuin te minulle kirjoitta, hyda, mutta en minä kenengän alammainen ole. i.AAutM
<"p wä on miehelle, ettei
l. 10: 23.
hän mainioon
fäätty,
ja
ryhdy.
rualRuoka
on
watza
watzalle
13.
2. Mutta huoruden tähden pitäkön kukin ole': mutta Jumala on tämän ja sen hukuttama, f Ei ruumis ole säätty huoruteen, waan man lvailiionsa, ja jokainen pitäkön oman mieHERralle, ja HERra ruumille.
hensä.
s Matth. 15:
Rom.
14:
17.
3. Mies andakan »vaimolle welwollisen mie17. 1'
*, niin myös waimo miehelle.
on
herättäMutta
HERran
lisuosion
Jumala
14.
1 Pet. 3: 7.
nyt*, niin hän on myös meitäkin woimallanAp. T. 2: 24,32:
f
4. Ei ole waimolla waldaa omallerumillensa herättämä,
sa, waan miehellä: Ei myös miehellä ole walKor. 4: 14.
8: 11.
f Rom. 6:5,8. l. erra
reidän
ruuminne daa ruumillensa, waan »vaimolla.
15. Grrekö tiedä,
owar kristuxen jasiner *? pidäistö siis mi5. Älkät toinen toistanne mäittäkö, jollei se
porron
ja
jasiner
orraman
ole molembain suosiosta hetkexi, että teille jounun kristuxen
1
pois
rekeman?
Kor.«:
to
olis paastota ja rukoilla: Ia tulkat jällen
27.
jasinixi
si.
Eph. 4: 12, 15, 16. l. 5: 30.
yhteen, ettei Satanas teitä kiusaisi teidän hi16. Taikka ettekö te tiedä, että se joka por- monne hillimättömyden puolesta.
6. Mmm sen sanon minä teille suomisen, ja
tohon ryhty, niin hän on yxi ruumis sen kansa?
kästyn
jälkeen.
yhdexi
ei
hän,
tulemat,
sano
Sillä he
tthaxi.
kaxi
11. 7. Sillä minä tahdoisin, että kaikki ihi Mos. 2:24. Match. 19:5. Mark. 10:3.
Eph. 5:31.
miset niin olisit kuin minäkin olen; mutta
ryhty,
yxi
joka
jokaitzella on oma lahja lumalalda *, yhdellä
on
Mutta
HERraan
17.
loh. 17: «, «, 23. niin, ja toisella näin.
Matth. 19: 12
hengi hänen kansansa.
Eph. 4: 4.
1 Kor. 12: 11.
8. Waan minä sanon naimattomille ja Les18. Wälttäkät huorutta. KaitMsynnit kuin
ruumista; waan jo- kille: Se on heille hywä, jos he olvat niinkuin
ihminen teke, owat ulkona
ka huorin teke, se teke syndiä omasa ruunissansa. minäkin.
9. Waan ellei he woi heitänsä pidättä, niin
19. Wai ettekö re tiedä, errä reidän rrmnaikan;
Templi',
joka
pMn
Hengen
Sillä parambi on naida, kuin palaa.
minne on
ja
m.
re
eric>.
sairra,
jonga
Mutta naineille kästen, en minä, waan
lumalalda
«isä on,
?
reidän
omanne
HERra, ettei waimon pidä miehestänsä eriärepa re ole
*

"

*

«

*

se

*

män.
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i : 18, 19.
l. '9: 6, 9.
2 Pet. 2: 1.
14. Matth. 5: 3'.
Mmk. io: ,1, 12. Luk. 16: 18.
2 Kor. 11: 20.
s
11 Mutta josyäneriä, niin olkon naimata,
24- Itzekukin, rakkat weljet, josa hän kusopikan
ja
älkön
mies
taikka
miehensä kansa:
tzuttu on, olkan siinä Jumalan tykönä.
V. 25. Mutta neitzeistä ei ole minulla HERhyljätkö waimoansa.
12. Waan muille sanon minä, ja ei HERran kastyä; kuitengin sanon minä minun neura: jos jollakin welsella on ustotoin waimo, woni, niinkuin laupiuden saanut HERralda

män. Mal

,:

ja se mielisto hänen kansansa asumaan, älkön
eroittako.
sitä itzestansä
13. Ia jos jollakin waimolla on ustotoin
mies, ia hän tahto sen kansa asua, älkön hän,
da itzestansä eroittako.
14. Sillä ustotoin mies on waimonsa kautta
pyhitetty, ja ustotoin waimo on pyhitetty
miehensä kautta: muutoin olisit teidän lapsenna saastaiset, waan nyt ne owat pyhitetyt.
15. Mutta jos ustotoin itzensä eroitta, niin

ustollisna ollaxeni.
26. Minä luulen siis sen hywäxi, nykyisen
tustan tähden, että ihmisen on niin hywä olla.
Jer. 16: 2.
27. Jos sinä olet »vaimoon sidottu? älä pyydä eroa: los sinä olet »vaimotoin? niin älä
pyydä waimoa.
28. Mutta jos sinä myös olet nainut, et
sinä syndiä tehnyt: Ia jos neitzy huoli, ei hangan syndiä tehnyt: Kuitengin senkaltaiset saaolkan eroitetut. Eipä weli caikka sisar ole sidot- mat waiwan ruumiseensa. Mutta minä säästu or/utsen semmuotoisisa menoisa; mutta rau- täisin mielelläni teitä.
29. Mutta sen minä sanon, rakkat weljet,
hasa on Jumala meitä kutzunut.
16. Sillä kuingas tiedät waimo, jos sinä aika on lyhetty. Mitä enä? joilla waimot omiehes taidat autuaxi saatta'? Eli sinä mies wat, olkan niinkuin ei heillä olisikkan.
kuingas tiedät, jos sinä taidat waimos autua30. Ia jotka itkewät, niinkuin ei he itkisikja jotka ilotzewat, niinkuin ei iloitzisikkan:
*i
kän:
Pet. 3:1.
xi saatta.
jotka
niinkuin
kullenostamat, niinkuin ei nautitzisikkan.
Kuitengin
IV. 17.
Jumala
Ia
gin on jakanut: Jokainen niin waeldakan, kuin
31. Ia jotka tätä mailmaa wiljelewät, ettei
ja
on
niin
minäkin
he sitä wäarin käytäisi; sillä tämän mailman
HERra hänen kutzunut
meno on menewä. les. 4?: 6. 1 luh.,: 17.
säädän.
kaikisa Seurakunnissa
ymbärileikkattu
joku
on
kutzuttu,
18. Los
32. Mutta minä tahdoisin, että te ilman
älkän st esinahkaa pyytäkö los joku on esi- murhsta olisitta: naimatoin tottele niitä kuin
HERran owat, kuinga hänen pitä HERralle
nahasa kutzuttu, älkän se andako itziänsä ym- kelpaman.
bärileikata.
33- Mutta joka nai, hän sure mailmallisis19. Ymbärileikkaus ei ole mitan, eikä esinahta,
käskyin
pitämys.
kuinga Hän emännällensä kelpais.
ka mitan ole, waan Jumalan
Gal. 5: 6.
1.6:15.
34. Nämät owat eritetyt, waimo ja neitzy:
jojoka
pysykön
ei naitu ole, se murehti niitä kuin HER20. Jokainen
siinä kutzumisesa,
honga hän kutzuttu on. Eph4'i. Phil. 1: »7. ran owat, että hän pyhä olis sekä ruumilla
21. Jos sinä olet orjaxi kutzuttu? älä sitä että hengellä: Mutta se joka naitu on, murehti
murehdi, kuitengin jos sinä taidat wapaxi tul- mailmallssista, kuinga hänen pim miehellensä
kelpaman.
la niin nautitzs sitä parammm.
joka
kutzuttu,
orjaxi
Sillä
on
22.
3s. Mutm senkaltaista sanon minä teidän
HERrasa
myös
joka
tarpexenne:
wapawapa:
Niin
ei että minä paulan teidän päälse on HERran
lenne
orja.
waan että te soweliasti ja hyheitäisin,
on
kutzuttu,
hän
Kristuxen
xi on
Rem. 6: 18, 22. Gal. 5: 13. Eph. 6:6. win HERrasa rippuisitte kiinni, ilman eroittamam.
iPet. 2: 16.
älkar
Te
olerra
osierur*:
ih36. Mutta ios joku luule, ettei se sowi häkallisti
23.
Ebr.?: n.. nen neitzellenlä, sitte kmn han »o naitawlsa on.
misien oriar olkH. f 1.6:
(Ff)
:

:

,

*

».

eikä
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saa

eikä
toisin olla, niin tehkän mitä hän tahto, ei hän syndiä tee; salliknn hänen huolla.
37. Mutta joka seiso wahwana sydämesänsä,
ja ei ole waadittu, waan hänellä on oma ehtonsa, ja päättä sen sydämesänsä, että hän tahto hänen neitzensä pitä, se teke hywin.
38. Sentähden joka nnitta, se teke hywin;
mutta joka ei naita, hän teke paremmin.
39. Waimo on sidottu Lakiin > niinkauwan
kuin hänen miehensä elä ': waan kosta hänen
miehensä kuollut on, niin hän on wapa toiselle
huolemaan, kelle hän tahto; ainoasta että

se HERrasa tapahtu.

'

Nom. 7: 2,

Waan hän on autuambi, minun luullazeni, jos hän sinänsä pysn: silla linna luulen,
«ttä minullakin on Jumalan Hengi.
42.

8. Luku.
Vi yhdengän pidä, tiedollansa epäjumalain
uhrista, heikkoia pahettdaman. 11. Eikä »vapauttansa ehdollifisa asioisa wäärin käyttämän,
heikoille kadotuxexi.
1.

l. jtVpäjumalden uhreista me tiedämme eitä
kaikilla meillä on tieio. Tieto paistitta,
Av. T. 15: -,«>, 29.
mutta rakkaus rakenda. s
Rom. 14: 3, ie», 22.
2. Mutta jos joku luule hcmensa jotakin tietämän, ei han wielä niitän tiedä, kuin hänen
tulis tietä.
Gal. e:,. 1 Tim. 6:4.
joku
ios
lumalata rakasta, se on
3. Mmm
häneldä.
tuttu
4. Niin ms nyt tiedämme, siitä ruasta*
?uin epäjumalille uhramn, ettei yhtän epäjumalata f mailmasa olekkan, ja ettei yhtän
muuta lumalata ole, kuin yxi K 'N0m.14:14.
§5M05.4t39. l. 6:4.
Mark. 12:29. Eph. 4:6. 1 Tim. 2:3.
5. Ia waikka muutamat owat jotka,umailixi kutzutan, olkon se Taiwasa eli maan päällä: (niinkuin monda jumalata, ja monda
'

Herraa on.)

Epistola

I

l. 13:13. 1 Kor. 12: 3. Phil. 2: 11.
Kol. 1:16. Ebr».i:2.
7. Mutta ei jokaitzella ole tietoa; sillä muu-

tamat tekewät Keillensä omantunnon epäjumc
lista, ja syöwät niinkuin se olis epäjumalille
uhrattu: Ia että heidän omamndonsa on heikko, niiN ss saastutetan. Rom. 14:2;. Kor. 10: ,z.
8, Mutta ei ruoka meitä saata otollisexi Jumalan edesä': jos me syömme, en me sitä
rikkammaxi tule; ellen me mas syö, embä me
Rom, 14:17.
sentähden köyhemmäri tule.
11. 9. Waan katzokat, ettei tämä teidän wa«
paudenne tulis heikoille pahennuxexi:
Rom. 14: 13, 20. Gal. 5: 13.
10. Sillä jos sinun, jolla tieto on, joku näke atrioitzewan epäjumalden huoneisa, eikö siitä omatundo, joka heikko on, yllytetä epäjumalden uhria syömään?
11. Ia niin sinun tietos kautta sinun welies
hukkandu, joka heikko on, jongatähden Kristus on kuollut.
Rom. ,4:15.
12. Mutta kosta te niin syndiä teette weljiänne wastan, ja simette heidän i>'ikon omantundonsi», niin te Kristusta wastan syndiä teette.
13. Sentähden jos ruoka minun weljeni pahennais, niin en minä ikänäni söisi liha, ttten minä Wsljeäni pahennaisi.
Rom. 14: 21» 2 Kor. 11: 28.
>

'

9. Kuku.
1. pawali wahwtstaßriftilliftn wapauden ehdollisisa, esimerkillänsä u Ehkä hänellä oikeus
oli, ei ota hän kuitengan palkkaa saarnastansa, että hän kaikki kaikille olis, ja nn»ttamatkin woittais. m. Neuwo hengelliseen kilwoitMemiseen ja raitiuteen.
I
minä ole Apostoli? Engö minä wapa ole? Engö minä meidän HERraa
lEsusta Kristusta nähnyt'? Ettekö te ole mi,
nun työni

HERrasi»? f

Ap. T. 9 3/ 1?- l< 22:17,18. l. 23: 11.
Kor. 4:15.
1Kor. 15,8. 2Kor. 12:2.
min MiApostoli,
2. Ellen minä ole muille
nä tosin teille olen; Sillä te oletta minunApostolin Mirkani sinetti HERrasa.
3. Niille, jotka minulda kysyivät, on tämä
5

-

H. Niin on kuirenlM meill»
Jumala *~ Isa, josta kaiM owar ja me hänef: ja M HGRra libsuo aristus, jonga kauna kaikki owar, ja me hanen kam*M41.,:i0. Eph,'.9.
ranfa. §
Ap.
H.
1/7: »8. Rnn.'i i :I6. j Zoh. 1: -Z. minun
4

sa

7- 8. y. Luk.

,

edeswastaUxeni:

4.

E^kö

KoriNthiläisten tygö.

Lllk.
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Y.

syödä ja juoda? pahtuman. Pammbi olis minun klliHg, kui«
että joku minun keraamiseni tyhjäxi tekis. f
1.9:14. 1 Thess. 2:?.
»Ap. T. 18:3. l. 20:34. i Kor. 4: 12.
meillä
ole
Eikö
waldaa
sisarta
waimoxi
5.
kansamme ymbäri wiedä *, niinkuin muil< l Thess. 2:9. 2 Thess. 3:8. -i-»K07.".:i0.
lakin Apostoleilla, ja HERran weljillä f, ja 16. Mutm että mina Ewangeliumia <aus."
Kephaxella?
nan, niin ei minun tarwita siitä öykkämään;
'Matth. 8:14.
-j-Match. 12:46. Mark.6.3. Gal.i:i9.
sillä minun tule se tehdä *. Woi minua, ellen
yxin
ja
minä
Rom. 1:14.
Ewangeliumia ilmoita!
6. Eli minulla
Varnaballa ei ole
2
lyötä
jos
minä
mielelläni
teen, niin
waldaa ei
tehdä?
Thess. 3:3.
17. Sillä
li. 7. Kuka soti kostan omalla kulutuxellan- minulla on palkka; Mutta jos minä ylönmiesa? Kuka istutta wiinatarhan, ja ei syö stn len teen, yiin on wirka kuitengin minull. 4: l.
hedelmästä? Eli kuka karjaa kaitze, ja ei syö le ustottu.
1 Pet 5:2.
karjan rieskasta?
18. Mitasta siis minun palkkani on? että
B.Puhunengo minä näitä ihmisten tawalla? minä Kristuxen Ewangeliumia saarnan, ja
?
teen sen ilman mitäkän, etten minä.turmelisi
Eikö myös Laki sitä
9. Sillä Mosexen Laisa on kirjoitettu: Gi »vapauttani Ewangeliumisa.
19. Sillä ehkä minä olen wapa jokaitzesta,
sinun pidä ficoman kiinni rihrarappawan
Sureneko
harjan suura".
Jumala hartiat niin minä olen kuitengin minuni tehnyt jokaii
Mos. 25: 4. Tim. 5:18.
tzen palweliaxi että minä sitä usiammat woiteikö
kaiketi
meidän
Taikka,
10.
hän sitä
täh- Mism.
20. Ia olen Juvalaisille tehty niinkuin Jutemme sano? S'Uä meidän tähtemme on
kyndä,
pitä
joka
*, että minä Judalaisct »voittaisin:
Että
st
valainen
kirMtettu:
hänen
ja
kyndämän,
joka
tappa,
kuin
Niille
Lain alla owat, niinkuin lain alaihätoiwosa
rihtä
nen pitä toiwosa rihtä tappaman, että hän toi- nen, että minä ne, jotka Lain alla owat, »voit2 Tim.,: 6.
»Ap. 16:T,. l. 2,:,»,«.
wostansa osallisexi tulis.
taisin.
21. Niille kuin ilman Laita owat, niinkuin
ii. Los me olemma teille hengellisiä kylwäminä ilman Laita olisin (waikka en minä ilnet, paljoko ss on, jos me teidän ruumillisianRom. 15 .-27. Ga1. 6:6.
ne niitämme?
man Laita Jumalan edesä ole, waan olenKris12. Los muut owat tasa wallasa osalliset tuxen Laisi,,) että minä ne, jotka ilman Laita
teidän tykönänne, mixem me siis paljo enäm- owat, »voittaisin.
Gal ,:,.
min? Mutia embä me ole sitä waldaa pitä22.Hetoille olen minä tehry niinkuin heikko",
net', waan me kärsimme kaikkinaisia, etten että minä heikot »voittaisin. Mina olen kaime Kristuxen Ewangeliumille mitan estettä te- kille rehr? kaikiri, erra minä kaikeri muu'Ap.T. 20:33- 2Kor.n:9, i,.
ramar auruari saartaisin, f *Rom. ,5:1.
kisi.
l. 12:13.
1 Thess. 2:7.
«Kor. 11:29. l-i Kor. 10:33. Gat.6:l.
jotka
tiedä,
te
että
ne
minä teen Ewangeliumin tähuhrawat,
Ettekö
23. Mutta
13.
ne syömät uhrista '? Ia ne jotka Altarita wal- den, että minä siitä osallisexi tulisin.
m. 24. Ettekö te tiedä, että ne, iotka kiismistawat, ne Marista osallisexi tulewat?
»3M05.2.'3. 1.6:16,17,13. 4Mos. 18:8. tasi» juoxewat, kaikki tosin he juoxewat, waan
yxi palkan ennättä *? luoffat siis niin että te
5 Mos. 13:1.
4. Esty

meillä ole walvaa

*

sen
se

sen

sano

,

se

*

*

sen

14. Niin on myös HERra säännyt, että
ne jotta Ewangeliumia ilmoittamat, pitä E-

kasitäisitte.

'Phil.,: 14.

Tim. 4: 7. Ebr. 12: r.
wangeliumista elatuxensa saaman.
25. Mutta jokainen kuin kilwoittele, kaikisMatth.io:io. iuk.lo.-7. ta hän itzensä pila pois. Ne tosin sitäwarten,
1 Uim. 5: iB.
että he katowalsen Kruunun saisit: Mmm me,
kuitengan
en
nunä
ole
mitan
1 Tim. 6:«.
näis- kawmattoman.
is. Mutta
tä tehnyl '. Waan en minä sentähden sitä
»Nm. 2:5. 1.4:3.
ktrjvila, että nun pidäis minun kansani ta(F f 2)
26. Mutta
2
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o.

io.

Vnf.

io. Älkät napako, »mmun uiulimmalheisMutta en minä niin juoxe, kuin tietäpuoleen:
mättömän
>a minä kilwosscelen, ei tä napisit',, ia hukattin kadottaialda. f

26.

niin kuin tuulda piexäin.
27. Waan minä kuritan ruumistani ja painan alas sitä, etten minä, joka muille saarnan, itze hyljättäwäxi tulisi.
,

io.

Luku.

ruasa

2

sa esikmvari'; »vaan se on kirjoitettu meille
karctamisexi, joidenga päälle mailn»an loput
Rum. 15:4. i Kor. y: 10.
tullet omat.
12. Sentähden joka luule seisowansa, kayokan errei hän lange.
Nmn n:
Eipä
yrikän
ole
reilä käsittänyt,
kiusaus
iz.
waan inhimillinen: Mutta Jumala on ustollinen, joka ei salli teitä kiusatta ylitze teidän »voimanne; waan hän teke nnms kiusauxesta lopun *, että te sen »voisitta kärsiä.
2 Kor. 1:7.
11. 14. Sentähden minun rakkani, paetkat
epäjumalden palwelusta.
Kor. 6: 17.
*

i. pawali muistutta Isiin menoa, ja neuwoo
toisten wadingosta wusaxi tulemaan, n. Rieldä osallisuden epäjumalden uhrssta, HERran
Ehtollisen osali suden mieleen jouduttamisella.
M Monikahdat ojennusnuorat NristiMsestawa-

paudesta

Mos. 16: 2. Ps. io6: 23.
4/ 4 Mos. 14: 2, 29, 36.
11. Mutta kaikki nämät mllt heidän kohtaan"'

ja juomasa.

,°.

en mina tahdo sitä teildä, rakkat
«"l weljet, salata, että meidän Isämme
owat kaikki pilwen alla ollet'; ja kaikki meren
1 loh. 5:21.
läpitze waeldaner. f
»2 Mos. 13: 21.
1:
puhun
Minä
niinkuin toimellisille: duoMos.
33.
39.
is.
4 Mos. 9:13. 5
Ps. 105:
-j- 2Mos. 14: 22. Jos. 4: 23. Ps. 78: 13,14. mitkat le mitä minä sanon.
,2. Ja kaikki Mostxehen kastecut pilwesä ja
16. Se siunattu Kalkki, jota me siunamma,
eikö se ole Kristuxen weren osallssus? Se leimeresä.
ole Kristu3. Ja owat kaikki yhtäläistä hengellista ruo- pä, jonga me murramme, eikö
kaa syönet,
»Mos. l 6: 14. Pf. 105: 40.
Ruumin osallisus?
Matth ,6: ,6.
xen
17. Sillä se on yxi leipä, niin mekin monda
4. Ia kaikki yhtäläistä hengellistä juomaa
juonet *; Sillä he joit siitä hengellisestä kallios- olemma yxi ruumis *, sillä me kaikki yhdestä
ta f, joka heitä seurais; Mutta se kallio oli leilvästä olemma osalliset.
Nom. 12: 5.
2 Mos. 17: 6.
4 Mos. 20: 10.
1 Kor. 12: 27.
Kristus.
1. 21: 16. Ps. 78: 15- 5 les. 43: 20.
18. Katzokat Israelia lihan jälkeen: eikö ne
jotka
monda
ollet
oMutta
ei
uhria syöwät, ole Almusta osallisel?
heistä
Jumalalle
5.
2: 3. l. 7: 14. iKor. 9: 13.
tolliset; sillä he maahan lyötin korwesa.
Mos.
3
26:
Mitasta
Mos.
65.
19.
siis minä sanon? että epäjuma4
6. Mutta nämät olit meille esikuwaxi, etten lat jotakin owat, eli jos epa,umawen uhri jotakin on?
l. 8: 4.
me pahaa himoihisi, niinkuin he himoitzit.
11:
20.
Mutta
minä
mitä pakanat
4,33.
sen
Ps.
78.30.
Ps.
106:14.
sanon:
Mos.
4
epäiumalden
palweliat,
uhrawat, sen he Perkeleille uhrawat* ja ei Ju7. Alkät siis olko
kirjoitettu
malalle. En minä tahdo, että teidän pitä ole;
niinkuin muutamat heistä niinkuin
syömään
ja
juomaan,
ja
nouon: Kansa istui
man Perkeleistä osalliset. ', Mos. 17: 7.
6.
5 Mos. 32:17. Ps. 106:37.
Mos. 3»:
sit mässämäan.
21. Et te mida HERran Kalkkia juoda, ja
8. Hlkämme huorintehkö, niinkuin muutamat heistä itzensä huorudella saastutit *, ja lan- Perkelillen Kalkkia. Et te mida osalliset olla
geisit yhtenä päiwänä kolmekolmattakpmmen- HERran pöydästä, ja Perkelitren pöydästä.
2Kor. 6:iZ.
dä tuhatta.
4 Mos. 25: 1, 9. Ps. 106: ,8.
22.
Cli
tahdonlmako
Kristusta
kiusatko
niinkuin
me HERRAA härMkämme
9.
myös muutamat heistä kiusaisit*, ja surmat- sytellä' ? Olemmako me hända wakewammät ?
2 Mof. 17:
tin kärmeildä. f
Ps. ?8 iz 56.
5 Mos. 32: 21.
21:
6.
111.
106:
5
KaiM
tosi owat mmulle luwalliset,
Mos.
9<
14.
4
23.
5
P
Ps. 95:
'

,

se

'

*

»

*

,

'

».

:

,

waan
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10. 11. Luk.
Korinthiläisten tyqö
waan ei kaikki ole mrpelliset': Kaikki owat z. Mutta minä tahdon, että teidän pim tieMlllutle luwallisec, mmm ei kaikki Mpahtu pa- tämän, että Kristus on mkaitzen miehen pää';
1.6: 12.
mutta mies on »vaimon pää, ja Jumala on
rannuxeri.
pää. f
kengän
parastansa
'Eph. 5:2,.
Älkän
omaa
Kristmen
katzoko,
24.
Nom. 15:
1 Kor. i, 5.
waan toisen.
-Z-loh. 14: 28. 1 Kor. 3:23. 1.15:27,28.
Phil. 2: 4.
4. Jokainen mies kuin rukoile eli prophere2s. Kaikkea mitä tsurashuonssi» myydän, niin ra, ja pitä iomkln päänsä päällä,
hämäise
syökat, ja älkät omantunnon tähden kyselkö: päänsä.
26. Sillä maa on HERran, ja kalki mim
5. Mutta jokainen waimo kuin rukoile eli
prophscera
peittämättömällä päällä, se hämäi2 Mos
ON.
i.
siinä
>s>: 5. P5.24:
päänsä;
ia,
12.
S'lla se on niinkuin aieldu olis.
si
Ps. 30:
6. Sillä ellei waimo anna itziänsä peittä,
,27. M.'tta kossa joku ussomatoin teitä wieraxi kutzu, ia te mennä tahdotta, niin syökät niin kenttakän myös hänen hiuxensc»; waan etkaikkia mitä teidän eteenne tuodan, ja älkät tä se on ruma *, etm waimon pidäis keritty eli
ajeldu oleman, niin peicläkän päänsä.
omantunnon lahden kyselkö.
Luk 1°: 7.
joku
28. Mutm ios
silloin teille sanois: tä*4Mos. 5:18. ZMos. 22:5.
mä on cpäjumalden uhri, niin äikät syökö, hä7. Mutta ei miehen pidä päätänsä peittänen tähtensä, jokasen ilmoitti, ja omantunnon män: sillä hän on Jumalan Kuwa jaKuntähden': Sillä maa on HERran, za kaikki nia: Mutta waimo on miehen kunnia.
l. 8-,0, ,1.
1 Mos. 1: 26, 27.
l. Z: 1. l. 9: Z.
mitä siinä on.
mina
ei
ei
mainosta,
sanon
Sillä
mies
ole
mutta waimo
8.
29. Mutta
omasta tunnosta:
I Mos. 2: 18, 21.
sinun, waan toisen; silla mingäcähden minun on miehestä.
tvapaudeni duomican toisen omaldamnnolda?
9. Ia ei mies ole luotu waimon tähden, mutRom. 14: 16.
ta waimo on luotu miehen tähden.
io. Sentähden pitä waimon pitämän woi30. Sillä koffa minä sen kiitoxella nautitzen",
pilkatan
minsta minua
edestä kuin minä kii- man päänsä päällä *, Engelitten tähden.
~

:

se

se

'

'

tät! ?

31.

*

sen
Tim 4: 4.
svorre eli juorre, eli mira

Noin. ,4:6.

Jos re n-or

1

reerce, niin rehkär kaikki Jumalan kunKol.
niaxi.
17.
pahennusta*
Olkat
ilman
sekä Judalai32.
sille, ecm Grekiläisille, ia Jumalan Seurakun-

te

;:

s

Mos. 24: 65.
Muutoin ei ole mies paitzi waimoa, eikä
waimo paitzi miestä, HENrasa.
12. Sillä niinkuin waimo on miehestä, niin
on myös mies waimon kautta; mutta kaikki
1

11.

Jumalasta.

se

nalle.
'Rom. 1^:1,
13. Duomitkat itze keskenänne: ongo kauja
eira waimo awoipäin lumalam rukoile?
minä
kaikille
nis,
kelpan,
Niinkuin
kaikisa
33
en etzi omaa parastani, waan monen', että
14. Eikö luondokan sitä leille opeta, eitä
he autuaxi tulisit. Nom. 1;:,. 1Kor. 9: iZ, 22. on miehelle häpiäxi, jos hänellä on pitkät hiu-

se

*

xet.

Luku.

se

15. Mutta »vaimolle on kunniaxi, että häpawali opetta Rormthon Seurakunnalle nellä on pitkät hiuxet; sillä hiuxei owat hänelle
säädyllisiä tapoja, n. Dienda heidän kokoon tu> pemexi annetut.
leninlanja, «a kirjoitta
Ahtollisen ase»
16. Mutta jos joku näky rummen' olewan,
turen, ja neuwo sen mahdolliseen nautiyemiseen. ei meillä eikä
Jumalan Seurakunnilla mpa
I.
1 Tim. 6: 4.
minun seurajani, niinkuin minäkin ole.
l.
1.
li.
minä tätä teille ilmoitan,
16.
5:
17.
Mutta
kuin
Kristuren.
4:
Eoh.
1
1:6.
2
en
minä
teitä
ellet
te kokoon tule parankiitä,
9Thess.
Phil. 3: 17.
Thess. 3:

11.

i.

*

se

.

2. Mutta minä kiitän leitä rakkat weljeni, nuxexi, waar- pahennuxexi.
että te minua kaikisa muistatta, sa että le pi18. Sillä ensin, kosta te Seurakundaanttu(F f 3)
dätte ne jMdyt, jotka ulina mlle annoin.
letm.
,
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letta, niin minä kuulen eripura, suvel olewan
teidän
*; jonga minä myös puolittain
'l. i: io, ii, 12.
uston.

seasanne

seasanne

pitä myös eriseu19. Sillä teidän
rat oleman ', että ne jotka koetellut owat, tei-

seasanne

dän
ilmoitettaisin. f
tuk. 17:1. Ap.T. 20:30.

I.IOH. 2:19.

'Matth.

«:

7.

-s i.vk. 2:35.

siis kokoon tuletta yhteen, ei se
ole HERran Ehtollista pitä.
21. Sillä jokainen ennättä syödä oman et>
20. Kosta te

toltisensa, yxi iso, ja toinen juowuxisa on.
22.Wai eikö teillä huoneita ole, joisa te syö-

Epistola
ii. i 2. Luk.
32. Waan kosta me duomitan, niin me
HERralda kuritetun ', etten me mailman kanEbr. 12: f, 10.
sa kadotettaisi.
33. Sentähden, rakkat weljeni, kosta te kokoon tuletta syömään, niin odottakat toinen
toistanne.
34. Mutta jos joku isoa, hän syökön kot,,
nansa, ettet te kokoon tulisi kadotuxexi. Ne
muut minä tulduani tahdon toimitta.

I

'

12.

Huk».

että Rristnxen ustoon käändyneti,
owat kaikki pyhästä Hengestä osallisexi tullet, ja
lahjat sildä yhdeldä Hengeldä saa»
dä ja juoda saatte? Taikka katzottako te ylön kukin erinäiset
v Sentähden, niinkuin jäsenet luonnolli»
ja
nut.
Seurakunnan,
ne,
häwäisettä
Jumalan
ruumisa, juuri niin myös Hengellssesä ruujoilla ei mitan ole? Mitä minun pitä teille sa- sesa pitä kungin
lahjoillansa palweleman toismisa
noman? Pitäkö minun teitä kiittämän? tasa tansa yhden ruumin
rakennuxexi.
m minä kiitä.
hengellisistä lahjoista, rakkat wel23. Sillä minä olen stn HERralda saanut, I. «Mutta
«"».
Sillä
en minä Mhdo teildä salata.
annoin;
;et,
myös
teille
jonga minä
HERjona
petettin,
yönä
otti
2.
tiedätte
eclä te oletta pakanat ollet',
hän
Te
ra lEsus, sinä
mykkäin epäiumalden tygö,
ja
kaynet
niiden
26:26.
leiwän:
Matth.
'l. 6: n.
niinkuin te wiedyt olitta.
Mark. 14:22. i.vk. 22: 19.
Eph.
ja
ii, i2.
2:
i Thess. i 9.
mursi,
Ottakat,
kiitti,
sanoi:
24. Ia
syökat: tämä on minun ruumini, joka teidän 3. Sentähden teen minä teille tiettälväxi, etjoka Jumalan Hengen kautta puhu,
edestänne murretun st tehkät te minun muis- tei yxikänkiroile':
ja ei nrikän mida lEsusta
lEsusta
toxeni.
jälkeen,
ja
waan
HERraxi,
Pyhän Hengen kautmyös
Kalkin Ehtollisen
kutzua
25. Niin
ta,
s
on
Uusi
Mark.
st
Testamenti
9:29. -x 2 Kor. z: f.
sanoi: Tämä Kalkki
Lahjat
niin
kuin
te
owat
tehkät,
moninaiset", mutta yxi on
usein
4.
minun weresäni:
-Rom. 12:6. Ebr. 2:4.
Hengi, f
juotta minun muistoxeni.
1 Pet. 4:la. -Z- Eph. 4:4.
26. Sillä niin usein kum te syötte tästä lel5. Ia wirat owat moninaiset', mutta yxi
wästä, ja juotta tästä Kalkista, pitä teidän
julistaman, siihenasti kuin on HERra.
'Ro»n. 12:7,8. Eph. 4:».
HERran kuolemanAp.T.
i:».
6. Ia woimat owat moninaiset, mutta yxi
hän tule.
syö tästä on Jumala, joka kaikki kaikisa waikutta.
27. Sentähden jokakelwottomastl
Kalkista,
ja
juo
st on wileiwästä,
7. Mutta jokaitzelle annetan Hengen ilmoiHERran ja
hyödytoxexi.
wereen.
tus
kapää HERran ruumisten
iyiansa
Sillä yhdelle annetan Hengen kautta pukoerelkan
8.
ihminen
28. Murra
hua wiisaudesta ', toiselle puhua tiedosta, sen
ja niin skökan rasta leiwasta, ja juokan
yhden Hengen kautta:
-2 Kor. 13:5.
Kol. 1: »8.
ta kalkista.
kelwottomastt,
Hengeltaikka
Mmm
toiselle
juo
usto,
syö
yhdestä
joka
siitä
9.
29. Sillä
lahjat
ettei
tä:
*,
yhdeduomion
itzellensä,
hän
ja
Toiselle
terwexi
tehdä
syö
ivo
sima
hän
säHengesa:
'Matt.
16:
erotta.
»8.
Luk.
ruumista
10:9.
HERran
lak. 5: 14,13.
30. Sentähden on myös monda heikkoa ja
io. Toiselle woimallssia lbicä lehdä*, toiselja
moni.«aka.
teidän
sairasta jos me
itzemme duomitzisimme, niin le ennustus, toliMe henget eroitta f, toiselle
31. Sillä
i. Opetetan,

.

:

:

,

'

se

,

*

ras-

seasanne

*

,

«n me ensingän duonmaisi.

Ps. ,2:5.

molli-

IZ. Luk.
Korinthiläisten tygö.
moninaiset kielet §, toiselle moninaisten kielden koon liittänyt, ia sille puuttuwaiselle enäm'51p.T.6:8. -fAp. l.8:il.
män kunnian andanut:
selitys."
j Ap. T- 2: 4. l. io: 46. 1 Kor. 14:27. 25. Ettei eripuraisutta ruumisa olisi: waan
11. Mutta nämät kaikki se yxi Hengi waikaikki jäsenet pitä tomen toisestansa surun pi231

12.

*

kutm, jakain kullengin omansa niinkuin hän tämän.
26. Ia jos yxi jäsen kärsi jotakin, niin kaiktahto. 'Rom.»:,. 1Kor. 7:7. 2K0r.i0:11,.
Eph. 4-7ki muut jäsenet kansa kärsimät: Ia jos yxi jä-11. 12. Slllä niinkuin ruumis on yxi, ja häkunniasa pidetän, niin kaikki jäsenet myös
nellä on monda läsendä, mutta kaikki yhden riemuitzewat.
ruumin jäsenet, ehkä heitä on usta, owat kui27. Mutta re olerra kristuxen ruumis
jälkeen.
tengin yri ruumis; niin on myös Kristus.
ja jasiner, jokainen
Eph.
Rom. 12:4, s. Eph. 4:16.
'Rom. 12:5.
1:23. 1.5:23,3°»
myös
HengesV
yhdesä
Sillä
me
olemma
Kol.
1:
24.
13.
kaikki vhdexi ruumixi kastellit*: sekä ludalai28. Ia Jumala on pannut 5 Seurakunftt että Grekiläiset f, sekä orjat että wapat s, daan ensin Apostolit, sitte Prophetat, senjälja kaikki me olemma yhteen Hengeen juotetut.'* keen opettajat, sitte woimalliset työt, jällen
*R0m.6:4,5. f Eph. 2:14,13. Kol. 3:11. parandamisen lahjat, awut, hallituxet, mo§ Gal 3:28.
"Eph. 4111.
loh. 6:63.
ninaiset kielet.
14. Sillä ei ruumis ole yxi jäsen, waan usia. 29. Omatko kaikki Apostolit? Omatko kaikki
Prophemt? Omatko kaikki Opettajat? Ongo
is. Los jalka sanois: en minä ole käsi,
*

sen

*

osansa

-kaikilla woimalliset työt?

'

sen-

3c». Ongo kaikilla parandamisen lahjat? Pu-

humatko kaikki moninaisilla kielillä? Taitamatko kaikki selittä?

«erinänsä itzekungin ruumihisi», niinkuin hän on
tahtonut.
19. Wai jos kaikki olisit yxi jäsen, kusa sitte

>

l

tähden en minä ole ruumista: Eikö hän senw(loxi ok ruumista?
16. Ia ios konva sanois: en minä ole silmä,
sentähden en minä ole ruumista: Eikö hän senwuori ruumista ole?
17. Jos koko ruumis silmänä olis, kusasta
siis kuulo.? Los se kaikki kuulona, kusasta siis
haisto?
18. Mutta nyt on Jumala pannut jäsenet

31. Mutta noudattakat te parahita lahjoja

korkiamman
Ia wielä minä teille
s
l. 14:

13.

tim

*.

Hsotan.

1»

Llcku.

1. Osotetan, ettei muut lahjat, ilman rakka»
utta ole mitan. v. Rakkauden-kaunit omaifudet. m. Rakkaus i>yfy, kosta muut lnhjat lat»

tllumisolis?
karvat.
22. Mutta nyt on monda jäsendä, waan
I.
minä ihmisten ja Engelein kielillä pvyxi ruumis.
ja ei minulla olisi rakkautta,
huisiu,
21. Mutta ei silmä taida kädelle sanoa: en
niin
minä
kuin helisepä wasti, taikka tiolisin
ininä sinua Mrwitze: Eli taas pää jalwoille:
lisepa
kulkuinen.
<n minä kesta tarwitze.
2. Ia jos minä prophecerata taivaisin ", ja
22. Waan paljo enämmin ne ruumin jäsenet, jotta heikommaxl näkymät, owat tar- kaikkisalaisudet tiedäisin, ia kaiken tiedon, ja
minulla olis kaikki usto, niin että minä wuoret
pellsset.
siirrässin-s, ja ei olisi mmulla-rakkautta, min
jotka
häpiällifemmäxi
me luulemma
23 Ia
Matth. 7
ruumisa, niiden päälle me enimmän kunnian en millä mitan olisi.
panemma; Ia jotka häzymmäxi näkymät, -j- Matth. 17: 20. l. 21 21. Mark. 11,: 23.
i.vk. 17: 6. 1 Kor. 12: 8, 9»
Niillä on enin kaunistusta:
jotka
meisä
ei
ne
owat,
Sillä
kaunit
24.
3. Ia jos minä kaiken mwarani kuiutaisin
lnitän tarwitze; Mutta Jumala on ruumin so- köyhäin rawmnori: ja
anualsin ruummi
*>

-

».

-.

.

,
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iz. 14. Luk.
mini poldetta, ja ei olisi minussa rakkautta,
3- Mutta mka prophetera, se puhu ihmisille
parannuxexi, ja neuwon, ja lohdutuxexi.
»»iin ci se olisi minulle mimn lwödyllinen.
il. 4. Rakkaus on kärsimämen ia laupias *.
4. Joka kie.illa puhu, hän paranda itzensälyly,
Ei rakkaus kahdehci, ei rakkaus ole
ei mutta ioka prophetera, hän seurakunnan pa1
randa.
paisu:
Pct. 4 8.
hän
sopimattomasti,
Ei
ei
käytä
itziänsä
5.
hän
5. Mutta minä tahdoisin että te kaikki kielillä
syty,
ei
etzi',
omaansa
hän
ei hän ivihaan
hän puhuisitta, »uutta paljo enämmin, että te
*, Kor. 1°:
prophecerassitta; sillä se joka prophecera, on
pahaa matele,
2:4,21.
24. Phil.
6. Ei hän wäärydestä iloitze *, mutta hän suuremb, kuin se joka kielillä puhu, paitzi
sitä
selittä, että Seurakunda sais siitä
Ps. io: z. Ps. 1,: 4. jos hän
iloitze totudesta: f
parannuxcn.
Ps. 49: 19.- -!.- 2 loh. v. 4.
6. Waan nyt rakkat weljeni, jos minä tukaikki
usto,kaikhän
Kaikki
hän
7.
len
teidän tygönne kielillä puhuin, micä minä
ki hän toiwo, kaikki hän kärsi. San. l. ic>:
oilsii,
wäsy.
teille hyödyllinen, ellen minä puhuisi teille
lii. 8. Ei rakkaus kostan
Waikka
ja
eli
lakkawat,
waikenewar,
ilmoimxel,
kamm, eli tiedon kautta, eli
kielet
Propheciat
Prophecian kautta, taikka opin kautta?
ja tieto kato.
7. Kuitengin ne hengettömät jotka äänen
.9. Sillä me ymmärrämme puolittain *, ja
andawat, joko on huilu eli kandele, kosta ei
Phil.,: 2.
propheteramma puolittain.
ne anna eri äändä itzestänsä, kuuma se lietän
10. Mutta koffa täydellinen tule, sitte mamitä huilulla eli mitä kandelella soitettu on?
jaa lakka.
jos wasti torwi anda ymmärtämättö11. Kosta minä olin lapsi, niin minä puhuin
Ha
lapsi,
lapsen
ja
ajattekuin
minulla oli
man äänen itzestänsä, kuka tietä sotaan hanmieli,
lin kuin lapsi: Mutta sitte kuin minä miehexi gim?
tulin, niin minä hyljäisin lapselliset.
9. Niin myös te, jos ts kielillä puhutta, ja
ette puhu selkiästi, kuinga se ymmärretan, mi12. Sillä nyt me näemmä niinkuin Speilistä tapauresa", mutta silloin kasivoista kasmoi- tä puhuttu on? Sillä te puhutta tuulehen.
ic>. Moninaiset tosin omat äänet mailmasa,
hin f: Nyt minä tunnen puolittain, waan silloin minä tunnen niinkuin minä ntttu olen. § ja ei yhtän niistä ole äänecöindä.
2 Kor. 3:7.
-Z-2 Kor. 3:18. 1 loh. 3-2. 11. Sentähden, ellen minä tiedä äänen toin,
da, niin minä olen puhujalle outo; ja joka
§ iKor. 8: 3»
Phil. 3: 12.
puhu,
nyr
on myös minulle outo:
Usto, Toiwo,
13. Murra
11.12.
Niin tekin, että te ahkerasti hengelliRakkaus, namHr kolme: n>aan rakkaus on
sia lahioja etzitte, niin ahkeroickat Seurakunsuurin niistä.
nan parannuxexi, että teillä kyllä olis.
Luku.
13. Sentt.hden, joka kielillä puhu, rukoil14.
että hän
kan,
midais myös selittä.
1. Apostoli osotta että propheterata, se on, se»
jos
Slllä
minä
pyhää
14.
telellä rukoilen, niin milahja
Raamattua,
on suurembi
kuin
litta
v. nun hengeni rukoile; mutta mmun mieleni on
puhua oudoilla kielillä ilman selittämatä
Ruinga kumbikin niisiä lahjoista pitä oikein käy« hedelmätöin.
tettämän. m. lLttei waimon sowi puhua Seura»
15. Kuingasta siis on? minä rukoilen henkunnasa.
gesä, ia rukoilen myös mieiesäni: Minä weirakkautta, olkat ahkerat henhengesä, ja weisan myös mielesani.
I.
gellisten lahjain perään': mutta enimEph. 5: 19. Kol. 3: 16.
1,: 31.
l.
16.
propheteramaan
Mucm
min
kosta sinä hengesä siunat, kmngasta se,oia oppematcoman siasa on, pitä si2. Sillä joka kielillä puhu', ei hän ihmisille puhu, waan Jumalalle; sillä ei kengän kuu- nun kliwxehes Amen sanoman? sillä ei hän
ymmärrä mitäs sanot?
le, waan hän puhu salalsudet Hengesä.
Ap. T. 2: 4. l. 10: 46.
17. Sinä
*

-

sen

'

'

:,.

se

'

*

se

sen

,

se

san

"

*
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Korinthiläisten n>gK
?4. 15. Luk.
i-?. Sinä tosin hywästi kiitäl, waan ei se toi30 Ia jos jollekulle tykönä istumalle ilmoitus
parane.
tapahtu, niin olkan ensimmäinen ääneti.
nen siitä
minun
1 Thcss. 5: 20.
Minä
kiitän
että
Jumalalani,
18.
puhua,
kyllä
Sillä,
taidan
kieieliä
kuin
te kaikki propheterata taiminä
usiammalla
31.
yxi
datte,
perään,
että kaikki oppisit,
kaikki.
toisenne
te
ja tulisit neuwotuxi.
io. Mutta Seurakunnasa tahdon minä parammin wiisi sanaa puhua minun mielestäni, 32. Ia Prophetain Henget oivat Prophetail-

muim neuwoaxeni, ennenkuin kymmenen tu- le alammaiset. ,
33. Sillä ei Jumala ole sekaseurcusuden,
hatta sanaa kielillä.
ivaan rauhan Jumala, niinkuin kaikisa pyhäin
20. Rakkar weljer, alkär olko lapsir rail.»: 16.
dosa; waan olkar lapstr pahudesa, murra Seurakunnisi».
m.
pitä Seurakuntii2.
»vaimonne
Teidän
1,1:
«lkar raidosa
Ps.
34.
oleman;
Eph.
11:
ääneti
ei
sillä heille ole sallittu puMatth.
23. 1.13:3.
4:14. si»
hua, waan että he owat alammaiset', niinEbr. Z: 12.
1 Pet. 2:2.
1 Mos.
21. Laisi» on kirjoitettu: Minä mhdon puhua kuin myös Laki sano.
16.
Me Kansalle toisilla kielillä, ja toisilla huulilla, 1 Kor. 11:3. Eph. Z: 22. Kol. 3: ig.
ja ei he sittekkän minua kuule, sano HERra.
iPet. 3: 1.
les. 28: 11, 12.
35. Mutta jos he jotain oppia tahtomat, niin
22. Niin siis kielet owat merkixi, ei niille jot- kysykän miehildänsa kotona; Sillä häjysti se
ka ustowat, waan niille jotka ei usto; Mutta »vaimoille sopi: etttä he Seurakunnasa puhu1 Tim.
11: 12.
ei Prophetiat ole uskottomain, waan ustowais- mat
ongo
ten tähden.
36. Eli
Jumalan sana teistä tullut?
23. Sentähden jos koko Seurakunda yhteen Taikka ongo se ainoasti teidän tygönne tulpaikkaan kokonnuis, jakaikki puhuisit kielillä, lut?
ja sinne tulisit oppemattomat, mikka uskomat37. Los joku luule hänensä Prophetaxi, eli
tomat, eikö he teitä mielipuolixi sanoisi?
Hengcllisexi, sen tutkikan mitä minä teille kir24. Mutta jos te kaikki propheceraisitta, ja joitan, että ne owat HERran kästyt.
2Kor. 10:7.
1 loh. 4: 6.
sinne tulis joku uskomatoin taikka oppematoin,
ja hän nuhdellaisin kaikilda, ja duomimisin
jos
joku
on
tietämätöin, se olkon
Mutta
38.
tietämätöin.
kaikilda:
25. Ia niin hänen sydämensä salaisudet julFi
39. Sentähden, rakkat weljet, ahkeroitkat
ja
propheterata,
ja
langeis
ja älkät kieltäkö kielillä puhutulisit, hän
kaswoillensa, rukoilis
lumalata, tunnustain että Jumala olis toti- masta.
Zak. 8:
sesti teisä.
40. Raikki rapahmkon sowelisfti ia sää26. Kuingasta se on, rakkat weljet? kosta te dyllisesti.
kokoon tuletta, niin kullakin teistä on Psalmi,
hänellä on opetus, hänellä on kieli, hänel15. luku.
lä on ilmoitus, hänellä on selitys *: ne tapah1. pawali saarna Vwangeliumia
Rriftuxen
tuko» kaikki parannuxexi. *l. ,2: 8,
10.
kuolemasta ja ylösnousemisesta 11. Osotta silla
27. Los joku kielellä puhu, se puhukan itze ja myös muilla perustuxilia kuolluitten ylösnoutoisena, taikka eninnäkin itze kolmandena, ja semisen, lil. Millä muotoa kuolleitten ylösnousemus tapahtu. iv. kohdutta silla ustowaisia.
wuorottain, ja yxi sen selittäkän.
28. Ellei hän selittäjä ole, niin olkan Seu- I. iskutta minä teen teille tiettätväxi, rakkat
<"l weljet, sen Ewangeliumin kuin minä
rakunnasa ääneti, ja puhukan itzellensä ja Jumalalle.
teille ilmoitin, joiiga te myös saanet oletta,
Prophetat
puhukan
Gal. 1: n.
29. Mutta
itze toisena, josa te myös seisotte.
eli itze kolmandena, ja ne muut duomitkan.
2. longa kautta te myös
autuaxi tuletta *,
*
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Epistola
15. Luk.
jos te sen pidätte kuin minä teille olen ilmoittai4. Mutta jolleiKristus nosnut ylös, niin on
meidän saarnamme turha, ja teidän ustonne
nut, ellet te hukkaan ole ustonet. f
5
Nom. 1:16. 1 Kor. 1:21. -f- Gal. 3: 4. on myös turha.
is. Ia me löytän Jumalan wäärixi todista,
3. Sillä minä olen sen ensin teille andanut,
jonga minä myös saanut olen *, että Kristus jixi, että melumalam wastan todistanet olemon kuollut meidän syndeimme tähden, Raa- ma, että hän on herättänyt ylös Kristuxen *;
22:16,17. jom ei hän ole herättänyt ylös, 'ellei kuollet
mattuin jälkeen: s 'Gal.,:».

234

l

nouse ylös.
'Ap.T.2: 24, n.
lesi 53:5- Dan. 9:24.
1 Kor. 3: 7.
16. Sillä jollei kuollet nouse ylös, eipä Kris4. Ia että hän oli haudattu *, ja nousi y- tuskan nosnut ole.
lösf kolmandena päiwänä B,Naamattuin jäl17. Mutta ellei Kristus ole nosnut ylös, niin
Hos. s: 2.

on teidän ustonne turha; Ia te oletta wielä
teidän synneisänne:
Jon.
Matth.
ja
Kephaxelda,
että
hän
nähtin
18. Niin owac myös ne jotkaKristuxesa nuksitte
5. Ia
niildä kahdeldatoistakymmeneldä:
kunet owat, kadotetut.
Mark. 16: 14. luk. 24: 24. loh. 20:19.
19. Jos meillä ainoasta
elämässä
>
on roiwo kristuxen päälle, niin me olemAp.T. 10:41.
6. Sen jälkeen hän nähtin usiammalda kuin ma wiheljäisemmar kaikkia mutta ihwiideldä sadalda welieldä yhdellä haamalla, misia.
20. Mutta nyt on Kristus kuolleista nosnut
joista monda wielä eläwät, mutta muutamat
ja on tullut uutssexi nukkunuitten seasa.
ylös;
owat mikkunet.
Ap.T.
ja
26: 23. Kol. 1:13. 1 Pet. 1:3.
sen
7. Silälähin nähtin hän lakobilda:
II»,. K. 1: 5.
jälkeen kaikilda Apostoleilda.
Luk. 24:50.
myös
wiimein,
on
21.
että
hän
8. Waan kaikkein
Sillä
ihmisen kautta kuolema on *,
minulda nähty *, niinkuin kesten syndyneldä. niin on myös ihmisen kautta kuolluitten ylös1.22:17. 1.23:11. nousemus, f
Mos. 2:,7. 1.,:6.
1 Kor. 9: 1. 2 Kor. -12:2.
Rom. 5:12. -j- Nom. 6: 23.
22. Sillä niinkuin kaikki Adamisi, kuolemat;
9. Sillä minä olen -kaikkein huonoin Apostolitten seasa, engä ole kelmollinen Apostolixi niin he myös kaikki pila Kristuxesa eläwäxi
kutzutta, että minä olen Jumalan Seurakun- tehtämän.
'Eph.'-7,«. -sAp.T,«:;.
daa »vainonnut.
23 Mutta kukin järjestyxefänsä ': uutinen
Kristus,
sitte ne jotka Kristuxen omat owat,
l. 9:1. l. 22:4. l. 26: 9. Gal. 1:13.
1 Tim. 1:13.
hänen tulemisefansa.
Thcss. 4:15,16,,7.
10. Mutta Jumaliin armosta minä olen, se
24. Sitte on loppu, kosta hän anda walkuin minä olen: ja hänen armonsa minun koh- dakunnan Jumalan ja Isän halduun: ja pane
taani ei ole tyhjä ollut*, waan minä olen pois kaiken herrauden jakaiken wallan ja woi12.6.
enämmän työtä tehnyt, kuin muut kaikki f; man.
tule
hänen
kuitengan
waan
Sillä
minä,
hallita *, siihenasti kuin
Jumalan 25.
mutta en
pane i hänen jalkainsa akaikki
15:18,19.
on.
Rom.
»vihollisensa
joka
hän
armo,
minusa
-j- H Kor. 11:23. l. 12: 11.
la.t "Eph. 1.-20. Kot. 3:1. -Z-Ps. 110:1.
Ap. T. 2: 34. Ebr. 1: 13. l. ic>: 13.
11. Olisin siis minä eli he, näin me saar26. Wiimeinen wihollinen, joka pannannamme, ja näin te oletta myös ustonet.
11. 12. Mutta josKristus faarnatan kuolleis- pois, on kuolema.
ta nosnexi ylös, mixi siis teidän seasanne muu27. Sillä hän on kaikki hänen jalkainsa ala
*.
heittänyt
ylösnouseMutta kossa hän sano, että kaiktamat sanomat, ettei kuolluitten
ki hänen alansa heitetyt owat f, niin on julmista ole?
13. Mutta ellei kuolluitten ylösnousemus ole, ki, että se on eroitettu, joka hänelle kaikki heitti
ala.§
niin ei Kristuskan nojuut ylös.

keen:

'les. 5,: 3. -sPs.i6:l°.
2:

§

12: 40.

1.

rasa

*

"

'

.

.

>

Korinthiläisten tygö.

15-Luk.
ala. §

*Ps« :7- Eph.

-s- Matth.nyt28:18.

1

-

22.

K Ps.

Ebr. 2: 8>
1 ia: 2.

kaikki hänen alansa heitetyxi
28. Kosta
tulewat, silloin myös itze Poika hänen alansa
heitetän*, joka kaikki hänen alansa heitti,
että jumalakaikki kaikisa olis. '1.;:2,. Lv:;.
29. Mitä ne muutoin tekewät, jotka heitän,
sä kastaa andawat kuolluitten päälle, jollei
kuollet nouse ylös? Mixi he siis andawat kuolluitten päälle heitänsä kastaa?
olem30. Mixi myös me joka aika
Nom.
B:'6.
ma?
31. Minä kuolen jokapäiwä meidän kerffamisen puolesta, kuin minulla on Kristuxesa

waarasa
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42. Niin myös kuolluitten ylösnousemus:
Se kylwetän turmeluxesi», ja nouse ylös turmelematoin:
43. Se kylwetän huonona, ja nouse ylös
kunniasi»: Se kylwetän heikkoudesa, ja nouse
Phil.,: 20,«.
ylös wäkewydesä.
kylwetän
luonollinen ruumis ja
44. !Se
ylös
hengellinen
ruumis.
Meillä on luonnouse
myös
on
ruuruumis,
hengellinen
nollinen

mis.

,

4; Niinkuin myös kirjoitettu on, Ensimmäinen ihminen Adam on tehty eläwäxi sieluxi *;
ja wiimeinen Adam f eläwäxi tekewäisexi Hengexi.
1 Mos. 2:7.
5 Nom. 5:14.
46. Mutta hengellinen ei ole se ensimmäinen,
lEsuxesa meidän HERrasamme. l. 4: ?.
l. 11: 23.
2 Kor. 4: 10,11.
waan se luonnollinen, senjälkeen se hengellinen.
32. Los minä olen ihmisten tawalla Ephe47. Ensimmäinen ihminen on maasta ja,
mitä se minua aut- maallinen; toinen ihminen on itze HERra taisosa peloin kansa sotinut,
luk. 1:78. loh. 3:13,31.
ta, elleikuollet nouse ylös? Syötämme ja juo- waasta.
tamme; sillä huomena me kuollemma.
48..Mingakaltainen se maallinen on, senles. 22: 13. l. 56: 12. Wiis. 2: 6.
kaltaiset owat myös maalliset, ja mingäkalteitänne:
pettä
pahar
Älkät
andako
minen miwallinen on, senkaltaiset owat myös
33.
jaariruxer rurmelervar
tawar.
miwalliset.
34. Herätkät ylös hurstasti, ja älkät syn49. Ia niinkuin me olemma kandanet
diä tehkö; sillä ei muutamat Jumalasta mitan maallisen kuwaa*, niin pitä myös meidän
kandaman Miwallisen kuwaa. f 'iMos. 5:
tiedä. Häpiäxi minä näitä teille sanon.
Nom. 13: 11. Eph 5: 14.
-1'R0m.8:29. 2K0r.3:i8. 1.4:11.
iii. 35. Waan joku Midais sanoa: kuingasPhil. 3:21. 1 loh. 3 .-2.
ta kuollet nousemat*? Ia mingäkalmisilla
50. Mutta minä sanon, rakkat weljet, ei
ruumilla he tulewat?
Hes. ,7:3.
liha ja weri raida Jumalan waldakundaa
kylmät,
ei
tule
tompeli,se
periä
ja ei turmeldu pidä turmelemmoinda
kuin sinä
36. Sinä
perimän.
(ensin)
kuole.
l. 6: 1,.
eläwäxi, ellei hän
loh. 12:24.
51. Katzo, minä sanon teille salaisuden*: en
37. Ia jonga sinä kylwät ei se ole se ruumis joka tulewa on, waan paljas jywä, ni- me tosin kaikki nuku, waan kaikki me muutemittäin, nisun jywä eli joku muu.
tan.
iThess. 4: if, 16, 17.
ruumin
Ajan
anda
62.
Mutta
rahdusi»,
hänelle
Jumala
silmän räpäyxesä, wii38.
niinkuin hän tahdoi, ja kullengin siemenelle meiselläßasunalla*; Sillä Basuna soi, ja
oman ruuminsa.
kuolet pitä turmelematoinna nouseman ylös,
liha;
yhtäläinen
ja me tulemma muutetuxi.
ole
waan
Ei
kaikki
liha
39.
Matth. 24: ;,.
toinen on ihmisten liha, toinen on karjan liha,
53. Sillä tämä katoma pitä pukeman päättoinen on talain, toinen on linduin.
lensä katomattomuden, ja kuolema puke pääl»Kor. 5: 4.
40. Ia owat taiwalliset ruumit, ja maalli- lensä kuolemattomuden.
IV. 54 Mutta kosta katoma puke päällensä
set ruumit; Mutta toinen kirkkaus on täsmällikatomattomuden, ja kuolema puke päällensä
sillä, ja toinen maallisilla.
ja
Auringolla,
toikuolemattomuden, silloin täytetän se sana kuin
41. Toinen kirkkaus on
nen kirkkaus Kuulla, ja toinen kirkkaus Tah- kirjoitettu on: Kuolema on nielty woitosa.
deilla; Sillä yxi Tähti woitta toisen kirkkaules. 25: 8. Hos. 13: 14. Ebr. 2: 14
(Gg2)
desa.
55. Kuo*

"

"

"

'

,

'

"

--
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15. 16. Lut.
8. Mutta minä tahdon Ephesosa lviipyä, He,
55. Kuolema, kusa on sinun otas? Heltvetti, kusi» on sinun woittos?
lunmihin asti:
9. Sillä minulle on suuri ja wäkewä owi a56. Mutta kuoleman ota on syndi, ja synwattu
l,
*, ja on monda wastanseisoiam.
nin woima on Laki. Rom. 4: 15.
5: 1;.

P. Pawalin

i

Epistola

5 2

Kor. 2: 12. Kol. 4: 3.
n.
joka
ia.
Mutm jos Timolheus tule*, niin
-57. Murra kiitos olkon Jumalan,
meille woiron andanur on meidän HER- katzokat, että hän pelkämätä olis teidän tykönänne; sillä hän teke myös HERran työtä,
ran lEsuxen kristuxen kaura.
niinkuin
minäkin.
Rom. 16: 21.
Iph.
16:
i
33.
5:5loh.
iKor.
»veljeni,
öl2: 19, 22.
Sencähden,
minun
Phil.
rakkat
4: 17.
-58.
kengän
ylön': mut11.
järkähtymätä,
amayldäkylläiHlkän
wahwat,
händä
katzoko
fat
ia
ta
tygönne tuminun
työnne
händä
tiedän
saattakat
töisa,
tieten,
ettei
rauhasi»
set HERran
lemaan ; sillä minä odotan händä weljein kansa.
ole turha HERrasi».
l.

?:

5, iZ-

'

16.

Kuku.

r. pawali kaste Rorinthiläiste» koota apua
köyhille pyhille lerusalemisa, ja lupa heitä op»
pia. n Ano lemmeä Limotheusta ja muutamia muita kohtaan, neuwoden wahwuteen. m.

päättä tämän Epistolan terrveisillä, uhkaMella,
za toiivotuxeila.
LglHutta awun hakemisesta* pyhiä warten,
kuin minä Galatian Seurakunnille
säännyt olen; niin te myös tehkät.
s Ap. T. ii:
29. Rom. 12: 13. 1. 15: 26
2 Kor. 8: 4. I» 9: 1, 2, 12. Gal. 2: ia.
2,. Ensimmäisenä Sabbathina ottakan jokainen teistä tygönsä jotakin, ja kootkan waran,
ia jälkeen, ettei äsken silloin kosta minä tulen,
niitä hakemaan rumeta.
3. Mutta kuin minä tullut olen, jotka te kirjoilla walitzetM, ne minä mhdon lähettä »viemään teidän lahjojanne Jerusalemiin.
4. Los taas niin on sowelias, että minä itze
sinne »vaellan, niin he saawat minun kansani
«"»-

1 Tim. 4: 12.
Apollosta tietkät, että
»veljestä
12. Mutta
minä olen händä paljo neuwonut weljein kansa
teidän tygönne tulemaan: mutta ei hän nyt
tahtonut tulla; kuitengin on hän tulema, kosta
hänelle sowelias aika on.
ustosa, olkar ur13. XValrvokar,
holliset olkar wahwar ; «M. e: 10.
Kol. 1: 11.
14. Kaikki teidän menonne tapahtukon rak
,

kaudesi».

15. Mutta minä neuwon teitä, rakkat weljet: te tunnetta Stephanan perhen", että he
omat alket Majasa, ja owat rumennet pyhiä
palwelemaan,
l.
16.
16. Ecm te »nyös olisitM senkaltaisille alammaiset ', ja jokaitzelle apulaiselle ja antajalle, jn
Phil. 2: 29. Ebr. 13: 17. -j- i Tim.s: 17.
17. Mutta minä iloitzen Stephanan, For'

>:

tunatuxen, ja Akaikuxen tulemisesta; sillä he
owat teidän puuttumisenne täyttänet.
18. Sillä he wirwoiit minun hengeni ja tei-

dän; sentähden tutkat senkaltaiset.
waeldaa.
1 Thcss. 5:12.
tygönne
minä
teidän
tulMutta
tahdon
5.
kautta
»vaellan.
m. 19. Teitä terwehtäwät Asian Seurakunla, kosta minä Masedonian
(Sillä minun pitä Masedonian läpitze »vaelda- nat. Teitä terwehlälvät suuresti Aqwila ja
Ap, T. 19: 21.
Kor. i is.
Pristilla HERrasi»', ja Seurakunda, joka heiman. )
tykönänne
minä
6. Mutta teidän
mitämax dän huonesansa on. *Ap T. >v: Nom. 16:
20. Teim teltvehcälvät kaikki »veljet. Terwiiwyn ', eli myös mlwea pidän, että te minua
2

:

~

~

wehtäkät toinen toistanne pyhällä suunandasaatmisitta kuhunga minä matkustan.
Rom. ,6: 16. Kor. iz:
2 Kor. 1: iZ.
misella.
1
1 Pct.
nyt
minä
teitä
mennesäni
en
tahdo
Thess.
5: 2,6.
7. Sillä
3:14.
saapani
jongun
21.
Minä
minä
toiwon
ateitä omalla
Pawali
Sillä
terwehdän
nähdä:
Kol. 4: iz. 2 Thcss.;: 17.
jan tviipyä teidän tykönänne, jos HERra sal- kädelläni.
Ap. T. iz: »1. i Kor. 4: »5. lak. 4: ls.
22. Joka
di
2

:

«.
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Luk.
Korinthilaisten togö.
22. Joka ei HERraa lEsusta Kristusta
24. Minun rakkaudeni olkon kaikkem teidän
«kasta, se olkon Anachema Maranatha.
kansanne Kristuxesa lEsuxesa! Amen! tygo,
armo
23. HERran lEsuxen Kristuxen
olEnsimmäinen Epistola Korinthilaisten
Philippistä, Stephanan, Fortuna,
kirjoitettu
teidän
kon
kansanne!
Rom. l<l: 24.
tuxen, Akaikuxen ja Timotheuxen kansa.
,6.

*

Epistola.
P. Pawalin toinentygö
Korinthilaisten

Esipuhe.
Epistolasa on P. Pawali monesta asiasta Korithiläisiä kowin nuhdellut-, ja wäkewätä wnna»
/»lisimmaisesä
heidän haawoihinsa wuodattanut, ja heitä peljättänyt. Mutta että Apostolin wirka on olla ustollinen ö«
»ettaia, ojendamaan heikkomielisiä ja surullisia omiatundoja, enämlnin kuin peljättämään: Sentänden ha»
ja »vuodatta öljyä heidän haawoihinsa, ja on sangen ystäwällineu heidän kansansa,
hntä ta»'a Epistolasa kiittä,
j« kaste rakkaudella sitä syndistä jallenfä korjata, jonga he olit pois tyköänsä ajanet.
1. ja 2. Lugusa osotta hau Keille rakkaudensa, kuinga hän on kaikista pulmnut, tclmyt ja kärsinyt heidän
tarpexcns ja terweyderinsä, etta heidän pidäis hänelda aina kaikkinaista hywää loiwoman.
3. 4. ja 5. Ylistä hän Ewangeliumin wirkaa, joka on korkein, lohdullisin, ja turwallissn omantunnon
tarpexi, ja terweyder». Ia todista että se on paremvl tuin Lain wirka. Ia Ntä mämmin kuin sitä wai»otan, sitä paremmin se uffollisisa menesty, ja saatta toiwon Ristln kautta ijallkaik'isel?c» kunniaan. Muna näilläkaikilla hän määriä Apostoleita kylkeen lytkä, jocka Lakia Ewangeliumita wastan opetit, eikä muuta op.ttH»
«et kuin ulkonaista pyhyttä, se on, Ulkokullaisutta, ja jätit pois sisällisen epäuskon wian.
b. ja 7. Nenwo hän l,eitä senkaltaista saarnaa töillä ja kärsimisellä seuramaan, ja päättä sen kiicoxellansa,
«llyttäin heitä aina wireyteen.
8. ja y. Neuwo hän heitä, ajallisella rawinnolla, elatuxella ja awulla auttamaan köyKiä pyhiä lerusalemisa kowalla ajalla, että he olit alustakin kaiken tawaransa andanet ylön Kristityri tulonansa, Ap. T. 4: 32.
ia. ii. ja 12. Kirjoitta ja opetta hän wääriä Apostoleita wastan.
13. Uhk» niitä jotta olit syndiä tehnet, ja ei heitänsä parandanet.
ja kaiken lohdutuxen Jumala:
1. Luku.
Eph. 1:3. iPet. 1:3.
i. Lcrwchtyten jälkeen Rorinthilaisille, kiitta
4. Joka meitä lohdutta kaikesa meidän waipawali Jumalala lohdutuxen edestä waiwoisa
joica bän hvw.in oman tunnon todistnrclla, luet- wasamme, että me taidaisimma lohdutta niitele, ii. Sano estensa, ettei hän aikoimisensa tä, jotka kaikki nai sesa waiwasa owat, sillä
jälkeen joutunut heidän tykönsä.
lohdutuxella jolla Jumala meitä lohdutta.
Rom. 15: 5. 2 Kor. 7: 6.
Apostoli
lEsuxen Kristuxen ja
JuniinkuinKristuxen kärsimys on palkautta,
Sillä
s.
-3«» malan tahdon
Timotheus
päällemme', niin myös meiljoka
jo
tullut
meidän
Seurakunnalle,
weli,
fi»
Irlmalan
ön Korinthosa, jakaikille Pyhille, jotka koko le tule paljo lohdutusta Kristuxen kautta, f
-j-P5.94:i9. 2 Kor. 4:10.
Akaiaia o»vat.
»P5.34:20. Kol.
2. Armo olkon teille ja Nauha lumalalda
1:24.
6. Mutta jos meitä waiwatan, niin setämeidän Isaldämme, ja HERralda lEfuxelpcchtu teille lohdutuxexi ja amuudexi *, joka
Rom. 1:7. iKor.i:».
daKristuxelda!
waikutta niiden waiwain kärsiwäuisydesä, ioita
Cph. 1:2. 1 Pet. 1: 2.
Kiitetty
ja
olkon Jumala meidän HER- myös me kärsimme: Eli jos meitä lohdutoran,
3.
w lEsuxen Kristuxen Isä, laupiuden Isti, niin se tule teille lohdutuxexi ja autuudexi: ja
mci(Gg 3)
,

'
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on wahwa teistä:
meidän toiwomme
;'l.

2

Epistola

7. 2.

Luk.

17. Kosta

nä

4:15,17.

minä tätä ajattelin, lienengö mitehnyt hembeydestä? Eli omatko mi,

sen

7. Että me tiedämme, että niinkuin te olet- nun aiwoituxeni, joita minä aimoin, lihallita kärsimisestä osalliset, niin te myös tuletta set? että minun tykönäni olis Niin Niin: ia
,
,
Ei Ei.
lohdMuresta osallisexi.
teildä,
on
rakkat
18.
Mutta
Jumala waka, ettei meidän
8. Sillä en me tahdo salata
.

..

.

««

weljet, meidän waiwaamme kuin meille Astaolimma sangen suuresti
si» tapahtui *; että me »voimamme,
niin että
rasitetut ylitze meidän
me jo meidän hengestämme epäilimme.
«Ap.T. 19-23. 1 Kor. 15:32.
juuri niin päätimme,
9.Mutta meitzellämme
«ttä meidän piti kuoleman, ettei meidän pi<

puhemme ole teille Niin ja Ei ollut.
Matth. 5:3?. lak. 5:12.
19.

Sillä Jumalan Poika lEsus Kristus,

joka teidän seasanne meildä saarnattu on, nimittäin, minulda ja Sllwanuxelda ja Timotheuxelda, ei ollut Niin ja Ei, waan oli HH,

nesä Niin.

äo. Sillä kaikki Jumalan lupauxet'ow<it
däisi itze päällemme uskaldaman", waan Jupäälle,
joka
kuolletkin heratta:
Niin hänesä, ja owat Amen hänesä, Jumahalan
lan kunniaxi meidän kauttamme.
5,
Jer. 17: 7.
21. Mutta Jumala on se, joka meitä te>«
meitä
suuresta
10. Joka
niin
kuolemasta"
päästi, ja päästä: ja me mrwamma hänen dan kansanne Kristuxesa wahwista, jaon mci»
»

päällensä, <ttä hän tästedestin meitä päästä: ta woidellut.
'

1

Kor. 15: 31.

Ynnä myös teidän rukoustenne awulla
meidän edestämme, että meidän tähtemme,
siitä lahjasta, kuin meille annettu on, pidäis
monelda ihmiseldä kiitos tehtämän.
»Nom. 15:30. Phil. 1:19. Philem.v. 22.
12. Sillä se on meidän kerstauxemme, nimittäin meidän omatundomme todistus, että me
Vxikertaisudesa, ja Jumalan lvakuudesa, ei lihallisissa wiisaudesi» *, waan Jumalan Armomutta enimsi» olemma mailmasa »vaeldanet,
1Kor. 2:4,,,.
tykönänne.
teidän
mästi
13. Sillä «mba me muuta teille kirjoita,
waan sitä kuin te luetta, eli myös tiedätte;
Mutta minä toiwon, että te myös loppuun

*

ii.

'

1

loh. 2:«, 27.

Joka myös on meitä lukinnut,

ja andoi
Hengen pandixi meidän sydämihimme.
Rom. 8:16. 2 Kor. 5:5. Eph. 1:13,14.
22.

l. 4:30.
23. Mutta minä rukoilen lumalata todistajaxi sieluni päälle, että minä olen säästänyt
*

teilä,

etten

minä wielä oleKorinchoon tullut, f

Nom. 9:1.

2Kor. 11:31.

Gal.

1:20.

Kor. 12: 20. l. 13: 2,10.
Phil.
me hallitzisimma teidän
niin,
Ei
että
24.
uskoanne, waan me olemma auttajat f teidän
ilohonne; sillä te seisotta ustosa.
1:3.

*

s

i

Pet. 5: 3. ss-i Kor. 3:5.

2. lttkU.
Apostoli
i
anda tietä rakkaudensa Rorinchi»
laisia, erinomattain sitä katuwaista kohtaan,
jonga hän ennen oli pannaan pannut, n. Riitti

asti tiedätte.
14. Niinkuin te puolittain meidän tietänet
oletta, että me olemma teidän kerstamisenne,
autuaxi tekewaisen tunnon
niinkuin tekin meidän kerstauxemme, HER- lumalataRristuxen
ilmoituxen edestä.
l.
päiwänä
oletta.
5:12.
rau lEsuxen
1. ANutta sitä minä olen itzelläni aikoinut, et1.4:1. 1 Thess. 2:19,20.
Phil.
ten minä taas murhetta teidän tygönne
tahdoin
ustalluxella,
n. 15. Ia senkaltaisella
minä ennen tulla teidän tygönne', että te toi- tulisi.
2. Sillä jos minä teidän murheseen saatan,
kerran olisitta saanet minulda jongun hysen
kukasta minua ilahutta, waan se joka minulda
wäntyön:
'Rom.i:n.
16. Ia minä oltsin waeldanut teidän kaut- on murhellisexi tehty?
etten
z. Ia sen minä olen teille kirjoittanut, joista
tanne Masedoniaan*, ja Masedoniasta teidän
tulduani
murhetta*,
ja
minä
takaperin
niistä
nm teildä lutullut,
saisi
tygönne
minun
'»»or. 16: s.
deaan johdateturi.
.

,

«"»-
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2. 3. Luk.
Korinthilaisten tygö.
xi, murra roisille elämän haju elämäxi*'
minun tulis ilo saada; sillä minulla on
kaikkein
tygönne,
teidän
että
Ia kuka on nyt tähän kelwollinen? f
kaltainen ustallus
teidän
*ink. 2: 34. -j- 2 Kor. 3: 5, 6.
iloni
kaikkein
ilonne
on.
minun
l. 12: 21.
17. Sillä embä me oie senkaltaiset kuin muukirjoitin
jotka Jumalan
myystendelewät;
minä
teille
waiwaSillä
tamat,
suuresi»
4.
ja sydämen kiwusi» monilla kyyneleillä, ei waan »vakuudesta-, ja niinkuin Jumalasta,
että teidän pidäis murehtiman, waan että te me puhumma Jumalan kastvoin edesä, Kristu"1.4:,.
ymmärräisitte erinomaisen rakkauden, kuin
minulla on teidän kohtaanne.
3. tttktt.
on murhen matkaan saattanut,
5.10olejoku*
saattanut,
minua
waan
1.
pawali
murhellisexi
ei hän
sano Ronnthiläiset
ii. Osotta mistä wiran soweliaisus tule. ui
puolittain, etten minä teitä kaikkia rasitaisi.
Näyttä eroituxen L.am jaEwangeliulnin wiran
1 Kor. 5:1.
6. Mutta kyllä siinä on, että
monelda wälillä.
1 Kor. 5:5.
i. Asupemmako me siis itziämme taas kehu»
liiin rangaistu on.
maan? eli tarwitzemmako me niinkuiu
Että
enämmän
arte
tästedes
sitä
händä
7.
mahdaisitta, ja lohdmaisitta, ettei hän up- muutamat, kiitoskirjaa teidän tygönne, ell
kiitoskirjaa teildä ?
l. 5: 12. t. «,: 8:
poisi ylönpaldisesi» murhesa.
kirjamme
minä
että
te
2.
oletta
meidän
teitä,
meidän syTe
8. Sentähden neuwon
joka
kirjoitetut,
kaikilda ihmisildä
dämihimme
hänen kohtaansa rakkautta osotaisitta:
1 Kor. 9:2,;.
9. Silla sentähden minä myös olen kirjoit- tutan ja luetan
2. Ia te oletta ilmoitetut, että te Kristuxen
tanut, koetellaxeni teitä, jos te oletta kaikkilähetyskirja
oletta, meidän palweluxemme kauthin kuuliaiset.
10. Mutta joille te jotain andexi annatte, ta walmistettu, ei plakilla kirjoitettu, waan
minä myös andexi annan.-'sillä jolle minä eläwän Jumalan Hengellä ei kiwisiin tauluijotain andexi annoin, sen minä andexi annoin hin ', waan lihallisiin f sydämen tauluihin. §
teidän tähtenne Kristuxen puolesta, etten me s 3 Mos. 24: 12. l. 34: 1.
Hes. 11: 19^
l. 36: 26. § Jer. 31: 33. Ebr. 8: '0.
satanalda woitetuxi tulisi:
11. Sillä eipä meildä ole salattu, mitä hä11.4. Mutta senkaltainen uskallus on meillä Kristuxen kautta Jumalan puoleen.
nen mielesänsä on.
11. 12, Mutta kuin minä tulin Troadaan
s. Ei niin, erra me olemma iye meist
ja
mi<
ramme
saarnamaan,
Ewangeliumtta
söweliar jorakin ajattelemaan, niinKristuxen
nulle awattin owi HErasa: niin ei minulla kuin iye
waan jos me olem,
ollut yhtän lepoa hengesäni, etten minä Ti- ma johonguun soweliar, niin on lumalalda.
l. 2: 16.
Phil. 2:1;.
lusta minun »veljeäni löynnyt:
6. Joka meitä soweliaxi tehnyt on Uuden Tes«Ap T. 16:3. -x 1 Kor. 16: y.
13. Mutta kuin minä olin heidän hywästi tamendin'wirkaa f pitämään, ei bookstawin,
waan Hengen; sillä bookstawi kuoletta waan
jättänyt, menin minä sieldä Masedoniaan.
Hengi teke eläwäxi. §
l.?: 5, 6.
Icr. zi: zi.
joka
-j- 2 Kor. 5: 18.
Ebr. 8- 6, 8.
kiitetty
olkon Jumala,
14. Murra
§ Rom. 2: 27, 29.
l. 7: 6, io, Ir.
aina anda meille woiton kristuxesa, ja ju,os
m.
hajun
wiralla
ioka bookstajokapaikasa
7. Mutta
sillä
lista
hänen tundemisensa'
win
kautta
Kol.
1:
kuoletta
ia
kuwattu
oli,
kiwihin
meidän kaulamme!
hyoli
kirkkaus,
yxi
me
olemma
niin
ettei
senkaltainen
Jumalalle
Israelin
15. Sillä
Wa haju kristuxesa, sika niiden siasa jor- lapset tainnet katzoa Mosexen kasivoihin f, hata aucuaxi rulewar, erra myös niiden sia- nen kasivoinsa brkkauden tähden, joka kutter
gin kato.
sMos.lv: 1. 2 Mos. 34:29,
si» jotka hukkuwar.
haju
kuolema8. Mixei
16. Näille tosin

sen-

"

sanaa

sa

,

sen

xesa.

s

*

se

*

*

:

sen

*

,

-s-

'

s

se

,

*

'

*

,?.
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3. 4. Luk.
paljo
joja
emme waella kawaludella engä petoxella l
enämmin sillä wiralla,
8. Mixei siiS
pidäisi
oleman?
anda,
turmele, waan me ilmoitamkirkkaus
sanaa
Jumalan
Hengen
ka
joka
ja
tomden,
jos
julkisesti kaikkein ib,
me
meitämme
wiralla,
Sillä,
saarkadotuxesta
9.
paljo
enämmin
wiralla
oli,
sillä
misten omaatundoa kohtaan Jumalan edesä ona, kirkkaus
Nom. i: 16.
joka wanhurstaudesta saarna, on ylönpaldinen sotamme. §
f Kor.
l.;:
2i.
2:
Nom.
i
3,
1:17.
Thess.
kirkkaus.
5. § 2 Kor. 5: 11. l. 6: 4^
10. Sillä se toinen jokakirkastettu oli, ei ole
3. Los nyt meidän Ewangeliumimme on pes.
ensingän kirkkaudexi luettupa, sen ylönpaldistn tetty, niin <e on nillle peitetty jotka kadotetan.
2 Thcss. 2: io.
kirkkauden suhteen.
tämän
mailman Jumala on ustotJoisa
n. Sillä jos silla oli kirkkaus, joka kato,
4.
tomitten taidot sowaisnut ", ettei Ewanaepaljo enämmin on sillä kirkkaus, joka pysy.
12. Että meille siis senkaltainen toiwo on, liumin paiste heille pidäisi Kristuxen kirkkaudes.
Eph. 6: 19.
ta »valistaman f, joka on Jumalan kuwa. «
niin me puhumme rohkiasti.
joka
Moses,
kas- "les. 6: 10. Matth 13: 14. loh. 12:31,45.
iz. Ia en me tee niinkuin
woillensa peitten pam, ettei Israelin lapset f 2 Kor. 3:13. § Kol. 1: Is. Ebr. 1 s,.
katzoa joka kato.
5. Sillä en me itze meistämme saarna, waan
Minnet sen loppua
s 2
Mos. 34: 33.
Kristuxesia JEsuxesta, että hän on HERra;
*. mutta me olemina teidän palwelianne*
paatunet
taitonsa
olit
heidän
14. Waan
lEasti, kosta wanhaa Tes- suxen tähden.
*l. I»l4.
Sillä tähän päiwään
tamentiä luetan, pysy peite ottamata pois, 6. Että Jumala, joka kassi walkiuden pimey,
les. 6: I°.
destä paistaa', se paisti tunnon walkeuden meijoka Kristuxesa lakka, f
26.
Ap.
2.
T.
28:
Rom.
11:
dän sydämisemme Jumalan kirkkaudesta lEsu12:
8.
Hes.
,

*

»

se

,;

'

1 Mos.
xen Kristuxen kasmoisa.
-f Matth. 13: 11.
päiwään
meillä
asti,
kossa
Mutta
on
tämä
tähän
Mutta
Moses7.
tawara sawisssa
15.
ta luetan, rippu se peite heidän sydämensä edesä. astioissa", että se ylönpaldinen woima pitä ole»
is. Mutta kosta he palajawat HERran puo- man lumalalda, ja ei meistä, f
-

leen, niin peitä otetan pois.
23, 26.
les. 25: 7. Rom. 11: *:
on
Hengi
mutta kusa
1?. Sillä HENra
wapaus.
on
on
Hengi
siinä
HERran
loh. 4: 24.
ms
kaikki awoimilla kaswoilla,
Mutta
18.
HERranja rikkautta katzelemma, niinkuin Speitisä *, me muutetun siihen kuwaan kirkkaudesta niin kirkkauteen, niinkuin HERran Hen»

gestä.

*iKor.i):i2.

"

l. 5:

1.

,:

~

5 iKor. 2: 5.

8. Meillä on jokapaikasa ahdistus, mlltta
en me sitä sure: meillä on pakko, mutta en me
epäile.
9. Me kärsimmä wainoa, mutta ei meitä
anneta ylön: me paineta» alas, mutta en me
huku.
P5.37.-24.

Me wismmä ymbäri aina HERran lEsuxen kuoleman" meidän ruumssamme f, että
lEsuxen elämäkin meidän ruumiHERran
samme ilmoitetaisin.
Rom 8: 17.
10.

»

Luku.

4.
-Z-Gal.6: 17. Kor. 1:5. 2 Tim. 2:11,12.
11. Sillä me, jotka elämme, annetan ylön
julista
ja
1. pcnvali
ustollisudensa suuttumatv.
aina
Vwangeltumin
wirasa.
6.ohdutkuolemaan lEsuxen tähden*, että lEtomudensii
ta llziälns» eMiften waiwain alla ustalluxesa suxengin elämä meidän kuolewaisesa lihasam,
lOjVpestl, j« »VakntuxeUa ijankaikkisesta lwn- me ilmoitettaisin. 'P1.44:,i. Matth. 5-u.
nmfta.
Rom. 8: ;6 i Kor. 15: ;i, 49.
K 01 .,: 4.
meillä
senkaltainen wirka 12. Sentähden on kuolema meisä woimalliI. grentähden että
on, sen jälkeen kuin Armo meidän koh- nen, mutta teisä elämä.
tamme tapahtunut on, niin en me suutu.
iz. Mutta että meillä on yxi uffon Hengi,
*, niinkuin kirjoitettu on:
ne
häpiät
waltänune
salaiset
Waan
Minä uskoin, senläh3.
Den
2

.-s

4. 5- Lllk.
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5. Mutta joka meitä siihen malmista *, se
den minä puhuin *; niin me myös ustomma,
on Jumala, joka myös hengen on meille panja sentähden ms myös puhumma.
Ps. 1.6: 10.
dixi andanut. f
les. 29: a;. Eph.,: io.
joka
-jHERran lEsu- Rom. 3: 16. 2 Kor. 1: 22. Eph. 4: 30.
14. Ia tiedämme sen
että
meidänginlEsuxen
hän
kauts. Niin me olemma sentähden aina hywäsä
herätti',
M
ja tiedämme, että niinkauwan kuin
f,
turwasa,
ja
ta heratta
asetta meitä teidän kansanne.
s Ap. T. 2: 24,
n.
me
Rom. 8'
32.
ruumisa asumma, niin me olemma kauka*

*

1 Kor. 6: 14.
1 Aila K. 29:15.
Psi,Z:i'.
na HENrasta.
tapahtu,
Ebr.
kaikki
teidän
että
tähtenne
Ps. 119:19.
11:13.
15. Sillä
ylönpaldinen armo monen kiitoxen kautta
7. (Silla me waellamma ustosa, ja en katzsmisesa.)
R0m. 8:24,2?. iKor. lz:ik
nmsasti Jumalan ylistpxexi tulis.
2 Kor. 4:18.
Ebr. n: 1.
l. 1: 6, 11. 2 Tim. 2: io.
N. 16. Sentähden en me wäsy; sillä »vaik8. Mutta meillä on turwa, ja paljo halamka meidän ulkonainen ihminen turmellan, niin ma enämmin olla kaukana pois ruumista, ja
kuitengin 'päilvä päiwäldä uudistetan: mennä asumaan HERran tygö.
Phil. 1:2,.
sisällinen
s Rom
9. Sentähden joko me kotona olemma, eli
7: 22. Eph. 3: 16. Kol. 3: 10.
17. Sillä meidän rvaiwamme, joka ajal- uffona waellamma, niin me ahkeroitzemma siimeille ijankaik- tä, että me hänelle kelpaisimme.
linen ja kewia on
iQ. Silla meidän kaikkein pirä ilmestykunnian:
ja
kisen määrättömän
f
män
12.
Rom.
8.18.
kristuxen Duomioistuimen ereen*,
«Ps. 30.-6. -s-Matth. 3:
erra jokainen sais sen jälkeen kuin hän ruu2 Thess. 1:7. 2 Tim. 4: 8.
18. Jotka emme näkywäisiä katzo, waan nä- misimsa tehnyt on, olkon hywa eli paRsm.i4:<c). fP5.62:,,.
kymättömiä *; sillä näkywäiset owat ajalliset, ha, f 'Matth.
ijankaikksset.
Rom.
näkymättömät
Jer.
17:10.
mutta
14:12.
11. 11. Että me siis tiedämme, että HERRom. 8: 24.
raa pitä peljättämän', niin ms neuwomma
Luku.
ihmisiä, mutta Jumalalle olemma me julkiset:
5.
i. Ustowaiset lohduttamat iyiZnsa nykyisten Kuitengin minä toiwon, että me olemma
waiwain alla tulewaisen kunnian toiwolla. n. myös julki teidängin omasi» tunnosanne, f
pawali wasta wirkansa puolesta, ja osotta mi- n10b.3i:25. lud. Ep. v. 23. -j-2 Kor. 4:2.
kä saarnawiran waikutus on.
12. En me taas kerska itziämme teidän edejos tämän majan sänne; waan me annamme teille tilan kerffams
että
tiedämme,
idillämeidän maallinen huone* purjekin, taxenne meistä *; että teilläkin olis kerstamista
meillämme olewan rakennuxen lumalalda, niitä wastan, jotka itziänsä kasivoin jälkeen kershuonen ei käsillä tehdyn, joka on ijankaikkinen kawat, ja ei sydämen jälkeen, f

se

saarra

se

Taiwahisa. t
2.

*1.4:

2<Pet.

puetetuin

Los

tuTlsimma.

löyttäisin.

me

t Ebr.«:

«.

51. 1:14.

1.3.1. l.

10:3.

-j-l. 11:12.

iz.'iSillä jos me tyhmistynet olemma, niin
huokamma, ikälvöitm me sen Jumalalle olemma: eli jos me taidosa
joka

1: 13,

myös
Jota me majallamme,

että me meidän
3.

7.

14.

taiwaasta on, olemma, niin me teille taidosa olemma.
1.11:1,16,17. l. 12:6,11.
14. Sillä Rnstuxen rakkaus waari mei-

Rom. 8: 2,.
puetettuna,
ja ei alasti
muutoin
22:
11.
Gal.
;:
27.
Matth.
K. 3: iB< l. 16: 15.
*

tä:

sen

niin pidämme, että jos yxi
15. Että me
majasa
on
niin he kaikki owat
edestä,
olemma,
jotka
tasa
kuollut kalkkein
huo4. Sillä me
ja
josa
en
me
kuollet:
on
kamma että me rasitetut olemma,
hän sentähden kaikkein edestä
tahdo riisuttuna, waan puetettuna olla, että kuollut, että ne jotka eläwät, et nyt enä eläisi
itzellensä, waan hänelle *, joka heidän edesstkuolewainen elämäldä nieltäisin.
(H h)
Rom. 8: 11. 1 Kor. iZ: 53, 54.
tänsä

Ilm.
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tänsä kuollut ja nosnut on ylös.
l. 6:

11, 12.

i Kor. 6:iy.

5.6. Vuk.

P. Pawalin 2 Epistola
'

Rom. 5:15.

Gal. 2:

20.

Thcss. 5:10. 1 Pet. 4: 2.
16. Sentähden en me tästedes lihan puolesta

z. Älkämme kellengän

andako

',

1

josakusa pahennusta

ettei meidän Mirkaamme
s Kor. io:
32.

lauetaisi:

meitämme kaikisa a.
4 Waan
ketän tunne. Ia jos me olemma Kristuxen li- sioisa, niinkuin Jumalan palweliat
han puolesta tundenet ', niin en me kuitengan kärsiwällisydesä, waiwoisi», hädisä, suruisa,
1 Kor. 4:1.
2 Kor. 4: 2.
sillen tunne. 'Match.
IIOH.
17. Sentähden jo» joku on kristuxesa,
5. Haawoisa, fangiuxisa, kapinoisi», töisä',
niin hän on uusi luondokappale *: sillä walwoniisisa paastona,
'l. li.-,,.
6. Puhmsa elämäsä, taidosa, pitkämielisywanhat owat kadonnet, katzo, kaikki owat
desä, suloisudesa, Pyhäsä Hengesä, wilpittö*Rom. «:>o. Gal. 5:6.
uudexi tullet, s
l. 6:15. Kol. 3:11. -1'1e5.43.- 18,19.
mäsä rakkaudesa,
Ilm. K. 21: 5.
7. Totuuden sanasi», Jumalan wäesä»,
18. Mutta ne kaikki owat Jumalasta, ioka wanhurstauden »omasetten kautta f oikialla ja
meitä on itze kansansa sowittanut lEsuxen wa emalia puolella.
Kor.
4.
2
Eph.
ja
1,
6:
1
',
andoi meille »viran soTim. 4:7. -j- 2 Kor. 4.- 2.
Kristuxen kautta
13.
Rom 5:10.
8. Kunnian kautta ja pilkan, panemxcnja
winnosta saarnata.
1 loh. 2:2.
l. 4: 10.
kiitoxen kautta: niinkuin wietteliät, ja kuiten,
ja
gin »vaat:
',
Sllla
oli
19.
Jumala kristuxesa
soicvlrri mailman iye kansansa f, ja ci lu- 9. Niinkuin tundemattomat, ja kuitengin
kenut heille heidän syndlänsa, ja on meisä tutut: niinkuin kuolewaiset, ja katzo, me
elämme: niinkuin rangaistut, ja ei kuitengan
föromdosaarnan saannit.
Kol. 2:9. -s- Rom. 3: 2j, 25, Kol. 1:20. tapetut:
Ps. >iz: ,8.
murlielliset,
puolesta
ja kuitengin aina
20. Niin olemma me Kristuren
io. Niinkuin
käskyläiset; sillä Jumala neuwo meidän kauttam- iloiset: niinkuin köyhät, mmm kuitengin
me. Niin me rukoilemma siis Kristuxen puo, monda rikkaxi tekemäisel.- niinkiiin ne ,oilla ei
micän ole, ja ioiden kuitengin kaikki omat
lesta että te Jumalan kansa somitta.
21. Sillä hän on sen, >oka ei milän synnistä omat.
Phil 4: n,
tiennyt ', meidän edestämme fi.nnixi tehnyt f,
11. TsKorinthilässet, meidän suumme on häettä me hänesä tuissimma sixi wanhurstaudexi, nensä awannut teidän kohtaanne, meidän sy»
joka Jumalan edesä kelpa. § 'les <;: 6, y,«.
dämemmä on lewinnyt.
1
12. Et te ole ahmalla meisä: mutta itze lei-j2.-22.
Rom.
Gal.
Pet.
8.3.
3:13.
janne te ahtaalla oletta,
l. 7:
1 loh. 3:5.
§ Rom. 5:19.
13. Minä sanon niinkuin lapsilleni, että te
myös minua »vastan teitänne min cssemisitta,
6. Luku.
ja lewittärät teitänne.-'
Kor. 4:
I. Neuwo Rristillisien arvuin harjoituxeen. 11.
11. 14. Alkär neräkö yesta epäuskoisien
tvaroitus wältämäan jumalattomain kansakäy kansi»
silla mira oikenen on wäarsmistä ja osallisutta.
den kansa tekemistä? Eli mira osallisuna
I. HAutta me niinkuin apulaiset' neuwomms on rvalkeudella pin,cyden kansa? f
teicä, Mci te Jumalan Armoa huk»5 M05. 7: 2. 1 Kor. 5:9. i'-Eph.s:ii.
kan ottaisi, f
I Kor. 3: 9. -j- Ebr. 12:15.
i). Ia mikä sowiudo on Kristuxella Velialin
2. Sillä hän sano: Mmä olen olollisella akansa'? Taikka mikä osa on ustowaisella usjalla sinua kuullut, ja olen sinua autuuden kottoman kansa?
.s 1 Sam. 5:1, :c. 1 Kor. 10: 21.
päiwänä auttanut *. Katzo, nyt on otolli16. Eli kninga Jumalan Teinpli sopi epäjunen aika, kotzo,. nyt on autuuden päiwä. f
les. 49:8. iuk. 4:19. -j- Roul. 13:12. malden kansa"? Sillä ts oletta elämänlu*

:

suuresa
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6.7. Luk.
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Jumala sano mutta myös sillä lohdutuxella jonga hän teildä
:

Mnä tahoon heisä asua, ja heisä waelda, ja saanut oli, ja jailmoitti meille teidän halunne/
minä tahdon olla heidän Jumalansa, ja hei- teidän itkunne teidän kiimaudenne minusta;
pitä oleman minun Kansani. §
niin että minä wielä enämmin ihastuin.
heidan
myös minä teitä
il.
Kor. io
l Kor.
lä1»

l. 6:19.
8. Silla
minun
hetyskirjallani
saalin,
embä
minä
2:
murhesem
Pct. 5.
katunut';
minä
kadu,
Sillä
sitä
3 Mos. 26 12.
olisin
ehkä
Hest 37: 27.
. 17. Sentähden paetkat heidän seastansa, ja minä näen sen lähetyskirjan teitä hetken «ikaa
l. 2: 4.
«oittakat teitänne *, sano HENra ja älkät murhesa pitänen.
saastaisehen rumetko, ja niin minä korjan 9. Nyt minä iloitzen, en siitä että te murehisa olitta, waan että le olitta murehisi» paranteitä.
'les. 52:11. Ilm. K. ,8:4.
pitä
ja
teidän
nuxexi; Sillä te olitta murhelliset Jumalan
18. Ia olen teidän Isänne,
jälkeen,niin ettei teille pidäisi meistä jospoikani
ja
tyttäreni*,
oleman minun
sano mielenwahingota
oleman.
-Jer.,!:
kus
1.9,2,.
Kaikkitvaldias HENra.
K.
io.
Ilm. 21:7.
Sillasi murhe, joka Jumalan mielen jälkeen rapahru, jaatra katumisen au7. Luku.
ruudexi", jora ei yxikän kadu; Mutra mall1. pawali osotta huolensa Rorinthilälstä kohman murhe saaria kuoleman.
taan, ja ylistä heidän kunliaisuttansa. v Näyl2 Sam. 12:13. Matth. 26:75 luk. ,8:13.
lä lähetys kirjansa ollen heille hyödyllisen, m.
11. Sillä katzo, että te olttta Jumalan mie-"
puhu myös Tuuren suomasta heitä kohtaan.
len jälkeen murhelliset, kuinga suuren ahkeruden
I. Mtä meillä nyt senkaltaiset lupauxet owat ', se on teisä »vaikuttanut? Ia tosin edesivastauminun rakkani, puhdistakamma
siis xen,!iärkästi)xen,pelwon,lkäwöitzemisen,kiiwauja
Hengem
itzemme kaikesta Lihan
saastaisu- den m koston. Te oletta kaikisa teitänne puhdesta, täyttäiu pyhyttä Jumalan pelwosa.
taxi osottanet tasa asiasi».
«i Tim. 4:3 -i-iloh. 3:3.
12. Sentähden waikka minä teille kirjoitin,
2. Ottakat meitä wastan: en nie kellengän niin ei se ole kuitengan sen lähden tapahtunut
waäryträ tehnet*, en me ketän turmellet, en joka rikkonut oli, eikä sen tähden jolle wäärys
me keneldäkän milän waatinet.
tehtin, mutta sentähden, että teidän ahkerudenne meidän kohtaamme Jumalan edesä julI. 22:33. 2 Kor. 12:17.
3. Senkaltaista en sano minä teille kadotu- kisexi tulis.
xexi; sillä minä olen ennen sanonut', eitä te
13. Sentähden me olemma saanet lohdutuoletta meidän sydämisämmeynnä kuolla ja yn- xen, että tekin oletta lohdutetut. Mutta wienä elää.
1.6: 11, 1,, ,;.
lä enämmin iloitzimma meT<tl!xen ilosta; Sil4. Minä puhun teille suurella rohkeudella: lä hänen Hengensä oli teildä kaikilda wirwominä kerstan paljo itziäni teistä: minä olen loh, tettu.
dutuxella täytetty: minä olen ylönpaldisesa ill. 14. Ia mitä minä hänen edesänsa teista
iloja kaikesa meidän waiwasamme.
kerskannut olen, en minä sira häpe; waan niinAp.T.
-Z-Matth.s:l2.
5:41. Phil. 2:17. kuin kaikki owat todet, kuin minä teille puhuKol. 1: 24.
nut olen, niin on myös meidän kerffauxem TiSillä
tulimma
*,
kosta
me
5.
Masedoniaan
tuxen edesä codcxi tullut.
ei meidän lihallamme ollut ohran lepoa, ivaan
15. Ia hänellä on sangen suuri sydämellinen
kaikisa paikoisa olimma me waiwatut s, ul- halu teidän puoleenne, koffa hän kaikkein teikona sota, sisällä pelko. §
'l. 2:1).
dän kuuliaisuttanne muista, kuinga te pelwol1- Ap. T. 16.- 19, 23. § 5 Mos. 32: 25. la ja wapistuxella händä otitta wastan.
6. Mutm Jumala joka nöyriä lohdutta,
Phil. 2: ,2
16: Minä siis iloitzen, että minä kaikisa ahän lohdutti meitä Tituxen tulemisella.
(Hh 2)
7. Maan ei ainoasta hänen tulemisellansa,
sioisa
»i

:

Eph.

14.

2: 21.

Ebr. 3:6.

3:16.
1

:

*

:

»

s

"""

*

*
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2 Thcss.;: 4.
io. Minun neuwoni* minä tästä annail:
fioisa teihin taida», -luotta.
sillä ston teille hyödyllinen f, että te oletta
Philem. v. 8, HI.
ennen rumennet, ei ainoasta sitä tekemään,
waan jo mennenä wuonna tahdoitta § sitä.
8- Luku.
i. pawali ylistä

Masedonian

Seurakunnat,

andeliaisutta köyhiä kohtaan, n. Rehoitta Ro»
la»
rmthlläisia myös andeliaisltteen. m Litus
heteta» muutamain muiden kansa heidän tygönsä
apua kokomaan; joita he w»roitetan ysiawäl»

i

-s- San. l. 19: 17.

Kor. 7:7, 25.

Matth.
42.
9: 2.
Täntmkat siis nyt se työ kuin te rupeisitta; että niinkuin mhto walmis oli, te myös
§ 2 Kor.

10:

11.

täytäisitte.
sen lvoimannajosperästä
lisesti kohtamaan.
joku edellä mielellinen on, niin
is. Sillä
I. Hautta minä teen teille tiettäwäxi, rakkat hän on otollinen* hänen »varansa jälkeen, ja ei
"l weljet, Jumalan Armon, joka Mase- sen jälkeen jota ei hänellä ole.
l. 3:23.
donian Seurakundiin annettu on:
Mark. 12: 43. luk. 21.-3. 2 Kor. 9: 7.

Nom. 15: 25.
Sillä heidän ilonsa oli ylönpaldinen, koska heitä monen waiwan kautta koeteldin, ja
waikka he sangen köyhät olit, owat he kuitengin runsasti kaikesa yxikermisudesa andanet.
Rom. 12: 8> Gal. 2: io.
3. Sillä he olit kaikesta woimastansi» (sen
minä todistan,) ja ylitzekkin »voimansa hywän
tahtoiset,
4. Ia meitä suurella ahkerudella rukoilit,
hywän työn, ja
että me ottaifimma wastan
Pyhäin
palweluxen
osallisuden kuin
ftn
waraxi
Ap. T. 11: ,?. Rom. ,5: 26.
koottu oli.
1 Kor. 16: 1, 2.
2 Kor. 9: 1.
toiwoimma,
ei
kuin
waan he
niin
me
s. Ia
annoit itzensä ensisti HERralle, ja (sitte) meilKn Jumalan tahdon kautta.
11. 6. Että meidän pidäis Titusta neuwoman, että niinkuin hän oli ennen rumennut,
senkaltaisen hywän työn niin teihänen pidäis päättämän.
dän
7. Mutta niinkuin te oletta kaikisa rikkat *,
ustosa ja sanasi», ja taidosa, ja kaikkinaisesa
2.

sen

seasanne

ahkerudesa,

ja teidän

rakkaudesanns meidän

kohtaamme, (niin sowitmkat siis), että te myös
1 Kor. 1: f.
tasa armosa rikkat olisitM.
sano, waan
minä
sitä
8. Embä
»vaatimisesta
myös
koettelen
minä
teidän
muiden ahkerudesta
'

rakkaudenns makuutta.
9. Silla te tiedarre meidän HERRAN
lEsuxen kristuxen Armon, errä han rika sna otlesansa tuli kuitengin reidän tähtenne köyhaxi*, errä te hänen töyhydensa
kauna rikkaxi rulisirra.
Matth. 8: 22.
'

Phil.

2: 6,

7.

1

Pet. 4:

10.

Ei niin luullen, että muilla pitä oleman
huojennus, ja teillä ahdistus; waan että se tasan olis, niin palwelkan teidän rikkaudene heidän köyhyttänsä, tällä ajalla.
14. Että myös heidän rikkaudensa teidän
13.

puuttumistanne palwelis että tasan tapahtuis:
is. Niinkuin kirjoitettu on: Joka paljo kokois, ei hänellä ollut lijaxi; ja joka wähän kokois, ei häneldä mitan puuttunut.

2 Mos. 16: 18.
m. ,6. Mutta Jumalan olkon kiitos, joka
senkaltaisen ahkeruden annoi Tituxen sydämeen
teidän tähtenne!
17. Sillä hän otti sen neuwon hywäxi, ja to»
sin, oli sitä ahkerambi, että hän läxi mielel-

länsä teidän

tvgönns.
18. Mmm me olemma yhden weljen hänen
kansansa lähettänet, jota Ewangeliumisa kii-

tetän kaikisa Seurakunnissa.
19. (Mutta ei se ainoasti, ivaan hän on
myös säätty Seurakunmlda meidän matkakumpanixemme tämän armon kansa, joka meidän kauttamme HERran kunniaxi toimitetan,
ja teidän hywän tahtonne koettelemisexi.)
Ap. T. 11: 30.
20. KartMin sitä, ettei kengän meitä panettelisi senkaltaisen rikkan awun puolesta, joka
meidän kauttamme toimitetan.
21. Silla me ahkeroitzemma sitä kuin kun»
mallinen on, ei ainoasti HERran edesä, waan
myös ihmisten edsä.
Rom
17.
*

«:

Phil. 4:

8.

1

Pet.

2:12.

22.

Ia

8. 9. LuK

Korinthilaisten

2.'. Ia me olemma heidän kansansa lähettänet meidän »veljemme, jonga me monesa olem-
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5 Mos. 15:7. Syr. 35-11Rom. 12: 8»
n. 8. Mutta Jumala on wäkewä niin sol- 35-5-

ma usiasti koetellet, että hän ahkera on, ja
wielä nyt paljo ahkerambi, suurella uskallu- wittamaan,että kaikkinainen Armo teidän

sanne

sea-

ylönpaldifexi tulis : että teillä kaikisa
rella kuin on teidän tygönne.
joka
puolesta,
yldäkyllä
minun kum- aina
olis, ja olisitta rikkat kaikkiin
23. Sekä Tituxen
ja
apulaiseni
hywiin
teidän
että
on,
;
seasanne;
panini
töihin
myös meidän weljeimme tähden, jotka owat
9. (Niinkuin kirjoitettu on : Hän on hajot,
Seurakundain Apostolit Kristuxen kunnia. tanut ja andanut köyhille: hänen wanhurs24. Osottakat siis teidän rakkaudenne merk- kaudensa pysy ijankaikkiftsti.
io. Mutta joka siemenen kylwäjälle anda,
ki, ja meidän kerstamssemme teistänne, niitä
kohtaan, julkisesti Seurakunnangin edesä.
hän teillekin anda leiwän syödäxenne, ja lisä
teidän siemenenne, ja kaswatta teidän wan9. Luku.
hurstaudenne hedelmän.)
l. pawali waroitta, että Rormthiläiset luwa»
11. Että te kaikisa rikkaxi tulisitta, kaikella
tun andeliaisudensa ilman wiiwytystä ja tiiweyt- yxikertaisudella, joka meidän kauttamme Ju»
tä tiyttäisit. v. Sano, että.Jumala on heille malalle kiitoxen »vaikutta.
siehen armonsa andawa.
12. Sillä tämän wiran palwelus, ei ainoaspyhille
*, taan täytä sitä kuin Pyhildä puuttu, waan
annetan
awusta,
kuin
siitä
Laillaei tarwim minun teille kirjoittamaan. on
siihen yldäkylläinen, että moni kiittä luAp. T. ii: 29. Nom. iZ: 26.
malata.
li 711. 1.4:15.
1 Kor. 16: 2.
2 Kor. 8: 4»
13 (Tämän palweluxen koettelemuxen kautta
ylistäin lumalata teidän nöyrän tunnustuxen2. Sillä minä tiedän teidän hywän Mhtonna*, josta minä teidän tähtenne kehunMasedone tähden Kristuxen Ewangeliumisa, ja myös
nialaisten seasa, että Akaia on ollut jo ajasta- teidän yxikertaisen tasajaon tähden, heidän ja
jan »valmis, ja että te oletta monda siihen kii- kaikkein kohtaan,)
l. 8: 10.
waudellanne kehoittanet.
14. Ia heidän rukouxifansa teidän edestänne,
»veljen sentäh- jotka teitä ikäwöitzewät, sen ylönpaldisen Juminä
olen
tämän
Kuitengin
3.
den lähettänyt, ettei meidän kerffamisemme malan Armon tähden kuin teisä on.
teistä tasa asiasi» tyhjäxi tulisi, että (niinkuin
15. Mutta kiitos olkon Jumalan hänen
minä sanoin) te malmit olisitM.
nomattoman lahjansa edestä!
4. Etten, jos Masedonialasset minun kansani
tulewat, ia ei löydä teitä lvalmisna, me silloin
10. Luktt.
(m minä sano te) senkaltaisesta kerffauxesta
I
pawali
wasta edestänsä wäärtä Apostoleita
häpiään tulisi.
v Ei tahdo kerstatta niiden tawalla,
wastan.
5. Sentähden näjin minä tarpellifexi weljia
ja
neuwoa, että he ensin menewät teidän tygönne, waan totundesa HERrasa.
ja edellä walmistawat
teidän ennen luwa- I. AHutta minä Pawali neuwon teitä Kristun hywän lahjanne, että »valmis olis, niintuxen siwepden ja wakuuden tähden, mija
joka
luin hmvä teko, ei niinkuin »vaatimus.
nä
teidän tykönänne ollesani kehno olen,
joka
waan
poifa
6. Mutta
minä sanon:
tiiwisti k»lollesani olen minä rohkia teitä
-wä, se pitä myös tiiwisti niittämän: joka siu- tan.
pirä myös siunauresa niit2. Mutta minä rukoilen teitä, ettei minuE
liauxesa kylwä,
tämän. San. l 11: 24. l. 22: 9. Gal. 6: 8. waadimlsi rohkiaxi tykönä ollesani, niinkuin
7. Kilkin sydämensä ehdon jälkeen, ei ylön- minulla luullan rohkeus muutamita wastan
mielden cli maatein *; Sillä iloista andajara olewan, jotka meidän luulemat lihan jälkeen,
,

'

sa-

sen

se

was-

sen

sen

Jumala rakasta.

'

2

Mos. «s: 2.

waeldawan.
(H h 3)

Z. SillK
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z. Sillä ehkä me lihasi» waellammc, emba
me sentähden lihan jälkeen sodi.
4. Sillä meidän sotaasemme ei ole lihalliset,
waan wäkewät Jumalan edesä kukistamaan
warjeluxia:
Jer. 10:10. Eph.6:,,.
5. Ia me maahan lyömme aiwoituxet, ja
kaiken korkeuden, kuin hänensä korotta Jumalan tundemista wastan, ja fangixi ommme
kaiken ajacuxen Kristuxen kuuliaisuden ala:
6. Ia olemma malmit kostamaan kaikkea
kowakorwaisutm, kosta teidän kuuliaisudenne
täytetän.
7. Katzottako te niiden jälkeen kuin silmäin
edesä owat ? jos joku ustalda sen päälle, että
hän on Kristuxen oma, se taas amtelkan itzellänsä, eitä niinkuin hän on Kristuxen oma,
niin olemma me myös Kristuxen omat.
1 Kor. 14: Z7.
8. Sillä jos minä wielä enämmän itziäni
kerskaisin* meidän mallastammef, kuin HERra meille andanut on teidän parannuxexenne,
ja ei kadomxexenne, embä minä häpeisi.
*l. 12:6. -j-l. iZ: 10.
Etten
minä näkyisi teitä lähetyskirjoilla
9.
peljättäwäni.
io. Silla lähetyskirjat, (sanowat he,) owat
rastat ja wäkewät, mutta ruumilliiien läsnä
blemuS on heikko, ja puhe on ylönkatzottu.
11. Senkaltainen ajatelkan, että niinkuin me
olemma Lähetyskirjain kautta sanoisi» poisaollesamme; niin me mpös olemma itze työllä läsnä ollesamme.
11.12. Sillä enM me rohkene meitämme lukea eli werram niihin, joika itziänsä ylistawät';
mutta että he itze heiliänsä heitänsä mitm»vat,
ja pilälvät ainoastaan itze heisiänsä, niin ei he
*l. ,:i. l?:».
mitan ymmärrä.
en
ms
meitämme
Mutta
kersta ylitze mää13.
rän *, waan ainoasta kohtullisen määrätyn
mitan jälkeen, kuin Jumala meille mitannut
on f, joka myös teihingin ulottu. *l. n: 18.
1.12:5,6. -j-1 Kor. 12:11.
14. Sillä embä me itziämme lewiämmäldä
anna ulos kuin sopi, niinkuin en me olistan teihin ulottunet; sillä me olemma jo hamaan teidän tygönne Kristuren Ewangeliumilla tullet.
is. Ia en me kersta meitämme ylitze määrän

lO' 11.

Luk.

»vierassa töisä; Waan me toiwomma, koska
teidän ustonne kaima teisä, että mekin meidän'
määrämme jälkeen tahdomma lewitä yldäkyl.
läisesti:
16. Ewangeliumita saarnamaan niille kuin
tuolla puolen teitä asuwat; engä meitämme
kersta niistä, kuin tvieran mitan jälkeen »valmistetut owat.

17. Murra joka iyiansä kerstaa,

kan iyiansa HERrasa

se kersta».

les. 65:16.

:

Jer. y-. 23, 24. 1 Kor. 1:31.
i 8 Sillä joka itziänsä kiittä, ei se ole koeteldu', waan se jota HERra kiittä. f
"San. 1.27:2. -i'-R0m.2.-29. 1 Kor. 4:5.

Luku.

11.
pawali ahkeroiye luowutta Rorinthiläisiä
wiettelyxrstä. v. Osotta saarnannensa heille ilman palkata, ja ilman wilpitä, waan WHirät
Apostolit ulkokullaisudesta. ui. Rersta iyiänst
wääriä opettaira wastan, sugustansa, työstänji
i.

ja waiwoistansa.

josta te wähängin minun tyhmyttäni
te minua kärsitte.
2. Sillä niinä kiiman teitä Jumalan kiiwauxella *. Sillä minä olen retta kihlannut yhdelle michclie, ecra minä puhtan
'!. 5: >;.
neitzei, Arisiuxclle ruotratlin.

i-

kärsisitte: Ia tosin

z. Mutta minä pelkän, että niinkuin kärme
wietteli Ewan kawalluxellansa'; niin MöS
teidän taitonne turmella» siitä yxikermisudesta,
1 Mos.
kuin on Kristuxesa.
4.
loh. 8:44-4. Silla jos se joka teidän tygön tule; toisesta lEiuxesM teille saarna *, josta en me
saarnannet, mikka jos te toisen Hengen saatta, jom et le ole saanet, el» toisen Ewangeliumin, jom et te ole ottanet wastan, niin te sen
,:

oikein kärsitte.

Gal. 1:8.

*

Sillä minä arwan etten minä ole ollut
haltvembi niitä kaikkein korkembia Apostoleita.
5.

,

*

Kor. 15:10.

6.

2 Kor. 12:11,

Gal. 2:6.

Ia ehkä minä ylen puhesa yxikermincn *,

niin en minä ole tiedosa yxikerminen f; kuitengin olemma me kyllä kaikille teille tiettäwät. §

»i Kor. 1:17.
§ 2

Kor. 4:2.

l. 2:1, iz. 5 Eph. 3:4»
l. 5:11. l. 12:12.

U.7.Eli

Luk.
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tyqö.
li. 7- Eli olengo minä syndiä tehnyt, että
20. Te kärsittä jos joku teitä orjuteen »vaajos ,okv teitä syö, jos joku teildä jotakin
olen
alendanut,
ti,
yletäisin,
että le
itzeni
minä
jos joku itzensä korotta, jos joku teitä
otta,
minä
olen
teille
Ewangeliunuta
että
Jumalan
palkata
lyö
ilmoittanut?
i
Kor.
12.
s,
9:
kaswoille.
ilman
21. Sen minä sanon häwäistyxen tähden,
8. Ia olen muut Seurakunnat ryöstänyt, ja
jolla minä teitä pal- niinkuin me heikot olisimma *: Mihingä joku
heildä palkan ottanut*,
welm: Ia koffa minä olin teidän tykönänne, ustalda, (minä puhun tyhmydesä) siihen mil. 1°: 10.
ja minulda jotakin puuttui, embä mmä ketän näkin ustallan.
minä myös *.
22.
owat
Hebrealaiset,
4:
15.
Ml
He
rasittanut.
puuttui,
weljet
myös.
sen
He owat AHe owat Israelitit, minä
9. Sillä mitä minulda
täytit, jotka Masedoniasta tulit: Ia niin mi- brahamin siemen, minä myös.
nä pidin itzeni kaikisa, etten minä kenengän 5 Ap. T. 22: 3. Rom. 11: 1. Phil. 3: 5.
kuormana ollut', ja mhdon lvieläkin minimi
23. He olvat Kristuxen palweliat, (mina
puhun
Ap.
l°.-,,.
T.
pitä.
tyhmästi,)paljo enämmin minä olen*:
12:1,.
niin
Kor.
1 Thcss. 2:9.
2
olen
enämmän työtä tennyt: Minä olen
Mmä
Thcss. 3:8.
10. Niin lolm kuin Kristuren totuus minusa enämmän haawoja kärsinyt: Minä olen usemon, niin ei lama kerstcius pidä minulda Ma- min fangina ollut: Usein olen kuoleman hädäjan maakunnissa otettaman pois. 1 Kor. 9:15. sä ollut, f
iKor. 1?: I°,
ii. Mingätahden? Sengötähden etten minä i-Ap.T.o:i6.
l.2i:n. iKor. 4: 11.
teitä rakasta? Sen Jumala tietä.
24. ludalaisilda olen minä »viidesti neljä12. Mutta mitä minä teen, sen minä tahdon kymmendä hawaa saanut, yhtä mailla.
tehdä, että minä heildä tilan ottaisin pois,
5 Mos. 25 3.
jolka ehitvat tilaa heitänsä kerskata, että he
25. Kolmasti olen witzoilla piesty *: Oun
kerran kimitetty -s: Kolmasti olen minä tullut
owat niinkuin me.
Apostolit,
ja
haaxirikkohon §: Posen ja päiwän olin minä
13 Sillä senkaltaiset määrät
petolliset trömekiät, leestelewät itzensä Kristu- meren s»wydesä.
Ap. T i<: 22.
§
Apostolixi.
Ap.
Ap. T. 27: 41.
T. 14: 19.
sen
-Zmyös
ole:
26.
minä olen
waeldanut,
Sillä itze SaMmä olen usein
ihmekkän
14. Ei
tanas nlumm itzensä »valkeuden Engelin.
ollut weden hädäsä, hädäsä ryömärein kestellä,
15. Ei siis se ole suuri jos myös hanen pal- hädäsä Judalmsten kestellä, hädäsä pakanain
weliansa heilansa asettelewat, niinkuin he oli- kessellä, hädäsä Kaupungeisa, hädäsä korwesa,
sit wanhurstauden saarnaiat; joiden loppu pi- hädäsä merellä, hädäsä wiekaften weljein seasa.
tä oleman heidän töidensä perään.
Gal. 2: 4.
Hl. 16. Taas sanon minä, ettei yhdengän
27. Työsä ja tustasa, paljoja walwomisesa,
ii.

Korinthilaisten

*

*

«>,

'

2

*

;>.

:

*

pidä minua tyhmän luuleman; ivaan ellei
niin ole, niin ottakat minua »vastan niinkuin
tyhmääkin, että minä myös wähä itziäni kerskaisin,
l. 12:6.
17. Sitä kuin minä nyt puhun, en minä
puhu niinkuin HERrasi», waan niinkuin tyhmydesä, että me nyt kerffamaan rumennet olemma.
18. Että moni kersta itziänsä lihan jälkeen,
niin minäkin mhdon itziäni kerstam.
l. io: 13. l. 12: 5. Phil. 3: 3, 4.
19. Sillä te kärsiltä mielellänne tyhmiä, että te wiisat oletta.

näliäsä «a janoja, paljosi» paastosa, wilusa ja
l s: 5.
alastomudesa.
28. Ilman niitä kuin muutoin tapahtumat,

nimittäin, että minua jokapäiwä waiwatan,
ja pidän surun kaikista Seurakunnista.
Ap. T. 20: 18.
29. Kuka on heikko, ja en minä myös heikoxi tule*? Kura pahoiremn f, ja en mmä
pala?
1 Kor. 9
22.
-j- 1 Kor. 8' 13.
nyt
pila
iyiäni
minun
kerstaman,
30 Että
niin minä kerstcm itziäni minun heikkoudestani,
:

l.

31.

Jumala

12: 3.

ja meidän

HERran lEsuren
Kris-

2 Epistola
11. 12. Luk.
Kristuxen Isä, joka olkon ylistetty ijankaikki- itziäni minun heikkoudestani, että Kristuxen woisesti! tietä etten minä »valehtele. Gal. i: 20. ma minusa asuis.
io. Sentähden iloitzen minä heikkoudessa,
32. Damastusa, Arechan Kuningan Maanwanhin, wartiotzi Damastun Kaupungita, ja ylön katzeisa, hädisä, «vainossa, ja ahdistuxisa,
tahdoi minun otta kiinni.
Kristuxen tähden; sillä koffa nunä heikko olen,
33. Ia minä lastettin maahan muurin akku- niin mina wäkewäkili olen.
nasta korisa ', ja pääsin niin hänen käsistänsä. il. ii. Minä olen tällä kerffamisella tyhmäxi
Ap.T. 9: 25.
tullut: te oletta minua siihen »vaatinet: Sillä
minua pitä teildä kiitettämän; etten minä en12. Luku.
singän lvähembi ole kuin korkemmatkan Apos1. pawali puhu Jumalanilmoituxistahänellentolit, ehken minä mitan ole.
i Kor. 4: ~
s», ia nöyryttämisestänsä. v. Sano syyn kersl. 15: 9. ic>. 2 Kor. 11: 1, 5.
kamiseensa, ja pyytä ojenda Rorinchilaisiä.
12. Niin owat tosin Apostolin merkit* teihywää
tapahtunet kaikella kärsiwällisy,
minun
kerstamisestani;
I. /Si
dän
näkyihin
kuitengin
ja
della,
merkeillä,
tulen
ihmeillä, ja lvoimallisilla töillä.
HERran il1
Kor.
2
moituxihin.
9:2. Kor. 4:2. l. 6: 4. l. n: 6.
2. Minä tunnen ihmisen Kristuxesa ennen
13. Mitasta ts muita Seurakundia huonomneljäätoistakymmendä ajastaikaa, (oliko hän mat oletta, paitzi sitä, etten minä itze teidän
ruumisa, en mina tiedä; eli oliko hän ulkona kuormananne ollut'?Andakat minulle wääl. n: 9.
ruumista, en mina sitäkän tiedä : Jumala rys andexi.
sen tietä :) Se temmattin hamaan kolmandeen 14. Katzo, minä olen walmis kolmannen kerAp.T. 9:;.
ran* teidän tygönne tulemaan, ja en tah»),)
Taiwaseen.
ensingän teitä rcssitta; Sillä embä minä eh
l. 22: 14, 17, 18. 1 Kor. iZ: 8.
ihmisen, (jos hän teidän omaannef, waan teitä: sillä ei lasten piz. Ia mina turmen
ruumisa, taikka ulkona ruumista oli, en mina dä tawaram kokoman wanhembainsa waraxi,
tiedä: Jumala tietä :)
waan »vanhemmat lapsillensa. *l. 1;: 1.
ylös
ja
temmattin
Paradisiin, kuuli
4. Hän
1- Ap.T. 20: 33.
sanoja,
joita
yhdengän
ei
sanomattomita
ih- 15. Mutta mielelläni minä tahdon kulutta,
puhua.
ja itzeni annetta ulos teidän sieluinne edestä':
misen sowi
karstan;
mutta
en
waikka
te wähä minua rakastatte', jokakuiitziäni
mutta minä
5. Siitä
sangen
tengin
paljo teitä rakastan. 'l. 1: e.
waan
minun
kersta,
itzestäni
heikkoudestani.
l. 11: 30.
Kol. 1: 24. 2 Tim. 2:10. -j- 2 Kor. 6: 12,13.
6. Sillä ios minä tahdoisin itziäni kerskata,
is. Mutta olkon sillansa, etten minä ole teiniin en minä tekisi tyhmästi *; sillä minä tah- tä raskauttanut; mutta että minä olin kawala,
don totuden sanoa; Mutta kuitengin mina itze- niin minä olen teidän petoxella saawuttanut.
ni siinä pidätän, ettei joku minua korkiammaxi
17. Olengo minä keldän mitan waatinut,
lukisi kvin hän minun näke, eli minusta kuule. niiden tähden kuin minä teille lähettänyt olen?
sl. 10:3. l. 11: 16.
18. Minä olen Titusta neuwonut*, ja läylönpaldisus
minua hetin hänen kansansa yhden weljen: ongosta
Ia ettei ilmoitusten
pistin
annettu minun Titus iomkin teildä waatinut ? Engö me ole yhylönpaljo korotaisi, on
engeli
*, rusikoinimittäin,
Satanan
lihaani,
desä Hengesä waeldanet?Engö me ole yxiä jäletten
minä
l. 8: 6, is, 18,
ylönpaljo
kiä myöden käynet?
itziäni
tzsmaan minua,
6.
2:
taas
että
me
korotaisi.
Job.
19. Luulettako
»vastamme edespuhumme Krisminä
olen
teidän
Me
kolmasti HERraa tämme
8. Sentähden
edesämme?
tuxesa, Jumalan edesä; Mutta kaikki nämät,
rukoillut, että hän läxis minusta.
minun Ar- rakkat weljet, teidän parannuxexenne:
9. Ia hän sanoi minulle:
minun
wointani
on
mooni: silla
heikoissa
«o. Sillä
wäkewä. Sentähden mina mielelläni kerskan
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seasanne

se

'

sen

sen

*

"

~.

KorilltsMissm lMö.

Luk.

Sillä minä pelkän, etten mina tulduani teitä löydä senkaltaisna, kuin minä tahdon,
ja te myös löydätte minun, ei niinkuin te mhdoisitta': Ettei siellä Riidat, Kateudet, Wi>
hat, Torat, Panetuxet, Parjauxet, Paisui Kor. 4: 21.
miset, ja Kapinat olisi
2 Kor. io: 2.
l. 13: 2.
2i. Ettei taas minun palailtuani, minun
Jumalani teidän tykönänne minua nöyrytäisi,
ja minun pidäis monen tähden murehtiman *,
jotka ennen rikkonet owat, ja ei ole itziänsä
parandanet, siitä saastaisudesta, ja huorudesta,
ja haureudesta, kuin hs tehnet owat.
20.

*

:

"

1. 13:

13.

10.

luku.

uhka katumattomia, ja neuwo hei>
t! parannuxeen. v. päättä tämän kirjoituxen'
sa neuwolla, terwetyxellä ja toiwotuxella.
1.

pawali

kolmannen kerran tulen teidän
tygönne. Niin pitä kahden eli kolmen
f kautta kaikkinaiset asiat kiinnitettämän.
«1.12:14. 5 4M05 35:30. sMos. 17:6.
l.«>yt mina

'

suun

1.19:15. Matth. 18: 16. loh. 8:1?.
Ebr. 10: 28.
2. Minä olen ennengin sen teille sanonut, ja
»vieläkin edellä sanon, niinkuin toisella kerralla,

läsnä ollesani,

ja kirjoitan nyt poisa ollesani
jotka
niille
ennen syndia tehnet olit, ja muille
kaikille että jos minä sinne tulen niin en mi,

,

nä säästä,

l. !2.'»0,

,1.

3. Että te kerran saatte tietä kuka minusa
puhu*, nimittäin Kristus, joka «suingan ole
,

heikko teidän kohtaanne, waan hän on wäkewä

teisä.

*

Match.

,«:

«>.

4. Ia ehkä hän oli ristinnaulittu heikkoudesa": niin hän kuitengin elä Jumalan woimasas; sillä myös ms olemma heikot hänesä, mut-

ta meidän pitä elämän hänen kansansa, Jumalan lvoimasa teidän tykönänne.
Phil. 2: 7,8. -Z- 1 Pet. 3:18.
*
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i;.

5. Roerelkar reilanne jon « olcrra uffosa,
kokekar teitänne Eli erreko re iyianne runne, erra lEsus aristus on reija? Ellei
niin ole että te kelworromar olerra.
i Kor. ii: 28.
6. Mutta minä toiwon että te tunnetta, etten me kellvottamat ole.
7. Ia minä rukoilen lumalata, ettet te mitan pahaa tekisi; ei etta me kelwollisexi näkyisimme, waan että te hywää tekisittä, ja me
"

olisimma niinkuin kelwottomat.

1. 6: 9.

8. Silla en me miran woi rorurra wasi
ran, waan coruden puolesta.
9. Mutta me iloitzemma, kosta me heikot o»
lemma *, ja te woimalliset oletta; jota me
myös loimotamme, nimittäin, teidän täpdel-,
lisyttänne.
'1.ii:,0. 1.12:5,9,10.
io. Sentähden minä myös poisa ollesani näitä kirjoitan, ettei minun pidäisi läsnä ollesani
kowa oleman', woiman jälkeen kuin HERra andoi minulle rakennuxexi, ja ei kukistuxeri.
*i Kor. 4:21. 2 Kor. 2:3. l. 10: 2, 8»
l. 12: 20, 21.
il. 11. Wiimein, rakkat weljet, iloitkat, olkat täydelliset, lohduttakat teitänne, olkat
yximieliset', olkat rauhalliset f; niin rakkauden jarauhan Jumalan on teidän kansanne,
s Rom. 12:16,18.
1.15:5. 1 Kor. 1:10.
Phil. 2:2. 1.3:15,16. i Pet. 3:8.
f Ebr. 12:14.
12. Terwehtäkät teitännä keskenänne pnhällä
fuunandamisella *: Kaikki pyhät teitä terwehtäwät.
'Rom. 16:16. iKor.i6:«.
1 Thess. 5:26.
1 Pet. 5:14.
Meidän
HERran lEsuxen Rrisiu13
renArmo, ja Jumalan Rakkaus, ja pyhän Hengen osallisus, olkon kaikkein reidän kansanne. Amen!
Toinen Epistola Korinthiläisten tygö, Kirjoitettu Philippisä Masedoniasa, Tituxen ja
Lukan kautta.

sen

(Ii)

P.Pa-
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P. Pawalin

i.

Luk

Epistola.

Galatalaisten tygö

Esipuhe.
/galatalaiset olit Pyhän Pawalin kautta Kristilliseen Ustoon ja Ewangeliumiin, Lain alda saatetut. Mutta
kosta hän oli heistä erannut, tulit wäärät Apostolit, jotka lolic oikiain Apostolein Opetuslapset ollet, ja
ptti
ja

palautit Galatalaiset uskomaan, että heidän Lain töiden kautta
antuaxi tuleman, että he syndiä teit, ellei
he Lain töitä pitänet, niinkuin Ap. T. 15- l. muutamat kuuluisatkin miehet lerusalemisa opetit ja neuwoit.
Näitä wastan P. Pawali wirkansa korotta, eikä tahdo ensingän muita Apostoleita halwembi olla, ja kech
la oppinsa ja wirkansa olewan ainoalda lumalalda, että hän olis määräin Apostolein kerstamisen lyönyt alas,
ettei
ole oikein, ehkä joku Engeli,
jotka heitänsä kerskaisit oikiain Apostolein töillä ja nimellä. Ia
täilka hän itze saarnais, ja paljo »vähemmin, jos Apostolein Opemslapset, eli he itzetoisin opetaisit.
Tätä hän opetta i. ja 2. Lugusa, ja päättä, että ilman ansiota, ilman töitä, ilman Laica, ainoastansa
Kristuxen kautta, on jokainen wanhurstaxi tulewa.
3. ja 4. Lugusa wahwista hän nämät kaikki Raamattuin wertauxilla ja todistuxilla. Ia osotta kuinga
Laki paljo enämmin synnin ja kirouxen matkaan saatta kuin wanhurstauden, joka ilman Laita, »ulan Armon
kautta täytetän, jonga JumalaKristuxen kautta meille luwannut ja andanut on.
5. ja 6. Opetta hän rakkauden töistä, jotka ustoa pila

sano:

se

seuraman.

1.

Lukn.

pawali terwehdettvansä Galatalaisia, nuhheidän huikendelewaisuttansa opisa, ja kiro
wääriä opettaita. li, «Osotta sen oikian Ewan»
i.

tele

geliumin opin hänellensä
da, ja ei ihmisildä.

ilmoitetuxi lumalal»

Apostoli, (ei ihmisildä, eikä

ih-

3IH misen kautta, jaivaan lEsuxen Kristuxen kautta*, Isän Jumalan, joka
hänen kuolleista herättänyt on,) Tit.
-Z- Av. T< 2:24,32. Eph. 1:20. Kol. 2:12.
'

2.

1 Thess. 1:10.
Ia kaikki weljet,

>:;.

Ebr. 13: 20.
jotka minun kansani o,

wat, Galatian Seurakunnille:
3. Armo olkon teille ja rauha Isäldäluma-

HERralda lEsuxelda KrisRom. 1:7.
Kor. 1:,.
tuxelda!
syndein,
meidän
itzensä
edestä anda4. Joka
nut on*, että hän meitä wapahdais tästä nykyisestä pahasta mailmasta, Jumalan, ja meidän Isämme Mhdon jälkeen:
2
lalda

ja

meidän

,

ei muuta ole, waan että muutamat
7exyttämät teitä *, ja Mhlowat Kristuxen
Ewangeliumim toisin käätä.
T. 15.1. 2 Kor. 11:4.
8. Murra ehkä me, taikka joku Engeli
Taiwaasta, saarnais reille roisin Ewange,
liumia, kuin me olemma reille saarnannet,
olkon kirottu!
9. Niinkuin me ennen sanoimma, niin minä
wielä sanon: los joku teille toisin saarna Ewangeliumia,.kuin te ottanet oletta*, olkon
kirottu!
'5 Mos, 4:2. l. i,: z,.
San. l. 30: 6. Ilm. K. 22: Iz.
ie». Saarnango minä tmt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen?Eli, pyvdängö minä ihmisille kelwam? Sillä jos mina rähänasii
olisin rahronur ihmisille kelwata, niin en
minä olisi kristuxen palwelia.
1 Thcss. 2:4.
lak. 4:4.
11. 11. Multa minä teen teille tiettäwäxi,
rakkat we!,et, ettei se Ewangeiiunn kuin minulda saarnattu on, ole ihmisen jälkeen.
iKor. 15:1, 3.
12. Silla en minä ole sitä ihmiseldä saanut
engä oppcnut, ivaan lEsu: en Kristuxen ilmoi»

se

20: 28.
Gal. 2: 20. Eph. 5: 2.
Tit. 2:14. Ebr. 9: ,4.
s. Jolle olkon kiitos ijankaikkisesta ijankaikkiseen, Amen!
6, Minä ihmettelen, että te niin pian annatEph
tuxesta.
,eim
pois
joka
Sillä
te
te teitänne käätä
si:m
Kristuxen
oletm kuullet minun muinaisen
15
Ewangeliumim:
olendoni
ludalaisten Mwoisa, kuinga ylonpalArmoon kutzunut on, toiseen

Matth.

;:,.

lisesti

I. 2.

Galatalaisten tygö.

Luk.
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*, ja otin Tituxen kansani.
tlsesti minä Jumalan Seurakundaa wainossin, ylös Jerusalemiin
Ap.T.
Ap.
ly:
T.
z
i.
ja hätvitin sitä.
15: 2.
ylös
1
2.
minä
menin
Ia
Tim. 1:13.
ilmoituxen jälkeen
1.22t4. 1.26:9. Phil. 3:6.
ja
jota
Ewangeliumin,
sen
menestyin
ylitze
asetin
menoisa,
heidän
eteensä
Juvalaisten
14. Ia
pakanain
julistan;
minä
mutta
erinomaisugusani,
ja
minun
minun
seasa
»vertaiseni
monen
sesti niiden eteen, jotka jonakin pidetän, etten
olin y!önkii»vas Isäin säätyin tähden.
15. Mlltta kosta Jumala tahdoi, joka mi- minä hukkaan juoxisi, elikkä olisi jo juosnut. f
"Ap.T. 19:21. fPhil. 2: 16.
nun oli eroittanut äitini kohdusta ', ja ArAp.
Icr. 1:5. 5 t. 3: ismonsa kautta kutzui, s Rom.
3. Mutta ei Titustan joka minun kansani
oli,
ollut »vaadittu itziänsä ymbärileikkautta1:1.
-1,3:2.
*, ehkä hän Grekiläinen oli.
minun
kauttani
maan
16. Että hän Poikansa
ilAp. T. 16: 3. 1 Kor. 9: 21.
ja
julistaisin
Ewangeminä
»nen
',
moitais
h
pakanain
Sillä
f,
seasa
kautta
niin
en
minä
Kosta muutamat wäärät weljet
liumin
4.
ensingän lihan ja meren kautta tutkinut §
heitänsa tungit sisälle, ja jo olit tullet sisälle
"2 Kor. 4:6. -Z-Gal. 2:3. Eph. 3:3. koettelemaan meidän »vapauttamme joka meillä Kristuxesa lEsuxesa on, että he meitä orju§ Matth. 16: 17.
paAp. T. 15: 24.
niiden
teen »vaatisit.
tygö
myös
En
Jerusalemiin
17.
niille
olit;
Apostolit
lainnut, jotka ennen minua
hetkexikän myöndys. Embä me tosin
:,.

*

'

,

"

*

*

waan menin pois Arabiaan, ja palaisin jäl- net kuuliaisilleen, että Ewangeliumin totuus
teidän tykönänne posylväinen olis.
lensä Damastuun.
6. Mutta niihin, jotka jonakin pidetän, minperästä
kolmen
wuoden
minä
tulin
18. Sitte
gäkaltaiset
oppimaan:
ja
olin
he muinen olit, ei minun mitan tuJerusalemiin* Petarita
le:
wiisitoistakymmendä
päiwää.
Ei
Jumala
katzo ihmisen muotoa*; sillä
hänen kansansa s Ap.T.
pidetän, ei minulle mitan opetjotka
jonakin
ne
9:26.
2 Aila K.
Apostoleita
yhtän
tanet.
io
en
minä
muita
5
17.
Mutta
Mos.
1?: 7.
19.
Job. 34: iy.
«ahnyr, paitzi Jakobia HERran wcheä.
Wiis. 6: 8. Syr. 35: is.
Ap. T. io 34. Rom. 2:11. Eph. 6: 9.
Mark. 6: 3.
kirjoitan,
Kol. 3: 25. 1 Pet. 1: 17.
20. Mutta sen kuin minä teille
katzo, Jumala tietä etten minä »valehtele.
7. Waan sitä wastan kosta he näit, että
sNom. 1:9. l. 9:1. 2Kor. 1:23. 1.11:31. minulle Ewangeliumi esinahan puoleen ustottu
1 Thess. 2:5.
1 Tim. 5:21. 2 Tim. 4 1.
oli *, niinkuin Petarille ymbärileikkauxen puoleen,
Ap. 3.1,: 46. Rom. ii i,.
2i. Sille tuli minä Syrian ja Sisilian maaAp.T. 9: ,0.
1 Tim. 2:7.
kundiin.
2Tim. i:ii.
22. Ia minä olin tundematoin kaimoista
8. (Sillä jokaPetarin kansa oli woimallinm
niille ludean Seurakunnille jotka olit Kristu- Apostolin wirasa ymbärileikkauxen seasa, se on
»ninungin kansani pakanain seasa »voimallinen
xesa.
21.
23. Mutta he olit ainoasta kuullet; että ollut.) Ap.T. 3: Is. l.i;: 2. l.
joka meitä muinen wainois, hän saarna nyt
Gal. 1:16. Eph. 3: 8»
seustoa,
jom hän muinen häwitti.
9. Ia kuin he tunsit sen armon, kuin minulle anneltu oli, niin lakobus jaKephas ja Jo24. Ia kiitit minun tähteni lumalata.
hannes, jotka patzana pidettin, annoit minul2. tuku.
le ja Varnaballe kättä, ja soweit niin meidän
I pawali osotta oppinsa muiden Apostolitten kansamme, että meidän pakanain seasa, ja heiopin kansa yhteen sopiman, v. Nuhtele Pieta- dän ymbärileikkauxen seasa saarnaman piti.
ri» erehtymistä m. perusta wanhurstauttamiio. Ainoasta että meidän piti »vaiwassita
sen tapahtuwan uston kautta Rristuxen päälle. muistaman;
jota minä myös olen ahkeroinut
I. /Iditte neljäntoistakymmenen wuoden peräs- tehdä.
Ap.T. 11: zo.
1. 24:17.
tä> menin minä taas Barnaban kansa (I i 2)
Rom.
'

:

:

'

*

:

»:
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2. 3. Luk.
Nom. 15: 25. 1 Kor. 10: 1. 2 Kor. 8: 1. sä minun edestäni.
Rom. 6: s. Gal. 5: ,4.
!.<).- 1.
l. 6.- 14. -j- Gal. 1- 4. Eph. Z: 2. Tit. 2:14.
11. 11 Mutta kuin Pemri Antiokiaan tuli,
21. En minä hyljä Jumalan Armoa; Silli
niin minä olin julkisesti Hända wastan; ecm jos »vanhurskaus tule Laista, niin on Kristus
kanne oli tullut hänen päällensä.
Ebr. 7:
hukkaan kuollut.
12. Sillä ennen kuin joku Jakobin tyköä tuli, söi hän pakanain kansa; waan kuin ne tv«
3. Luku.
lit, «vältti hän itzensä, ja eroitti hänensä heis1. Edespäin wahwista Apostoli wanhurstaub
tä, peljäten niitä kuin ymbärileikkauxcsm olit. tamlscn uston kautta «sioilla perustmilla. v.
iz. Ia muutkin ludalaiftt wiekastelit hänen Osotta L.am kuitengin olewan hyödyllisen, waik»
kansansa; niin että VarnabaS myös tvietel- ka ei ustowaisct ole U.am waan Armon alla.
din heidän ulkokullaisudellansi».
hullut Galatalaiset, kuka teidän on wimmannut' totutta ussomasta? Joiden sil14. Mutta kuin minä sen näjin, ettei he oikein lvaeldanet Ewangeliumin totuden jälkeen, mäin eteen lEsus Kristus kirjoitettu oli, teil. 5: 7.
sanoin minä Petarille julkisesti kaikkein kuul- dän seasanne ristinnaulittu.
den: jos sina »oka Juvalainen olet, pakanain
2. Sen mhvon minä ainoasta», teilvä tietä:
tawalla elät *, ja et Juvalaisten, mixis waa- olettako te Hengen saanet Lain töiden kautta,
dit pakanoita Juvalaisten tawalla elämään? eli uston saaarnamisen kautta? Ap. T.»: ,z.
Ap. T. 10: 18. -I' Ap. T. 15: ic>, 11.
l. 3: 15- l. 15: 8- Eph. 1: 13.
te niin tompelit? Hengesä te ois. Me jotka olemma Juvalaiset luonnon
Olettako
3.
puolesta, ja emme syndiset pakanoista:
letta alkanet, tahdottako te nyt lihasi» lopetta?
Eph. 2: 12.
4. Olettako te niin paljo hukkaan kärsinet?
111. 16. G«ä »»»e tiedämme, ettei ihmi- Los se muutoin hukasi» on.
nen Lain töiden kaurra wanhurstaxi rule,
s. Joka siis teille Hengen anda ja teke
waan uston kaurra lEsuxen kristuxen woimalliset työt teidän seasanne, tekekö hän
päälle: niin me
olemma ustoner lE- sen Lain töiden kautta, eli uston saarnamisen
*, erra me wanhursi kautta?
päälle
kristuxen
rulemma
kaurra
kristuxen pääl- 6. Niinkuin Abraham oli Jumalan ustonut,
taxi
uston
le, ja emme Lain töiden kautta: Sentäh- ja se on luettu hänelle wanhmstaudexi.
1 Mos. 15: 6.
Rom. 4: 3. lak. 2: 23.
den errei prikan Liha rule Lain töiden kaurjo tiedätte, että jotka ustomyös
te
ra wanhurstaxi. »Ps. 143:». Ap,T.13:38,;?.
Niin
7.
Rom. 1: 17. l. z: 20, 28. l.8: 3.
owat, ne omat Abrahamin lapset.
sa
Nom. 4: 11, 12, 16.
Gal. 3: 11. Ebr. 7: 18, 19.
jos
me, kossa me tahdomma Kris8. Mutta Raamattu oli sitä jo ennen katzo17. Mmm
myös
että Jumala pakanatkin uston kautta wan»
tulla,
nut,
löttän
tuxen kautta wanhurstaxi
palwesynnin
ongo
syndisixi,
hurstaxi teke, sentähden hän edellä ilmoitti Abraitze
siis Kristus
se.
lia? Pois
hamille Sinusa (sano hän) kaikki pakanat
,8. Sillä jos minä sitä taas rakennan, jota pitä siunatut oleman. 1 Wos «: ~ l. ,z: ui.
l. 22: 18. l. 26: 4. Syr. 44: 22.
minä särkenyt olen, niin minä teen itzeni ylitzeAp.T. 3: 25.
käywäxi.
kaikki ne, jotka ufosta okautta
Niin
tulemat
minä
Lain
Mutta
olen
Laista
9.
19.
wat, siunatuxi
ustowaisen Abrahamin kansa.
kuollut pois *, että minä lumalasa eläisin.
10. Sillä niin monda kuin Lam tössä rippuNolii. 6: 14. l. 7: 4, 6. l. 8: 2.
2<H. Minä olen Kristuxen kansa ristinnaulit, wat, omal kirouxen alla; Sillä klrioitettu on:
tv'. Mutta minä elän, en sillen mmä, waan Kirottu oikon jokainen, joka ei pysy kaikisa
ml elän kuin Lakiraamatusa kirjoitettu on, etla hän
Kristus elä minusa; sillä >om minä
Pojan
5 Mos. ,7:16.
Masa, sen minä elän Jumalan
usto- niitä lekis.
ja
il. Mutta
sa, jota on minua rakastanut, annoi ltzen-
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Galatalaisten tygö.
3- 4. Luk.
il. Mutta ettei kengän wanhurstaxi tule Juwäxi tekemään, niin tosin wanhurstaus tulis
kautta*, se on tiettäwä; sil- Laista.
malan edesä Lain
22. MuttaRaamattu on kaikki sulkenut synlä wanhurstan pitä elämän ustosta. f
20.
Gal.
2:
16.
Rom. 3:
f Hab. 2: 4. nin ala *, että lupaus annetaisin uston kautta
Nom. 1: 17. Ebr. ic>: 38.
lEsuxensKristuxen päälle ustowaisille.
ei
ole
ustosta,
Laki
waan
Rom. 3:9. l. 11: Z2.
i2. Mutta
ihmi,z:
ne
elä
teke,
joka
Mutm
ennenkuin usto tuli, olimma me
hän
niisä.
Mos. f.
nen
32.
kätketyt,
ja siihen uffoon suljetut, jo,
Rom.
4,
11.
l.
10:
6.
5,
20:
Lain
alla
4:
5.
Hcs.
»

;

l.

11:

ka piti ilmoittaman.

6.

24. Niin on Laki ollut meidän opettajamme
13. Mutta Kristus on meitä lunastanut Lain
kirouxesta, koffa hän tuli kirouxexi meidän edes- Kristuxen tygö*, että me uston kautta wan<
tämme'; Sillä kirjoitettu on: kirottu on jokai- hurstaxi tulisimme.
Matth. 5: 17.
Ap. T. 13: 38. Rom. ic>: 4.
Rom. z: 3.
nen joka puusa rippu- t
-j- 5 Mos. 21: 23.
21.
2 Kor. 5
25. Mutta sitte kuin usto tuli, niin emme
pidäis
pakaenämbi
ole sen opettajan alla.
14. Että Abrahamin sinnaus
ja
tuleman,
ylitze
me
26.
nain
Sillä te oletta kaikki Jumalan lapset
lEsuresi» Kristuxesa
kautta
kautta
luwatun
uston
niin saisimma
Hen- uston
lEsuxen Kristuxen päälle.
'

'

:

*

sen

gen.

ka se wahwistettun on

*,

eikä siihen mitan

lisä.

Ebr. 9:17.
16. Lupauxet owat tosin Abrahamille, ja häja
nen siemenellensä annetut': ei hän
siemenille, niinkuin monesta, waan niinkuin
yhdestä: ja sinun siemenesäs, joka on Kristus.
l. 15: 5. l. 17: 7. l. 22: 8.
1 Mos. 12:7.
sen
sanon: Testamenti, jominä
Mmm
17.
ka lumalalda on wahwistettuKristuxen päälle,
ei rikota, ettei lupaus Lain kautta turhaan raukeisi, ioka sitte neljänsadan ja kolmenkymmenen »vuoden perästä annettu oli.
iMos. 15: iI, 16. 2 Mos. 12: 40, 41.
T. 7: 6.
jos
perindö
Sillä
on Laista, niin ei
iB.
sillen ole lupauxesta *: Mutta Jumala on
kautta lahjoittanut.
Abrahamille lupauxen
5
Rom. 4: 13, 14.
n. 19. Mihingä siis Laki? Hän on tullut ylitzekäymisten tähden *~ siihenasti kuin Siemen
oli tulewa, jolle lupaus tapahtunut oli, jaon
EligeKildä asetettu wälimiehen käden kautta.
Rom. 4: 15. l. z: 20.
20. Mutta »välimies ei ole yhden; waan
Jumala on yxi.
21. O"go siis Laki Jumalan lupauxia
tan? Pois sei Siliä jos Laki olis annettu elä-

sano:

«

se
sen

was-

les. 56:5. loh.

1: 12. Rom. 3: 15»
Gal. 4: Z.
27. Silla niin monda kuin re S.r,<iuxehen kasierur oletra, niin re olerra Rrljiuxen päällenne pukener. Rom 6: 3. l. »3: 14.
28. Ei ole tasa Juvalainen eli Grekllämen:
Ei orja eli wapa, ei mies eli waimo; Sillä te
oletta kaikki yxi Kristuxesa lEsuxesa.
s
loh. 17: 21. Nom. 10: 12. 1 Kor 12:13.
Eph. 2:14, 15. Kol. 3: 11.
29. Mutm jos te oletta Kristuxen, niin te
oletta myös Abrahamin siemen, ja lupauxen
jälkeen perilliset. i Mos.«:i,- Rom.?: 7.
*

15. Rakkat »veljet, minä puhun ihmisten taivalla: Ei yxikän riko ihmisenTestamentiä, kos-

*

Ebr.

4.

11: 18.

Luku.

i. pawali opetta L.ain

mendisä

lakannen,

oriuden Uudesa Lesta»

n. Nuhtele taas Galatalai»

sia poikkemisen tähden Lain tygö, ahkeroiten
saatta heitä takatekoon. m Selittä uston wan>
hurstauden, wertauxella Abrahamin kahdesta

pojasta.

I.

minä sanon: niin kauwan kuin peANUtta
ja palwerillinen on lapsi, ei ole

lianwälillä eroitusta, waikka

hänen

hän on kaiken
HERra:
2. Waan hän on Esimiesten ja haldiain hallusa, Isäldä määrättyyn aikaan asti.
3. Niin myös me, kosta me olimma lapset.
tawaran

(Ii 3)

niin
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4- Luk.
niin me olimma »vaaditut orjuteen ulkonaisten
17. Ei he teitä oikein kiiwaudesta rakasta»
Koi.,: 8.
waan he mhtowat teitä minusta käälä pois!
saamin ala.
ia, että te heitä kiiwaudesa
rakastaisitte.
4 Murra kosta aika oli
s Nom. 12:2.
2 Kor. 11:2.
poikansa
waimos
Jumala
hnri
18. Kyllä kiiwaten rakasta hywä on, aina
ra, Lain alaisexi tehden, f
-j- 1 Mos. 49: 10. Dan. y: 24. Eph. 1:10. hvwydesä, ja ei ainoasta silloin, kosta minH
teidän tykönänne olen.
-Z- Matth. 5: 17.
jotka
Lain
olit,
Hanne,
alaiset
19. Minun rakkat lapseni, jotka minun tay,
5. ilLrrä
lapslxensa
ty
luetaieira
me
wastauudesta kiwulla synnyttä*, siihenasti
lunastaio,
hänen
26.
l:
1».
3:
Gal.
kuin
I«h
Kristus teisä jongun muodon sais.
lapset,
«1
Kor.
että
te
lähetti
oletta
Ju6. Mutta
4:15. Philcm. v. io. lak. i:ig.
20. Mutta minä soisin olemani teidän tykömala Polkama Hengen teidän sydämihinne,
joka huuta: Abba, rakas Isä! Noin. 8: is. nänne, että minä taivaisin äänenikin muutta:
7. Niin ei sillen ole orja: waan poika: mut- embä minä tiedä mitä minä tästedes teen teidän
*

s»n.

ta jos poika, niin myös

perillinen

kansanne.
m. 21. Sanokat te minulle, jotka Lain alla
ajalla
et
te
olla
11. 8. Mutta sillä
lumalakosta
tahvotta: ettekö te Lakia kuule?
jotka
ei
luonte
niitä
22.
palwelitm
Sillä kirjoitettu on: Abrahamilla oli kata tundenet,
poikaa,
yxi palkkawaimosta ja yxi »vapas1 Kor 8: 4.
jumalat
olletkan.
xi
nostansa l. 12: 2. Eph. 2: 11, 12.
*I Mos. Is: Is. -f i Mos.«: I,
ta. f
Ap.T. 7:3. Ebr. 11: 11.
9. Mutta nyt sittekuin te Jumalan tunnetjoka palkkawaimosta oli, se oli
Mutta
te, ja tosin enämmin lumalalda tutut oletta',
23.
jällen
jälkeen
syndynyt;
ja joka mapasta oli,
kuinga te siis teitänne käännätte
heik- Lihan
säätyihin,
lupauxen
joim
te wastuu- se oli
kautta.
loh. 8: 39.
koihin f ja köyhin
1 Kor. 8:
Noin.
palwella
7,
§
9:
3.
tahdotta?
desta
24. Nämät jotakin merkitzewät: Sillä näl. 13.: 12. 5 Ebr. 7: 18. § Kol. 2: 29.
mät owat ne kaxi Testamenttia: yxi Sinain
io. Te otatte waarin päiwistä, jaKuukauja
Nom.
ja
ajoista,
14:5. lvuoresta, jokaorjuteen synnyttä, joka on Agar:
»vuosista.
sista,
Kol. 2: 16.
25. Sillä se Agar on Sinain wuori Arabiaja ulottu O) hamaan Jerusalemiin, joka
tähtenne,
si»,
pelkän
teidän
etten
mi11. Minä
ja on lastensa kansi» orjana.
työtä
tehnyt.
nyt
olis
teidän
täluenne
on,
nä turhaan

Kristuxen kautta.

Jumalan

Nom. 8: 16, ,7.

'

~

"

;.

'

'

(a) Gr. yhteen sopi Jerusalemin kansa.
Olkat niinkuin minä olen, että minäkin
rukoi26.
weljet,
minä
Mutta se Jerusalem joka ylhäldä on *,
te:
Rakkat
niinkuin
olen
wapa,
joka on kaikkein meidän äitimme.
ole
minua
on
te
mitan
tehnet.
et
wastan
teitä:
len
2:
les. 2. Ebr. 12: 22. Ilm. K. 3: 12.
13. Mutta te tiedätte, että minä olen lihan
12.

*'

heikkoudesta

'

teille ensisti Ewangeliumia

saar-

l.

21: 2,

10.

27. Sillä
iloitze sinä hedel''/"^''«''mmä lihan mätöin, joka et synnytä, pakahda ja huuda
Ia minun kiusaustani, kum ylön,
etkä sinä, joka et rastas ole'; Sillä yxinäiscllä on
puolesta karsein, ette ole katzonet
korjaisitm
minun
niinkuin
»vaan
Ju- enämbi lapsia, kuin sillä jolla mies on.
hyljännet,
niinkuin
Engelin',
JEluxenss
Kristuxen
les. 54: imalan
Mutta
rakkat weljet, olemma niin,
me,
13:20.
-28.
10:40.
loh.
Mal. 2:7. -xMatth.
olen kuin Isaakikin, lupauxen lapset. Rom. 9: 7.
15. Kuinga autuat te silloin olit! Minä
olis
todistajanne,
jos
että
se
mahdolli29. Mutta niinkuin se silloin joka Lihan jälteidän
nen ollut, niin te olisitM teidän silmänne kai- keen syndynyt oli, wainois sitä joka Hengen

nannut:

«...

kirjoitettu on:

14.

*

*

'

wanet, ja minulle andanet.
16. Olengo mmä siis nyt teidät), wlholllsexenns Mut, että minä teille totuden sanon?

jälkeen syndynyt oli; niin

"1 Mos.

se nytkin tapahtu.

21:9.

zo. Mutta

4- 5. Luk.
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mitä Raamattu sano? aja palk13. Sillä te, rakkat weljet, oletta »vapauzo. Mutta
teen
; Sillä ei palkkawaipoikinensa
ulos
kutzutut, ainoasta karttakat, ettet te
fawaimo pidä perimän
wapan
pojan
wapauden Lihalle tilaa anda', waan
salli
kansa,
sen
poian
mon

Mos.

2i.

-

i

io, 12.

loh.

8: 35-

-zi. Niin me siis olemma, rakkat weljet, en
palkkawaimon pojat, waan wapan.
Neuwotan

1

5. Luku.
Rristuxelda ansaittua »vapaut-

ta pitämään v. Huilendelewassutta kartamaan,
ja ustoa raklaudesa osottaman. l>l. L.ihan töitä
hyljämään,ja hengen hedelmistä ahkeroilzemaan.
siis sima wapaudesa, jolla
I.WUN pysykätmeitä
wapahmnut on *, ja älKristus
"

kät taas teitänne sekoillako orjuven ikeseen.

»Nom. 6: 18. iPet. 2: 16.
Katzo, minä Pawali sanon teille: jos te
annatte teitänne ympärileikata *, niin ei ole
Ap T. ,5: 1.
Kristus teille hyödyllinen.
että jokainen
minä
taas
todistan,
3. Mutta
ymbärileikamn,
on
kuin
kaikki Lase
ihminen
kia tvelkapää pitämään.
4. Te oletta Kristuxen kadottanet, jotka Lain
töillä tahdotta wanhurstaxi tulla, ja oletta
Armosta luopunet.
5. Mutta me odotamme Hengesä uston kautta wanhurstauden toiwoa.
»Tim 4:8.
6. Sillä ei Kristuresa lEsuxesa ymbärileikkaus, eikä esinahka mitan kelpa *, waan
usto, joka rakkauden kamm työtä teke.
2 Kor. 5: 16.
Gal. 6: 15.
1 Kor. 7:19.
Kol. 3: 11.
11. 7.Te juoxitta hywin: kukasta teidän esti*
totuttu uskomasta?
1.3:1.
8. Ei senkaltainen yllytys ole hänestä, joka
l ,: 6.
teitä kutzu.
9. Wähä hapatus kaiken taikinan hapatta.
1 Kor 5: 6
io. Minä turman teihin HERrasi,, ettet te
toista mieldä ottaisi; Mutta joka teitä exyttä',
hänen pitä duomionsa kandaman, olkan kuka
v l. 1: 7.
hän olis.
ii. Mutta jos minä wielä, rakkat weljet,
ymbärileikkausta saarnan, mingälähden minä siis wainoa kärsin
niin olis ristin
Ia ',
pahxnnus häminnyt.
Kor. 1: 23.
12. O lossa ne eroitettaisin, jotka teitä Hukuttelewal.
2.

»

'

*

palwelkat rakaudesa toinen toistanne: f
"1 Kor. 3:9. 1 Pet. 2:16. f 1 Kor. 9:19.
Gal. 6: 2.
täytetän,
14. Sillä kaikki Laki yhdesä
nimlttam: Rakasta lähimmäistäs niinkuin
itziäs. ;Mos. 15,: 18. Matth. 7:l,. l.«:,?.
Mark.i2!3i. Rom. 13:9. 1ak.2:8»
15. Mutta jos te toinen toistanne puretta ja
syötte, niin katzokat, ettet te toinen toiseldanne syödyxi tule.
2 Kor. 12:«.

sanasa

'

-

m.

16.

Mutta minä

sanon:

waeldakar

Hengesä *, niin et te Lihan himoa ra^rä f
n Ro»». 6:12. l. 8:1,
4, 12. l. 13: 14.
:

-7 1

Pet.

2: 11.

17. Sillä Liha hunoiye Hengeä wasian,
ja Hengi Llhaa wastan: Namar owar
waztan roinen rossiansa, miu ercer re ree,
mira re rahdorra.
Rom. 7:<^lc.
18. Murra jos re hengeldä haUiran, niin
er re ole Lain alla.
Rom. 6:14. l. 8-2.
19. Murra Lihan ryor
owar julkisir:
kuin on: Huoruus, Salawuoreus, Saasi
Kor.,: ;.
raisus Haureus,
l. 0:9. Eph. 5:3. Kol. 3:5.
20. Spajumalden paiwelus, Noiruus,
waino, Rlira, Marcus, Wiha, Torar,
Lripuraisus, Eriseura.
21. Pahansuomus, Murha, luopunlus,
,a muur ftnkalraisir: joista
minä teille edellä sanon, niinkuin minä ennengin sanonut olen eikä ne jorka sinkalraisia
rekewär, ei pidä Jumalan waldakunoaa
*

'

,

,

,

perimän.
1 Kor. 6:10.
Eph. 5 .'5. Kol. 3:6. Ilm. K. »2:15.
22. Mucra Hengen hedelmä on: Rakkaus, 110, Rauha, pttkamlelisys Rstaw?s,
Usto, Hlljaisus, puhraus.
Eph. 5: 8.
23. Senkaltassia wastan « ole Laki.
,

.

.

24. Mutla jorka kristuxen omar owar,
ne owar rlstinnaulinner Lihansa, himoin

ja halmn kansa

Los

R0m. 6:6.

Ga12.1<,.

me Hmgesä elämme, nl-m wael?)
dakamme myös Hengesä.
Rom. 3:5.
2s.

25.

26. Alkumme

iO. Kosta siis meillä aika on, niin teissämme jokaitzellechyivää '; mutta enimmitten niille jotka meidän kansaweljemme ustosa owat.

turhaa kunniata pyytäkö, wi-

hoittain ja kadehtien toinen toistamme.
6. Luku.

'5

l. Apostoli opetta horjahtnneita kärsimään,
<l>pettaita muistamaan, ja jokainclle hywää tekemään. 11 päättä tämän kirjoituxen waroituxella ja toiwotuxella.

l.gNakkat weljet, jos ihminen osa johonguun
wikaan tulla, niin te jotka Hengelliset
*

s

senkaltaista siweyden Hengeja
sä: katzo itziäs, ettes sinä myös1 kiusamisi.
1 Kor. Z: 1.
-Z- Nom. 14:1. Kor. 9: 22.
oletta, ojetkat

«

Kandakat toinen toisenne kuormaa
niin Kristuxen Lakia täyttäkät. f Rom.
2.

'

1

Thess. 5:14. 1-loh. 15:22.

ja

15: i.

3. Sillä jos joku luule itzensä jotakin oleman,
joka ei kuitengan mitan ole, hän »viettele itzen-

sä.

6. Luk.
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1

Kor

8:,.

4. Mutta koetelkan kukin oman tekonsa, ja
sitte hän Mim ainoasti itzestänsä kerstam, ja
ei yhdesakän muusa:
kans. Sillä kungin pitä omani».kuormansa
R0m.,: 6.
daman. Ps.<l,:i,. Jer. 17:
Ilm. K. 2: 23.
6. Joka janalla neuworan, si jakakan
kaikkea harvaa sille, joka hända neuwo.
1 Kor. 9: 7,11, 14.
Hlkar
ei Jumala anna iyiansä
7.
pilkara; Sillä mitä ihminen kylwä, sitä hän
L1,k.»6:25. RvM.2:6.
Myös Niittä.
8. Joka Lihasansa kylwä, se Lihastansa turmeluxen niittä; mutta jokaHengesä kylwä,
Hengestä ijankaikkisen elämän niittä.
2 Kor. y: 6.
hywää teemme, niin älkämme
kosta
9. Ia
me suuttuko -; Sillä aikanansa mekin saam2 Thess. z:,,.
me niittä ilman lakkamata.

se

*

Eph.

2: io.

Katzokat, kuinga suuren Lähetyskir.
minä
olen teille omalla kädelläni kirjoitJan
tanut.
12. Jotka tahtoivat myös näön jälkeenLihasi» kelwam, ne teitä ymbärileikkauxeen wan<
tiwat, ainoasta ettei heitä Kristuxen Ristillä wainomisi.
M. 3:18.
13. Sillä ei nekän, jotka ymbärileikatan,
Lakia pidä; »vaan he tahtoivat teitä ymbärileikata, että he teidän Lihastanne itziänsä kerskata saisit.
14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, waan ainoastansa meidän HErran lEsuxen Kristuxen Rististä; jonga kautta
mailma minulle ristinnaulittu on, ja minä
Rom. 6: s. Gal. 2:19.
mailmalle.
15. Sillä Kristuxesa lEsuxesa ei ymbärileikkaus, eikä esinahka mitan kelpa*, waan
11.

11.

uusi luondokappale. f

'

Kol. 3:

«.

Kor. 7:19.
f 2 Kor. 5:17.
Gal. 5: 6.
16. Ia niin monda kuin tämän ojennusnuo»
ran jälkeen waeldawat, heidän päällänsä olkon
Nauha ja laupius, ja Jumalan Israelin pääl1

lä!

17. Älkön yxikän
.

ivatko;

meidän

Psi^s. minua
tästälähin
sillen tvai-

sillä minä kannan minun ruunissani

HERran lEsuxen Kristuxen arwet.
2 Kor. 4: ic>.
Meidän HERran lEsuxen Kristuxen

18.
Armo, olkon teidän hengenne kansa, rakkat
weljet, Amen!
Lähetetty Galatalaisille Romista.

Epistola
P. Pawalin
Ephesiläisten tygö
Esipuhe.
<<>

se

Episioläsa opetta P. Pawali, ensin, mikä Ewangeliumi on, kuinga
ainoalda lumalalda onhankaiMsudesta aiwoittu, jaKristuxen kautta ansaittu, ja lähtenyt ulos: että laitti jotta päälle ustowat,
«e

sen

i.

P. Paivalin Epistola Ephcsilaisten tygö.
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ne tulewat wanhurstaxi, »vaaxi, eläwäxi, autuaxi, ja wapaxi Laista, synnistä ja kuolemasta. Ia näistä on
tolmesa ensimmässesä Lugusi».
Sitte hän opetta »välttämään kaikkia wääriä opetuxia, jotka owat oikian opin tygö lisätyt ja ihmisten
säädyt, että me kaikki yhdcsä Pääsä pysyisimmt wahwana, lujana, toimellisna ja täydellssnä ainsasa Kristukaikki ne owat, niin etten me mitan tarwitze paitzi händä. Ia näistä »n neljännesä Lugusa.
«sa, josa »neillä
Opetta myös hywillä töillä n stoa osottamaan ja syndiä walttämän. Ia hengellisilla aseilla Perkelettä
wastan sotimaan Jolla me »istin alla toiwosa wahwana pysyisimme.
-

i.

Luku.

hänen kauttansa

pawali terwehtä Ephesiläisiä, ja kiitta Iv»
edestä, 11. Rukoile
malata Armowalitzemiscn
ja
heille enambä enämbä walistusta tata Armoa
~

oikein ymmärtäxenst.
l. pawali lEsuxen

Apostoli lukamm, Pyhille', jot-

Kristuxen

tahdon
-3Z> kamalan
Ephesosa asuwat, jaKristuxen lENom.
7.
ustowat.
suxen päälle1 Kor.
1: 1.
2
Kor.
1:2.
*

2. Armo

1:

olkon teille, ja Rauha

meidän Isäldämme,
Va Kristuxelda!
3.

ja

lumalalda

HERralda lEsuxel-

Gal. 1:3. 1 Pet. 1:2.
olkon Jumala ja meidän
Isa, joka
HERran IGsuxen
hengelkaikkinaisilla
on
meira
siunannut

Kristuren
lisella siunauxellaKor.rairvallisisa
1Pet. 1:3.
1:3.
4. Niinkuin hän meitä on sen kautta walin-

kamm.

'

2

nut', ennenkuin mailman perustus lastettu
oli, että me olisimme pyhät ja laittamattomat frakkaudesa hänen edesänsä. 'Rom.z: 29,30.
Kol. 1:23. »Thess. 2:13. 2 Tim. 1:9.
Eph.s-2?. Tit.2.'i2.
swk.i:7Z.
säättänyt
meitä koriatta lapsixen5. Ia on
sa', lEsuxen Kristuxen kautta, hänen hywän tahtonsa jälkeen. *N0,„.8:i5. Gal. 4:5.
6. Hänen kunniallisen Armonsa kiitoxexi,
jonga kautta hän on meitä siinä rakkasi» otolMatth. 3:17. l. 17:5.
lisexi tehnyt.
on
lunastus
hanen werensa
meille
7. Josa
kautta nimittäin, syndein andexiandamus,
hänen Armonsa rikkauden jälkeen, f
'Ap.T. 22:23. Kol. 1:14. Ebr. 9:12.
1 Pet. 1:18, 19» -Z- Rom. 9:23. Eph.2:?.
Phil. 4:19.
8. Jonga hän meille runsasti kaikkinaisen
wiisauden m taidon kautta andanut on.
9. Ia on meille hänen tahtoma salaisuden
hywästä suomastansa llettäwäxi tehnyt, ja sen
*

*

tuottanut edes.§ 'Rom. i6:,s.
Eph. 3: 9. Kol. 1: 26. -j- 2 Tim. 1: 9.
Tit. 1:2. § 1 Pet. 1: 20.
10. Kosta aika täytetty oli, että hän kaikki kappalet pääldistein Kristuxesa yhdistäis, sekä ne jotka Taimaasa, että myös ne jotka
maan päällä owat :
Gal 4:4.
11.Hänesä*, jonga kautta me myösperillisixi tullet olemma -s, jo ennen hänen anvoituxensa jälkeen säätyt, joka kaikki kappalet oman tahtonsa neuwon jälkeen »vaikutta:
«Kvl. 1:20. -j- Nom. 8:17. Kol. 1:22.
12. Että me olisimma hänen kunniansa kiitoxexi, me jotka ennen Kristuxen päälle toilvoimma.
13. Jonga kautta te myös totuuden sanan
kuullet oletta, nimittäin, Ewangeliumin teidän autuudestanne; jonga kamm te myös,
sittekuin te uffoitta, kiinnitetyt oletta lupauRom. 8: is, 16.
xen Pyhällä Hengellä.
Eph.4: zo.
2 Kor. 5: Z.
14. Joka meidän perindömme pantti' on,
meidän lunastuxehemme f, että me hänen omaitzensi» olisimma §, hänen kunniansa kiito*

'

xsxi.

'

2

1- Rom. 8: 23.

Kor.
§5

1: i».

Mos. 7:6.

Sentähden minäkin, sittekuin minä
kuulin siitä ustosta kuin teillä HERran lEsuxen päälle on, ja teidän rakkaudestanne kaikkein Pyhäin tygö.
16. En lakka kiittämästä lumalata teidän
N. 15.

edestänne, ajatellen aina teitä minun rukouriRsm. 1:9. Phil. 1:3.
sani.
1

Thess.

1:2.

2

Thess. 1:3.

17. Että meidän HERran lEsuxen Kristu-

xen Jumala, kunnian Isä, andais teille wiisauden ja ilmoituxen Hengen hänen tuudemi-

ssensa;

l- Ia walaisis teidän ymmärryxenne silmät, että te tiedäisitte mikä hänen kutzumisen.
(Kk)

sa
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l. 2. Luk.
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toiwo on, ja mikä hänen kunniansa peri- let:)
Rom. 5:6,8, l„.
1- Rom. 6:4.
Pyyssänsä.
l.'8: 11. Kol. 2li:, 13. 1.3:1,3.
misen rikkaus on hänen
6. Ia on meidän ynuä hänen kansansa
19. Ia kuinga suuri hänen woimansa meijotka
ja istuttanut miwallisiin menoihin
wäkewän
herättänyt,
dän kohtaamme on,
hänen
jälkeen
woimansa »vaikuttamisen
ustomnm. Kristuxesa lEsuxesa.
Kol. 2: 12.
7. Että hän tulewaisilla ajoilla, hänen y,
20. Jonga hän Kristuxesa »vaikutti, kosta lönpaldisen Armonsa rikkauden, hänen hywy,
hän hänen kuolluista herätti', ja pani istu- desiänsä meidän kohtaamme Kristuxesa lEsumaan oikialle kädellensä Taiwaisi».
osotais.
Ap.T. 2: ,4, ,2. -fPs. »°:i: i Kor. ,5:25.
8. Silla Armosta *« olerra aumaxi tulKol 3: i'. Ebr. 1:3. 1 Pet. 3:2,.
lex, Uston kaurra; ja er re iye teistänne:
21. Kaiken hallituxen ja wallan, ja wäkeJumalan lahjasi on:
wyden, ja herrauden päälle, ja kaiken
'Rom. 3:24. l. 4:'6. Tit. 3:5.
päälle kuin nimiltä taitan' ei ainoasta tasa
9. Ei töistä, ettei yxikän itziänsä kerskaisi.
mailmasa, mutta myös tulewaisesa.
Rom. 3: ,<-, 27. l.4!». 1.5:11. l. n:6.
iKor. it2y, 30. »Tim. 1:9.
«Phil. 2:9, Kol. 2:10.
22. Ia on kaikki pannut hänen jalkainsa ala-,
ie». Sillä me olemma hänen tekonsa', luoja on myös hänen pannut Pääxi kaikkein pääl- dut Kristuxesa lEsuxesa hywiin töihin, joihin
le Seurakunnalle; f
Ps. 8:7.
Jumala meidän on jo ennen waeldamaan walEph.4:
,3.
l.
i:i«.
5:
Kol.
-f
15.
mistanut.
'Ps. 100.3. les. 29:23.
täyttämys,
23. Jota on hänen ruuminsi»,
-Z- Eph. 1:4. l. 4:24. Tit. 2:14.
joka kaikki kaikisa täyttä.
11. 11. Sentähden muistakat että te olitta
muinen pakanat Lihan jälkeen', ja niildä ku,
2. tukU.
tzNttin esinahaxi, jotka Lihan jälkeen ymbäril. Apostoli opetta mitä ftiuri Armo se on, leikkauxexi kutzuttin, joka käsillä tehdän.
päästä wihan lapsesta armo lapstxi. >i Rehoit1 Kor. 12:2. Eph. 5: 8. Kol. 1: 21.
ja
pakanallista
wiheljaisyttä,
ajattelemaan
ta
st»
12. Että te siehen aikaan ilman Kristuxeta oti wastan Rristittyin onnellisutta.
litta, muukalaiset Israelin kyläkunnasta *, ja
myös (herätti) teidän, kosta te kuollet wierat lupauxen Testamendistä, ja ei teillä
-5) olitta ylitzekäymisten ja syndein tähden: woakan ollut, ja olitta mailmasa ilman Ju'Rom. 9:4.
Kol. 2: 13.
malala.
nyt
te
tämän
mailMutta
waelsitta,
Kristuxesa lEsuxesa olet2. Joisa te muinen
13.
joljotka
mambana
olitta, nyt te
jälkeen;
ja
muinen
Paäruhtinan',
ta,
sen
juoxun
man
pääsnet:
weren
oletta
Hengen
sen
kautta
on,
nimittäin,
lähes
la tuulesi» walda
Kristuxen
joka
Sillä
on
meidän
rauhamme,
jälkeen, joka nytepäustoisisa läpsisi» waikutta. t
hän
14.
yhden
ja
on
tehnyt-,
3:6,7.
Koi:
14:30.
molemmista
waiheaidan
'loh.
f
me myös kaikki muinen mei- särkenyt:
Ioh.«: ,6.
3. Joiden
dän Lihamma himossa waelsimma, ja teimme is. Että hän Lihansa kautta wihan otti
Lihan jaToimen Mhdon jälkeen: Ia me olim- pois -: Nimittäin, Lain, joka käskyihin päätetma luonnostamme wihan lapser, niinkuin ty oli f; Että hän kahdesta yhden uuden ihmilois § itze hänesänsä, ja tekis rauhan.
muutkin.
laupiujoka
*Ap.X.lv:36.
rikas' on
Rom.s:i. K 01.1.'20. fK01.2:,4.
4. Mutta Jumala,
Gal. 6:15.
§, Kor. 5:17.
desta, hänen suuren rakkaudensa tähden, jolettä
ne
Rom.
16. Ia
hän molemmat lum«lan kan-j«
la hän on meitä rakastanut,
yhdesä
synnisä
kuollet olim- si»
ruumisa ristin kautta sowimis,
s. Ia kosta me wielä
on
wihan itze kauttansa kuolettanut.
ma', on hän meitä Kristuxen kansa eläwäxi
Ron». <:6. l. «:z. K01.i.«.
wl(sillä
tehnyt s.;
Armosta oletta te autuaxi

sa

*

-

-s

'

xesa

'

sen

'

s

sen

'

seasa

*

sen

'

«:«.

sen

17- Ia

z. Lllk.

Ephefiläisten tygö.'
259
17. Ia on tullut Ewangeliumin kautta rau- hille Apostoleillensa ja PropheMillensa Hengen
Ap. T. 20:
haa ilmoittamaan, teille jotka taambana olil- kautta ilmoitettu on. pakanat
ja
jotka
olit.
pitä kansaperilniille
6.
että
Nimittäin,
läsnä
les. 57:1?.
la,
ja
ja
me
oleman,
yhyxi
Sillä
molemmin
ruumis
hänen
18.
kauttansa
liset
osalliset hänen
2.

,«.

desä hengesä saamme Isää lähestyä.

lupauxestansa' Kristuxesa, Ewangeliumin kautta:
'Gal. 3:14. Eph. 2:15, is.
palweliaxi minä tullut olen JumaJonga
7.
lan Armon lahjan kautta, joka hänen woiman19. Niin erpa re sillen ole wierar ja muukalaiset, waan pyhäin kylänmiehet ja Juwaikutuxesta minulle annettu on. Nom, s.
malan perhe:
Gal. 6: io. Phil. ,: »0.
8. MinuUe, joka kaikein wähin Pyhäin
olen *, on tämä armo annettu f, että miEbr. 12: 22, 23.
20. Apostolein japrophetain perusiuxen* nä pakanain
tmkimattoman Kristuxm
päälle rakerur f, josa IGsus Rristus pa- rikkauden julistaisin, 1 Kor. 15: 9. Gal.,: »6.
Non». 5:2. Eph. 3:1».
Ebr. 4:16. l. 10! 19,20.

loh. 10:9. 1,14:6.

sa
sa

1 Kor.
ras kulmaktwi § on.
22.
§
K.
l
18:
f Ilm. 21:14. Ps.
-

;:

9, i«.

l.

,:

sea-

seasa

2:

«.

1

Tim.

13, ,5.

'

-Z-

1

Ti»,». 2: 7. 2Tim i:,i.

9. Ia jokaitzelle »valkeuteen saattaisin miles.
16:
2:
18.
kä
Matth.
iPet. 4.
osallisus siinä salaisudesa on f, joka ijan2i. Jonga päälle kaikki rakennus toinen toi- kaikisesti on salattu ollut Jumalasi», joka kaikseensa liitelän, ja kasiva pyhäxi Templixi" ki lEsuxen Kristuxen kautta luonnot on. §

HENrasa:
22.

Kor. ;: 17.
2 Kor. 6: 16.
Jonga päälle te myös

lalle asuinslari

*

l. s: 19.

1

Hengesä.

28:16.

*

2 Tim. i : 10.
Tit.
1 Pet. 1: 20.
-j- Roin. ,6: 25. § loh. 1:3: Kol. 1:16. Ebr. 1:
10. Että nyt haldioillejaEsiwalloille miwal'

«.

raketan
1 Pet.
'

Juma2:5.

lisisa Jumala-:» moninainen wiisaus Seurakun-

nan kautta tiettäwäxi tulis.
11. Sen ijankaikkisen aiwoituxen jälkeenssonga
hän Kristuxesa lEsuxesa meidän HERrakuyuttu paka»
noille Ewangeliumita saarnamaan. v. Rukoi- samme osottanut on.
12. Ipnga kautta meillä on uffallns, ja tyle siis että Jumala heitä Rristuren yhteyteen ja
hänen rakkaudensa tundoon kiinnitäis ja wah, gökäymys kaikella rohkeudella, uston kautta
wistaishänen päällensä.
loh. ic>: 9. l. 14: 6.
Eph. 2:18. Ebr. 4 i is. l. 10:19,25
I. sentähden minä Pawali lEsuxen KristH- Nom. 5:
xen fangi f teidän pakanain tähden.
iz. Sentähden minä rukoilen, ettet te minun
»Ap.T. 21: 33» Eph. 4: 1.
waiwaini tähden wäsisssi, kuin minä teidän eKol. 4:3. 2Tim. i:z. destänne kärsin, joka teidän kunnianne on.
Phil. 1:7,13,16.
l. 2: 10. Philem. v. 1.
Phil. 1:14. Kol. 1: 24.
Thess 3: 3.
2. Jos te muutoin kuullet oletta Jumalan
11. 14. Sentähden kumarran minä polweni
armon huonenhallituxesta *, joka minuUe tei- meidä» HERran lEsuxen Kristuxen Isän
puoleen,
Ap. 3. 9: 15.
dän puoleen annettu on.
1.13:2. i Kor. 4: 1.
is. Joka kaikkein oikia Isä on, kuin Taiz. Että minulle on tämä salaus ilmoitu- wahisa ja maasi» lapsixi kutzumn.
ren f kautta tiettäwäxi tehty, niinkuin minä 16. Että hän annais teille woimaa hänen
l. 1: 9,
jo ennen lyhykäisesti kirjoitin:
kunniansa rikkauden jälkeen että te hänen Hengensä kautta wäkewäxi tulisitta, sisälllsesä
Kol. 1: 26. -j- Ap.T. 22: 17, 21.
l. 26: 16, 17. Gal. 1: 11, 1».
ihmisesä. § *l. 6: io. -j- Kor. 4: 16.
taidatte
errä aristus asuis uston kauna
ymmärry,7.
te
lukein
minun
4. Josta
salaisudesa
tma
teidän
Kristuren
s^damisanne.
xeni
18. Että te olisitM rakkauden kautta juurtus. Joka ei ole endisiin aikoin niin ihmisten
lapsille tiettäwäxi tetztv, kuin s« nyt hänen py» net ja perustetut *; Että te selkiästi käsitäisittä
(K k 2)
kalkkein

3. Luku.
l. pawali osotta että hän on

'

"

».

,

'

*

'

».

*

,

:

3. 4- Luk.
kaikkein Pyhäin kansa, mikä leweys ja pituus,
9. Mutta se kuin hän astui ylös', ei ole mija sylvyys ja korkeus olis.
Koi. 2:7. . kan muu, kuin että hän ennen tänne astui ales,
19. Ka Kristuxen rakkauden tundssitta, joka alimmaisiin maan palkoihin.
Iol). 3: '3- 1.6: 6,.
kaiken tundemisen ylitzekäy; että te olisitta kaikella Jumalan täydellifydellä täytetyt.
10. Joka on astunut alas, hän on se joka
20. Mutta hänelle, joka kaikki ylönpaldikaikkein Taiwasten päälle astui ylös', että hän
Ap. T. 2: 33.
sesti woi tehdä, kaiken sengin ylitze kuin me ru- kaikki täytäis.
11. Ia hän on pannur muuramar Aposkoilemma taikka ymmärrämme, sen woiman
rolixi, muuramar propheraxi, muuramat
jälkeen, joka meisä »vaikutta,
jo21. Hänelle olkon kunnia Seurakunnasa,
Ewangelisierixi ', muuramar paimenixi
Ap. T. 2113.
ka on Kristuxesa lEsuxesa, kaikkiin aikoin ja opetrajaxi. f
Tim. 4:5.
ijankaikkisesta niin ijankaikksseen, Amen!
12:
Rom.
7. 1 Kor. 12: 28.
12. Pyhäin täydellisyteen, palweluxen työja Kristuxen ruumin rakennuxeen.
hön,
tukn.
4.
55
4.1: 23. Kol. 1: 24.
1. Apostoli neuwo jokaistakuyumisesansa sowe13. Siihenasti kuin me kaikki tulemma
liasti waeldamaan, erinomattain Hengellisesi,
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'

'

*

'

2

'

usson

teydesä, kullengin annetun armon mitan jälkeen jalumalanPojantundemisen yhteydesä täyde11. waroitta pakanallista elämätä wälttämään ja xi miehexi, Kristilxen täydellisen warren mitan
elämän uudistuxesa waeldamaan.
jälkeen:
I. «>iin minä fangittu HERrasa neuwon
14. Etten me sillen lapset olisi *, jotka horteitä, että te siinä kutzumisesa, johon juisimme ja kaikkinaisilda opetuxen tuuliioa
te kutzutut oletta, niin waellaisitte kuin sopiss wietelläisin f, ihmisten koiruden ja kawaludm
-

kautta, joilla he,meitä. käywät ymbäri saada»
1 Kor. 7: 20.
Phil. 27. Kol.
xensa pettä. I'Kör.l4: 20. -Z- Ebr. iz: 9.
2:
12.
1 Thcss.
is. Mutta olkamme toimelliset rakkaudesa,
ja kasivakamme kaikisa, hänesä joka Pää' on,
2. Kaikella nöorydellä, siweydellä ja pitkäl.
mielisydellä, ja kärsikät toinen toistanne rak- Kristus.
1.5: »3.
,1.
1:
l.
ruumis
Kol.
Thess.
5:1416.
koko
on koottu, ja yhteen
3:
I.
Josta
kaudesa.
siihen li-z. Ahkeroitkat myös pitämään Hengen yh- liitetty, kaiken yhdistyxen kautta kmn
ftn lVaikutuxen)a määrän jälkeen, kuin
teyttä rauhan siten kautta.
4. Rri ruumis ja yxi Hengi f, niinkuin kullakin jäsenellä oii, siitä kasiva ruumis otekin olerra reidän kuyumisesanne yhdenkal- maxi rakennuxexensi» rakkaudesa.
12: 5, ii>.
Nom. 12: 5. 1 Kor. 12: 27.
raiseen roirvoon kuyurur. 12: Rom.
n. 17. Niin minä nyt sanon, ja todistan
4, 11.
Eph.»: 16. -f i Kor.
HERrasi», ettet te sillen waella niinkuin muut
5. Rxi HGRra*, yxi Usto, M 2^aste: pakanat
waeldawat mielensä tyhmydesä.
1 Kor. 12: 5.
joka
*,
ja
kaikkein Isa
18. Joiden ymmärrys pimitetty on, ja owat
6. Rri Jumala
ja
kamm,
ja!
wierandunet siitä elämästä, joka Jumalasta
kaikkein
kaikkein päällä on,
2:
10.
<l.
on, tyhmyden kautta kuin heisä on, ja heidän
4,
iKor. 8:
teisa kaikisa. 'Mal.
sydämensä kowuden kautta
6.
l. 2:12.
l. i»:
1
jokaihelle
meille
on
Armo
annettu
Thess. 4:5.
7. MntM
19. Jotka sitten kuin he olit paatunet, anKristuxen lahjan mitan jälkeen.
noit ylön heitänsä haureuteen ', ja teit kaikkiRom. 12: 3, 6. 1 Kor. 12: i,.
yon
astunut
naista
saastaisutm ylönpaldisessa himosi».
8. Sentähden hän sano: hän
Nom. 1: 24, 26.
wienyt',
fangixi
ja
fangiuden
lös korkeuteen, on
te niin Kristusta ole oppenet:
20.
Mutta
et
andanut.
6«:
Ps.
19.
ja ihmisille lahjoja
21. Jos te muutoin Hänestä kuulet oletta, sa
Kol.»: 15.

'1.3:

i.

fi Mos.

17:

1.

1:

1:

io.

*

"-

*

-

*

'

.

'

hänesa

4. 5-

Luk.

Ephesiläisten tygö.

hänesäon.

opetetut oletta,

niinkuin totuus

lEsi wanha ihmiennen

siä wikoja hyljämian, ja Rristillistä awuja harjoittamaan, v. Erinomattain neuwo han awio-

suxesa
22. Niin pangar pois

nen, jonga kansa re
waelsirra, jo,
ka himoin kaurra exyxisä iyensa turmele.
R0m.6:6. Eph.2,2,3» K01.2:n. 1.3:9.
Ebr. 12:1. 1 Pet. 2: 1. l. 4: 2.
23. Murra uudistakar teitänne reidän
Rom. 6:4. 1.12:2.
Mielenna Hengesä.
päällenne
pukekar
Ia
uusi ihminen,
24.
joka Jumalan jälkeen luoru on, rorisisa
wanhurstaudesa ja pyhydesä.
2 Kor. 5:17.
Kol. 3:10.
25. Sentähden pangat pois walhe, ja puhukan jokainen lähimmäisensä kansa totuutta *;
sillä me olemma jäsenet keffenämme. f
-Zat. 8:16. 1 Pet. 2:1. -i/Rom. 12:5.
26. Wihastukat (a) ja älkät syndiä tehkö ':
älkät andako Auringon lastea ylitze teidän »vi-

'
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wäkea keskinäisten rakkauteen, Hengellisen rak»
kauden esikuwalla, joka on Rristuxen ja Sev»

rakunnan wälillä.
1. gHiln olkat siis Jumalan seurajat, niinkuin
"l- rakkat lapset.
Matth. 5:45,4».
i.vk. 6: 36.
2. Ia waeldakat rakkaudesa; niinkuin myös
Kristus meitä rakasti', ja andoi hänensä ulos
meidän edestämme lahjaxi, uhrixi ja Jumalalle makiaxi hajuxi.
'loh. 13:34. 1.15:1».
1 Thess. 4:9.
1 loh. 3:11,23. 1.4:2c,.
I°Gal. 2:20. Ebr.B: 3' 1.9:14. 1 Pet.3:lB.

3. Mutta huorutta ja kaikkea riettautta, eli
ahneutta, älkät andako teidän seasan mamiMkkan 6, niinkuin pyhäin sopi.
l. 4:25.
häpiällisiä
puheita
sanoja,
ja
hulluja
4- Ia
eli jaarituxia, jotka ei mihingän kelpa *, waan
parammin kiitossanoja.
Mark. 7: ,1.
hanne:
'Ps. 4-5.
Gal. 5: 19.
(n) Eli: los te «vihastutte min »c.
s. Sillä se te tietkät, ettei yxikän huorints27. Älkät andako laittajalle siaa.
kiä,
i Pet. Z-9Mikka saastainen, eli ahne, joka epäju4:
lak. 7»
on *, ole Kristuxen ja Juma28. Joka warastanut on, älkän sillen »vaK 01 .,: 5.
rastako; waan paremmin tehkän työtä', ja lan Waldakunnan perillinen, s
-j- 1 Kor. 6:9, io. Ilm. K. 22: 15.
toimimkan käsillensä jotakin hywää, että hä6. Alkät andako yhdengän pettä teitänne"
nellä olis Mrwitzslvalle jakamista. -Ap.T.i0.34.
*

,

'

1

Thess 4:

11.

2

Thess

3: 8,

12.

turhilla puheilla; sillä senmhden Jumalan wi-

suus-

ha epäuskoisten lasten päälle tule. f

29. Alkon yxikän rietas puhe teidän
tanne lähtekö; waan mitä sowelias f on pa*

Jer. 29: 8. Match. 24: 4. Matth. 13: 5.
tarpexi,
luk.
21: 8. 2 Thess. 2:3. -j- Rom. i : 18.
että
kelwollinen kuulla
rannuxen
Kol. 3:6.
olis. 'Matth. 12,36. Eph. 5:3,4- i Kol. 3:16.
Alkät
olko heidän osaweljensä.
Pyhää
Hengeä
älkät
mur7.
sentähden
30. Ia
Jumalan
8.
Sillä
muinen
te
päiwään
josa
olitta pimeys, mutta nyt
*,
saattako
te
lunastuxen
hellisetkiinnitetyt
te
oletta
walkeus
§
oletm.
waeldakat niin
f
HERrasi»':
asti
Ies. 7:13.
Kor. 3: iz.
1.63:10. -i-R0m.8:i6,23. §2 Kor. 1:22. kuin walkeuden lapset: f
*

se

*

*

,

1 Thess. 1:9.
s loh. 12: 36.
1.5:5. Eph. 1:13, 14.
Kaikki haikeus, ja närkästys, ja wiha,
9. (Sillä Hengen hedelmä' on kaikesa hy«
ja huuco, ja sadatus, olkon kaukana teistä, wydesä ja wanhurstaudesa, ja totudesi»:)
Gal. 5: 22.
kaiken pahuden kansa.
10.
koetelkat
mikä HERralle otollinen
ystäwälliset
ja
Ia
32. Mutta olkat keskenänne
Rom. 12:
laupiat *, ja andexi andakat toinen toisellenne, on.
11. Älkät olko osalliset' pimeyden hedelmät-'
niinkuin Jumala teillekkin Kristuxen kautta
töissä f, waan parammin nuhdelkat:
i-,
tömisä
Kol. 3: 13.
andexi andanut on: f
2:12.
-x Match. 6:14. Mark. 11:25. Phil.
1?. 2 Kor. 6:14. 2 Thess. 3:14.

31.

"

<

».

.

'

>

*

5.

Luku.

?lpostoli waroitta kaikkia yhteisesti, syndi»

-j- Rom. 13:12.

(Kk 3)

1 Kor.

5: 3. l." io:

Ebr. 9: 14.

12.

20.

Sillä
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Sillä mitä salaa heildä tapahm,

,2.

se on

Että hän

25.

5- 6. Luk.

sen pyhitäis, ia on sen

jo puh.

häpiä sanoakkin.
dismnut weden pesosi» sanan kautta.
tulewat,
ne
kaikki
ilmei
he
kosta
Mutta
loh. 3: 5. Tit. 3: 5. 1 Pet. 3:
13.
27, Että hän saamis itzellensä kunniallisen
walkeudelda rangaistan; sillä kaikki kuin ilmei
21.
Seurakunnan, jolla ei saastaisutta, eikä ryploh. 3:
tule, se on »valkeus.
Heraja
jopyä
ole'', eli jotakuta muuta senkaltaista, waan
sano:
sinä
14. Sentälhden hän
nim
§,
ja
että
makar*,
nouse f kuolleista
hän pyhä ja laittamatoin olis.
ka
«.

«,

Aristus sinua walaise.
-j- les. 60: i. 1 Kor. 15:

.

Korl. ».4:7 Eph. 1: 4. Kol. 1:
Kol.
1.
3:
28.
4.
Miehet pitä «aimojansa rakastaman,
§Rom. 6: 4, 5. l. 13: 11. Eph.2: 5. niinkuin omia ruumimnsa: Joka wäimoansa
14. Nnn katzokat, että te »visusti waellatte, rakasta rakasta itziänsä.
et nlinkuin tyhmät, waan niinkuin wiisat:
29. Sillä ei yxikän ole omaa lihaansa kol6 Kol.
kan »vihannut, »vaan elättä ja holho sitä, niin4: 5.
16. Ia hangitkat teitänne ajallansa; silla kuin myös HERra Seurakundaa.
z,. Sillä me olemma hänen ruuminsa jäseaika on paha.
olko
taitamattomat,
net-, hänen lihastansa, ja luistansa.
,7. Älkät sentähden
mssä
Kör. 6: 15.
waan ymmärtäwäiset,
HERran tahto
2.
Rom.
12:
z,.
pitä
on.
Sentähden ja ihmisen andaman ylön
paha
juopuko
josta
miinasta',
Isänsä ja äitinsä, »vaimoonsa sidottu ole18. Ia älkät
täytetyt
(Pyhällä)
ja ne kaxi tulewat yhdexi lihari.
waan
olkat
man
tule,
meno
San. l.»: 1. l. 23: 29, 30.
1 Mos. 2: 24.
Hengelle:
Match. ,9:5. . Mark. 7.
'

Rom. 13:

«.

"

«.

3,

se

'

>

,

*

les. 5:

«:

i«,

2,.

Luk.

2i:

34.

i

Kor 6: 16.

keskenänne Psalmeilla, ja 32. Tämä salaisus on suuri; mutta minä
Ia puhukat
kiitoswirsillä, ja hengellisillä lauluilla, »veisa- puhun Kristuxesia ja Seurakunnasta.
3;. Kuitcngin rakastakaa myös kukin teisti
ten ja soittain HERralle teidän sydämessänne.
,6.
Kol. 3:
wäimoansa niinkuin itziänsä; mutta peljätkän
waimo miestänsä.
20. Kiittäin aina Jumalala ja Isää, jokaitzen edestä, meidän HERran lEsuxenKristuxen nimeen: Kol. 3: i17. Thess. 5: v.
6. Luku.
Ebr.,3: 15.
Pct. 2:5.
i. pawali muistutta lapsia ja wanhembia, pal21. Ia olkat toinen tmsellenne alammaiset'
ja isändiä, heidän wclwoUssudcstansa.
kollisia
pelwosa.
5:5.
Pet.
Jumalan
Neuwo jokaista hengellisillä sotaastllla iyiäw
n. 22. Waimot olkan omille miehillensä a- v.sä warustamaan
ui. päättä Epistolan muuto
lammaiset', niinkuin HERralle:
millä erinäisillä muistutuxilla, ja rauhan toi19.

»

*

»

Mos. 3: 16. I Kdl. 14: 34- Ksl.,: 18. wotuxella.
Tit. 2: 5. 1 Pet. 3: 1.
Sillä
mies on waimon pää, niinkuin I. hapset, olkat kuuliaistt teidän wanhimmil,
23.
lenne HERrasa; sillä se on oikein.
Kristus on Seurakunnan pää*: ja hän on ruuKol
2».
12:
i
Rom.
35. Kor.
min wapahtaja.
ja
äitiäs s,d'oka on en2.
Kunnioita
Isääs
1:
Eph.
i»,
,5.
22.
1.4:
1. 12:
'

I

"

Kol.

,:

»:

,1.

i:

iz,

24.

24. Mutta niinkuin Seurakunda on Kristi»
waimot pitä miexelle alammainen, niin myösoleman.
hillensä kaikisa alammaiset

jolla lupaus on:)

simmäinen kästy,

«2M05.20:i2. ZM05. 5:16. Syr.3:y,

Match. 15:4. Mark. 7:10.
3. Ettäs menestyisit, ja kauwan eläisit maan

Miehet rakastakat teidän »vaimojanne *, päällä. te
Isät älkät yllyttäkö teidän lap»
niinkuin myös Kristus Seurakundaa rakasti, 4. Iawchaan,
waan kajwattakat heitä kusianne
ja annoi ulos itzensa hänen edestänsä, f
ulu»
K,l.
,z. i Ptt.z: 7. t<v«l.l: 4.
25.

'

,

»

,:

rituxesa

ja HERran

g Mos. 6:7,2a.

nuhtesa. f

'

P5.78:4.

Kol. 3:21.

San.l. 29:17.
5. Palweliat, olkat kuuliaiset teidän ruumil*, pelwolla ja wapistuxella,
lisille Isännillenne
sydämenne
yxikertaisudesa, niinkuin
teidän

Kristuxelle.

'K0t.3:22.

Tlt.^?.

1 Tim.6:l.

edesä paltvellen, niinkuin ihmis-

6. Ei silmäin
ten mieldä noumin;

waan niinkuin Kristuxen
palweliat, tehden sydämestä mitä Jumala

tygö.

la *,

ja wanhurstauden rindaraudalla puetetut.

*

15.
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Evhesiläisten

6 Luk.

Ies. ,1:5. Luk.

12:

35.

1

Pct.

Ia jalat walniixi kengitetyt,

rauhan

Ewangeliumim.

1:

13.

saarnamaan

Mutta kaikisa ottakat Uston kilpi, jolla
»voitta sammutm kaikki sen ruman tuliset
nuolet.
17. Ia ottakat päähänne autuudenrautatakki "°, ja Hengen miekka f, joka on Jumalan
Iss. 59:17. 5 Ebr. 4:».
sana:
18. Ia rukoilkat joka aika kaikella rukoilemisella ja anomisella Hengesä, ja siinä walwokat kaikella ahkerudella ja rukouxella, kaikkein Pyhäin tähden, Mark. 13:33. Luk.iz:i.
Rom. 12:12. Kol. 4: 2. 1 Thess. 5:17.
19. Ia minungin tähteni, että minulle pu16.

te

-

tahto.Hywällä
mielellä palwellen HERraa, ja
7.
ei ihmisiä.
8. Tieten, että mitä hywää kukin teke, sen
hän on jällen HERralda saapa *, olkon,o.orRvm. 2:6. 1 Kor. 5:
ja eli ivapa.
te
Isännät,
tehkät myös niin heitä
9. Ia
kohmn, ja pangat pois uhkauxer; tieten, että hetta annemisin awoimella suulla rohkiasti puteidän HERranne on myös Taiwahisa, jon- huaxeni', ja niin tiettäwäxi tekisin Ewangeli*Ap. 3.4:25. Kol. 4:3.
umin salaisuden.
ga edesä ei ole ihmisen muodon katzomusta.
2 Aika K. 19:
62
Thess.
3:'.
zMos.io:!?. Ap.T.
7. Wiis. 8.
äo. Jonga käskyläinen' minä näisä kahlei5yr. 35:16.
10:34. R0m. 2:11.
minä niisä rohkiasti puhuisin,
Gal. 2:6. Kol. 3:25. 1 Pet. 1:17.
sa olen f, ettäpuhua
11. io. Wiimein rakkat weljeni, »lkat wätule.
niinkuin minun
'2 Kor. 5:2°. s Ap. T. 28:,«.
kewät HERrasi», ja hänen wäkewydensä woim. 21. Mutta että te myös tiedäisitte, mi«asa.
päällenne
11. pukekar
kaikki Jumalan sö- nun tilani, ja mitä minä teen, kaiken sen on
maser', «ra te perkelen kalrvalira paalle- Tykikus*, minun rakas weljeni, ja ustollinen
palwelia HERrasa, teille tiettäwäxi tekewä.
kitrkamisia woisirra seisoo, wastan
Kol. 4:7.
2
Kor.
6:
Rom. 13:
7. Kol. 3:
1 Thcss. 5:8.
22. Jonga minä teidän tygönne lähetin *,
12. Sillä ei meillä ole sota werta ja Lihaa sen syyn tähden että te saisitta tietä, meidän
wastan, waan Pääruhtinoim ja waldoja was- tilamme, ja hän teidän sydämenne lohdutais.
'

*

,

:

'

i,.

«.

*

'2 Tim. 4« 12.
tan, mailman Herroja wastan, jotka tämän
mailman pimeydesä wallitzewat', pahoja hen23. Rauha olkon weljille, ja rakkaus Uffon
kansa, Isäldä lumalalda, ja HERralda
l. 2:2.
giä wastan Taiwan alla. (»)
(2) Eli muutama»'»» selityxen jälkeen: HengelWH lEsuxelda Kristuxelda!
pahntta wastan Knwallifisa asioisa.
14. Armo olkon kaikkein kansa, jotka mei'

Ssntähden ottakat kaikki Jumalan fo- dän HERraa lEsusta Kristusta lakkamata
*, että te moisitta hahana päiwänä rakastamat. Amen!
Kirjoitettu Roinista Ephesiläisten tygö Tyja kaikisa asioisa pysywäiset oli'wastan,
seisoa
2
Kor.
10:4.
sitM.
kikuxen kansa.
14. Niin seisokat wyötetyt kudeista totuudel13.

tnaset

'

P. Pa-
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i.

Lus.

Epistola
P. Pawalin
Philippiläisten tygö
Esivuhe.

Hsa
Pawali kiitta Philippiläisia, ja neuwo heitä pysymään ja waeldamaan oikiasa Ustosa
ja rakkaudesa kaswamaan. Mutta etta wäärät Apostolit, ja töiden opettajat aina Ustoa
wahinaoitta
ppMwät, waraa hän heitä niistä. Ia osotta heille moninaiset saalnajat, hywät ja pahat:
myös itzesja
Opetuslapsistansa:
myös
niin
Tiinotheuxesia Epaphrodituxesia, 1. ja 2. Lugusa.
tänsä ja
3. Hylkä hän uskottomain ja ihmisten wanhurstaudesa, josta wäärät Apostolit opettalvat. Ia
itzes
tänsä, että hän oli senkaltaisesa wanhurstauden ennen myös kuuuiallisesii elänyt, mutta ci kuitengan nyt smä
lukua pidä, Kllsiuxen wauhulstauden suhten, jonga hän Uston lautta saanut on: sillä toinen teke ainozsti watza» jumalaxi, ja saatta Kristuxen ristin wihollisexi.
4". Nemv» hän heitä rauhaan, ja hywää», ulkonaiseen mcnvon jokaista kohta», ja kiitta heit» lahjansa edes.''
ta, luin he hänelle lähettänet olit.
Epistolasa P.

sano

sano

se

-

9- Ia sitä rukoilen, että teidän rakkaudenne
enämmin ja enämmin yldäkplläisexi tulis
1.
li.
kaikinaisesa
tundemiscsa ja ymmärrrxesä.
Ilmoitta si.ntä Jumalala heidän tähtensäic>. Että te koettelisitta mikä paras olis* m
giudensa olewa» Kwanaeliumillc nicnesiyxexi.
iii. Neuwo hieta yximiclisytcen ja wahwuteen.
olisilta wiipitömät *, ei kellengän pahennuxm
3iom. 2: ,z.
1. pawali ja Tmwcheus lEsuxen Kristuxen Kristuxen päiwään asti:
f Rom. 12: 1, 2.
38» palweliat, kaikille pyhille Kristuxesa
11. Täytetyt wanhurstauden hedelmillä',
lEsuxesa, jotka Philippisä owat, ynjotka
1 Kor. 1: 2.
lEsuxen Kristuxen kautta teisä tapahtu»
nä Pispoille ja palwelioille
2. Armo olkon teille jaRauha, lumalalda ivat, Jumalan kiitoxcxi ja kunniaxi. f
loh. 15: 4, 5,8. Eph. 2: 10. 1M.2: n.
meidänilsäldämme, ja HERralda lEsuxelda
-j- Matth. 5: 16. Eph. 1:1,.
Kristuxelda. Rom. 1:7. Kol.i: 2. 1 Pct. 1: 2.
11.12.
Mutta minä tahdon, että te rakkat
3. Minä kiitän minun Jumalalani niin liweljet,
tiedaisitte
stin kuin minä teidän muistan, Rom. 1:1°. tunet owat, owatettä ne kuin minuUe tapah1 Thess. 1: 2.
1 Kor. i: 4. Eph. 1:16. Kol. 1: ~
enämmäri Ewangeliumin
menestyxexi tullet.
2 Thess. 1: ;.
13. Niin että minun siteni owat ilmei tullet
4. (Aina kaikisa minun rukouxisani teidän
Kristuxesa koko Raastuwasa ja myös kaikille
edestänne, ja rukoilen ilolla. ) Rom. 1: 8.
5. Etta te oletta Ewangeliumista osalliftxi muille.
14. Ia että monda weljeäHEßrasa', minun
tullet, ensimmäisestä päiwästä niin tähän asti:
6. Sen totisesti tieten, että se joka teisä on siteistäni tvahtvistetut', owar paljo rohkiamhywän työn alkanut, on sen lEsuxen Kris, maxi tullet pelkämätä sanaa puhumaan.
Eph. 3:13. 1 Thess. 3:3.
:
loh. 6: 29.
tuxen päiwään asti päättämä
Muutamat
myös
5.
tosin saarnalvat Kristusta kakohtullinen teis7. Niinkuin minulle on
tä kaikista niin ajatella, sentähden että minä teudesta ja riidasta; mutta muutamat hywästeidän sydämesäni pidän, sekä minun kahleissa- tä tahdosta.
16. Ne ilmoitMwat Kristusta eripurassudesni *, että Ewangeliumin edes wastauxessa ja
jotka
kaikki,
minun kansani t"i " Mhmlla sydämellä, waan l«ulewat niin
wahwistuxesa, te
llsäwansa minun sitehini murhetta.
Eph. ,: 1.
Armosta osalliset oletta.
2
Ebr.i»:,.
18.
Tim.
1:8.
Mutta nämät rakkaudesta; sillä he tie3,
Kol. 4:
todistajani,
että
ll.lnun olewan panduna Ewangeliumin
on
miuun
Mwät
8. Silla Jumala
pohjasta
teitä
sydämen
kaikkia
millä
lEsuxesa edeelvastannsexi.
Rom. ?: 1.
Kristuxesa halajan :
18. Mii.

Lum.

pawali terwehdcttyänsaphllippiläisia, kiit-

*

'

*

,

'

*

'

I. 2.
18.

Luk.

Mitasta siis? että Kristus kuitengin il-

moitetun,
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Philipviläisteu tygö.

ehkä kuinga se tapahtu, joko se olis
eli totudella: niin minä siitä iloitzen,

muodoxi,
ja »vielä mhdon iloim.
19. Sillä minä tiedän sen minulleni joutuman autuudexi teidän rukouxenne', ja lesucnvun kautta.
xen Kristuxen Hengen
2 Kor. 1: 11.
20. Niinkuin minä ikäivöiten odotan ja toiwon, etten minä misän häpiään tule; ivaan
että Kristus nyt, niinkuin ainakin, kaikella
lvapaudclla minun ruumissani ylistetän, joko
elämän eli kuoleman kautta:
21. Sillä 2>ristuo on minulle elämä, ja
kuolema on minulle woirro.
22. Mutta jos Lihasa elää", se on minulle
tarpellinen, ja mitä minä walitzen, en minä

32.

Ja pysytte siinä kilwoituxesa kuin te mija nyt minusta kuuletta.

nusa näitte,

2.

lUktt.

wielä philippiläisiä yximie<
lisyteen, janöyrytecn, Rristuxen esimerkillä, n.
pawali neuwo

1

Ruuliaisuteen, rarsiwallisytcen, ja nuhtettomaan
elämään, iii. L.upa läheltä heidän tygönsä Timotheuxen, ja myös ilze tulla, mutta
nyt

läheltä

ensin Epaphrodituxen.
1.
siis joku neuwo on teidän tykönänne
Kristuxesa, jos joku rakkauden lohdutus, jos joku Hengen osallssus, jos joku sydämellinen rakkaus ja laupius,
2. Niin täyttäkät minun iloni, että teillä
olis yxi mieli, yhtäläinen rakkaus, ja te olisitM yximieliset ja yhtäpitäwäiset. Rom. «: 16.
2 Kor. 10: ;.
l. iZ: Z. 1 Kor. 1: io. Phil. 3: 16.
tiedä.
1 Pet. 3.8.
23. Sillä molemmilda minä ahdistetan: Minä halajan raälda erira, ja olla kristuxen
3. Alkät tshkö mitan riidan eli turhan kunnian kautta, waan nöyrydesä pitäin toinen toikansa sillä paljo parambi olis.
2 Kor. 5, 8.
parembana kuin itzensä.
Rom. 12: 10. 1 Pet» Z: Z.
mrpellisembi
paljo
on Lihasi» olla
24. Mutta
teidän tähtenne.
4. Ia älkän jokainen omaa parastansa katzoko,
piminä
että
waan myös toisen parasta. 1 Kor. 10: 24.
totisesti,
tiedän
minun
25. Ia
tä oleman, ja teidän kaikkein kansanne pysy5. Rullakin olkon ajarus kuin Rrisiumän 5, teidän menestyxennne ja ustonne iloxi. rella lesuxella oli:
Matth. n: 25.
'

--

se

sensa

'

se

1 Pct. 2:21.
l. 2: 24.
1 loh. 2:6.
6. Joka, waikka hän oli Jumalan
Että teidän kerstamisenne olis yldäkylläinen Kristuxesa lEsuxesa minusta *, minun sa, ei lukcnnut saalihixi Jumalan kaltainen
läsnä olemiseni kamm mas teidän tykönänne. olla: loh 1:1,2. l. 17: f. 2 Kor. 4: 4.
'

26.

Kol. 1: iZ. Ebr.. 1:
7. Waan alensi* itzensä, otti orjan muoEwangeliumille sowelias on *, et- don päällensä f, ja tuli muiden ihmisten wertaiKristuxen
jos
tä
minä tulen ja näen teidän, eli poisa ol- sexi.
"Ps 2,: 7. Ies. 53: 3. Dan. 9: 26.
yhdesä
lesani, saan kuulla teistä, että te oletta
t les. 42: 5. l. 49: 3,6. l. Z2: iZ.
Hengesä ja yhdesä sielusi» meidän kansamme EHes. 34: 23. Zak. 3: 8. Matth. 22: 23.
wangeliumin Ustosa kilwoitellet.
1 Mos. 17:1.
Nom. 1: 4. l. iZ: 3, 8- Gal. 4:4.
1:
1 Kor. 7: 20. Eph. 4: 1.
10.
Kol.
8. Ia löyttin menoisa niinkuin ihminen, nöy,
rytti itzensä f, ja oli kuolemaan saakka kuu1 Thcss. 2: 12.
l. 4: 1.
20. Ia älkät andako misän peljätettä tei§, ja Ristin kuolemaan asti..
liainen
s Ebr. 2:
tänne wastanseisojilda: joka losin heille kadotu9, 14, 17. f loh. 10: 18
Ebr. 12: 2. § Matth. 26: 39, 42.
xen merkki on; mutta teille autuudexi,ja se on
lumalalda. Nom. 8.17. 2 Thess. 1:5, 6,11. 9. Sentähden on Jumala hänen myös koi
29. Sillä teille on lahjaxi annettu Kristuxen rottanne* ja andanut hänelle nimen, joka kaikpuolesta, ei ainoasti että te hänen päällensä kia nimiä suurin on:
Ps. no: i 7.
uskotta, mutta myös kärsittä hänen tähtensä. les. 53: 12. loh. 10:17. l. 17: 1, 2: Z.
(Ll)
Ap.T. 5:41. Nom. Z: 3.
Ap.T.
2

iii. 27.

Kor.

1:

14.

l. Z:

12.

Ainoasta käyttäkät itzenne niinkuin

*

*

*

,
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2. 3. Luk.
lapsi
Ap. T. 2:33. Eph. 1 2Q, 21. Ebr. 1: 4. sa; sillä niinkuin
Isänsä kansa on, niin
l. 2- 9.
on hän minun kansani Ewangeliumisa palwelie». Että lEsuxen nilneen pitä kaikki polwet lut.
jotka Taiwaasa, ja
heitänsä kuniarmmal,',
23. Tämän siis minä toiwon lähettäiväni,
ja
päällä,
maan
maan alla owctt. Ies. 45:23. kosta minä olen asiani toimittanut.
11. Ia kaikki kielet pila tunnustuman, että
24. Mutta minä ustallcm HERran päälle,
minä itzekkin olen pim luiewa.
on
että
HENra,
Isän
Jumalan
lEsus Kristus
2:
Ap.
T.
N°m.
Waan, minä olen nähnyt Mrpellisexi
14:
9.
2?.
kunniaxi.
teidän tygönne lähettä »veljeä Epaphroditusta,
Ilm. K. 5:13.
'

*

.

*

:<.

11. 12. Sentähden, minun rakkani, niinkuin
te aina oletta kuuliaiset ollet, (ei ainoastansa
minun läsnä ollesani mutta nut paljo enämmin
minun poisi» ollesani,) lanrakar pclvoolla ja
«vapisiuxella, erra ee auruaxi rulisirra:
13. Silla Jumala waikuua reift', sika

rahdon erra roimiruxen, hänen halvan suo-

sionsa jälkeen.
14. Tehkät kaikki
*

,

Ebr. 13: 21.
napisemam ja kampaile-

Kor. 3: 5-

joka minun wirkaweljeni ja somkumpanini,
ja teidän myös Apostolinne on; joka minua
myös Mrpesani autti:
26. Sillä hän ikäwöitzi kaikkia teitä, ja oli
kowin surussansa, että te hänen sairaxi kuullet
olitta.
27. Ia tosin hän oli jo kuokma kielissä; Mutta Jumala armahti hänen päällensä; ja ei ainoasta hänen, waan myös minun päälleni, et,
,

ten minä murhetta murhen päälle olisi saanut.
ja yxiwa28. Sentähden olen minä hänen sitä pikemkaiset, nuhlettomat Jumalan lapset pahanel- min lähettänyt, että te mas hänen saisitta nah,
kisen ja nurjan sukukunnan kestellä *; joiden da, ja iloitzssttm, ja minulla myös wähembi
te paistakat niinkuin kyntilät mailmasa,f murhetta olis.
-j- San. l. 4: 18.
1 Pet. 2:12.
29. Niin ottakat händä HENrasa wastan
kaikella ilolla, ja pitäkät senkaltaiset kunniasi»:
Matth. 5: 14. l. iZ: 16.
,6. Että te elämän sanasi, pysyttä; minul- 1 Kor. 9: 14. l. 16: >8. Gal. 6:6. 1 Thess. 5: 1^
1 Tim. 5: 17.
Ebr. 13, 7, '7.
le Kristuxen päiwänä kerstamisexi*, etten mityön
työtä
juosnut
olisi,
nä hukkaan
eli turhaan
tähden oli hän niin
30. Sillä Kristuxen
1 Thess. 2: iy, 20.
1 Thcss. 3- s. kuolemata lähestynyt, ettei hän hengesmnsä totehnyt, f
mata:
15. Että te

olisitM laittamattomat

seasa

*

'

s

Ia jos minä uhramisin teidän uhrin
ja uston palweluxenne tähden, niin minä iloitzen jariemuitzen kaikkein teidän kansanne, f
2 Tim. 4:6.
1 Thcss. 2: 8.
5 Kor. 7: 4.
iloitkat
tekin
minun
Sentähden
kansani
18.
ja riemuitkat.
m. 19. Mutta mina toiwon HERrasi» lEsuxesa, että minä pian Tlmocheuxen teidän tyttönne lähetän *, että minäkin ihastuisin, koska minä tietä saan, kuinga teidän tilanne on.
'

17.

"

tellut, että

palwellut.

hän olis

3.

Luku.

3lpostoli neuwo

wääriä

2

l.

minua teidän puolestanne

opcttaita

wälta»

maan, ja Rristuxesa uston kautta wanhulMut»
11. apetta uston kuuliaisudesa
ta eyimaän.
waeldamaan ja snrutromutta karttamaan.

sa
rioimn,

minun weljeni, iloitkat HERraEctä minä teille yhdellä mwalla
en minä siilä sumu; silla se teke tei*.

k
M T.":
2 Kor. »3: n.
mie,
dän »vahwemmaxi.
yxi
jolla
minulla
ketän,
ole
Phil. 4:4.
2Q. Sillä ei
1
joka
1
Pct.
ja
niin
murThess.
5:16.
on,
ivisusti
li minun kansani
4:13. lak. 1:2.
2.
teitänne
koirilda, kawahtapitä.
Kawahtakat
hen teistä
pahoilda
työmiehildä',
e,
teitänne
*,
kat
kawahkaikki
21. Sillä he etziwät
ia
poisleikkamisesta.
onmt.
takat
kuin
lEsuxen Kristuxen
iliitä
l. 13: 5. l Tim. 4: n, ls.
les. Z6: 10. 2 Kor. 11:13.
1 Kor. 10: 24.
*,
22. Mutta te tiedätte hänen koettelemuxenz. SM me olemma ynlbärileikkausjotka
'

'.

'

.

omaansa

.

.

'

se

Philippiläisten tygö.
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jotka Jumalala Hmgesa palweieniNla f, m Kristuxesa lEsuxesa ilmoitetan. §
Ps. 45: ii. i.vk. 9: 62. 1 Kor. y 26.
kerstamma meitämme Kristuxesa lEsuxesa; ja
16.
5 Mos.
emme turwa lihaan:
-Z- 1 Kor. 9: 24. 2 Tim. 4:7. § Ebr. 3: 1.
R0m. 2:29. 1.4:11,12. -s loh. 4: 23, 24.
11.15. Niin monda siis kuin meistä täydellis4. Ehkä minulla 01, johon minä lihasakin tä on, ajatelkamme niin; ja jos te toisin ajatturman. Los soku näky lihaan ustaldawan, telettä, niin Jumala on sen teille ilmoittama.
Ap. T. 23: 6.
16. Kuitengin että me yhden mitan jälkeen
minä paljo enämmin:
:

'

,°:

2 Kor. 11'.21,22.
päiwänä
«mbärikahdexandena
Kansasta,
olen
*,
leikattu
Israelin
Venlamin sugusta: Hebrealainen Hebrealaisista,
Lain jälkeen Phariseus,
5 Mos. 17:12.
6. Kiiwaudesta Seurakunnan »vainoja*,
wanhurstaudesa, joka Laista tule, laittamaton,.
«Ap.T. 8:3. l.y:i. 1.22:4. Gal. 1:13,14.
7. Mucm ne kuin minulla olit »voittona,
olen minä Kristuxen tähden wahingoxi lukenut.
8. Sillä minä luen kaikki wahingoxi, sen
ylönpaldisen Kristuxen lEsuxen minun HERrani tundemisen suhten, jonga tähden minä
olen kaikki wahingoxi lukenut, ja ne raiskana
pidän että minä Kristuxen woitMssin,
9. Ia hänesä löyttäisin, ettei minun lvanhurstaudeni Laista olisi, waan joka tule Uskosta Kristuxen päälle, nimittäin, se wanhurs-

1.26:4,5.
5. Joka

Noin. 11:1.

'

siinä

mäellämme *, johon me joutunet olemja että me yximielsset olisimma. f
s Gal. 6:16.
Rom. 12:16. l. iZ:Z, 7.
1 Kor. 1: io. Phil. 2:2.
1 Pet. 3: 8.
»veljet,
rakkat
Seuratkat,
minua*, ja
17.
katzokat niitä jotka niin waeldawat, kuin me
teille esikuwa olemma. f
1 Kor. 4:16.
l. 11:1. 1 Thess. 1:6. -Z- 2 Thcss. 3: 9.
1 Pct. 5:
3.
18. Sillä monda waeldawat, joista minä jo
usein olen teille sanonut *, ja nytkin itkein

ma,

"

sa-

non, he owat Kristuxen Ristin »viholliset: f
n Rom.
16:17.
1' Gal. 6:12.
loidenga
loppu
on
kadotus, ja heidän
19.
jumalansa,
ja heidän kunon
heidän
watzansa
niansa joutu heille häpiäxi*, jotka maallisia
rakastamat, f
'Hus. 4:7. 2Kor. n: ,2,15

-s-Rom.

3: Z. l. 16: 18.
meidän menomme on Taiwan
josta me m-oös
HEA,

joka lumalalda Uskolle omistctan.
Rom. 1: 17. l. 3: 21, 22. l. 9: 30»
l. 12:3, :c.

taus

20. tNurra

raa lEsusta aristusta odotamme: 1>
ylösnousemija
Ebr. 13:14. -j- 1 Kor. 1: 7. Eph. 2:6.
tumxeni,
10. Händä
hänen
ja
osallisutta,
Kol. 3:3. 1 Thess. 1:10.
woimaa,
kossensa
kärsimisensä
ka minä tulen hänen kuolemansa kaltaistxi:
21. Joka meidän heikon ruumimmekirkasta*,
Rom. 6:3,4, Z. l. 8:17. 2 Kor. 4: ic>, 11. että se hänen kirkkan ruuminsa kaltainm okls,
1 Pet. 4: iZ.
H Tim. 2: 11,12.
sillä woimalla, jolla hän myös woi kaikN
ii. Jolla muodolla minä kuolluitten ylösitzellensä alemmaisexi tehdä.
«1 Kor. iZ: 26,27.43.48,51. Kol. 3:4.
nousemisesi» tulewa olen.
12. Ei niin että minä sen jo käsittänyt olen,
1 loh. 3: 2.
eli jo täydellinen olen; mutta minä ahkeroitzen
4 tuktt.
suuresti, että minä sen myös käsitäisin, niinkuin minäkin lEsuxesa Kristuxesa käsitetty
i. pawali neuwo lujuteen> yxi»uielisyteen, ,'a
olen. Kork.w. 1:4. loh. 6,44. iT»m.6:l2.
muihin kristillisiin awuihin. il. Zllstä ph,liw
13. Minun »veljeni, embä minä pidä itzeni piläisten hywäntahtoisutta händä kohtaan
ui.
paatta tämän lähetyskirjansa tawallisella toisitä käsittänen:
wotuxella14. Mutta yxi on se, minä unhohdan nekuin takaperin owat ', ja kokotan niiden pe- I. MnMhden minun rakkat ja ihanat tveljeni, minun iloni ja minun Kruununi'
rän kuin edesä owat, ja samoan eteen pannun määrän jälkeenf, sen kallin tawaran jäl-. stisokat niin HERrasi» s, minun rakkani.
'1.2'.i6. i Thess. 2:19,20. fiKor.is,-^.
keen, joka Jumalan kutzumistn kMta ylhäldä
(Ll 2)
2. Eus,
"
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Euodim minä neuwon, ja Syntykestä mi12. Minä taidan nöyrä olla, ja taidan myös
na.2.neuwon, että he HERrasi» ylimieliset olisit. korkia olla: Minä olen aina ja kaikisa harjoi3- Ia minä rukoilen sinua minun ustollinen tettu, taidan mwittu olla ja isom, hyötyä ja

P. Pawalin

kumpanini, ole niille awullinen, jotka minun köyhtyä.

kansani Ewangeliumisa kilwoitellet

1

Kor. 4:11.

2

sen

Kor. 11:27.

kautta joka minun
owat, yn13. Minä woin kaikki
nä Klemetin ja muiden minun auttajaini kan- wäkewäxi teke, Kristuren.
sa, joiden nimet elämän Kirjasi» owat. f
14. Kuitengin te teittä hywin, että te mi«
*l. 1:27.
IllN. K. 3: 5. 1.17:8. l.2°:i2,is. nun mukheni päällenne otitM.
l. 2l: 27.
15. Mutta tePhilippiläiset tiedätte, ettei en4- Iloitkat aina HERrasi»: ja taas minä sin Ewangeliumin alusta, kosta minä Maseiloitkat.
l. 3:'.
1 Thess. 5:16.
doniasta läxin, yxikän Seurakunda mimille
5. Olkon teidän siweydenne kaikille ihmisille mitan ollut jakanut andamisesa ja ottamise,
'

-s

sanon:

*

te:
Kor. n: 8,3.
sa waan ainoastansa
HERra on läsnä.
16. Sillä kosta myös minä Thessalonikasa
niistän murehtiko, waan olkon teidän anomuxenne kaikisa asioisa Jumalalle tiet- olin, lähetitte te kerran jakaxi minun Mrpeni.
täwa *, kaikella rukouxella, ja pyytämisellä
17. Ei niin että minä lahjoja pyydän, waan
kiitoxen kansa:
Matth. 6:25. ahkeroitzen sitä, että teidän lugusanne ylitzen-

tiettäwä:

',

,

6. Älkät

1

Pet.

5: 7.

7- Ia Jumalan Nauha

joka ylitze kaiken

ymmärryren käy, warjelkom teidän sydämenne ja teidän taitonne Kristuxesa lEsuxesa.

'loh. 14:27,

Eph. 2:14.

wuotawa hedelmä olis.
Tit. 3:14.
18. Sillä minulla on kaikki, ja yldakyllä:

minä olen täytetty, sitte kuin minä Epaphrodituxelda sain sen kuin teildä lähetetty oli, ma-

kian hajun,

otollisen

ja Jumalalle kelwollisen
y:
2 Kor.
>2.
Ebr. 13:16.

8. Wielä, rakkat weljet, mikä tosi, mikä uhrin.
kunniallinen, mikä oikein, mikä puhdas, mi19. Mutta minun Jumalani on teille andakä otollinen on, mikä hvwin kuulu, jos joku wa hänen rikkaudestansa kaikki teidän tarhywä tapa, ja jos joku kiitos on, ajatelkat penne, Kunniasi», lEsuxen Kristuxen kautta.
Kor, y: 8.
niitä.
Rom. 12:17. 1.13:13.
ja
opitta,
2Q.
myös
ja
te
kuuill.
saitta,
Mutm Jumalalle ja meidän Isäl,
9. Mitä
litta, ja nähnet oletta minusa, se tehkät, niin lemme olkon kunnia ijankaikkisesta ijankaikkisehen, Amen!
rauhan Jumala on teidän kansanne.
'

'

,

Kor. 13:11.

21.

Mutta minä olen suuresti iloinen
HERrasi», että te oletta Mas wirwonnet minusta murhetta pitämään: ehkä te sen tehnetkin oletta, waan ei teillä ollut tilaa.
11. Embä minä sitä sentähden sano, että
minulda jotakin puuttu; sillä minä olen oppenut, joisa minä olen, niihin tytymään.
1 Tim. 6: 6, 8.
11.

io.

-

2

Terwehläkät-jokaista Pyhää

Kristuxesa

lEsuxesa. Teitä terwehmwät ne weljet, jotka minun kansani owat.
22. Teitä terwehmwät kaikki pyhät, erinomattain ne jotka Keisarin huonesta owat.
.2). Meidän HERran lEsuxen Kristuxen

Armo olkon kaikkein teidän kansanne, Amen!
Philippiläisten tygö kirjoitettu Romista Epa-

phrodituxen

kansa.

Epistola
P. Pawalin
Kolossilaisten tygö
Esipuhe.

W linkuin Epistola Galatalaiesten tygö sopi yhten Epistolan
,

kansa' Romalaisten

tygö ja juuri lyhykäisesti
,

sen
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i. Luk.
Kolossilaisten tygö.
käsittä, kuin se toinen' lewiämälda opetta: niin myös tämä Kolossilaisien tygö, jalosti sopi yhten sen kansa,
luin Ephtsiläisien tygö kiljoitettu on, ja sen lyhykäisesti käsittä.
i. Lugusa kiittä Apostoli Kolossilaisia, ja toiwolla että he Ustosa pysyisit ja enänisit, opetta myös mija Usto on, nimittäin, Wiisaus, joka Krisiuxcn HERraxi ja lumalaxi tunnusta, meidän
Ewangcliumi
kä
edestämme nstinnaulituxi, joka mailinasa tähänasti salattu oli, waan nyt hänen wirkansa kautta julistettu.
2. Waraa heitä ihmisten opeturista, jotka aina ustolle wastahakoiset owat, ja nämät hän niin selkiästi kirjoitta, ettei he kusan Raamatussa niin kiljoitetmi löytä, ja sangen taitawasti niitä nuhtele.
3. Neuwo heitä, että he oikiasa Ustosa hedelmälliset olisit kaikkinaisilla hywillä töillä keskenänsä, ja kirjoit-

ta jokaitzen Säädyn työt.
4> Luotta hän itzcnsä

heidän rukouriinsa, terwehtä

ja wahwista

heitä.

Luku.

1.
hänen tahtonsa tundemisella täyteläisin kaikkihengellisissä wiisaudesa ja toimesa.
jälkeen,
pawali
1 Lerwehdvren
kiitä
lumala- naisesi»
Rom.
12: 2. 1 Kor. 1: s. Eph. 1:15.
11.
Rukoile
ta Rolossilaisten uffon edestä.
heille
l. 5: IQ, 17.
lisännystäj siinä. ui. Saarna Rristuxen luonnoisi
ta, personaUisesta yhdistyxestä jai wirasta. iv.
10. Että te soweliasti waellaisitta', kelwapuhu omasta Apostoli wirastansa.
ten kaikisa HERralle, ja hedelmän tekisittef
Apostoli
I. pawali lEsuxen Kristuxen
lu- kaikisa hylvisä töisä, ja kastvaisitte Jumalan
-3l> malal» tahdon kautta, ja weli Ti- tundemisesa. '1 Mos. ,7:1. Eph. 4:1.
motheus,
Phil. 1:27. 1 Thess. 2:12. l. 4:1.
2. Niille jotka owat Kolossisi,, pyhille ja
5 loh- 15:16.
11. Ia wahwistetuxi tulisitte kaikella woimalkollisille »veljille Kristuxesa: Armo olkon teille

us-

ja Rauha lumalalda meidän Isaldämme ja la, hänen kunniansa wäkewyden jälkeen, kaikkeen kärsiwällisyleen ja pitkämielisyteen ilon
HERralda lEsuxelda Kristuxelda !
Rom. 1: 7. Gal. 1:3, 1 Pet. 1: 2.
kansa.
m. 12. Ia kiittäkät Isää, joka meitä sowe3. Me kiitämme lumalata ja meidän HErran lEsuxen Kristuxen Isää, ja rukoilemma liaxi tehnyt on. Pyhäin perimisen osallisuteen
Ap.T. 26:18.
Eph. 1:16.
aina teidän edestänne:
walkeudesa:
1
meitä
pimeyden
13. Joka
Thcss. 1:2. 2 Thess. 1:3.
Phil. 1:3.
mallasta pelasti ",
h. Sittekuin me kuulimma teidän uffonna ja on meidän siirtänyt rakkan Poikansa wal-Eph 6:,2. Ebr. 2:14.
Kristuxesa lEsuxesa, ja teidän rakkaudenne dakundaan.
kaikkia pyhiä kohtaan, Eph. 1:1,, 15. Philcm. v. 5.
iPet. 2:9. 1- Matth. 17: 5.
14. longa kautta meillä lunastus on hänen
5. Sen toiwon tähden, joka teille Taiwaisa
',
pandu
josta
*

sen

te ennen
on,
tallelle
totisen
Ewangeliumin saarnan kautta kuulet oletta,
6. Joka teidän tygönne tullut on, niinkuin
myös kaikkeen mailmaan; ja. hedelmän kanda *, niinkuin teisäkin hamasta siitä päiwästä,
kuin te sen kuullet oletta, ja Jumalan Armon
totuudesa tunsitta.
Mark. 4:8. Ap. T. 6: 7.
myös
meidän rakkalda kan7. Niinkuin te
fapalwelialdamme Epaphralda opetta *, joka
'

tverensä kautta
andamus.

*

1

15.

on ',
'loh.

Joka

nimittäin, syndein andexi

Ap.T.

Pct.

20.28.

Ebr. 9:14.

1: 19.

näkymättömän Jumalan kuwa
esikoinen ennen kaikkia luondokappalita:
14: y.

2 Kor.

4:4.

Phil.

2:6.

Ebr.i:,.

Sillä hänen kaunansa owar kaikki
luodur *, jorka Caiwasa ja maan pää/la
16.

orvar, nakywäiser ja ttäkymärrömär.Throja Herrauder, N?allar ja halliruxer f:
nir
palwelia
Kristuxen uskollinen
edestänne
*l, 4.'". PhiKm. v. 2,.
tTle owar kaikki hänen kaurransa ja hane8. Joka myös on meille ilmoittanut teidän hen luodur.
loh. i: ,. Rom. 11:26.
1 K0r.8:6.
Eph;:?. Ebr. 1:2. f iPct. ,:«.
rakkaudenne Hengesä.
li. 9. Sentähden myös me, siitä päiwästä
17. Ia hän on ennen kaikkia ja kaikki owat
kvin me sen kuulimma, emme lakannet reidän hänesä.
edestänne rukoilemasta ja anomasta, että te (Llz)
18. Ia
teidän
on:

'

P. Pawalin Emstola
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18.

on alku ja esikoinen kuolkaikkein ylitze kawis

joka

',

2.

Lut.

noitten seasa on f, joka on Kristus teisä, st
Rom. 9:2,.
kunnian toiwo.

Ia hän on Ruumin, nimittäin, Seura-

kunnan Pää

I
'

2 Kor.
2:14. f Eph. 3: 3.
leista s, että hän
Kor. 15:20:23.
28. longa me ilmoitamme, ja kaikkia ihmiEph. 1: l». -f Ap. T. 26: ,3.
kelpais
Isälle, että hänesä siä neulvomme, ja kaikkia ihmisiä kaikkinasse19. Sillä niin
:

*

,

me jokaitzen ih,
sa lviisaudesa opetamme, että
kokonainen täydellssys asuis:
5 loh,, 1: i-,, 16.
täydellisen
Koi.,:?.
saatai1.3:34.35.
misen Kristuxesa lEsuxesa
Kor. 11:2. Eph. 5:27.
20. Ia kaikki olisit hänen kauttansa hänen sim me:
29. Jota minä myös ahkeroitze»», ja hänen
»he kansansa lomitetut*, sekä ne kuin maasa etowat:
teki
werensillä
hän
waikutuxensa »alkeen kilwoittelen *, jotka mitä ne kuin miwaisa
päällä
wäkewästi »vaikutta.
rauhan,
kauttansa.
Phil. 1:,».
itze
sa kautta y:ristin Ap. T. io: 36. Nom.
2
Ebr.
5:1,10.
Tim.
10:
4:
7.
32.
les. s.
*

'

*

»

nusa

*

,

Eph. 1: i». 1.,:
loh, 4: io.

Kor. 5:18.

1

14, 16.

2.

IV. 21. Ia te olitta muinen oudot ja wihol,
liset ymmärryxen puolesta, pahoisa töisä *;

Mutta
20.

nyt

hän on teidän sowittanut.
'Eph. 2:1,2. i».

Lihansa

'

Ruumisa, kuoleman kautta,

että hän teidän saattais pyhäxi, laittamatto-

maxi ja nuhtettomaxi hänen kasivoinsa
"iKor.i:». Eph.i:4. l.»:is.
*

Luku.

Apostoli ilmoitta huolensa Rolossllaisista.
11. Neuwo heitä kartamaan niitä, jotka heitä
pvytäwät wietcllä pois Rristuxen tunnosta, m.
lLrinomattain wältämään wäärää oppia.
I.
minä soisin teidän tietämän kuinga
1.

/Viilläsuuri kilwoitus'
>->

edesä. niistä

minulla on teistä, ja
niistä,

jotka Laodiseasa owat, jakaikista

jotka ei minun kasivojani Lihasi»

nähnet:

Tit. 2:14.
Phil. 1:30. 1 Thess. 2: 2.
perustetpysytte
te
muutoin
2.
Että
heidän sydämensä saisit lohdutuxen',
llffosa
23. Los
horjumattomana
ja
ja
liitetyxi
Ewanja
tulisit rakkaudesa kaikkeen rikkautuna wahwana
geliumin toiwosta jonga te kuulitta, joka on teen, täydellisesa ymmärryxesä, Jumalan ja
edesä f Isän jaKristuxen salaisuden tundemiseenf
saarnattu kaikkein luondokappalden
palweliaxi
mi2 Kor. 1:6.
kuin Taiwan alla owat; jonga
1- les. 53: 11. loh. 17:3.
loh. i,: s.
nä Pawali tullut olen.
3. Josa kaikki wiisauden ja taidon Mwa»t

»T>m.

i.'y.

-

"

'

-f Mark.

Nom.

16: 15.

kätketyt owat.

10:18.

waiwoistani iloitzen, 11.4. Mutta sen minä sanon, ettei joku tei24. Joka
ja täytän tä wiectelisi kamalalla puhella.
Eph. 5:6.
teidän
edestänne,
jotka minä kärsin
minun
waikka
en
minä
lihasani*,
hänen
5. Sillä
Lihasa läsnä ole,
Kristuxen kärsimisetjoka
kuitengin
Hengesä
on
Seurakunda:
niin
minä
teidän tykönänne
edestä,
Nuuminsa
ja
n.
1:5,
6.
1.
olen
näen
teidän
toimellisudenne,
*,
Kor.
Nom. 12:5.
4:
iloitzen
Eph.
ja
2:17.
teidän
3:',13.
Phil.
Ustonna
1.7.-4.
wahwan
Kristuxen päälle.
minä
olen
"1
palweliaxi
tullut
Kor.
Ju5:
Jonga
3.
25.
6. Niinkuin te nyt HERran lEsuxen KriO
malan toimituxen jälkeen', joka minuUe teidän
wastan, niin waeldakat häkohtaanne annettu on, täyttämään Jumalan tuxen oletta ottanet
1 Thess. 4: i.
"Eph.3:»lud. Ep v. 3.
nesä:
junaa:
7. In olkat hänesä juuritemt ja raketut, ja
26. Sitä salaisutM, ,oka «iankaikkisesta m
wahwistetut, niinkuin te oppenet oletta,
sukukunnista on salattu ollut, mutta nyt hä-n. uskosi»
ja
olkat siinä runsasti kiitolliset. 1 Kor. i f.
'Matth. 13:
nen Pyhillensä ilmoitettu: f
nyt minun

'

*

,«,,

,

"

..

«

.

*

:

Eph. 2: 21, 22. 1. 3: 17.
8. Katzokat ettei joku teitä »viettele Philosomikä
julistaa,
ja turhain jaaritusten kautm, ihmisten
phian
27. Joille Jumala tahdoi
pakaopin
ja,mailmallisten
säätpin jälkeen*/ ja ei
rikkaus'
tämän salaisuden kunniallinen
Rom. 16:25. 1K0r. 2:7. Eph. 1.3. l.;:?.
7 2 Tim. 1:10. Tit. 1:3. 1 Pet. 1:20.

sen

Kris,

3.

Kolossllaisten

Luk.

tygö,
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2.

jäälkeen. Matth. 15.- 2. Noin. 16: 17.
19. Ia ei kiinni ripu Päässä*, josta koko ruumis, jäsenistä ja raivioista saa wäkewyden, ja
Gal. 4: 3, y. Ebr. 13: 9.
koko lumaluden kokoon liitetty on, ja niin siinä lisämisesä kaswa,
9. Silla hänesa
Eph. 4: n 16.
kuin Jumala anda.
loh. l.- ,4.
ruumillisisii.
Kol. 1: iy.
20. Jos te siis oletta Kristuxen kansa mailio. Ia te oletta hänesä täydelliset *, joka man säädyistä kuollet': mixi te teitänne annatkaiken Herrauden ja Esiwallan pää on. f
te säädyillä solmita f, niinkuin te mailmasa
l. 7-' 4, s.
Noin. 8: 38. Eph. 1: 21. eläisitte ?
Rom. 6:3,5.
loh. 1: 16
1 Pct. 3: 22.
Gal. 2: 19. f Gal. 4: 9. Kol. 2: 8.
Jonga
myös
ymbärileikkatut
11.
2i. M siihen rupe, (sanowat ne), älä
kautta te
joka
ymbärileikkauxella
käsitä ta- maista, älä pitele.
oletta sillä
pahtu*, syndisenruumin poispanemisen kaut22. Jotka kaikki kulumisesa hukkumat, ja ihtas, lihasa, Kristuren ymbärileikkauxella:
misten käffyt ja opit owat.
«g Mos. io:6. Phil. 3.3. -Z-Eph. 4: 22.
Matth. 15: 9. Tit. 1: 14.
Koi. 3: 8, y.
23. Joilla kyllä wiisauden muoto on *, itze12. Pnnä hänen kansama Kasten kautta hauwalitusa paweluxesa ja nöyN)desä, ja siinä ettei
datut*; Josa te myös hänen kansansa oletta he ruumistansa armahda, eikä tee lihallensa
hänen'tarpeisiinsa, f
nosnet ylös uston kautta, jonga Jumala wai- kunniata
s 1 Tim.
klltta, joka hänen kuolleista herättänyt on.
4: 3. 1' 1 Tim. Z : 23.
Nom. 6: 3, 4. Kol. 3: 1.

Kristuxen

'

asu

'

'

*

:

»

Ia on teidän hänen kansansa eläwäxi
kosta te synnssä kuollet olitta, ja teidän lihanne esinahasi»', ja on meille kaikki syniz.

3.

tehnyt,

Luku.

1. waroitus pyrkimään taiwallisten perään,
li. Neuwo Rrlstilliseen elämään yhteisesti, ui.
Eph. 2: 1, 5, n. ,
nit andexi andanut.
opetus huonelliselle säädylle.
Erinomainen
käsikirjoituxen,
14. Ia on pyhkinyt pois
re siis krisiuxcn kansa olerra nolner
joka säätyin kautta meitä wastan oli, ija oli I.
', niin eylkar niltä ku,n ywal,
meille Vastahakoinen,
hän otti pois ja nau'

sen

sen

litzi ristiin.

lä owar, kusa aristus »jiu Jumalan oikialla

kädellä,

Ia on ryöstänyt wallituxet' ja wäkewydet, ja toi heidän näkymiin, ja sai heistä woittokunnian s itze kauttansa.
loh.-12: 31.
1;.

5 1 Mos. 3: is.
n: 22. Eph 4: 8.
111. 16. Älkän siis kengän teitä duomitko
masta f, eli juomasta, mikka määrätyistä pyhäpäiwistä §, ei uudesta Kuusta, eikä SabbaTit 15. 5 3 Mos. n: 2,
lheista:
Eph.

6: 12.

Matth

«:

*

Ron,. 14:

Ebr.

2: 14.

Luk.

ly.

«.

,:

2, ie.

*

§

Gal. 4:

3

Mos.

23: 2,

«.

Eph.

'Noin. 6:,-

2: 6.

Eph. 1: 20.
Kol. 2:12. f Ps.
2. partikar niiden perään kuin ylhallä
owar ja ei niiden kuin maan päällä owar.^
3. Sillä te oletta kuollet, ja teidän elämän-"
ne on kätketty Kristuxen kansi» Jumalasi».
Nom. 6: 2, :c. l. 8: 24. Gal. 2: 22.
4. Kosta Kristus, meioän elämämme, ilmoitstuxi tule, silloin tekin hänen kansansa kunniasa ilmouemn.
Phil 3:
IIOH 2.
110: 1.

«.

11.

10.

f

~-

s. Niin kuolettakat' sentähden teidän

warjo, mutta jäsenenne jotka maan päällä owat, huorus,
häpiällinen himo, rierm halaus l?
itze ruumis on Kristuxesa. Ebr. 8:5- l. 10: saastaisus,
joka
on epäjumalden palwelus §
ahneus,
ja
18. Älkät andako kenengän woitta teidän kil- s
6:
nöyryteen
Rom.
13. l. 3: 13» 5 l Thess. 4: 5.
»voituxenne palkkaa, joka mhto teitä
ja Engelitten palweluxeen, waeldain niisä, joi§ Ilm. K. 22: 15.
loidenga
6.
tyhmästi
tähden Jumalan wiha epäuft
ja
ta ei hän nähnyt ole',
on
hänen litule.
1 Kor. s: ?, 10.
päälle
«.
paisunut.
koisien lasten
Icr. 29:
hallisissa mielesänsä
Gal.
1.
21.
Z:
Hes. 13: 3. Match. 24: 4. IIOH. 4:
17.

Jotka

owat

tulewaisen

~

:

'

7-I'isa
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7. Joisi» tekin muinen waelsitta, kosta te nii-

sä elittä.

Nom. 6: 10.
nyt pangat

l. 7: 5.

1

Kor. 6:

«.

myös te pois* nämät
8. Mutta
kaikki, wiha, närkästys, pahuus, pilkka, ilEph.4- »5,»?.
kiätsanat, teidän suustannel. 5: 4. Ebr. 12: 1. lak. 1: 21.
'

9. Älkät

walehtelko keskenänne,

ja riisukat

teistänne wanha ihminen tekoinensa.
Eph. 4: 22.
10. Ia pukekar päällenne uusi', joka
uudisteran, hanen kuhänen rundemisiensa
wansa jälkeen s joka sen luonnur on.
Nom. 6: 4. -j-1 Mos. 1:26. Eph. 2:10.
l. 4: 24.
ole
Grekilainen ja Juvalainen:
11. Kusi» ei
ymbärileikkaus ja esinahka: Barbarns jaSkyta: orja ja wapa: waan kaikki ja kaikisa Kris-

pois

*

*

Noin.

tus.

10:

1,.

1

Kor. 7:

21,

«.

Gal. 3: 28. l. 5: 6.
12. Niin pukekat' siis teitänne niinkuin Jumalan walitut, pyhät ja rakkat, sydämellisellä laupiudella, ystäwydellä,nöyrydellä, hiljaisudella ja pitkämielisydellä. f 'Eph.6: 11.
I- Gal. 5: 22.
iz. Ia kärsikat toinen toistanne, andexi andakat toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista wastan Niinkuin myös Kristus
teille on andexi andanut, niin myös tekin tehkät. Matth. s.- 14. Mmk. ii: 25. Eph. 4: 32.
14. Mutta ylitzen näiden kaikkein pukekat
päällenne rakkaus, joka on täpdellisyden side.
loh. 15:12. Eph. 4: 3. Kol. 2: 2.

3- 4- Luk.
m. 18. Waimot, olkat teidän miehillenne alammaiset' HERrasa, niinkuin kohtullinen
Eph. 5:
1 Kor. 14: 14.
on.
Miehet,
rakastakat »vaimojanne», ja
19.
älkät olko tylyt heitä wastan.
Eph 5:25. 1 Pet. 3:7.
20. Lapset, olkat kuuliaiset »vanhimmille!»ne kaikisa; sillä se on HERralle hywin otolEph. 6.- 1.
linen.
21. Isät, älkät kehoiltako teidän lapsianne
Eph. 6: 4.
wihaan, ettei he araxi tulisi.
22. Palweliat, olkat kuuliaiset kaikisa tei>
dan ruumillisille isännillenne, ei silmäin edesä
palwellen, niinkuin ne jotka ihmisten mieldä
noutamat, waan sydämen yxikertaisudesa, ja
Jumalan pelwosa. Eph. 6:5,6. iTim.6.l.
Tit. 2: 9. 1 Pet. 2.18.
kaikki
mitä te teette, se tehkät sydä23. Ia
mestänne, niinkuin HERralle, ja ei ihmisille:
24. Ia tietkät että te saatte HERralda pe*

«.

*

*

'

rimisen palkan; sillä
Kristusta.

te pallveletta

HERraa

Mutta joka wäärin teke, sen pitä saaman sen jälkeen kuin hän wäärin tehnyt on; ja
ei pidä muotoa katzottaman. 'Ap. T. i°: 3425.

Rom.

2:11.

1

Pet. 1:17.

:

15.

Ia Jumalan rauha' hallitkon teidän

4. Luku.
i. Pawali neuwottuansa isännitä

opetta rukoilemisesta, ja toimellisista käytöristä uskottomain seasa. v. Aayettä NolossilaisiUe tiedon ti,

lastansa, ui. Terwehdyxen jälkeen, kaste lukea
tätä lähetyskirjaa, jonga hän nyt päättä.

sydämissänne, johonga te myös kutzutut oletta f I.
st kuin oikeus ja kohtuus on, niin
x) osotmkat palwelioille, tieten että teilläyhteen ruumisten; ja olkat kiitolliset.
5 Phil,
Eph. 6:9.
4: 7. 5 Eph. 4: 4kin on HENra Taiwaisa.
-16. Asukan Jumalan sana runsasti teisä, kai2. Olkat alinomaiststi rukouxisa *, walwoin
kella »viisaudella: Opettakat ja neuwokat tei- niisä kiitoxen kansi»:
L»»k. 18: i.
tän keskenänne, Psalmeilla ja kiitoswirsillä, ja Ap. T. 1: 14. Rom. 12: 12. Eph. 6:18.
hengellisillä lauluilla, »veisaten armon kautta
3.Rukoillen ynnä meidänginedestämme,että
sydämisänne.
teidän
(2) HERralle
awais ", KH
Jumala meille sanansa owen jongatähden
1 Kor. 14: «6. Eph. Z: 19.
mipuhumaan
tuxen salailutta
t/.
(«) Eli: otollisesti.
i
6.«>.
myös
nä
sidottu olen:
17. Ia kaikki mitä te teette puhella eli työl- »Thess. 3:1. -Z-x Kor. 4: 1. Eph. 6:19.
Kol. 1: 26.
lä, niin tehkät kaikki HERran lEsuxen ni'

meen, ja kiittäkät lumalata ja

kauttansa.
1

1 K«r.

10: 31.

Thess. 5:18 Ebr.

Ilaä hänen

Eph 5:

13: 5.

20.

4. Että minä
puhua tule,

sen julistaisin, niinkuin minull.
.

-

.

5. Wael-

4.
5.

Luk.

Kolossllaisten

Waeldakat wiisasti niiden kansa kuinul-
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tygö.
12. Teitä terwehtä Epaphras, joka on teistä Kristuren palwelia, ja rukoile ahkerasti tei-

ja ottakat ajasta waari.
Eph. 5: 15, 16. 1 Thess. 4:12.
dän edestänne *, että te täydelliset olisitta,
6. Teidän pubenne olkon aina otollinen, kaikella Jumalan tahdolla täytetyt.
ja silolalla sekoitettu ', errä re tiedaisitte, Rom. 15: 30. Koi. 1: 7. Philem. v. 23.
kuinga teidän pirä jokaista wastaman.
13. Sillä minä todistan hänestä, että hän
6
Mark. 9:50. Kol. 3.8,16.
kiiwauden teistä pitä, ja niistä jotka
11. 7. Kaikista minun menoistani pitä Tvki- Laodiseasa ja Hierapolisa owat.
kuxen,
rakkan wel,en ja ustollisen palweli"1.2.-1. Ilm. K. 3:14.
kansapalwelian
ja
an
HERrasa, teille tiettä14. Teitä terwehtä Lukas Lääkäri, rakas,
Ap.T 20: 4.
ja Demas.
Tim. 4:10,«.
wäxi tekemän.
»veljiä
jotka owat LaodiseEph. 6:21. 1 Tim. 4:12.
Terwehtäkät
15.
8. Jonga minä sitäwarten lähetin teidän ty- asa, ja Nymphata, ja sitä Seurakundaa
gönne, että minä saisin tietä teidän lilanne, kuin hänen huonesansa on.
ja että hän teidän sydämenne lohdumis:
16. Ia kosta tämä lähstyskirja on teidän
9- V>mä Onesimuxen *, ustollisen ja rakkan edesänne luettu ', niin laittakat että Laodiweljen kansi», joka yxi teistä on: Kuinga kaik- seangin Seurakunnafa luetaisin : ja että tekin
ki täällä owat, he teille tiettäwäxi tekewät.
lukisitte, joka Laodiseasta kirjoitettu on.
"1 Thess. 5: 27.
,0.
Philem. v.
m. io. Aristarkus minun kansafangini ter17. Ia sanokat Arkippuxelle ': pidä wirastaS
ja
jongas HERrasa saanut olet, ettäs
teitä
§
nepä,
f,
waari,
wehtä
Markus Varnaban
josta te kästyt saanet olettm: jos hän tule teitoimitaislt.
Philem. v.
dän tygönne, niin ottakat händä wastan.
kädelläni';
Terwetys
Pawalin,
minun,
18.
*Ap.T. 19:29. 1.27:2. -j-Philem.v.23,24. Muistakat minun siteitäni f. Armo olkon tei'i Kor. 16:21.
s Ap. 3.15:37. 2 Tim. 4:11.
dän kansanne, Amen!§
ii. Ia lEsus, joka lustuxexi kutzutan, jot2 Thess. 3.17.
Ebr.
f
13:3. § Rom. 16:24.
ka ymbäriieikkauxesta owat; Nämät aino1 Kor. 16: 23.
at owat minun auttajani Jumalan waldakunKolossllaisten tygö kirjoitettu Romista Tp»
jotka
minuUe lohdutuxexi ollet owat.
daan,
kikuxen ja Onesimuxen kansa.

kona owat,

*

suuren

*

sen

se

»

se

sen

*

*

sen

'

,.

P. Pawalin edellinentygöEpistola
Thessalonikalaisten
Esipuhe.

Epistolan kirjoitta P. Pawali erinomaisesta rakkaudesta, ja Apostolisesta surusta: sillä hän kiitta'
häneldä Ewangeliumin senkaltaisella todella ottanet washeitä tahdesa ensimmäisesä Lugusa, että he olit
ja olit kaikille näyttänet Uskonsa. Ia olit ludalaipysyit,
ja
t«n, että he wainosa waiwasa siinä wahwana
silda, omilda langolldansa, wainoa käisiuct, niinkuin Kristus ja hänen Apostolinsa- Niinkuin hän itzekkin
heidän tykönänsä kärsinyt oli, heille opixi, ja oli pyhää elämätä heidän tykönänsä pitänyt. Sitte kiittä hän
oli senkaltaisen hedelmän heidän tykönansämatkaan saattalumalata, että hänen Ewangeliuminsa

itämän

saarna

nut
senkaltainen hänen työnsä ja heidän liitettäpä alkunsa pitänyt
z. Osotta hän ahkemdensa ja surunsa, etteiopilla
kautta
turmeldaman. Sentähden oli häl, Timotheuren ennen
Apostoleinsa
ihmisten
Pertclen ja hänen
lumalata, että se löyttin heidän tykönänsä oitiaua,
lähettänyt.
klittä
llmoitcamaan
Ia
tygönsä
näitä
heidän
ja toiwotta että he wielä lisäynnyisit.
4. Neuwo heitä syndia tawahtamaan, ja toinen toisellensa hywaa tekemä,»»». Wasta myös heidän kysy(Mm)

myxeensä,

P. Pawalin
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Epistola

i.

Luk.

he Timotbeuxen kautta Känelda kysynet olit, tuolluitten ylösuoustmifesia: jos he lailli M
haawaa elikkä toinen toi»'ensa jälkeen m usewat?
5. Kilioitta hän »viimeisestä päiwästä, kuinga se pikaisesti ja akista tulewa on. Anda heille muu-amat
tarpellisel säädyt, muita hallita, ja kuiuga heidän toinen toistansa opettaman, ja toinen toisensa kansa elämä»
myxeensä, kuin

pitä.

1.

Luku.

nut, ei ainoastaan Masedoniasa ja
mutta myös jokapaikasa on teidän

Akaiash
ustonne

tawallisenterwehdyxen jälkeen,kiittä
tygö kuulunut, niin ettei meidän tarlumalata Lhessalonikalaistcn tähden, n. ylis- Jumalan
puhumaan.
wita
mitan
tä heidän käytöstänsä ustosa, rakkaudesa ja kärSillä
he
9.
itze ilmoittamat meistä mings,
fillvallisydesa.
kaltainen tulemus meillä on ollut teidän lygönjaSilwanus jaTimotheus Thes- ne, ja kuinga te Jumalan tygö epäjumalista
I.
salonikan Seurakunnalle, Isäsä lu- käätyt oletta *, elämätä ja totista lumalata
malasa, ja HERrasa lEsuxesa Kris- palmelemaan
Kor i,:
: Armo olkon teille ja rauha lumalalda
io.
tuxesa Isaldämme, ja
Ia hänen Poikaansa Taiwaista odottameidän
lEmxel- maan ', jonga hän on kuolleista herättänyt f,
HERralda
2 Kor. 1: i?.
1 Pel.
1». lEsilxen, joka meidän
da Kristuxelda !
tulewaisesta wihasta wa2 Thcss.
10.
-f/ Rom. 1:7. 1 Kor. i: 3. Eph. 1:16. pahta. §
Ilm. K. ?. 1. pawali

,

*

HZI

'

:

'

,

:

"

1

Pet.

1: H.

Me kiitämme aina lumalata kaikkein teidän edestänne, ja muistamme meidän rukouxiteitä:
Rom. 1:8, y.

5 Ap. T.

,:

2: 24,

Z2.

Phil. 1:3. 2 Thess. 1: 3.
lakkamata
muistamme teidän teko11.3. Ia
1:

i 6.

2.
1.

>:

.

2.

samme
Eph.

~

§

Matth. ;:

7. Rom. 5: 5.

Luku.

Apostolitten wiran 'toimituo thessalonikasa

Se»i l)y»vä waiklllus Lhejsaloliikalaisten tv
könä m. Apostolinen iräwoilzcmys ja toiwo

i>-

janne ustosa, ja teidän töitänne rakkaudesa, heistä.
ja teidän kärsiwällisyttänne toiwosa, joka on I.
*

tiedätte, rakkat weljet, meidän

te

tulemisemme teidän tngönne, ettei se ole
HERramme lEsuxenKristuxen päälle
1.1:5,9.
Jumalan ja meidän Isämme edesä.
turha ollut:
2. Waan niinkuin me ennen kärsinet ja ha»
loh. 6: 29.
4. Sillä, rakkat weljet, lumalalda rakas- wäistyt olemma Philippisä', niinkuin te tiedättetut, me tiedämme kuinga te walltut oletta. te, kuitengin olimma me rohkiat meidän Ju2 Thess. 2: 13.
malamme, puhumaan teille Jumalan Ewan-

meidän

5.

Että meidän Ewangelium on teidän tykö-

nänne ollut, ei ainoastansa puhesa', »vaan myös
woimasa ja Pyhäsä Hmgesä §, ja wahwatiedosa; niinkuin te tiedätte mingäkaltaiset

geliumim,

sa

s-

T.

suuresa kilwoittelemisesi».
-s
Ap.

f
T. >?: 27. Phil. 1: ,°.
Kol. 2:
z. Sillä ei meidän neuwomms ollut exytyolimma.
teidän
eikä saastaisudesa, ei myös petoxesa.
tykönänne
teidän
tähtenne
xesä
me
Kor.
2 Kor. 7:2.
1
1 Kor. 2:4. l Thcss. 2:1
1'
4:20.
§ 2 Kor. 6 6.
4. Waan niinkuin me lumalalda koetellut
6. Ia te oletta meitä ,a HERraa seuramaan olemma, ja meille on Eivangelium ussottu',
rumennet *, ja oletta sanan f mvnesa waiwa- niin me myös puhumma: Ei niin että me tah»
sa, ilolla Pyhäsä Hengesä § ottaner wastan: Voisimme ihmisille kelwata f, waan Jumalal1 Kor. 4: 16. Phil. 3: i?- 2 Thcss. 3:6, 9. le, joka meidän sydämemme koettele.
Gal. 2: 7. 1 Tim. 1: 11. Tit.li: 3.
-Z-Ap.T. i?: 11. § Ebr. i°: 34.
Gal. 1.- 10.
7. Niin että te oletta tullet esikuwaxi kaikille
Akajasa.
embä
me ksssan »vaeldanet liuöi
5. Sillä
nstowaisille Masedoniasa ia
kajahtasana
kailla sanoilla niinkuin te. tiedätte, engä ah8. Silla teista ou HERran
neuden
*Ap

16:

2,.

-

*

:

*

-

.

-s-

*

~
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Thsssalonikalaistcu tygö.
Lue.
§
danne, niiniwin hekin ludalaisildc». f
neuoen tilalla f; Jumala on todistaja.
2«:
Ap.
2.

3.

T.
Ebr. 10: 34. 5 Ap. T. 17: 5, iZKor. 2: 17. l. 4: 2. -j331:
2
l.
ii:
§
Kor.
23.
31.
-15. Jotka myös tapoit HERran lEsuxen,
-2 Kor. 12: 17.
ja
1:
20.
omat Prophemnsa, ja owat meitä wainonGal.
pyyja ei he Jumalalle kelpa, ja owat kaikunniata
net*,
myös
ole
ihmisildä
6. En me
me
muilda
Waikka
kille
*;
teildä
eikä
ihmisille wastahakoiset Matth 2,: ,4,37.
tänee, eikä
niinkuin
teitä
luk. 13: 33, 34. Ap.T. 7-52.
rasitta,
minnet
Kris-s
olisimma
l.
18.
16.
?:
§
Apostolit:
5:41,
loh.
Jotka meidän kieldawät pakanoille pu44tuxen
Kor. 3:1. l. 10: 12. 1- 2 Thess. 3: 9< humasta, että he aumaxi tulisit, että he aina
§ 1 Kor. 9: 1, ,c.
heidän syndinsä täyttäisit*: sillä wiha on jo peteidän
me
olimma
räti
heidän päällensä tullut.
Match 2,: ,2.
keskel
hienot'
Mutta
7.
ApT.
lapsiansa
imettäjä
holho:
länne; niinkuin
13: 50 .l. 14: 5, 19. l. 19: 9.
s 2 Kor. 10: 1, 2, 8, 12, i?»
1.13:4.
l. 22: 21, 22.
sydämemme
m.
meidän
myös
halu
17. Mutta me, rakkat weljet, sitte kuin
8. Niin oli
me
ei
ainoasta
teille,
jakamaan
Jumalan
hetken olemma teildä otetut pois, näkymisteihin,
Ewangeliumim, mutta myös meidän hengeäm- tä, ei sydämestä, niin me olemma sitä enäm,
min suurella halulla pyytänee teidän kaswo)anme *; sillä te oletta meille rakkaxi tullet:
Ap. T. 20: 24. 2 Kor. 12: 15. Phil. 2: 17. ne nähdä.
weljet, mei18. Sentähden Mhdoimma me tulla teidän
9. Sillä te muistatte, rakkat
dän työmme ja waiwamme'; silla yöllä ja päi- tygönne,(minä Pawali,) kerran ja kaxi,mutwallä me mötä teimme, etten me kemn teistä ta Satanas esti meitä.
19. Sillä mikä on meidän toiwomme taikka
rasimisi, ja saarnaisimme Jumalan Ewange1 Kor.
12.
ilomme, eli meidän kerstauxemme Kruunu*?
liumia teidän edesanne.
l. 12: 13, 14. 2 Thejj. 3: 8. Ettekö myös te meidän HERran lEsuxen
2 Kor. 11:9.
10. Siihen te oletta todistajat ja Jumala, Kristuxen edesä hänen tulemisesansi»?
s 2 Kor.
kuinga pyhästi, hurstasti ja nuhtettomasti me
1:14- Phil. 2: 16. l. 4: i.
jotka
20.
Sillä
tykönänne,
uskotta.
te oletta me.idän kunniamme ja
olimma teidän
jokaista
kuinga
me
ilomme.
tiedätte,
te
11. Niinkuin
teitä niinkuin Isä lapsiansa, olemma neuwonet
8. Luku.
ja lohduttanet,
i. pawali lähettä Limotheuren heitä lohdutta12. Ia todistanet, että te otollisesti Juman. Llmotheuren palatcua iloitze heidän
lan edesä waellaisitM ', joka teitä hänen wal- maan,
illastansa,
ikäwöiye heitä nähdä, ja toiwotta
on.
dakundaansa ja kunniaansa kutzunut
heille
wahwistusta.
Eph.
1.
2Q.
1 Kor. 7:
1 Mos. 17: 1.
4:
I.
en me saanet sitä enä wiiwyttä,
Phil. 1: 27. Kol. 1: 10.
kiimielistynet jäämään Alakkamata
myös
me
olemma
11. iz. Sentähden
yxinänsä.
re
että
sattre
thenaan
kosta
tämme lumalata,
2. Ia lähetimme Tlmocheuxen* meidän »velnan Jumalasta, jonga re messda kuulina,
jemme,
ei
niinkuin
ihmisen
Jumalan palwelian, ja meidän apuorlnewastan
niin
sanan, waan (niinkuin torlsesii on) kuin laisemmejaKristuxen Ewangeliumisa, wahwis«isa usto- tamaan lohduttamaan teitä teidän uskojanJumalan sanan', joka myös 10:
Av. T. 1 6: i Phil. 2: 19.
Matth.
4°.
waikmra.
waisisu
kengän
Gal. 4: 14.
3. Ettei
näisä waiwoisa murhehtssi;
weljet,
te
tiedätte
että
me
rakkat
olemma sitäwarten pantullet,
Jusillä
te
oletta
Sillä
14.
Ap.
22.
Eph.
mnut.
T.
ludeasa,
jotka
owat
4:
3:13. Phil. 1:14.
malan Seurakundain
*

»

2

"

*

«

'

*

.

»

sentähden

sen sa.

resen

se

*

woittaiari, Kristuxesa lEsuxesa, että te oletta myös niitä kärsinet teidän omllda langoll*

sanne:

.

2

4.

Tim.

3:

12.

Ia tosin kuin me olimma teidän! tykönän
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en,
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P. Pawalin

sen

ne, niin me
teille edellä sanoimma, että meidän piti wmwaa kärsimän, niinkuin te tapahtunengin tiedätte.
5. Sentähden myös minä en tainnut enä

maltta itziäni, muttta lähetin tietämään teidän
uskoanne; ettei kiusaja olisi teitä kiusannut,
ja niin meidän työmme turhan tullut, f
"

»Matth. 4:3.

Phil.

-?.-

*

Phil. 1:2?. 1 Thess. 2:12.
Silla te tiedätte ne kästyt, jotka
*

2.

HERran lEsuxen kautta teille annoimma.
3.

2: 16.

Mutta nyt kosta Timolheus tuli teildä meidän tygömme ja ilmoitti meille teidän
te aina meitä hnustonne ja rakkaudentie,ja että
wäsä muistosi» pidätte halajatte meitä nähdä, niinkuin mekin teitä.
7. Niin me saimma teistä, rakkat weljet,
lohdutuxen kaikesa meidän waiwasamme ja
tustasamme, teidän ustonne tähden:
8. Sillä nyt me elämme, jos te HERrasa
pysytte.
9. Mingä kiitoxen siis me taidamme Jumalalle anda teidän tähtenne, kaikesta tästä ilosta
kuin me iloitzemme teistä meidän Jumalamme

Epistola

3. 4. Luk.
lEsuxesa, niinkuin te meildä saanet oletta
kuinga teidän «vaeldaman ja Jumalalle kelpaman pitä, että te täydellisemmäxi tulisitta

i

Sillä

on Jumalan rahro
se ena
re huorutta

«,

«,«

reidän

waldarre.
Eph. 5:17, 27. Phil. 4: g.

Nom. 12:2.
4. Gtra jokainen tiedäis pira astiansa
ja kunniaja.
5. Ei himoin halauxisa, niinkuin pakanat,
jotka ei Jumalasta mitan tiedä.
1 Kor. 15:34.
Eph. 4:17,18.
6. Ia ettei yxikän sorraisi eikä pettäisi weljeansä josakusa asiasi» *; sillä HERra on kai?,
kein näiden kostaja, kuin me myös teille ennen sanonet ja todistanet olemma. 'iKor.6: z.
7. Silla ei Jumala ole meira kuyunm
saastmsureen, waan p^hyreen.
3 Mos. 19:2. loh. 17.19. 1 Kor: 1: 2.
edesä?
8. Joka suis namär katzo ylön, e, hän katzo
io. Pötä ja päiwää rukoillen ahkerasti, että ylön ihmistä waan Jumalan ', joka myös
me teidän kasivonne näkisimme *, ja täyttäi- Pyhän Hengensä meihin andanut on.
11. 6.

*

simme smitä teidän uskostanne puuttu.
Rom.

11.

1: 10,

Mutta itze

l. 15: 23.
ja meidän Isämme,

11.

Jumala

ja meidän HERra lEsus Kristus
meidän tiemme teidän tygönne.

9.

Mutta weljellisestä rakkaudesta ei minun

karmita teille kirjoittamaan; sillä te oletta itze
saatmkon lumalalda opetetut' rakastamaan toinen tois-

tanne. *1er.2,:24. loh 6.-45. flMos.iy.iZ.
Mutta HERra lisätkön teitä, ja andaMatth. 22: 39. loh. 13: 34 l. 15: 12.
kon rakkauden pldäkylläisin olla teidän seasan- Eph. 5:2. 1 Pet. 4:3. l loh. 3: 11, 23.
l. 4: 21.
ne', ja jokaista kohtaan, niinkuin mekin teille
'l. 5:15.
olemma:
19. Ia sen te myös kaikille weljille teette,
jotka koko Mastdoniasa owat; mutta me neuiz. Että hän teidän laittamattomat' sydäpyhydesä,
ja
womme teitä, rakkat weljet, että te wielä täyJumalan
menne wahwistaiS f
meidän
meidän Isämme edesä
HERran lEsu- dellisemmäxi tulisilm
py11. Ia pyytäkät olla lewolliset, ja ottakat
xen Kristuxen tulemisesi» §, kaikkein hänen
5:2,.
waari
1.-io.
Thess
omista askareistanne, tehden työtä käsilhälnsä kansa.
länne ", niinkuin me kastenet olemma.
-j- 2 Thess. 2:17. § Matth. 25: 31Ap.T. 20 .-34. Eph. 4:28. 2 Thcss. 3:8,12.
-2 Thess. i 7.
lud. Ep. v. 14.
12. Että te itzenne kunniallisesti
ulkonaisten
4. Luku.
kohtan käytäisitte, ettet te mitan mrwitzisi.
12.

:

,

*

:

*

Neuwo pyhään ja kristilliseen elämään.
L.ohdutus murhesa kuolluitten vliize, oiettu y«
l.

».

Thess. 3:7.

i

Pet.

2.12.

11.13. Mutm en me myös mkdo teildä salapäiwästä.
ja
wiimeisestä
ta, rakkat weljet, niistä, jvlka nukkunet olösnousemisesta
siis, rakkat weliet, rukoilemma wat, ectet te murehtisi ', minkmn mum, joilme teitä, jaj neuwomme HERrasa la ei toiwoa ole: *sMosi4:i. 2Sam.i2:,o.
l-

Sillä

14.

kuollut
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4- 5- Luk.
Thessalonikalaisten tygö.'
Sillä jos me ustomma että lEsus on
7. Sillä jotka makawat, ne yöllä makawat,
ja

nosnut ylös, niin on Jumala myös

ne, jotka nukkunet owat,
tuopa edes hänen kansansa.
1

>»

Kor.

lEsuxen kautta

ja ne jotka juopumat, ne yöllä juowuxisa owat.
Nom. 13: 13.
8. Mutta me jotka päiwän lapset olemma,

olkamme raitit, pueletut uston ja rakkauden
rindaraudalla, ja autuuden toiwon rantalakilla. les. 53: '7.. Ron», iz: 12. I Kor. 16:12.
Eph.6: 14.
Sillä
ei
9.
Jumala ole meitä pannut »vihaan*, waan autuutta omistamaan f, meidän HERran lEsuxen Kristuxen kautta:
«Nom. y .-22. Ind. Ep. v. 4. -j-1 Pet. 2:8.
ic>. Joka meidän edestämme kuollut on; että, jos me walwomme eli makamma, me ynnä hänen kansansa eläisimme. Nom. 14:

15:12, ,8.20,»,».

15. Sillä sen me sanomma teille HERran
puolesta: että me jotka elämme ja jälkeen jäämme HERran tulemiseen, emme suingan ennätä niitä jotka nukkunet owat: 1 Kor. 15:5,, 52.
16. Sillä itze HERra astu alas taiwaasta,
suurella huudolla, ja ylimmäisen Engelin äänel.
la, ja Jumalan Basunalla; ja kuollet Krisnousemat ylös.
Matth. 24: ;i.
tuxesa ensin
1 Kor. 15:52.
2 Thess. 1: 7.
«> ?.
17. Sitte me jotka elämme ja jälkeen jäämme, temmamn ynnä heidän kansansa pilwihin
2 Kor. 5: 15.
11. Sentähden neuwokat teitänne keskenänne
HERraa wastan tuulihin: ja niin me
ja rakelkat toinen toistanne, niinkuin te myös
loh. 12: »s.
HERran kansa olemma.

1.17:24.
iF.LohdutMkatsiis teitännä keskenänne näillä sanoilla.
1.14:3.

l.

5. Luku.
Opetus wiimeisestä päiwästä

ja

»valmistu-

fest siehen. i> Neuwo <l>pettaita kunnioitta»
nia. n, ,a lulnalisutta harjoittamaan, m. LH»

man Epistolan päätös.
1.

aimoista ja hetkistä ", rakkat welHHmm
«Vs- jet, ei teille MrwiM kirjoittamaan:
"

Matth.

24:,,;5.

Sillä te itze wisusti tiedätte, että HERran päiwä on tulewa niinkuin waras yöllä:
Matth. 24: 43. Mark. 13:33,34. iuk. 21:34.
2Pet. 3:7,10. 11m.K.3:3. 1.16:15.
3. Sillä kosta he sanowat: nyt on rauha, ja
el mitan hätää, silloin kadotus lange akista heidän päällensä, niinkuin rastan waimon kipu, ja

saa paeta.

,?.
luk.
rakkat
te,
weljet,
ettepä
te ole pi4. Mutta
meydesa ', ettei päiwä teitä käsitäisi niin-

se

kuin waras.

*

„:

Eph. 5:8.

5. Te oletta kaikki walkeuden lapset ja päiwän lapset: En »ne ole yön engä pimeyden.
6. Niin älkämme siis maatko niinkuin muut,
waan walwokamme ja olkamme raitit, f
"Matth.24:42. iuk. 21:36. Rom. 13: ii.
I
Pet. 5: 8.

-z-

Mutta me rukoilemma teitä, rakkat
weljet, että te ne tundisitta jotka teidän seasan-

ne työtä tekewät, ja teidän Esimiehenne owat
HERrasi», ja teitä neuwowat. Nom 15: 27.
1 Kor. 16: 18.
Phil. 2: 29.
13. Pitäkät heitä sitä rakkambana heidän
tekonsa tähden. Olka rauhalliset keskenänne.
14. Mutta me neuwomme teitä, rakkat weljet, neuwokat Mwattomia*, lohdutMkat heikkomielisiä, holhokatheikojaf, olkat kärsiwäiset jokaitzen kansa.
»Thess ;: 6,
-j- Rom. 14: 1. Gal. 6: 1, 2.
is. Katzokat, ettei joku pahaa pahalla kosta *; waan noudatmkat hywää, sekä keskenänne, että jokaista kohtaan, -s
3 Mos. 19: »8.
San l. 17: 13. l. 20: 22. l. 24: 29»
*

2.

ei he suingan

teette.
11.12.

«.

'

1-

Gal. 6:

10.

Olkat aina iloiset.

Luk. 10:20.
Phil. 4: 4.
Luk. ,8: i.
17. Rukoilkar lakkamara.
Eph. 6: 18. K 01.4: 2.
on
18. Kiittäkät kaikkein edestä; Sillä
16.

Rom.

12:

12.

se

Jumalan tahio teistä Kristuxesa lEsuxesa.
Eph. 5: 20.
Hengeä
sammumko.
19. Alkat
Eph. 4: 30. 2 Tim. 1: 6.
20. Alkät Prophetiam kahoko ylön.
1 Kor 14: 30.
.

,

(Mm 3)

21.

Kos-
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'Koeleikat kaikki*; ja pitäkäe se kuin hyM. 26. Ter>.ve!)takät kaikkia' »veljiä pyIM

wä on.

'

1 Kor. 2: ,1. 15.

1

loh. 4:

suunannolla.

l.

Ron, 16: 16.

1

Kor, 16-

20.

2 Kor. 13: 12.
1 Pet. 5: 14.
22. Wäleäkät kaikkea kuin pahaxi nök».
23. Mutta ltze rauhan Jumala pyhitcäkön
27. Minä wannomn teirä HERran kautta,
teitä kokonansa, että koko teidän hengenne ja että H tämän lähecysNrjan kalkkein pyhäin
sielunne ja rnuminne, meidän HERran lEsu- weljein edesä lukea annalle.
Koi 4:16.
nuhtetoina pidetäisin.s
xen Kristuxen tulemisesi»
1 Kor. 1: 18.
1 Thess.
9.
Meidän
28.
HERran lEnixen Kristuren
Phil. 4!
N''
3:3.
24. Han on ussollinen, joka teitä kutzunut Armo olkon teidän kansanne, Amen!
1 Kor. 1: ).
on 'ja sen »nyös täyltä.
Nom. l 6: 24. 1 Kor. 16: 2Z.
2 Kor. 1:18.
2 Thess. 3 3.
Ensimmäinen Epistola Theffalonikalaisten
25. Rakkac weljet, rukoilkat meidän edes- tygö kirjoitettu Achemsta.
'

'"

'

:

tämme

P. Pawalin ToinentygöEpistola
Thessalonikalaisten
Esipuhe

yhteen kysymyxeen wiilneisestä päiwästä wastannut,et/»dellisesä Epistolasa oli P. Pawali Thessalonikalaisille
v!, ta se akista ja tapaturmasi!, niinkuin waras yöllä on tulewa. Josta he olit wäärään luuloon lange»»»
«et, luullen sen jo juuri tässsäolewan, niinkuin toisinansa tapahm, että yhdestä kysymyxestä toinengin scur«,
sentähden hän tämän Epistolan kirjoitta, ja «tzcnsä paranimin tasa seliltä.
,

1.

Lugusa lohdutta hän heitä ijankalkkisella palkalla, heidän Uskonsa edestä ja kärsimisensä kaikkinaisesi,

rangMuren, kuin heidän wainollistl-nsa pitä ijankaikkisesa waiwasa kärsimän.
waiwasa- ja sano senluinga
2. Opetta hän
Romalaiste» Waldakunda pitä ennen-wiimeistä päiwää häwiämän, ja Antikristus
korottaman, ja ustottoma» mailinan wäärällä opilla ja merkillä wietteiemän,
itzensä Kristikunnan Jumalan
ja hänen kunniallisella tulemisellansa maahan lyö, ja ennen hengellisellä saar»all«
tule,
kuin
slristus
siihenasti
ei
ja ellei he heitänsä paran3. 'Neuwo hän joutilaita nuhtelemaan, jotka itziänsä omilla käsillänsä elätä,
na niin heidän piti heitä wälttämän. Jota on sangen kowa mumamia »vastan, joita nyt hengelliseni kutzutan.
jalosti, ja kaikkein teidän rakkaudentie lisändy
i. Luru.
Koi. 1:
Phil. 1:
Lerwebdyxen jälkeen, kiittä pawali luma» jokaista kohtaan f
-z-Eph.
I
1:2.
1:
11.
Thess.
L.ohdntta
15.
lata Lhessalonikalaisten tähdm.
heitä Rristuxen tulemisesta. l»i. Rukoile heidän 4. Niin että me meitämme teistä Jumalan
edestänsä.
Seurakunnissa kerstamme", teidän kärsiwällisydestänne ja Ustostanne kaikesa teidän wainoja
ja
Silwannus
1./pawali
ja waiwasanne, kuin te kärsitte.
3> » Theffalonikalaisten Seurakunnalle Iv- sanne2 Kor.
7: 14. 1. 9: 2. 1 Thess. 2: 19.
malasa meidän Isäsämme, ,a HER11. 5. Jotka osotMwat että Jumala on oii
Thess.,:
lEsuxesa Kristuxesa.
kein duomilzepa", ja te Jumalan waldakun2. Armo olkon teille ja rauha lumalalda
daan soweliaxi tuletta, jongatähden te myös
ja
meidän Isäldämme, HERralda lEsurelda kärsitte.
§
1
Phil. 1: ,z. f 1 Thess. 2: 14
Rom.
i
1:7.
Kor.
Kristuxelda l
6. Että se on oikein Jumalan edesä niitä
1 Pet. 1:2.
teidän
waiwata jotka teitä waiwawat:
edestänne,
pitä
aina
raktaas
3. Meidän
*,
kiittämän
weljet,
niinkuin
Zal. 2 8.
kat
lumalata
jotka waiwatan, anda leteidän
Mutta
on,
teille,
sillä
kasiva
7.
Ustonne
kohtullinen
-

;.

».

rasa

-

~

'.

'

:

~

won

Thessalonikalaisten

Luk.

tygö.
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I. 2.

4. Joka on wastanseisoja, ja korotta itzensä
kaikkein päälle, kuin lumalaxi taikka Jumai Thess. 4:
lan palweluxexi kutzutan, niin että hän istutM
kansa:
8. Ja tulen leimauxella, joka niille kosta itzensä Jumalan Templiin niinkuin Jumala,
Dan. n: ,s.
jotka ei Jumalala tundenet, ja niille jotka ei ja teke itzensä lumalaxi.
että
Ewangeminä teidän tyköf. Ettekö te muista,
meidän HERran lEsuxen Kristuxen
nänne
jo
Rom.
2:
2
näitä
8.
Pet. z 7.
ollesani
teille sanoin ?
liutnita lortele.
ijankaik6.
estä,
pitä,
nyt
waiwaa
mikä
te tiedätte, että hän
Ia
kärsimän
9. Jorka
pitä
ajallansa
ja
kastvoista,
ilmoitettaman.
kadotuxen,
HERran
hä-.
kisen
«en kunniansa wäkewydestä:
les. 2.-19.
7- Sillä hän nyt pahutta »vaikutta salaisesti*>
10. Kosta hän tulewa on ', kirkastetta häainoasta että sen kuin iryt estä, pitä tuleman
Ap.T. 2°: 29.
nen Pyhäinsä kansa, ja ihmellisexi tulemaan pois.
pahanelkinen
se
meidän
8.
silloin
ilmoitetan, jonkansa
Ia
sillä
ustowaisten
todiskaikkein
ga
lygönne siitä päiwästä oletta
HENra suunsa Hengellä Mppa *, ja teke
tuxemme teidän Ap.
T. i: 11. 1 Thess. 1: i«.
hänen kansansa lopun, hänen tulemisensa ille ustonet.
Ilm. K. 1: 7.
moituxen kautta.
Job. 4: 9. les. n: 4.
aina
Ilm.K, iy: 13, 15, 20, 21.
myös
rukoi11. 11. Ia sentähden me
9. Jonga tulenms Satanan waikutuxen jällemmma teidän edestänne, että meidän Jumampahm *, kaikella woimalla ja merkeillä
keen
teitä
tekis
orollisexi
lamme
siihen kutzumiseen,
ja räyräis kaiken hywyden suosion ia uston ja petollisilla ihmeillä, f
loh. 8: 41.

won meidän kansamme,

kossa HERra lE-

Taiwaasta ilnmndu, hänen »voimansa Ensus
16.
geluien

:

'

:

'

"

"

'

,

waikutuxen, »voimasa:

2

Kor. 4:4.

Eph. 2:

2.

-Z-

5

Mos.

13:

1.

Matth 24: 24. Ilm. K. 13: 13.
Ertä meidän HERran lEsuxen Kristuja te taas hänesä,
ylistettäisi!»,
tc>.
Nimi
teisä
Ia kaskella wääryden petoxella, niiden
xen
meidän Jumalan ja HERran lEsuxen Kris- seasa joika kadotuxeen tulewat '; ellei he rakkautta totuuden puoleen ottanet, autuaxi mllatuxen armon kautta.
l. 1,: 8.
xensa. Kor. 4: Ilm.
2. tuku.
11. Sentähden on Jumala heille lähettämä
wakewän exytyxen ', niin että he walhen usto1. Opetus Rristuren tulemisesta, ja Antikris12.

'

2

s

~

Rom. i:
,
Rristuren wastanseisojan ilmandu- wat.
pysywäi»
ja
kiltollismeen,
12.
Rchoitus
Että
ne
kaikki
duomimisin, jotka ei tomisesta.
sytecil totudesa.
tuutta uskonet, waan wääryteen suostumat.
li. 13. Mutm meidän pim aina reidän edesI. gnutta me rukoilemma teitä, rakkat weljet,

tuxcn,

'

0.
li.

meidän HERran JEsuren Kristuren tänne lumalata kiittämän*, rakkat weljet f
tulemisen ja meidän kokondumisenmme kautta HERrasa, että Jumala on teidän alusta autuuteen walinnM, Hengen-pyhityxen kauiM/
hänen tyaönsä:
ja tolssuden ustosa:
-x,, Tl)csf'i: 4^
2. Ettet le aiwan nopiasti teitänne salli teipois
peljätettä,
eli
ei
dän mielestänne käätä
14. Johonga hän tM meidän EwangeliuHangen-s, eikä puhen, eikä Kir,an kautta. min kaulia kiumnut on, meidän HERran lENiinkuin se meildä lähetetty olis, niinkuin KrssKristuxen kunman omaisuteen.
päiwä
,9:
o
is.
z.
w käsisa
In.
15. Niin olkat sus, xakkac weljet,
tuxen
ja pitäkär ne säädyt sinn te oppemt
6.
Koi.
set,
Eph
2:
18.
Match. 24: 4.
5:
-f loh a: 1.
olkon se meidän saarnastamme mikka klrlasl.
s.
z. Alkät andako kenengän teitänne »vietellä Ml„!t,e.
millan taivalla; Sillä ei haissmnen rule' kuin
16. Mutta stze meidän HERra JEms Krisluopumus Mpahm f, ja synnin ihminen illtioi- tus, ja Jumala ja meidän Isämme, joka meiMauh. 24: 2;. tä rakasti, ja andol meille ijankaikkisen lohdutetat», §, se kadomxen lapsi.,
t ? Tim. 4:1. § 1 loh. 2: iz.
tuxen ja hywän toiwon armon kamm,
*

*

suxen

1

;:

"

-

„>

17. Loh-
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2 Epistola

Thessalonikalaisten tygö.

Lohdutmkon teidän sydämenne, ja teilä
kaikkinaisesi» opisi» ja hywäsä työsä wahwista,7.

kon!

3.

menes-

rakkat weljet, rukoilkat meidän
I.«sc>ielä,
<<">
edestämme, että HERran sana menestyis ', ja niin kunnioitettaisin kuin teidän-

Match 9: ,8. Eph. s: 18, i?.
Kol. 4: z.
2. Ia että me häijyistä ja pahoista ihmisistä
pelastettaisiin'; silla ei usto ole joka mieRom. 15: ,0. ;,. f loh. e 44.
hen, f
on uskollinen ", joka teiMutta
HERra
3.
tä wahwista f, ja pahasta warjele. §
1 Kor. 10:13. 1 Thess 5:24.
1 Kor. 1: 9.
§ loh. 17: 15.
4. Mutta me toiwomme HERrasa teistä ',
etta te teette ja tekewäiset oletta mitä me teille
'

'

:

*

»Kor. 7: '6.
olemma kästenet.
ojendakon
teidän sydä5. Mutta HERra
ja
rakkauteen,
menne Jumalan
Kristuxen kär*

siwällisyteen!

Mutta me kaskemme teitä, rakkat welHERran lEsuxen Kristuxen Nimeen, että te teitänne eroitaisitta jokaitzesta
il. 6.

jet, meidän

*

weljestä, joka häjysti itzensä käyttä, ja ei sen
säädyn jälkeen kuin hän meildä saanut on.
1 Thess. 5: 14.
i Kor. 5: 11, 13.
Tit. 3: ro. 2IOH. v. 10.
mci,
7. Sillä te itze tiedätte*, kuinga teidän
me
tawattopitä
ole
ta seuraman
Embä
4: I°.
masti teidän seasanne ollet. §6. 1 Kor.
Kor.
§
1.
1
i:
1
f i Kor. 11: myösThess.leipää keldan 4: io.
ilman otole
7. En me
yöllä
ja
ja päihiellä*,
työllä
tanet, waan
työtä
me
keltehnet,
me
etten
wänä olemma
*

s:

»

,:

Luku.

i. Neuwo rukoilemaan Jumalan sanan
tyxestä. v. tvaroitus kartamaan tawattomia,
niin myös laistutta, ja Jumalan sanan ylönka«
tzoita. m. päätöxexi osotetan tundomcrkki pawalin lähetoskirjoihin.

gin tykönänne:

2.3. yuk.
lengän teidän seasanne kuormari olisi, f
Ap. T. 18: 3- l. 2o: 34. 1 Kor. 4: iz
f 2 Kor. 11:9. l. 12: 13. 1 Thess. «'
9. Ei ettei meillä se walda olisi *; waan että me itzemme opixi teille andaisimme, seurataxenne meitä, f
Matth. 1°:
i Kor. 9: 4, ,c. i Tim. 5:
tiKor.4: ,«.
l.«:i. 1 Thess i: 6. l. 2.7, io. Phil. 2:17.
10. Ia kosta me teidän tykönänne olimma,
niin me senkaltaisia teille kastimme, että jo»
ei joku rahdo
rehdä, niin ei hänen
iMos.,: 19.
pidä.
11. Sillä me kuulemma, etm muutamat teidän seasanne tawattomasti waeldawat, ja ei
tee työtä, waan joutilasna owat.
12. Mutm senkaltaisia me kästemmä ja neuwomme meidän HERran lEsuxen Kristuxen
kautta, että he hiljaisudesa työtä tekisit, ja
Eph. 4: -z.
omaa leipään sä söisit.
1 Thcss. 4:".
13. Mutta te, rakkat weljet, älkät wäsykö
hywää tekemästä.
Gal. 6:9.
14. Ellei siis joku tottele meidän sanaamme
lähetyskirjan kautta, niin merkitkät se, ja älkät kansakäymistä pitäkö hänen kansansa*, että häl» häpeis.
Matth. 18:17. 1 Kor 5:
älkät
händä pitäkö niinkuin wihollis15. Ia
na, waan neuwokat niinkuin weljeä.
m. 16. Mutta itze rauhan HERra, anda,
kon teille Rauhan aina kaikella tawalla! HErra olkon teidän kaikkein kansanne!

'

*

«.

«.

,

*

?.

Rom. 15:;;. 1.i6:20.
Phil. 4: 9.

i

Kor. 14:22. »Kor. iz:!l.

1

Thess. 5:

2;.

17. Terwetys minun Pawalin kädelläni',
joka on merkki kaikisa lähetyskirjoisa: näin mii Kor. 16: 21.
nä kirjoitan.
Kol. 4: ,8.
18. Meidän HERran lEsuxen Kristuxen
Armo olkon kaikkein teidän kansanne, Amenl
Toinen Epistola Theffalonikalaisten tygö kirjoitettu Athenista.
*
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edellinen Epistola

Timotheuxen tygö
Esipuhe.

Epistolan on P. Pawali kaikille Pispo.lle opixi kirjoittanut, kuinga heidän pita Kristikmldaa faiktaimsisa säädyssä opettaman ja hallitzeman, ettei tarwitaisi ihmisien oman luulon jälkeen Krlstitplta halliizemaan»
1. Lugusa käfle hän Pispan oikiata Ustoa ja rakkautta alati opetta, ja wääriä Lain saarnalta
wastan seista, jotta Kristuxcn ja Ewa>»gelmm,n kansa Lain töitä waatiwat. Ia »ulke niin koko sen Kristillisen opin l>
hykäiseen puheseen: mihingä Lakl kclpa, ja mitä Ewangelium on, ja asetta itzensä kaikille syndisille ja mu»
hellisille omille tunnoille lohdutuxexi säätyin
edestä. Kieldä waimoja saarnamasta, ja ettei he ylönpaldisesti
Kaste hän rukoilla taittein
waan olisit miehillensä kuuliaiset.
>
itziänsä kaunistelisi.
3. Kirjoilla niingäkaltaiset Pispat eli Papit, ja heidän emändänsä oleman pita, niin myös muut Kirlonpalweliat, ja heidän emändänsä. Ia ylistä sitte sitä joka min Pispana olla pyytä.
4. Ilmoitta hän wäärät Pispat joukloinensa, jotta tulewat olit, ja seka Awioskästyn että ruan kieldäwät, opettain ihmisien oppia, wastoin sitä kuin P. Pawali oli opettanut.
5. Neuwo hän mitä Lestein ja nuorten waimoin kansa tehtämän piti, ja kutka Lestet Seurakunnan awulla elätettämäu piti, kmnga myös hywät Pispat eli Papit pitä kunniasa pidettamän, ja syypäät rangaistaman.
6. Neuwo hän Pispoja puhtasa Ewaugeliumisa pysymään, sitä saarnalla ja elämällä osottamaan ,'a
hylkaniään turhat ja telwottomat t symyxet, joita ainoasti mailluallisen terstamisen ja rikkauden tähden tehtin
1. Ltttn.
paaros on, rakkaus*
kastan
puhmsta
ja hywästä omasta
ftdamesta,
1. pawali terwehtä Timotheusta ja neuwo
ja
wilpirromasta
Näyttä
v.
oppia
tunnosta,
estämään,
L.am
händä wäärää
ustosta.
Nom. 13.-3. Gal. 5:14.
ytimen ja tarkoituxen. lii. Ritta Jumalan ar»
moa ilziänsä kohtan, ja osotta mikä iliwangcliu»
6. Joista muutamat omat häirähtynet, ja omi on lv. waroitta Limotheusta urholliseen
wat
turhiin jaarimxiin käändynet:
Ewangeliumin
opisa.
lujuteen
l. 6: 4, 20. Tit 1: 14. l. 3: y.
l. pawali lEsuxen Kristuxen Apostoli, lu<
7. Ia mhrowat Lain opettajat olla, ja ei
meidän lunastajamme asetuxen ymmärrä
IHfmalan
mitä he puhumat eli päättämät.
jälkeen', ia HERran lEsuxen Kristu8. Mutta me tiedämme Lain hywäxi *, jos
xen, joka meidän toiwomme on, f
käptetän:
oikein
Rom 7:
Ap. T. 9: 15. Gal. 1:1. -Z- Kol. 1:27.
se,
ettei
9. Tieten
wanhurffalls ole Laki pan,
2. Timotheuxetle minun waalle pojalleni uskosi,', Armo, laupius ja rauha lumalalda du", waan »väärille ja tottelemattomille, jumeidän Isäldämms, ja meidän HERmlda malattomille ja syndisille, pakanallisille ja kelwottomille, Isänsä Mppaille ja äitinsä tapAp. T. 16: 1.
lEsuxelda Krssluxelda!
paille,
miehenmppaille,
Gal. z: i,.
1 Thess. 3:2.
-j- Gal. 1: 3.
1 Kor. 4:17.
1.5:23.
Tit. 1:4. 1 Pet. 1: 2.
io. Huorintekiille, miesten kansa makajille,
3. Niinkuin mina Masedoniaan lähteisäni
»varkaille, walehteliille, walapattoikastin sinuu olla Ephesosa, niin neuwo muuta- ihmisten
sille, ja mitä muuta senkaltaista sitä terwellismia, ettei he lossin opemisi. f
tä oppia wastan on.
Ap.T. 20: 1, 3. -Z-Gal. 1: 6, 7.
11. Sen auman Jumalan kunniallisen Ewan4. Eikä juttuja tottelisi ja polwilukuja, joiljälkeen, joka minulle ustottu on.
geliumin
jotka
loppua
la ei
enämmin tutkimiset
ole,
m.
12.
parannuxen
saattamat*,
matkaan
kuin
Ia minä kiitä meidän HERraa
Jumajoka minun woimallisexi
lEsusta,
lan tygö, joka on ustosa.
l. 4: 7.
Kristusta
(N n)
tehnyt
»Tim.2: l6: 2Z<
<,

?.

»

*

se

*

s-

«.

'

'

*

*

'
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tehnyt on, ja

luki minun ustollssexi, aseimin

2.

l. 2.

Kuningasten ja kaiken

Luk.

Esiwallan edestä»

eitä me rauhasa ja lewosa eläisimme, kaikesa
tähän wirkaan.
wainoja
pilkkaja
ja
ja
häwäi- jumalisudesa ja kunniallisudesa:
13. Joka ennen
Icr 29
laupius
tapahtuolin
minuUe
on
mutta
siä
3. Sillä se on hywä ja otollinen Jumalan
epäusto»vapahmjamme edesä;
*

-

?

nut

-s;

sa: §

*:

Sillä minä tein sitä tietämätä

meidän

l. «: 4. l. ,s: 5.
4. Jokarahro kaikkia ihmisia aumaxi«
1 Kor. 15: 9.
Gal. 1: 13. Phil. 3: 6. ja erra he roruuden tundoon rul isir.
-Z-iKor. 7: 25. § loh. 9:39. Ap.T. 3:1?»
Hes. 18: 23. 2 Pet. 3:9.
14. Mutta meidän HERran Armo oli sitä
s. Silla yxi on* Jumala, ja yxi Wall«unsambi, uston ja rakkauden kansa, joka Kris- mies ff Jumalan ja ihmisten walllla, Il>
Ap. T. 8l

~

l. 3:

1.

"

tuxesa lEsuxesa on.

minen aristus lEsus.
loh. 17: ~
Rom. 3: 30. l. 10: 12. -f Gal. 3: 19.
15. Se on tormen sana, jakaiken mahdollinen otta wastan erra Aristus lEEbr. 9: 15.
si»o on rullur mailmaan syndisia xvapah, 6. Joka iyensa kaikkein edestä Lunasiuxen hinnaxi on andanur *, errä senkaltaisia
ramaan*, joista minä suurin olen:
s
Mark.
2:
Matth. 9: 13.
17. i.vk. 5: 32. piri ajallansa saarnattaman, f
l. 19: 10. i loh. 3:5.
Matth. 20: -j-28. Eph. 1: 7. Kol. 1:14.
16. Mutta sentähden on minuUe laupius ta1 Kor. 1: 6.
6. Johonga minä myös olen Saarnajaxi
pahtunut että lEsus Kristus minusa ensin osoMis kaiken pitkämielisyden, niille esikuwaxi, ja Apostolixi asetettu (minä sanon toden Kris.
jotka hänen päällensä pitä uskoman ijankaikki- tuxesi», ja en »valehtele',) pakanain opettajat,
elämään.
ustosa ja totudesi». 'Noin. 9:1. -x Ap. T. Z:is.
ijankaikkiselle
KuI. 13: 2. l. 22: 21. Nom. 11: 13.
17. Mutta Jumalalle,
ningalle, kuolemattomalle ja näkymättömälle,
l. 15: 16. Gal. 1: 16. l. 2: 7, 8Eph. 3:8 2 Tim. 1: 11.
ja ainoalle Miisalle olkon kunnia ja ylistys ijan!
ijankaikkisehen
11.
*,
Amen
kaikkisesta
8- Niin minä tahdon siis, että miehet ru6
Nom. 16: 27. I Tim. 6: 16.
koilisit jokapaikasa *, ja nossassir ylös pyhät
IV. 18. Tämän kästyn minä annan sinulle kädet s, ilman lvihata ja epäilystä §
minun poikani Timothee, endisten ennustusten Mal. 1: 11. loh. 4: 21. -j-Ps. 134: 2.
§ Matth.
jälkeen sinusta, ettäs niifa sotisit niinkuin jalo
5: 23. l. 6: 14.
sytamies,
l. 6: 12. »Tim. 4: 7.
9. Niin myös etm waimot cohtullisisi» waat19. Ia pidäisit uston ja Kylvän oman tun- teisa olisit, ja kaunista!sir heitänsä hämyllä ia
non *, jonga muutamat owat hyljännet, ja o- kainoudella*, e, kahara hiuxilla, eli lullalla,
eli Pärlyillä, eli kalleilla waatteilla. f
wat uston puolesta haaxirikkoon tullet.
y.
l. 3:
Tit. 2: 3. Ss- 1 Pct. 3: 3.
s,
ja
10.
Hymeneus
20. Joista on
Alexander
Waan niinkuin niille »vaimoille sopi, job
jotka minä olen Satanan halduun andanut §, ka lum-alifuden hywäin töiden kaulta osottaettä he tulisit kuritetuxi enä pilkkamasm.
wat.
§iKor.s:z.
11. Oppikan waimo hiljaisudesa, kaikella
2,17.
»Tim.
4:14.
nöyrydellä.
Eph.
1 Mos z: i<.
»5.
1:. Mutta-en minH salli wainion opetta',
2. tukU.
1. Apostoli neuwo rukoilemaan kaikkein edes- en-iä miestänsä wallim, waan etta hän on hil*lKol-4:,i.
tä, sillä Jumala tahto kai, kia autllaxi Rristuxe> jaisudesa.
li. Opetta miehiä oikein rukoilemaan, ja
sa.
13 Sillä Adam on ensin luotu ', ja sitte Ewaimoja säädyllisesti iyiansa käyttämään.
I Mos.
wa. f
,7.
5 I Mos. i: >z, li.
1
Kor.
ii.8 9.
I. «)iin mina siis neuwon, etta ennen kaikkia
pide:aisin rukouxct, anomiset, toiwotu14. Ia ei Adam petetty: Mutm waimo pelemn *,
xet ja kucoxel kalkkein ihmlsten edeltä
'

,

*

seen

«'

*

*

'

>:

/

:

,

z.
lellin *,
»

4-

Timothenren tygö.

Luk.

ja saatti ylitzekäymisen.
3: 6. 2 Kor. ii

iMos.

ren
:

wapauden

lEsuxeia.

3.

f ustosa,

'

joka

M«lttl). ,5:
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on Kristuxesa
1
-x 10h.

«.

,:

21.

l. 5: 14.
15. Mutta kuitengin hän lasten synnyttämipysy
jos
ja
kirjoitan sinulle, ja toiwon
Näitä
minä
rule,
kautta autuaxi
hän
ustosa pian14.
sin
pyhydesä
siweyden
tulemani
ja
sinun tygös.
rakkaudesa,
kansa.
jos
Mutta
minä wiiwyn, ettäs tiedsisit
15.
3. Luku.
kuinga sinun pitä Jumalan huonesa waelda1. pispan ja opettajain oikiat awut ja omaism man, joka on eläwan Jumalan Seurakunda,
det.
tllulden Seurakunnan palweliain ja hei totuuden patzas ja perustus.
hm emändäinsä käytöxet.
16. Ia
on julkisesti suuri jumalisud en
joku
Pispan
jos
wirsalaisus; erra Jumala on ilmoiretru liha1./V>e on totinen
taa pyytä, hän hywää työtä halaja. sa*, wanhurstaurerru Hengesä, nahry lLn,
geleilda,
pakanoille, ustorru
2. Niin pira siis pispan oleman nuhrertoman, yhden emännän miehen, walpan, mailmasa ja otettu >ssös kunniaan.
minn, siwian, wierasien holhojan, oper- 5 loh. 1:14. Eph. 3:5:6. i Pet.l:iz.
*Tit.i:6, 7.
i loh. 1: 2,
Mwailen:
rappelian,
juomarin,
ei
ei
ilkian
Gi
z.
4. Kuku.
woiron pyyräjan; waan armelian, ei rii»>

se

sana:

saarnarru

Mlsin *, eikä ahnen.

'

2

Tim.

2:

24.

i.

pawali ennusta

wiimeisillä

ajoilla

nouft»

4. Joka oman huonensa hywin halliye, wan wääriä opettaita. v Neuwo Timotheusta
jolla kuuliaiset lapser owar, kaikella kun- lumalisuden harioituxeen niin myös taitamaan
toimellisuteen wirasans«i
mallisudella jos joku
i.
Hengi sano selkiästi, että wiimesstlei
mida
omaa
huonet(Mutta
5.
»Mutta
Seura,
ajoilla
kuingasta
lä
muutamat luopumat ustoshän Jumalan
tansa hallita,
ta"',
jaottamat
waarin
hallita?)
MiM
wiettelewistä Hengiskunnan
paisununa
,ja
perkeleitten
opetuxista.
ässenkristityn,
ettei
laittä
hän
6. Ei
Mstth. 24: ,z.
tajan duomioon langeisi.
2 Thcss. 2:3.
2 Tim. z: 1.
2 Pet. 3: 3.
1 loh. 2:18.
pitä
myös
hywä
Ep.
todistus
v.
Mutta
hänelle
lud.
18.
7.
oleman niildä kuin ulkona owat'; ettei hän 2. Niiden kautta jotka ulkokullaisudesa wallangeisi.
henpuhujat
:

«"»-

'

laittajan pilkkaan ja paulaan
s 1 Kor. 5: 12.
pitä
myös Seurakunnan palwe11. 8. Niin
oleman,
ei kaxikieliset, «juolia»: toimelliset'
pyytäjät:
woiton
häpiällisen
marit, ei

Ap.T. 6:

9.

3.

Jotka uston salaisuden

tunnost» pitäwät.

puhmsa

omasa

owat, joiden omatundo on poldinraudalla merkitty:
3. Ia kieldäwät naimasta, ja ruokaa ottamasta, kuin Jumala loi" uffollisille kiitoxella
nautita f, ja niille jotka totuuden ymmärtänet
owat.
4.

*

1

Mos. 9:

;.

1 Kor. 10:

f Rom. 14: s.
30.

Sillä kaikki mitä Jumala luonut on, on

Jotka pitä ensin koeteldaman ia pal- hywä, ja ei ole mitan hyljättäpaä, kuin kiitoxella nautiMN. 1 Mos 1: ;i. Ap T. 1°: 15.
welkan sitte kuin he nuhtettomaxi löytän.^
Non». 14: 14,
i Kor. 10: 25.
Tit. 1: s.
ii. Heidän emändänsä pitä myös siwiät ole5. Sillä se Jumalan sanalla ja rukouxella
man, ei laittajat, waan raitit, kaikisa ustolpyhitemn.
lisct.
yhden
il. 6. Kostas nyt senkaltaista weljille opetat,
palweliat
olkon
12. Seurakunnan
lapsensa
ja
niin
jotka
oman
emännän miehet,
sinä lEsuxen Kristuxen ustollinen palwelia
heidän
uston sanoisi, hywäsä opifa kaswatettu*,
olet,
huonensa hvwin hallitzewat.palwelewat,
jom
jotka
he»l»Tim. 1: 5.
hywin
he
sinä
seurannut olet.
13. Silla
ja
menestyxen
suu14,
Kn Hyivanfa
Kz:
15.
ansaitzewat
10.

»«.

"

<.NN2)

7. Mutta
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7. Mutta wäldä kelwottomia ämmän Mttu-

i Epistola

4. 5. Luk.

lasten

lapsia, ne oppikan ensin oman huonensa
jumalisesti hallitzemaan, ja
hywän lyön maxamaan; sille »vanhemmillensa
l. li 4, 6.
on hywin tel»,
8. Sillä ruumillinen harjoitus wähän kelpa': ty, ia Jumalalle otollinen.
Murra "lumalisus on rarpellinen kaikki<a a5. Ia se on oikia lesti, joka vxinänsä* on,
jolla
ja
nykyisin
on seka
«ra tulewaisen
sioisa,
asetta toiwonsa Jumalan päälle, pysyin ai.
na rukouxtsa ja auxihuutamisesa yötä ja päi.
elämän lupaus.
Kol. 2: 2,.
Luk.
;6, ,7.
»vää.
9. Tämä on totinen sana, ja kaiketi mahl.
1:
joka
otta
6.
Mutta
dollinen
wastan
15.
hekumasa elä, on eläwälio. Sillä sitäwarten me työtäkin teemme ja dä kuollut.
meitä pilkamn, että me eläwän Jumalan 7. Senkaltaisia neuwo, että he nuhtettomat
päälle toiwonet olemma, joka kaikkein ihmis. olisit.
ten wapahtaja on', erinomattain ustowaisien.
8. Mutta jos ei joku omistansa, lijatengin
perhostansa, murehm pidä, se on uston kieldä»
Ps. 127: 2.
nyt *,ssa on pakanam pahembi.
11. Näitä sinä neuwo ja opeta.
2 Tun.,:
kengän
12. Älkön
sinun nuoruttas katzoko
9. Älä salli nuorembata lesteä otetta, kuin
ylön'', waan ole sinä ustowa sille esikuma s sa- kuudenkymmenen ajastaikaista,joka yhden mienasi,, kansakäymisesä, rakkaudesa, hengesä.!, hen emändä on ollul:
1 Kor. 16: iv, n.
ic>. Ia jolla on h?wistä töistä todistus,.jos
ustosa, puhtaudesa.
Tit. 2: 15. -j- Tit. 2:7. 1 Pet. 5: 3. hän lapsia kaswacmnui on, ios hän wiemsten
13. Ota lukemisesta, neuwosta ja opista waa- holhoja ollut on ', jos hän Pyhäin jalkoja pesnyt on f, ,os hän murhellisia auttanut on, jos
ri, siihenasti kuin minä tulen.
Älä
kuin
lahjaa
hän on kaikesa hywäsä työsä ahkera ollut.
sila
unhohda
sinulle
14.
Prophetian kautta annettu on f, wanhemmit- 5 1 Pet. 4: 9. -j- 1 Mos 18: 4. l. 19: 2.
ten kätten päälle panemisesi». §
luk. 7: 38, 44Thcss. 5:19.
1- 1 Tim. 1:8. § Ap. T- 6: 6. l. 8: 17. -11. Mutta nuoret lestet hnlkä; siliä kosta he
l. 13: 3. l. 19: 6. 1 Tim. 5: 22.
suuttutvat Kristuxeen, niin he tahtomat huolla:
ja *: ja harjoita

sinuas

jumalisilleen.

se

'

'

'

,:

:

se

*

'

*

'

>

15.

OM näistä waari, pysy näisä; että sinun

12.

Joilla on heidän duomionsi», että he sen

14.

Sentähden minä mhdon, että

is.

Sillä muutamat owat jo Samnan jäl-

menestyxes kaikille julistetun tulis.
ensimmäisen uston rikkonet owat.
16. Om itzestäs waari, ja opista: pysy alati
13. Niin myös joutilasna ollessansa oppimat
näisä; sillä jos sinä teet, niin sinä itzes au- he huoneita ymbärinsä !Uo:cnde!emaan; maan
ei he ainoasta ole jouti! ,t, mutta myös kieletuaxi saatat, ja ne jotka sinua kuulewat.
Rom. 11:14. 1 Kor. 9: 22. lak. 5: 20. wät, hembet ja puhuwe.t. luwacmmia.
Tit. 2:3.

sen

5.

Luku.

pawali opetta Timotheusta.

1.

Nuhtelemi-

holhomisesta eroi»
sen toimellisudesta. u.
tuxeila. ill. wanhinden eli pappein arwosa pitämisestä» iv. Monikahdoista muista asioista.
1.5)51ä wanhaa kowin nuhtele, waan neuwo
hända niinkuin Isää *: Nuoria, niinkuin lveljejä.
z Mos. 19: ,2.
2. Wanhoja waimoja niinkuin äitejä : Nuoria niinkuin sisarita, kaikella puhtaudella.
11. 3. Kunnioita niitä lestiä kuin oikiat lesket owat.
4. Mutta jos jollakulla leskellä lapsia on, eli
'

nuoret

lestet huolisit, lapsia kaswattaistt, huonen hallituxesta waaria pidäistt, eikä annaisi tilaa lvasMnseisoille pahoin puhua.
keen palainnet.

16. Los nyt jollakin ustollisella miehellä eli
waimolla lestejä on, se heitä holhokon, ja älkän Seurakundaa rasittako, että oikeille lestille täytyis.
111 17. wanhimmat, jorka hywin halliyewar, pira kaxik.rraisisa kunniasa pidettamän, erinomarraln ne jotka sanasi, ja o,

pzsa
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että he uskol-
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5. 6. Luk.

waan olkan sirä kuuliaisemmat,
Rom. i»:
Pisa l>öta cekewat.
liset owat ja rakkat, jotka hywästä työstä osal1.15:27. iKor»9:n. Gal. 6: 6.
ja neuwo.
1 Thess. 5: 12. Ebr. 13: 17. liset owat. Näitä opeta
Phil. 2: 29.Raamattu
pidä
joku
opetta*,
11.
ia ei pysy
18. Sillä
sano.lEi sinun
rihz. Jos
toisin
ja meidän HERran lEsuxen Kristuxen terwellitärappawan harjan suuta sitoman kiinni
työmies on palkkansa ansainnut, s
sisä sanoisi», ja siinä opisa, kuin jumalisudesta
1
Kor.
Gal. 1: s, 7. 1 Tim. 1:
9:9. f 3Mos. 19:13. ON,
55Mos. 25: 4.
10:12.
luk.
12:
paisunut, ja ei taida mitan *,
on
7.
4.
Hän
zMos. 24:14. Matth.
19. Älä salli wanhinda wastan yhrän kannet- waan on sairas kysymyxisä ja sanain kilwoituta, waan kahden eli kolmen todlstuxen kautta xisa s; joista kateus, riita, häwäistys, ja pa«.

,

*:

'

;.

1 Kor. 8: 2.
5 Mos. 17: 6. l. 19: is, le.
hat luulot tulewat:
y.
Nuhtele mitä kuin syndiä tekewät, kaik- 5 1 Tim. 1:4. 2 T«m. 2: 23. Tit. 3:
seasa,
Häijyt
kampauxet*
pelkäisit.
niiden ihmisten
5.
kein kuulden että muutkin
jotka heidän mielesänsä riiwatut owat, ja joil5 Mos. 17: 4, 5. l. 19: 18, :c.

20.

,

Minä rukoilen Jumalan ', ja HERran
ja walittuin Engelitten
lEsuxen Kristuxen, pidät
ilman walitzemista,
eoesä, ettäs nämät
ja älä mitan tee toisen puolda pitäin.
-j- Gal. 1: 22. Phil. 1:3. 1 Thess. 2: Z.
iTim. 6: 13.
«2. Älä pikaisesti jongun päälle käsiäs pane*;
ja älä ole muiden synneistä osallinen ; pidä itzes
6:6. l. 8-1?.
puhdasna.
6.
2 Tim. 1: 6.
l. 19:
1 Tim. 4:14.
juo,
wettä
waan
nautitze jo2z. Älä sillen
ja
sydämes
myös
ettäs
wiinaa*
tähden,
takin
104:
15.
Ps.
usein sairastat.
24. Muutamain ihmisten synnit owat kyllä
IV.

da totuus otettu pois on: jolka jumalisuden
woitoxi luulematf. Eritä sinus senkaltaiftsta.z
1 Kor. 11: 16.
2 Tim. 3: 5, 8»
§
Tit.
Rom.
1:1,11.
-Z16:17. Tit. 3: 10»
2 loh. v. 12.
iii. 6. Murra se on suuri woirro, olla
jumalinen ja
San. l. 15: 16.

onneensa.z
Tm,.

4:8. 1 Pet. 5: 7.
7. Sillä embä me ole mitä mailmaan tuonet, on siis tiettäwä, etten me myös mitan
tääldä taida wiedä ulos. Job. 1:21. 1.27:19.
Ps. 49: 18. Saarn. K. 5:
15.
8. Mutta kosta meillä on elätys ia waattet,
niin tywkamme niihin.
Ps. n- 2,.
julkiset*, errä ne ennengin duomita raitan; San. l. 27: 26. Syr. 29:28. Matth. 6:25.
Ebr. 13:5.
Mutta muutamain äffen jälistä julkisexi tulewat.
Gal. 5: 19.
9. Mutta ne jotka rikastua tahtowat, lan25. Niin myös muutamat hywät työt owat gewat kiusauxeen ja paulaan', ja monihin tyhjo ennen »ulkiset; ja ne kuin muutom tapahtu, miin ja wahingollisiin himoihin, jotka ihmiset
»vahingoon ja kadotuxeen upottamat.
wat, ei taita salata.
San. l. 11: 28. l. 28: 22. Matth. 13: 22.
6. Luku.
Mark. 4: 19. lak. 5:1.
10. Silla ahneus on kaiken pahuden juuivpetuxet i. palweliain welwollisudesta v.
wäärän opin karttamisesta, iv LvtVwaisydestä ri: jota muutamat owat himoinner, ja owat
1

*

'

*

jaah>,eudesta >v. wilpitcömästälumalisudesta. ustosta exynet ', ja itzellensä paljon murhetta
v- Rikasten käytöxista. v>. l3plstolan päätös.
saattanet, f
2 Mos. 23: 8.
5 Mos. 16: 19. -x San. I. i>: 16.
l-Malweliat, jotka iken alla owat, pitä IsänIV. 11. Mutta sinä Jumalan ihminen, karkunniasa pitämän *; ettei
dänsä kaikesaoppi
pilkatuxi tulisi.
ta niitä: ja noudata wanhurffamra, mmalulualan nimi ja
lisutta, ustoa, rakkautta, kärsiwällisyttä ja
Eph. 6: 5. Kol. 3:22. Tit. 2: 9.
hiljaisutta.
1 Pct. 2:18.
2 Tim.
2,.
owat,
niin
12. Kilwoittele hywä uston kilwoitus
joilla
2. Mutta
käustolllset Isännät
älkön niitä katzoko ylön, että he weljexet owar; sitä-!- ijankaikkinen elämä, johonga sinä ku(N n 3)
HilttU
*

"

,:
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286
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6. Luk.

sa

oivat, ettei he ylpeilisi eikä panisi toimoansa
huttu oler, ia olet tunnustanut hywän tunnustodistajan
katowaisen rikkauden-, mmm eläwän Jumaedesä.
luxen monen
»6.
i
Tinl.
»Tim.
"iKor. §:H4, »5
1:18.
4:?. lan päälle, joka meille anda nautimxemme run«
-x Phil.,: 1», 14.
Job. ,1: 24. Ps. 62:«.
sastl kaikkinaista:
jol.
10: 24. iuk. 8' 14.
*,
Minä
edesä
kästen
sinua Jumalan
Mark. 4: 19.
,3.
l. 12: 15.
ka kaikki eläwäxi teke f, ja lEsuxen Kristuxen
edesä, joka Pontius Pilatuxen alla hywän to18. Että he tekisit hnwaä ja hywisä töisä ri1
»1.
§
kastuisit*,
Tim.
andaisit hywällä mielellä, olisit atunnusti.
5:
distuxen
lak.,: s.
1 Sam. 2: 6.
-j- 5 Mos. 32: 39.
»vulliset.
§ Match. 27: 11.
loh. 18: 37.
19. Ia tallelle panisit itzellensä hywän pench
14. Ettäs kästyn saastatoinna ja nuhretoinna tuxen edespäin', käsittäxensä ijankaikkista eläpidät, haman meidänHEßran lEsuxen Kris- mätä.
Matth. 6: ,o. Luk. 16: 9.
2Q.
Vi.
O Timochee, kätke kuin sinulle
tuxen ilmoituxeen asti:
':
ja »väldä turhia ja kelwottoiuia
on
Jonga
meille aikanansa osotta autuas uskottu
15.
ja ainoa waldias, Kuningasten Kuningas* ja juttuja f, ja niitä riitoja kuin määrin kerjka2 Tim.»: ,4.
*l. 1: 17.
tusta taidosta tulemat:
kaikkein Herrain HERra.
-j-1
K.
16.
l.
2: 14,16.
1:4,6.
l.
Tim»
2
Tim.
Ilm. 17: 14.
4: 7»
19:
16. Jolla ainoalla on kuolemattomus, joka
Tit. 1:14. l. 3: 9.
21. Josta muutamat paljo pitäwät, ja usi
kirkkaudesa, johon ei yxikän tulla Mida,
jora ei yxikän ihminen nähnyt ole, eikä mida kosta exynet owat '. Armo olkon sinun kansas,
', Tim. 2:15.
nähdä': jolle olkon kunnia ja ijankaikkinen Amen!
tygö
woima, Amen I
edellinen kirjoitettu LaodiTimotheuxen
Mos „: »0.
1
seasta,
joka
1 10H.4: 12,20.
on Phrygiasa Pakatianasa Pää4:12. loh.
s Mos.
V. 17. Kaste niitä kuin rikkat täsä mailma- kaupungi.
*

*

*

se

se

*

asu

*

,

toinen Epistola
P. Pawalin
Timotheuxen tygö
Esipuhe.

Episiolafa neuwo P. Pawali Timotheusta, että hän min lujana pvsyiS, kuin hän Ewangeliumita le«
wittamaän ruwennut ou: sillä se oli myös tarpellinen, sillä monda langeisit pois. Ia owat myös wäi«
liikkeillä, joidenga tähden Pispan pila alati walwoman ja Ewangeliumisa työtä lekemän. Eli'opettajat
rät
sen »vaarallisen ajan, mailman lopulla, että petollinen hengellin»
nomaUain 3. ja 4. Lugusa ilmoitta hän
kaunilla
muodolla wiettelewä, jonga alla kaikkinainen pahuus ja häpi»
kaiken
mailman
ulkonaisella
on
«lama
löytän peite Mi.
Armo, Laupius jaRauha Isäldä lumalalda,
1.
ja lEsiixelda Kristuxelda meidän HERralpawali TimoI Lenvehdvxen jälkeen viistä
Gal .,: ~ lTlm.i:.. 2Ptt.l:>.
dammel
händä
th nr7n usioa7 v.
MINN
klltän lumalata, ,ota Mlna hamuss
hane»
3.
siinä niill myös"i.rohkeuteen kärsimiseft
iv. ta minun
opisa,
oikiasa
ammeen
esiwanhemmistani palwelen ', puheslkuwallansa.
ylistä
Onesiphorufta.
ja
muutamia,
omalla
tunnolla f, etta minä lakkamata
hän
ja
yöllä
päiwällä minun rukouxisani muisi
Apostoli
sinua
JuI /pawali lEsuxen Kristuxen
tan.
§ 'Ap.T. 22:,. sAp. T.,z:i.
lupauelämän
kautta
3>» malan tahdonjoka
l. 26: 4. § Eph. 1.- 16. Phil. 1: 3.
on Kristuxesa lEsuren jälkeen ,

H>

,

Luku.

taitta

,

..«sa

2'

-

Minun rakkalle Pojalleni Timocheuxelle,

Thess.

1: 2.

1.1.

12.

4.

A

1. 2.

Llst.

Timotheuxen tygö.
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Ia halan sinua nähdä, kosta minä sinun nain muodosä, kuin sinä minulda tuullur omuistan ', että minä ilolla täytetäi- ler', ustosa ja rakkaudesa, jota on kristu'Ap.T 20:37.
xesa lEsuxesa.hywä
-1.4:14.
sin:
lvilpitöin
kuin
mion,
usto
sinnsa
se
14. Tämä
uffottu kalu kätke» Pyhän
s. Kosta tule *, joka ennen
nun mieleeni myös asui, ja sinun isoisä äi- Hengen kautta, joka meisä asu.
sinun äitifas Eu1 Tim. 6: 20,
tisäs Loidasa
IV. is. Sinä tiedät sen että kaikki, kuin Anikasa; ja kuin minä totisesti tiedän, sinusakin.
Ap. T. 16: 1. 2 Tim. 3:15»
siasa owat', luowuit minusta f, joista on
Ap. T. 13: 10.
11. 6. Jonga tähden minä sinua neuwon, et- Phygellus ja Hermogenes.
joka
lahjan
on,
2 Tim. 4: 10, 16.
sinusa
täs herätät sen Jumalan
4.

kyyneles

*

'

16. HERra andakon laupiudensa Onesiphominun kätteni päälle panemisen kautta:
Up.T. 6: 6. l. 8: 17» l. 13:3. l. 19:16. rin perhelle'! joka minun usein wirwoitmnut
l. 5: 22.
1 Tim 4: 14.
on, ja ei minun kahleitani hämennyt. l. 4: >?.
pelandanut
ole
meille
ei
Jumala
17- Waan etzei minua »visusti Romisa olle7. Sillä
wäkewyden,
sansa,
ja löysi minun.
waan
rakkauden
*,
Hengeä
won
Rom.
z:
15.
andakon hänen löntä laupiudeft
18.
HERra
mitiuden.
häpe
meidän HERran sinä päiwänä HERran tykönä! ja kuinga mo8. Sentähden älä
todistusta *, eikä minuaf, nesa asiasi» hän minulle Ephesosa oli awullinen,
lEsuxen Kristuxen
joka hänen fanginsa olen §: Waan ole osalli- sinä parhain tiedät.
nen Ewangeliumin waiwasa §§, Jumalan woi2. tU?U.
Rom. 1: is. 1- Phil. 4: 14.
man jälkeen.
neuwo
opettaille l. 2.u,'uteen oikiasa
1.
1:
Raunis
Eph.
Ap.
Phil. 7. opisa. il.
T. 21: 333:
§
,a pvdaän toiniellisu2:
Ustollisuteen
§§
2
9,
1,
v.
Tim.
i3<
3.
Philem.
opettamisesi»
teen
että
sekä
elamäsa.
tehnyt, ja pyhälJoka meitä on autuaxiei meidän
I.
töidemme
minun poikani, sen
sinus,
siis
kutzunut;
lä kutzumisella
«Wahwista
armon kautta kuin lesuxesa Kristuxesa
perästä, waan hänen aiwoituxensa-, ja arf, kuin meille Kristuxesa lEsu- on.
monsa jälkeen
2. Ia mitä sinä olet minulda monen todistaennen ijankaikkisim aikoja annettu on. §
jan
kautta kuullut, niin kaste ustollssille ihmisil3:4,5,6.
Eph
1:4. 1- Tit.
Nom. y: 11.
jotka myös muita olisit somellat opettac,.
1
le,
§ Tit. 1:2.
Pet. 1:2
maan,
,c.
Wapahmjamme
i Tim.;:
Tit. i 5.
nyt
meidän
lE10 Mmm
julistettu",
luja lEsuxen
waiwaa
niinkuin
ilmestyxen
kautta
3. Rarsi
Kristuxen
kuole-,
ja
l
ja
elämän
l. 4: 5.
f,
pois
otti
kristuxen
8.
sotamies.
joka kuoleman
»valkeuelatuEwangeliumin
kautta
Ei
»ixikän
sotamies
sekoita
itziänsä
toi
4.
mattoiuuden
joka
«6.
menoihin,
16:25.
Kol.
1:
hänen
xen
Non».
f
les.
25:8.
sille
kelmataxensa
§
teen
§ Ebr. 1: 9. taan ottanut on.
1 Kor. 15: 54: :c. Ebr. 2:14.
l 3: 95. Ia jos joku kilmoittele, niin ei hän kruupandu
saarnajaxi M nata, ellei hän toimellisesti kilmoittele.
11. Johonga minä olen
1 Kor. 9: 25.
Apostolixi, ja pakanain opettajaxi.
joka pellon rakenda, pitä
6.
2.
l.
22:
21.
8.
Peldomiehen,
Eph.
3:
Ap. T- 9: -5- l. 13:
1
2:
8,
hedelmästä
Tim. 7.
ensin
nautitzeman. iKor. 9:
9<
Gal. 1: 16. l. 2:
ymmärrä
myös
mitä niinä sanon: HERra
kärsin*,
näitä
7.
12 Icmga tähden minä
andakon
ymmärrvxen
kenen
mina
nedan
sinulle
häpe;
sillä
kunengan
kaikisa!
ja en
päälle, jo8. Muista lEsuxen
päälle mina uston, jas olen luja, errä hän
ka
on:
Dawidin
kaluni,
kärkeä
minun
uskotun
kuolleista
siemewoi minuUe
Ewangelmmini
jälkeen:
minun
nestä
päiwään
'Eph,'//.
azii.
siiden
*2Sam. 7:12. Ps. 132:11. les.n:i.
111. 13. P>'ft ,«0 niiden terwelllsten
'

*

-

'

,

«.

xesa
*

:

~

suxen

,:

so-

'

>°.

*

sa-

nosnur

Matth.
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2. 3. Luk.

Ap.T. 2:32. 1.13:23.
ja sawisel: ja muutamat tosin kuulllaxi, «»utNom. 1: 3.
ta niuummat häpiäxi.
Rom. ?: »i.
joku
kärsin,
minä
waiwaa
2i.
asti*,
kahleisiin
»tzensä senkaltaisista ihmisistä
Jos
9. Josa
«linkuin pahanwkiä; waan el Jumalan sana puhoism, se tule kunniaan pyhttetyxl astiaxi,
peryenisannaUe larpcUlsexi, ja kaikkiin hywiin
ole sidottu. 'Eph.;:i, >;. 1.4:1. Phil.i.'7.
Kol/ 1:24.
1.,: ,7.
löihin walniistetuxi.
22. Nuoruden hii»otwäldä; mutta noudaio. Sentähden minä kärsin kaikki, walittuin tähden *, että hekin saisit lEsuxesa Kris- ta 8 wanhurstautta, ustoa, rakkautia ja mu,
kansa jotka puhmsta sydätuxesa autuuden, ijankaikkisen kunnian kansa. haa, kaikkein nnden
rukoilemat,
2 Kor. 4:15.
§ l Tim. 6.- n.
f
mestä HERraa
1 Kor. 1: 2.
11. Se on totinen sana; jos me ynnä olemma kuollet, niin me myös ynnä elämme.
23. Hullut ja turhat kysymyxet hyljä/ tietm
1
että
ne ainoasta riidat synnyttämät.
R0m. 6.-5. l.8.1?. 2K0r.4:i2. Pet. 4:l3.
myös
ynnä
niin
1 Tim. 1:4.
kärsimme,
me
me
12. Los
*.
me
kiellämme,
niin
24.
Mutta
ei
hänen
HERran palwelian tule riitaihallitzemma los
;:
olla,
meidängin
kieldä.
f
PHU.
waan
sitviän jokaista kohtaan, ovet»
hän
§,
pahoja
-j-Match. 12:33. Mare.B.3B. 1uk. 9:26.
kärsiwäisen :
tawaisen
§ 1 Tim. 3:2.
l. 12: 9.
Tit. 1:9.
pysy
kuitengin
Hiljaisudesa
niin
hän
me
25.
nuhtelewaisen
»vastahakoiusto»
Ellen
13.
ei
kieldä
taida.
sia;
jostus
paranjoka
andais
Jos
Jumala
itziänsä
heille
ustollisna
nuxen f totuutta ymmärtämään:
«4 Mos. 23:19. R0m.3:3. 1.9:6.
Gal. 6:11. -z-Ap.T. 8:22.
14. Näitä neuwo, ja todista HERran edemilMgän
joka
el
26.
riitelisi,
Ia he jällen katuisit ja Perkelen pau,
sä, ettei he sanoista
niitä
pääsisit,
jolda he hänen tahtonsa jälkeen
luowuttamaan
',
kelpa waan ainoasta
lasta
'i
Tim.
fangitut
6:4.
owat.
jotka kuulewat.
11. 15.
itzes Jumalalle osotta roijomellisixi ja lairramarromaxi
3. luku.
jaka
roruuden
oikein
ka
kirjoitta wiimmeisten aikain ilkey»
iS.Mutra siiwottomat ja kelwottomat sanat den1. japawali
nuhtele, v. Osotta esimerkillänsä pysitä
jumalatoinda
menoa saat- häin elämän onnetlisuden. in. waroitta p.
hyljä §, jotka paljo
§i!im.i!4. 1.4:7. 1.6:2«.
tawat:
Raamatun terweUlsesa opisa wahwana pysyTit. 1:14. 1.3:9.
mään.
syö
puhensa
nmbärildänsa
heidän
Ia
17.
sinun pitä tietämän, että wii.
niinkuin ruumin mato; Joista on Hymeneus§, I. zcnutta
«"l
messinä päiwinä waamlliset ajat lähe»»
§1 Tim. 1:20,
jaPhiletus:
newät
i Tim. 4:'.
18. Jotka totuudesta owat erheMMt §,
2
2:1.
l.
Pet.
3: 3. lud. Ep. v. 18.
noden ylösnousemisen jo tapahtunen f; ja o2.
Sillä
ne
ihmiset tulewat jotka itziänsä rawat muutamat ustosta käändänet.
kerstajat, ylpiät, pilkka»
kastamat,
ahnet,
§1 Tim. 6 26. -l/i Kor. 15:12.
tottelemattomat, Kiittäjat
manhemmillensa
perustus
kui19. Mutta Jumalan wahwa
jumalattomat,
mättömät,
:
kiinniretty
on HERra
tengin pysy, joka tällä
3. Halluttomat, sopimattomat, laittajat,
ja lakairkan jokainen
§:
runde
kiukkuiset, katet,
irmlliset,
maimye.
Rristuxen nimeä
Pettäjät,
tuimat, paisunet, jotka enäni»
1.21:26.
4.
§4Mos.i6:z.
loh. 12:14. min
hekumata kuin lumalata rakastamat.
l. 13: 18.
ei
ole
ainoasta 5. Joilla on jumalinen meno olewananhuonesa
20. Mutta
myös
*, »nutta
woiman he kieldawät pois:
puiset
waan
astiat,
hopiaiset
ja
Match,

i:

i.

*

sen

*

,°.

*

*

*

sanan

:

sen

sa-

:

omansa

kullaiset

suuresa

sa

sm
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Karm siis senkaltaisia, f
17. Että Jumalan ihminen täydellinen olis,
«Match. 7:15. Tir.i:i6. -z-R0m.16.-7. ja kaikkiin hptviin töihin sowelias.
2Thess.3:7. Tit. 3:10. 2 loh. v. 10.
6. Sillä ne owat niistä jotka huonesta huo4. Luku.
neseen ,uoxewat §, ja maimomäen fangixi mie- 1. pawali waroitta
Timotheusta ahkeruteen
wät, jotka synneillä rasitetut owat, ja moni- saarna wirasa. v. puhu
kuolemania lähestynaisten himoin kansa käywät.
K Tit.i: n. misestä ja kutzu Limotheusta tygönsä. m «?a7. Aina oppimaiset, ja ei kostan totuuden -litta Alexandrin pahutta, ja viistä HERran
apua. iv. päättä tämän kirjoituxensa
tundoon tulemaiset.
terwchdyxillä.
8. Mutta niinkuin Jannes ja lambres olit
Mosesta mastan §, niin nämätkin omat totuut- I. «>iin minä siis todistan Jumalan ja HErran lEsuxen Kristuxen edesä *, joka on
ta mastan: ne omat ihmiset taidosta turmellutf
ja kelmottomat ustoon. §§. §, Mos. 7:».
tulewa duomitzemaan eläwitä ja kuollulta, hä-s- Rom. 1:28. 1 Tim. 6:5. §§Tit.i:i6. nen ilmestyxesänsä ja waldakunnasansa.
9. Mutta ei heidän pidä sillen menestymän; ''Gal. 1:22. Phil. 1:8. 1 Tim. 5:21. 1.6:13.
2. Saarna sanaa, pidä päälle sika hy,
sillä heidän hulludensi» pitä kaikille julki tulewalla erra sopimattomalla ajalla rangaiman, niinkuin niidengin oli.
se, nuhrele, neuwo kaikella
2 Mos. 7:12.
l. 8:18,19.
ja
11. io. Mutta sinä olet seurannut minun ope- operuxellai
1.2:25.
tustani, säätyäni, aiwVitustani, uskoani, pit3. Sillä aika tule, jona ei he woi terwellistä
kälnielisyttäni, rakkauttani, kärsimallssyttäni, oppia kärsiä; waan omain himöinfa jälkeen ko,
kowat itzellensäOpettajat, että heidän korwan1 Tim. 4: 6.
n. Wainomisiani, maimojani, jotka mi- sa syhywät:
nulle Antiokiasa, Ikoniasaja Lystrasa Mpah4. Ia käändäwat korwansa pois totuudesja turhiin juttuihin poikkewat.
ta
jotkamainomiset
ja
tuit:
minä karsein',
kai1 Tim. 1:4.
päästänyt,
1. 4.- 7.
kista on minun HERra
-s
»Ap.3.13:50- l. 14:1,2,5,19. 1-P5.34:2Q,
5. Mutta walwo sina kaikisa, kärsi ja kestä
:

*

,

2 Kor. 1: ie,.
lvailvoisa *, tee Ewangeliumin Saarnajan f
Murra myoo kaikkein jotka jumali- työ, ja toimita »virkas täydellisesti.
2 Tim. 1: B.' 1.2:3. -j-Eph. 4:11.
sesti lEsuxesa kristuxesa elää rahrowar, pi11.
6. Sillä minä jo uhratan *, ja minun
ra wainoa karsiman.
16:
,4.
Match
pääsemiseni
Ap.T.
aika lähesty, f
Phil. ,7.
iuk.24:26. loh. 17:14.
14:22.
2 Pet. 1:14.
-j- Phil. 1: 23.
i Thcss. 3: 3.
hywän kllwoituxen kilwoi7. Minä olen
13. Mutta pahoille ja petollisille ihmisille on
tellut, juoxun päättällyt*, uskon pitänyt.
tapahtuma, jota edemmä sitä pahemmin,
kä mietteljille että mieteldyille.
1 Kor. 9:24, le.
Phil. 3 .'l4. 1 Tim. 6:12.
ili. 14. Mutta pysy sinä niisä kuin sinä oppenut
Ebr. 12:1.
8. Tästedes on minulle tallelle pandu wanolet*, ja sinulle uskottu on; tieten keneldäs
1.,:,.
oppenut olet.
hurstauden Kruunu §, jonga HERra wanlapsudesm
pyhän
jo
ettäs
olet
Raa- hurstasDuomari sinä päiwänä minuUe anda;
15. Ia
matun tainnut, joka sinun mim autuuteen mutta ei ainoastansa minuUe, waan myös kaijotka hänen ilmestystänsä rakastamat.
neumoa,
uskon kautta joka on Kristuxesa kille
§ 1 Kor. 9:
lEsuxesa.
25. 1 Pet. 5: 4. lak. 1:12.
16. Silla kaikkinainen Rirjoirus on lu9. Ahkeroitze ettäs pian minun tygöni
malalda annettu, ja rarpellinen opixi*, tulet:
i2. Sillä Demas" andoi minun ylön,
«uhtexi, ojennuxexi, kuriruxexi joku on
ja halais tätä mailmata, ja meni ThessaloniRom. 15: 4.
Wanhurstaudesa :
(O 0)
2 Pet. 1:19, 20, »1.
kaan;

12.

-

,:

se-

*

sen

*

sen
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Epistola

kaan', Kxestens Galcmaan, Tilus Dalmatiaan
Koi. 4: 14.
11. Ainoastansa Lukas on minun kansani. O'
M Markus tygös, ja tuo händä kansas: Sillä hän on sangen tarpellinen minuUe palwelu'

:

xeen.

Timotbelixcn tygö

4.

Luf.

kuuleman: ja minä pelastettin jalopeuran

suusta.

'8- Ia HERra pelasta minun kaikesta
padasta teosta, ja aurra hänen raiwalliseen
waldakundaansa jolle olkon kunnia han»
kalkkisista ijankaikkiseen, Amen !
,

Tykikuxen' minä lähetin Ephesoon.
IV. 19. Tenvehdä Pristam ja Aqwilata',
Eph. 6: 21. K 01.4: 7. Tit. 3: 12.
jaOnesiphorin Perhettä, f
Ap. T. 18: 1.
Karpukuin
1
Kor.
-jSe
hame
minä
Rom.
Troadasa
13.
-6:3.
16:19. 2 Tim. 1:16.
ren tygö jätin, tuo tullesas, ja kirjat, mutta
2Q. Erastus' jäi Korinthiin: mutta Tro»
lijatengin pärmäkirjat.
phimon minä jätin Mietoon f sairastamaan.
Ap. T. 19: 22
m. 14. Alexander' wastjseppä on minuUe
Nom. 16: 23.
paljo pahaa tehnyt: HERra maxakon hänelle
1' Ap. T. 20: 4, iz. l. 21: 29.
1 Tim. 1: l°.
21. Ahkeroitze ennen mlwea tulla. Sinu
hänen työnsä jälkeen!
is. Josta sinä itziäs kawahda; sillä hän on wehtä Ebulus, ja Pudens, ja Linus, ja Klau,
dia, ja kaikki weljet.
kolvin meidän saarnojamme wastan ollut.
12.

*

'

*

16.

Minun

ensimmäisesä edesmastauxesani

22.

HERra lEsus Kristus olkon sinun Hen,

ei yxikän minun kansani ollut, maan kaikki ges kansa"! Armo olkon teidän kansanne, A>
annoit minun ylön: (älkön heille olko soimat» men !
Philem. v. ,5.
Epistola
tv!)
Toinen
Timotheuxen tygö, kirjoi17. Mutta HERra oli minun puolellani, ja teltu Romista, kosta Pawali toisen kerran Keiwahwisti minua, että
minun kauttani
Neron eteen sessatettin.
piti wahwistettaman, ja kaikki pakanat piti

se

'

saarna

sen

sar

Epistola
P. Pawalin
Tituxen tygö
Esiouhe.

on lyhykäinen Epistola, mutta kuitengin sangen kaunis opetus: josa kaikkinaiset jalosti tiettäwixi
tehdän, mitä jokuKristitty tarwitze tietäxensa ja sen jälkeen eläxensä.
1. Hän opetta mildisen Pispan eli pitäjän Papin oleman pitä, nimittäin, hywän, toimellssen, ja oppe,
nen Ewangeliiimita saainamaan: ja jeka wäärain töiden ja »hmistnl säätyin cpettajal takaperin aja, job
ku aina usioa wastan sotiwat, ja omattunnot Kristillisestä wapaudesia erittawät ihmisinl töiden fangeuteen,
niinkuin ne Imnalan edesa wanhurstari tekisit, jotka ei kuitengan mihiugän kelpa.
2. Opetta hän kaikkinaisia säätyjä, »vanhoja, nuoria, waimoja, miehiä, Isändita ja palwelioita, kuinga kungin pitä hänensä käyttämän, niinkuin ne jotka Kristus kuolemallansa omaxensa saanut ou.
3. Opetta hän mailmalliselle Esiwallalle kuuliaisen olemaan. Niin myös opetta wielä siitä Armosta kuin
Kristus meille ansainnut on: ettei joku luulisi snuä kyllä olewan, että Esiwaldaa kuullan ja kunnioiteta!,- silli
«i meidän wanhurstaudemlne kelpa mitan Jumalan edesä. Hän neuwo myös enseuraisita karttamaan.
I.
1.

pawali

ka jumalisuden jälkeen on:

2.uku.

terwehtä Litnsta.

*

il.

Opetta

hän»

da, mingätapaisia pispaxi ja opettajasi asetetta.

man Pita. m waroitta hända jumalottomiaja
ulkokullatuita kowasti nuhtelemaan.
I. pawali Jumalan palwelia, ja lEsuxen

3l» Kristuren Apostoli Jumalan »valittu.n
uston jälkeen, ja totuden tunnon, zo-

'

i

Tim. z:

is.

1.6: 3.
2. Ijankaikkisen elämän toimoon,
jonga
Jumala joka ei »valehdella Mida', ennen ijankaikkisia aikoja luwannut on §,
"4Mos. 23 19. -Tim. 2:13. I-R0m.16.25.
2 Tim. 1:9. § 2 Tim. 1.- 2.
8- Mutta

s

I. 2.

Luk.

Tituxen tyqö.
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Mutta ajallansa sanansa ilmoitti saar- misten käskyjä tottelisi f, jotka itzensä totuudesz. kaurta,
joka minulle ustottu f on.
ta käändälvät pois. §
1 Tim.
1.
*

Ju-

nan

'

1:4.

4: 7.

malan meidän Wapahrajamme kästyn säkeen; f Matth. 15: 9. Kol. 2: 22. § les. 29: 13.
Eph. 1:9- l. 3: 9. Kol. 1: 26.
15. Kaikki owat puhtaille puhtat; mutta
«Tim. 1:12. 1 Pet. 1: 22. -s-Ap. T. 22:24. saastaisille ja ustottomilie ei mitan puhdas ole*,
Gal. 2:2. 1 Thcss. 2: 4. waan sekä heidän mielänsä että omatundonsa
2 Kor. 2: 12.
minun
toimelliselle pojalleni, mei- on saastainen.
Match. 15: n. Luk.
19.
4.Tituxells
jakeen Armo, lauustomme
Ap. T. 12: 15. Rom. 14: 14, 22.
dän molembaiden
16. He
pius, rauha Isäldä lumalalda, ja meidän
rundewansä Jumalan,
Wapahtajaldamme HERralda lEsuxelda murra rotuansa he sin kieldaxvar ', ja o»vat
Kristuxelda. Eph. »: 2. Kol. 1:2. Tim. 1:,. kauhiat, ja kowakorwaiset, ja kaikkiin hywiin
«

*

»:

:

sanowar

,

Philem. v. 3.
töihin kelwottomat.
Jer. 4:
N. 5. Sentähden minä sinun Kretaan jätin,
2 Tim. 3: Z. lud. Ep. v. 4.
että sinun pirä toimittaman mitä wielä puut2. Luku.
tu, ja Pappeja kuhunaiin Kaupungiin asetta*

«.

niinkuin minä sinulle kästenyt olen.
Ap. T. 14: 23. 2 Tim. 2: 2.
6. Jos joku nuhretoin*, ja yhden emännän
mies on: jollauskolliset lapset owat, ei juoma1 Tim. z 2.
rixi eli kangexi soimatut.
olla, niinPispan
rule
Sillä
nuhtettoman
7.
kuin Jumalan huonen haldian: ei röykkiän, ei
tylyn, ei juomarin ', ei tappelian, ei ilkiän
woiton pyytäjän f
'3 Mos. 10: 9.
Eph. 5-' !8- 1 Tim. 3:3. f 1 Pet. Z : 2.
8. Mutta »vierasten holhojan ', hywäntahtoisen, siwollisen, hurstan, pyhän ja puhtan,

man

i.

*,

n

'

:

:

1

Tinl.

3:

'

*

Eikä ludalaisten turhia

sen
i.

arnlon

juttuja

*

ja ih-

ncllwomaan

waikutus ja tarkoitus.
yuhu sinä niitä kuin owat
oppiin soweliat,

ANutM
scen

jokaista

terwelli-

2. Etm lvanhat olisit raitit, kunnialliset, siiwolliset, lujat ustosa, rakkaudesa ja kärsiwällisydesä.
3. Wanhat waimot myös käyttäisit itzensä
niinkuin Pyhäin sopi', ei panetteliat, eikä

juomarit, mutta hywin opettawaiset.

Tim. 2:9. l. 5 13. i Pet. 3: 3.
Että
nuoret »vaimot heildä hywiä tapoja
4.
oppisit, miehiänsä rakastaisit, lapsensa rakkana,
pidäisit.
5. Olisit sitviät, puhtat, kotonansa pysy»
wäiset, hywät, heidän miehillensä alammaiset*,
1

2.

9. Ia kiinnipicaxvan puhrasta ja operea,
waisejia sanasta, erra han olis rvakexva
ja
rerweUtsen opin kaurra
woieramaan.
1
6:
Tim.
z.
icvastansiisoira
2 Tim. 1: 13.
l. 4: 3. Tit. 2: 1.
I>l. 12. Sillä monda on tottelematoinda,
turhan puhnjata* ja mielen käändäjära, ene jotka ymbärileikkauxesta owat. f
nimniästi
n 1 Tim. 1:6.
Ap. T. 15: 1.
s
pitä
jotka koloidenga
11.
suu tukittaman,
kaändäwätvois',ja
häpiällisen
ko huonet
woiton rahden s- kelwottomia opettawat. 3
1 Tim. 3: 6. -Z- 1 Tim. 6:5. §Ma:th. 23:23.
12. Pxi heistä sanoi heidän oma Prophetansa:
Kretalaiset owar aina walehreliat, pahat
pedot, ia laistat watzat.
iz. Tämä rodistus on tosi; sentähden nuhtele'heitä kolvin, että he ustosa terwet ollsir.

14.

Tltusta waroitetan

welwoilisudestansa, ja oleman itze hywä esikuwa. li.
'Jumalan autuaxi tekewäi-

:

sana pilkatuxi tulisi.
*iMos.3:i6. iK0r.14,34. Eph.z:22.
Kol. 3:18. 1 Pet. 3:1.

ettei Jumalan

Neuwo myös nuoria miehiä siwiästi ole,
maan.
7. Aseta itzes kaikisa hywäin töiden esikuwaxi", »vilpittömällä opetuxella, kunniallisudella.
i T>m. 4:12.
1 Pet. 5: 8.
B.Terwellisellä ja nuhtettomalla sanalla, että
se joka itzensä »vastan pane,- häpeis, eikä mitan löydäisi meistä pahoin puhuaxensa.
1 Tim. 5:14.
1 Pet. 2:12,13.
1.3:16.
9. Neuwo palwelioiM Isännillensä alam,
maiset olemaan, ja kaikisa kelwollisexi ', ei
(O o 2)
»vaslv.n
6.

'

Epistola
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wastan sanojat:

*

iTim.6:i,

2.

Eph. 6:
1

5.

4. tNurra

Kol.z:«.

Pet. 2:18.

Ei pettälväiset, waan kaiken hywän uskollisuden näyttäwäiset, että he Jumalan meidän »vapahtajamme opin kaikisa kaunistaisit.
. li. 11. Silla Jumalan Armo kaikille ihmisille rerwellincn on ilmestynyt
i Tim. 2: 4.
Tit. 3: 4.
12. Joka meidän operra kaiken jumalar12.

:

2. 3. Luk.

sirce kuin Jumalan meidän
hywyys ja rakkaus ihmi,

l. 2: n.
sille ilmestyi,
5. Ei wanhurstauden roiden kaurra
kuin me rehner olemma: waan hänen laupiudensa f kaurra hän meidän auruari teki,
uuden syndymisin peson §, ja pyhän Hengen uudistuxen kaurra: 'No»n,:ic>. 1.4:2,6.

1.9:11. 1.11:6. Ga1.2.16. -j Ap.T. 15:11.
Eph. 1:4. 1.2:4,9. 1 Tim. 1:9. § loh. 3:5.
Eph. 5: 26.
himor, ja
6. Jonga hän meidän päällemme, I«A
kasti ja jumalisesti elämään. 1 Eph. 1:4.
meidän VOapahrajamme
Kol. 1:22. 2 Tim. 1:9. loh. 2:16.
ja
toiwoa,
kamra,
runsajii
wuodarranut on;
iz. Ia odottamaan autuallista
Jumalan, ja meidän Lunastajamme
He5. 36:25. J0e1.2:23. Ap.T.2:33.
Nom. 5:5.
lEsuxen Kristuxen ilmestystä.
1 Kor. 1:7.
me
hänen Armonsa kaurra wan,
Phil. 3:22.
7. Erra
ja ijankaikkisen elämän
etedestämme,
andoi
meidän
rutisimme,
hurstaxi
14. Joka itzensä
tä hän meitä kaikesta wäärydestä lunastais, ja perillisexi roiwon jälkeen.
Rom. 8: ,z> 2q.
li.
',
puhdistais
ja näitä mi,
on
tolinen
8.
Tämä
ahitzellensä erinomaisexi Kansaxi
nä tahdon sinun wahwasti opettamaan, että
keran hylviin töihin.
*2Mos. iZ: 5.
Gal. 1:4. 1.2:22. Eph. 2:12. 1.5:2.
ne jotka Jumalan päälle ustonet oivat, ahkeEbr. 9: 14.
roitzisit hywisä töisä muiden edellä käydä: nä15. Näitä sinä puhu ja neuwo, ja kaikella mät owat ihmisille hywät ja Mrpelliset.
todella nuhtele: ei myös kenengän pidä sinua
9. Mutm hulluja tutkimisia, polwilukuja,
ja kilwotuxia Laista, wäldä: sillä ne
ylön.
riitoja
katzoman

nlailmalliser
mallmasä siwmsri ja hurs-

roman menon hyljamaän ja

rasa

suxen

suuren

sana:

saa

3.

owat turhat ja kelwottomat.

Luku.

1. 4: 7.

1. 6:

Tit.

20.
1:

',

Tim. 1:4.

2: "23.

14.
io. Eriseuraista ihmistä pakene, kosia händä kerta Mikka kahdesti neuwottu on.
Rom. 16:17. 2Thess.3,:6.
Matth.iB:i?.
asioista, terwerysten kansa.
2 Tim. 3:5.
2 loh. v. 10.
11. Tieten että senkaltainen on käätty pois,
I. zs>euwo heitä, että he Päämiehille ja Esimallalle alammaiset ia kuuliaiset olisit', ja syndiä teke, niinkuin joka itzensa duomin»
nut on.
etta he kaikkiin hywiin töihin malmit olisit.
m. 12. Koffa minä Arteman eli Tykikuxen
13:1, :c. 1 Pet. 2:13.
2. Ettei hs ketäkän pilkkaisi, eikä riitaiset sinun tygös lähetän, niin riennä sinuas miolisi, waan sopiwaiset, ofottain kaikille ihmi- nun tygöni Nikopoliin; sillä minä olen aikoinut siellä Mlwea pitä.
Phil. 4-5.
sille kaikkeasiweyttä. ,
24,
2 Tim. 2:
25.
13. Lähetä Zena Lainoppenut, ja Apollo »vimyös
«nuinen
taitamat- susti matkaan, ettei heildä mitan puuttuisi.
3. Silla me olimma
palwellen
exywäiset,
kowakorwaiset,
tomat,
14. Mutta anna myös niidengin, kuin meija
hekumita,
owat, oppia hywisä töisä muiden edellä
ja
dän
waelsimhimoja
mwinaisia
ja
käymään,
ja
kareudesa,
kusa niin mrwimn, ettei hekän hewainoten
pahudesa
ma
»vihaEph.,:i,lc.
iKor.6:n.
delmättömät
olisi.
ten toinen toistamme.
Sinua
terwehtäwät kaikki kuin minun
15.
1.5:3. K 01.3-7. iPet.4.-3.
Edespäin
Dtus kästyn neuwoa Rristityitä, niinkuin armosta osallisia, heidän käytöfistänsa Esiwaldaa ja »Kuita kohtaan- v. Dtu°
xen omista kävtöxistä. m. päatöxexi erinäisistä
1.

se

.

kan-
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Philemonin tygö.
Kirjoitettu TituxcnKrcMn ensimmäisen PisTerwehdä niitä kuin meitä us-

kansani owat,
koja rakastamat. Armo olkon teidän kaikkein pan tpgö, Masedoniaan Nikopolism.
kansanne, Amen!

Epistola
P. Pawalin tygö
Philemonin

Esipuhe.

sangen jalon ja kaunin esikuwan Kristillisestä rakkaudesta: silla tasa me näemme, kninH, ga P. Pawali Onesimus paran otta wastan, ja rukoile hänen puolestansa hänen Isandätänsä, ja asett»
ikensä nlinkuin hän se Onesimus ollut olis, joka rikkonut oli.
Kmrengin ei hän sitä wäellä eli waatein tee, niinkuin hänellä kyllä oikeus olis ollut, waan myönnyttä
oikeudensa, ja »iin puolittain waati myös Philemonia hänen oikeudestansa myöndymään. Niinkuin myös
Philemonin kansa OnesimuKristus on tehnyt Isän Jumalan ja meidän waihellamme niin teke P. Pawalikm
ien puolesta: Sillä Kristus on »nyös myönnyttänyt oikeudcnsa, ja rakkaudella ja nöyrydcllä Isänsä woitti, panemaan pois wikansa ja vikeudensa, ja ottamaan meitä Armoihinsa, Kristuxen tähden, joka niin ustollisesti
meidän puolestamme rukoile ja meistä sangen suuren surun ja murhen pita.
11. 8. Sentähden waikka minulla on suuri
i. Lcrwehdyxen jälkeen, kiittä pawali Jumapäälle,
philemonin
uston
tähden
Rristuxen
lala
uskallus Kristuxesa kästeä sinua mitan sinun tehn. Rukolle Onesimuxen edestä, ja on wakuutettu dä tule:
philemonin mieluisudesta. m. Näste malmista
9. Niin minä kuitengin tahdon rakkauden
itzellensä majaa, ja päättä taman Epistolan ter- puolesta ennen rukoilla, minä joka Minkalmie
weisillä ja roiwotuxella.
nen olen, nimittäin, wanha Pawali; mutta
I.pawali Kristuxen lEsuxen fangi*, ja nyt myös lEsuxen Kristuxen fangi.
3«D weli Timolheus, rakkalle Philemonille,
io. Niin minä siis neuwon sinua, minun poija meidän apulaisellemme, 'Eph. 3:1. kani Onesimuxen puolesta *, jonga minä sicei2 Tim. 1:8.
l 4: l.
Kol. 4: ?. 5 Kor. 4: »5.
Apphialle,
ja Arkippuxelle säni11.siitin: f
2. Ia rakkalle
muinen kelwotoin oli, mutta
sinulle
Joka
meidän kansapalweliallemme, ja sille Seura- nyt sinulle ja minulle kyllä tarpellinen, jonga
kunnalle, kuin sinun huonesas on:
minä nyt olen lähettänyt Men.
1 Kor. 16: ,y. Kol. 4:15,17.
12. Mutta om händä Kastan; sillä hän on
ja rauha lumalalda minun oma sydämeni.
z. Armo olkon teille
meilmn Isäldämme ja HERmlda lEsuxelda
13. Minä tahdoin händä pitä minun tykönä,
Nom. 1:7.
Kristuxelda!
m, että hän minua sinun puolestas Ewange4. Minä kiitän minun Jumalalani, ja muisi liumin siteisä palwelis:
tan aina sinua minun rukouxisani,
14. Mutta en minä tahtonut mitan ilman si1 Thess. 1:2.
2 Thcss. 1:3.
nun suosiotas tehdä; ettei sinun hywydes pitä5. Että minä kuulen siitä rakkaudesta ja us- nyt oleman niinkuin »vaadittu, waan wapakuin sinulla HERran lEsuxen päälle on, mielinen.
kosta
ja kaikkein Pyhäin tygö: Eph. 1:15. K 01., :4.
15. Sillä sentähden hän hetkeri sinulda läxi,
yhteinen
on, ettäs hänen ijäxi saisit jällensä:
6. Että sinun uffos, ,'oka meille
kautta
16. Ei nyt sillen niinkuin palwelian, waan
hywyden
tundemssen
tulis sinusa kaiken
kuin palwelian, ja, niinkuin rakkan
enämmin
joka
teillä Kristuxesa lEsuxesa
»voiluallisexi,
minulle, mutta kuinga
weljen,
erinomattain
on.
ja
paljo
enämmin
sinulle,
meillä
on
sinun
sekä lihan kautta, että
suuri ilo lohdutus
7. Sillä
rakkaudestas, että pyhäin sydämet sinun kaut- HERrasi»?
(O o 3)
17. Jos
tas, rakas weljeni, wirwotemt owat.
Epistola osotta

:

,

*

'

P. Pawalin Eoistola Philemonin

tygö.
Jos sinä siis minun kumpan nas pidät, min tekemän, kuin niinä sanongan.
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17.

händä

»vastan, niinkuin minuakin.
18. Mutta jos hän jotakin sinua »vahingoitmitanut on, eli on sinulle »velkaa, niin
nun syyxeni.
19. Minä Pawali olen tämän omalla kädelläni kirjoittanut, ja tahdon stn sinulle maxaa ;
etten minä sinulle sanoisi, ettäs myös minuUe
sinus itze »velkapää olet.
minun ihastua sinus20. Armas weljeni,
ta HERrasa .wirwota minun sydämeni HER'

niin

ola

sano

suo

rasa.

21.

Minä kirioitin sinun tygös, luottain'

"

111.

22.

2

Kor.

Malmista

7: 16.

myös minulle majaa;

sillä minä toiwon, että minä teidän rukousten»

ne kautta teille lahjoitctan. Phil.,: «5. 1.,: ,^.
23. Sinua terwehtäwät Epaphras, (minun
kansafcmgini Kristuxesa lEsuxesa)
24. Markus, Aristarrus, Demas, Lukas,
minun apulaiseni.
25. Meidän HERran lEsuxen Kristuxen
Armo olkon teidän hengenne kansa', Amen!
2

Tim.

4:

22.

Kirjoitettu Philemonin tygö Romista palwe-

minuani sinun kuuliaisutees;tieten sinun enäm- lian Onesimuxen kansi».

Epistola

Ebrealaisten

tygö

Esipuhe.

muutamat wanhat Opettajat owat muinen epäillct tästä kirjasia jäsen Kirjoittajasta,
l?Us/>aikfa
tähden, joika näkywat wastahakoisixi, ole tätä pitänet muiden
muutamain

niin ettei he
Pääraamattuin kaltais-

sanain
lumalalda annettu: Niin
ottsiikan
löytänet päättänet

owat kuiteugiu näihin aikoi» kaikki oikiat Opettajat M
se
tämän
olewan Jumalan puhtau Sanan, ja enin osa heisja
Kirjan
tuttistellesansa
ahkerasti
tä pitä oikein tämän P. Pawalin Epistolana; waikka ei sen päällä paljo seiso; siinä on kyllä, että me tiedämme sen olewan Pyhäldä Hengeldä annetun meille autudexi. Villa niin korkiat asiat siinä pannan edeö, ettei
yxikän muu taida niitä ilmoitta, tui» ainoa pyhä Hengi, niinkuin on: Se ihmellinen muoto eli tapa,
jolla Jumala on itzensä ilmoittanut: Se kamala luomisen työ: >Ve suuri salaisus Kristuxen lumaludesta ja y«
limmäisen Papin wirasta, :c. Silla kaikkinainen Kirjoitus ou lumalalda anneltu, ja tarpeliuen opixi, :c.
2 Tim 3: id. Sillä ci yxikän Prophelia ole wielä ihmisen tahdosta tuotu edes, waan pyhät Jumalan Ihmiset owat puhunet »vaikutetut Pyhäldä Hengeldä. 2 Pet. i: 21. Ia tosin on tämä Kirja erinomainen kallis
lahja Jumalan suuresta Armosta meille suotu, kaikkein paras wanhan Testamentin Raamatuin, uhrein ja aaSillä tasa aiwan selkiästi toimiteta» ulos mitä Mosexen Ccremnnmr. eli Jumalan palweluwistlisten selittäjä.
xen tawat merkitzewät, js kuinga ne kaikki aawistanmt Lunasiajata, sitä ylimmäistä Pappia Kristusta. Ia joka tätä. Kirjaa Sydämessänsä luke, se tunde siitä saawansa eriuomaisen Pyhän Hengen Waikutuxen. Mit«
ja l. io. 28, 29. näky syndisildä andexi saamisen kicldäwän pois,
niihin Sanoin tule, kuin hän l. 6: 4.
niin ei niitä pidä ymmärrettämän kaikkinaisista synneistä kuin tehdän omaa tundoa wastan, waan siitä kuin
kutzutan Synnixi Pyhää Hengeä wastan, josta HENra lEsus sano, Matth 12: 31. Mark. 3: 29. ettei sitä
pidä andexi annettaman tasa eikä tulewassesa mailmasa.- Kosta joku omalla ehdollansa luopu oikiasta Opista,
jonga hän wihdoin hywin käsittänyt, ja siinä walaistu on, sitä wiha, ja uppinistaisesii Jumalan Pojan jal«
woilla talla, kaikki autuden wäkikappalet hyljä, ja pilkka, ja niin Loppuun asti paatunena pysy; se ei kostan
na,

niinkuin ei

«.

tule katumuxeen, waan cpäillyxesänsä ijankaikkisesti bukku. Mutta jotka katuwat Syndejänsä, ja ustowaisella
Sydämellä niitä andexi lukoilewat, ne totisesti jällen armoin oletan; niinkuin ne mo.net Armon Lupauxet,
yldäkyllä osottawat. Senniin myös Petarin, Publikanin, Rybwärin, ja monen muun syndistn Esimerkit
tähden tule meidän kiitollisella Sydämellä tätä Kirjaa wasian otta, niinkuin laitti muita pyhän Raamatun
Paäkirjoja, ja sitä ahkerasti lukea, meidän ustemme wahwisiuxexi, ja Sielumme autudexi.

sen

Engeleitä, nimensä, ijankaiMsudensa, wirfan»

I.

Läsa

sa,

ja lulnalaUisen palweluxen puolesta.

lugusa opetta 2lpostoll Anstuxesta, jonpuhui muinen usein ja monella
ga kautta Jumala Ewangeliumin U. L meille I. "
»V muotoa Isille Prophetain kauna,
ilmoitti; 1 Että hän o» Jumalan poika, yxi olemisesa Isan kansa. n. iltttä hän on korkembi cv) näinä tviimeisinä päiminä f on hän
,

/-

«,

~

<»

«

.

humala

'

meille

I. 2.

Luk.

Ebrealaistentygö.
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ja he muuttumat: Mutta sinä kohdallansa py-

meille puhunut Poikansa kautta.
syt, ja ei sinun ajastaikas puutu.
4 Mos. 12: 6, 8- Gal. 4:4.
2. Jonga hän on kaikkein perillisexi
Ps. 102: »7: 28.
Engeleistä on hän kossan saja on myös hänen kauttansa mailman tehnyt.f
Mutm
kelle
13.
nonut: Istu minun oikialle kädelleni, siihenasti
Ps. 2: 8. Ps. 8: 7» Dan. 7: 14.
kuin minä panen wihollises sinun jalkais astinMatth. 21: 38. 1' San. l. 3: 29: 32.
loh. 1: 3laudaxi?
Ps.no.-i. Match,2:44.
Mark. 12:36. luk. 20 »42. Ap.T. 2:34.
2. Joka, että hän on hänen kunniansa kirk1 Kor. 15:25.
Eph. 1:20. Evr. 12:2.
kaus, ja hänen olemuxensa juuri kuwa*, .ja
ja
kaikki
woimansa
on
f,
kanda
sanalla
itze
14. Grra he kaikki ole palwelewaiser Hensyndeimme
palweluxeen
meidän
puhdistuxen
niille jotka auget
kauttansa
tehnyt §, ja istunut Majestetin oikialla puolella tuuden perimän pira?
Wiis. 7: »6. Kol. 1: 15, 17.
korkiuxisa: §§
"'Ps. 34-'B. Ps.9i:n.
17.
Ps
33.'6. Jim. K. 4:11.
t loh. 5:
«

"

*

§

Ebr. 9:

12.

§§

Ps.

nc>:

Ebr. 8:

1.

2.

1.

Luku.

On tullut niin paljo pammmaxi En1. Rehoitetan siitä Rristurelda ilmoitetusta, i«
geleitä, että hän ylimmäisemmän nimen on ihmeillä wahwistetusta U T< opista waaria ot11. 4.

Eph. 2.- 21.
heidän suhteensa perinyt.
2:
10.
9,
Phil.
s. Sillä kenenetle hän on kostan Engeleistä

ranasanonut: Sinä oler minun poikani,
*?
pana mina sinun
raas:
Ia
Mina olen hänen Isänsä, ja hän on minun Poikani? t
Ps. 2.- 7. Ap T. 1;: ),.
Ebr. 5:5.
Ps. 89-' 27, 28.
2 Sam. 7:14.
mail9. Ia Mas: kossa hän tuo esikoisen
maan,
hän: händä pitä kaikki Jumalan
Engelit kumarten rukoileman,
Rom. 8: 2Z.
Kot. 1: 18. 5 Ps. 97- ?.
hän teke En7. Mutta Engeleistä hän
gelinsä hengexi, ja hänen palweliansa tulenlei'

-z-

*

sano

s
sano:

*

Ps. 104: 4.
mauxexi.
8. Mutta Pojalle.-Jumala, sinun istuimes
pysy ijankaikkisesta ijankaikkiseen: Sinun Wal-

ii. Osoietan Rristuxen korkeus niin
myös hänen tulemisensa ja alendamisensa syyt,
ja »vaikutus.

tamaan-

I.

pitä meidän sitä wisummin
sentähden
ottaman, kuin me kuulwaarin
niistä

let olemma, etten me joskus pahenisi.
2. Sillä jos se sana ou wahwa
kuin Engelitten f kautta puhuttin, ja kaikki ylitzekämnvs
ja tottelemattomus on jo ansaitun palkkansa
saanut ;§ '>»M 05.27:26 . t Ap.T. ?:;«,<»;.
'

Gal. 3:19.
§ 2 Mos. 2o Z.
3. Kuingasta ms wälttäisimme, jos me
kaltaisen autuuden katzomma ylön*? Joka sitte, kuin
ensin HERralda saarnattu olis,
niiden kautta jotka
wahwistetuxi
meisä
kuullet olit. § 'l. 12.-25. -Z-Matth 4:17.
Mark. i: 14, iZ. §2 Pet. 1:18, 1 loh. 1:1.
4. Ia Jumala on siihen todistuxensa anda:

sen-

ss

sen

dakundas Waldikka, on oikeuden Waldikka. nut sekä ihmeillä että tunnustahdeillä, nim
myös moninaisilla woimallisilla töillä, ja PyP 5.45: 7.
ja
wihaisit hän Hengen jakamisillaf hanen tahtonsa jälkeen.
9. Sinä rakastit wanhurskautta,
wääryttä; sentähden on sinun, O Jumala, S Mark. 16: 20. Ap. T. 2:22. l. 5:12»
sinun lumalas woidellut* iloöljyllä, enä kuin 1.14:3. l. 19:11.
1 Kor. 12:4,7, n.
11.
osaweljes.
Ap.
T.
Sillä
ei
ole
;8.
i°:
f.
hän tulewaista mailmam*
sinun
ala
peEngelitten
olet
maan
andanut
f, josta me puhumma.
io. Ia: sinä HERra
alusta
2
ja
owat
Pet. 3:13. -Z-Ebr. 1:2,4,8.
rustanut, Taiwat
sinun käsialas.
yxi sen todista loisesi» paikasa, ja
26.
6.
Mutla
102:
Ps.
11. Ne katowat, mutta sinä pysyt"; Ia he sano: Mika on ihminen, ecrä sina hända muistat: eli ihmisen Poika, ettas hända etzistelet?
kaikki wanhenewat niinkuin waate-.
les. 51: 6. Pet.,: 7, I°.
Ps-8:5. Psi 144-312. Ia minkuin pugun sinä heitä muutelet.
7. SiNH
*

*

*

'

2
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7. Sina oler

hanen wähäxi heikexi En,
alendanur: sinä oler hänen

Llk.
nen oleman, että hän armollinen ia ustollinen
ylimmäinen Papp!
2.

3.

Jumalan edesä oiis, sowit,
<lM«en snmeen
ja
syndejä:
.nsmi
kaunistanut,
Msiyxellä
ja
Minään
K
asirkunnialla
l.^:».
18. S-llä siitä etM hän kärsinyt on, jaon
Ps. 8: 6, 7.
tanur kärres töiden päälle.
8. Kaikki olet sinä heittänyt hänen jalkainsa kiusatt'!, mm hän nu,ös nntä autta jotka
ala*. Sillä siinä, että hän kaikki on hänen a- kiusamn.
lansa heittänyt, ei hän mitan jättänyt, jota
3. Luku.
ei hän ole hänen alansa heittänyt f: mmm ntt
heitetyn.
I. Neuwotan Rristuxcn opisa pysymään hj.
en me wielä näe kaikkia hänen alansa
«Matth. 28:18. 1Kor. 15.25.
1' 1 Kor. 15: 27.

Eph. 1:22. nen

,

tähden tNoselensullteen. il.wa<
roitetan paatumista karttamaan Israelin lasten
rangaistuxen mmstutuxella korwesa.
9. Waan lEsuxen, joka wähäxi Jetkexi En- 1.
pyhät weljet, jotka'tailvallijeaelitten suhteen alettu oli, näemmä me luolekunnialla
sa
kautta
osalliset oletta ', ottakat
kaunistetun
kutzumisesa
man kärsimisen
ja ylistvxellä; että hänen piti Jumalan Armosi waari siitä Apostolista f sa ylimmäisestä Papista §, jonga me tunnustamme, Kristuxesta
ta kaikkein edestä kuolemata maistaman.
,26.
Ap.T.2: 23. Phi1.2:2,8,9. lEsuxesta:
'Phil. 3:14. Ss Nom. 15:8.
iuk. 24
§ Ebr. 4.14. l. 6:20. l. 3:1.
10. Sillä
sowei hänen, jonga tähden kaik1.9.11.
2 Joka on uffollmcn sille joka hänen tehnyt
ki owat, ja jonga kautta kaikki owat*, joka
paljo lapsia kunniaan saatta, että hän heidän oli, niinkuin Mossskm kokohanen huonesansa.
4 Mos. 12: 7.
autuudensa Paäruhtinan f kärsimisen kautta
-jT.;:
Ap,
n:
tämä
§
,6.
Nom.
is.
Mutta
on sitä
tekis.
3.
kunnian
täydellisen
1.i2:2.
kuin
Moses,
§Ebr.s:9että sillä suurembi kunansainnut
1.5:31.
io- nia huonesta olis joka
11. Sillä ne kaikki yhdestä owat *, seka
rakensi ', kuin itze
pyhitetä»
jotka
jonga
6:12.
f,
16:,8.
että
ne
Zak.
huonella.
pyhittä,
Matth.
ka
ku»veljexensa
myös
jokainen
häpe
joldakin
Sillä
on
rakettu;
heitä
ei
4.
huone
hän
tähden
mutta joka kaikki rakensi, se on Jumala.
'Ap.T. 17 .'26. -f Ebr. 1°: io.
tzua, §
»Kor. 5:17. Eph.» tio.
§ Matth. 28 10.
loh. 22:17.
nimes
julistan
Moses
sinun
5. Ia
tosin oli uskollinen kaikesa hä12. Sanoden: Minä
»veljilleni,
ja
nen
Seurakundaa
si
huonesansa,
kestellä
niinkuin palwelia, niiden w,
minun
joista
5.22.23,26.
distuxeri,
ylistän.
P
sille sanottaman piti;
nua »veisulla
,

,

/sentähden

se

suuremman
sen

'

se

*

-

15

Ia

taas:

Minn

turwan

häneen'. Ia

taas: Katzo, minä ja ne lapset jotka Jumaon. f 2 Sam. 2,:,. Ps.«.-,.
la minulle andanut
4*

8:18

ja weri,
14 Grra siis lapsilla on liha
rullur
*,
niisiä osallisexi
niin on han
kaurra
hukurranur
erra han olis kuoleman
oli,
se on perke,
walda
jolla
kuoleman
sin
*loh. 1:14. Phil.».'7. s les. 25 .-8.
len.
Hos. 13:14. 1 Kor. 15:54,55- 2 Tim. 1:10.
pel'5. Ia päästänet ne jorka kuoleman
orjana oleman,
kaiken
piri
ikänsä
wosta

5

luk. 1:74. Rom. 8: 15»
16. Sillä ei tosin hän kostan Engeleitä pääl,

lensä ota, waan Abrahamin Siemenen hän
päällensä
17.

otta.

Josta hänen kaiketi piti

weljeinsä kaltai-

5

Mos.

18: 15,18.

Mutta Kristus niinkuin poika ylitze
nensa; jonga huone me olemma", joshuo-me
6.

muutoin sen ustalluxen ja toiwon kerskamisen
loppuun asti wahwana pidämme, s
-loh. 14:2,. iKor.z:is. 1 Tim.;: is.
§

11. 7.

Matth. 24:1,.

sa-

Sentähden niinkuin

Pyhä Hengi
no': Tänäpänä, jos te kuuletta hänen äänensä,
'Ps.9':». Ebr. 4:7.
8. Nun alkät paaduttako sodämitänne, niinkuin haikeudesa tapahtui, kiusauxen päiwänä
,

korwesa:
»Mos. 17:,. 4Mos»o:i2.
9. Kusa teidän Isänne minua kiusaisit, he
koettelit
minua,

ja näit

menda ajastaikaa.

minun työni uchäkym10.

Sen-

z.

Ebrcalaisscn tygö.
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IQ. Sentähden minä närmsiyin Minun surumnut, kosta e: he niitä ustonet, kuin stn kuulit,
päälle,
syja
exywät
sanmu: aina he
kunnan
z. Sillä me. jotka ustoimma, tulenima lepoon,
4.

Lnk.

niinkuin hän sanoi: Niinkuin minä mandämellänsä, mmm ei he tundenet minun lei'
noin minun »vihasani, ei heidän pidä minun
täni.
lepooni tuleman *. Ia tosin, kosta ne työt
11. Niin että minä mannoin minun wihasani, ettei heidän pidä minun lepooni tuleman. mailman alusta täytetyt olit.
Ps. 95: n.
Ebr.;:
18.
sMos.i.-)4,Z5.
Ps9i,n.
14:2,.
Mos.
11»
4
Ebr. 4:3,5.
4. Sillä hän sanoi yhdesä paikasi», sitä ssiRayokar, rakkar weljer, errei teisä tzemännestä päiwästä näin: Ia Jumala lepäis
joskus olisi kellakän paha ustoroin ssdan, seitzemändenä päiwänä kaikista hänen töistän*

joka elawästa Jumalasta luowuis :
13. Waan neuwokat teitänne kejkenänns jokapäiwä, niinkauwan kuin Tänäpänä sanotan *: ettei joku teistä synnin petoxen kautta
10h.i,:,;. 2K0r.6:«.
paaduisi:
olemma
Silla
me
Kristuxesta osallisexi
14.
tullet, jos me muutoin sen aljetun uston loppuun asti wahwana pidämme:

-

'

sä.

l, 31:17.
Mos. 2:2. 2 Mos. 2c>:
pidä
minun le5. Ia taas tasa: ei heidän
pooni tuleman.
6. Että siis se wielä edespäin on, että muutamat pitä siihen tuleman, ja ne joille se ensin
ilmoitettu oli, ei ole siihen tullet epäuston täh1

,1.

den:
7. Määrä hän taas yhden päiwän niin pitjos
te kuu- kän ajan perästä, ja Dawidin kautta
15. Kosta sanotan: Tänäpänä,
letta hänen äänensä, niin älkät padattako sy- Tänäpänä, (niinkuin sanottu on) tänäpänä,
dämitänne, niinkuin haikeudesa tapahtui.
jos te kuuletta hänen äänensä *, niin älkät paa16. Sillä kosta muutamat sen kuulit, niin duttako teidän sydämitänne.
Pf.9;: 8.
Ebr. z: 7, 15.
he »vihoitit hänen, waan ei kaikki jotka Egyptistä Mosexen kautta läxit ulos.
8. Sillä jos losua olis heidän lepoon saatneljäkymmendä
ajasMutta
kuillen
tanut,
17.
niin ei hän olisi toisesta päiwästä puhän
taikaa wihainen oli? Eikö niille jotka syndiä hunut.
teit, joiden ruumit korwesa hukuit?
9. Sentähden on Jumalan Kansalle yxi lePs,
po
;6.
106.-26.
wielä tarjona.
14:,:,:<?,;».
4 Mos.
lud.Ep.v.,.
i Kor. 12:5.
ie». Sillä joka hänen lepoonsa jo tullut on,
18. Mutta kuillen hän wannoi, ettei heidän se lewäjä töistänsä, niinkuin Jumalakin häpitänyt hänen lepoonsa tuleman, eikö uskomat- nen töistänsä.
tomille?
11. 11. Niin ahkeroltramme siis siihen le4Mos. 14:20. 5M05.i:,<,;6.
19. Ia me näemme, ettei he woinet epäus- poon tulla, ettei joku siihen epäuston esikuwaan
langeisi.
kon tähden sinne tulla.
12. Sillä Jumalan
on elawa, ja
ja
woimallinen,
reräwamdi kuin joku ka4. luku.
miekka
*, ja runge läpitze, siiheni. Apostoli kehoitta uston kautta siihen luma« xirerainen
kuin
si sielun ja hengen eroina, ja jalan Ransalle luwatuuu lepoon pyrkimään li. asti
ja
yrimer,
ja on ajatusten ja sydämen
.<l>sotta Jumalan sanan olewan »voimallisen siner
waiikappalen sicä »vaikuttamaan >n wakutta aiwoirusien Duomari. f
Saarn. K.«: v.
mettä ylimmäisen papin Rristuxen armollisesta
les, 43: 2. Jer. 2;: 29. Ap. T:»: 37.
awusta.
Eph. s: 17 -j- Ioh.«: 48. 1 Kor. 14: «4.
I.
joskus
etten
me
Kor. 10:4, 5.
peljätkämme
häsiis
ssxiinnen lepoonsa tulemisen lupausta hyljäisi, 13. Ia ei ole 2yhtän
luondokappalda hänen
ja ettei kengän meistä takaperin jäisi.
edesänsa näkymätä, mutta kaikki owat hänen
2. Sillä se on meille ilmoitettu niinkuin heilsilmmnsH edesa paljat ja julki', josta me pv«
kuulo mitan aut- humma.
lekkin: Mutta ei heitä
Ps.?: 10. Ps.zz: 1,, 14, 15.
(Pp)
Ps.
,

*

sana
*

sanan

-

sano:
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Ps. 34:16. Ps. 90:
l.

in. 14.

i;

:

8.
24.

Ps.

1,9:11,12.
Syr. 15: 20.

4. 5. 6. Luk.
Jer. 16:17. olet Pappi ijankaikkisesti, Melkisedekin säädyn
jälkeen.
Ps. 110:4. Ebr. 7:17

Että siis meillä suuri ylimmäinen 7. Joka on hänen lihansa päiminä uhrannut
lEsus Jumalan Poika, joka rukouxct ja nöyrät anomiset, wäkewällä h»v»

Pappi on',

Taiivaisiin mennyt on, niin pysykämme siinä dolla ja kyyneleillä sen tygö joka hänen woei
1.,: 1.
l. 7: »6.
tunnustuxesi»: 1kuolemasta pelasta, ja on myös kuultu, että
1.9:11,24. -s-1.12:23.
hän lumalata kunnioitti. Matth. 26: 33.
*

'

*

se

l. 27: 46, 50. Mark. 14: 33, 56.
is. Sillä ei meillä ole ylimmäncn Pappi,
joka ei Mida meidän heikkouttamme armahtaa',
l. 15- 34, 3?» iuk. 22: 42. l. 23: 46.
waan joka kaikkisa kiusattu f vn, niinkuin
loh. 12: 27. l. 17: 1.
mekin, kuitengin ilman synnitä. 'l. 2: 17.
8. Ia waikka hän (Jumalan) Poika oli,
f i.vk. 22: 28. § les. 53: 9. 2 Kor. 5: 21. on hän kuitengin niistä, kuin hän kärsei, kuuliaisuden oppenut.
Phil. 2: 6.
iPet. 2: 22. iZotz. 3: 5.
ruli*, on
16. Sentähden käykämme edes ustalluxella
9. Ia kosta hän
Armonistuimen tygö *, että me laupiuden sai- hän kaikille niille, jorka hänelle kuuliaiset
simme, ja läydässimme silloin Armon, kosta owar, 577 ijankaikbisien auruureen:
Nom. ;: 25.
l. 2: 10.
me apua mrwitzemma.
10. Ia on lumalalda ylimmäisen Papin
Eph. 2: 18. l. 3: iH. Ebr. 10: 19.
nimitetty, Melkisedekin säädyn jälkeen.

se

"

5. Kuku.
wanhan Lest. pappeudesta,
Rristuren ylimmäisen Papin wirka. li. Nuhdellan Ebrealaisten taitamattomutta siinä a»
i.

Rirjoitetan

siasa.

11.

11.

Josta meillä on

paljo sanomista, ja

työläs selittää; silla te olettakowakorwaise ontullet.

sexi

12.

Sillä te, joiden piti aikaa opettajat ole-

Mrwitzetta Mas, että ms teille ensimmäiset Vookstawit Jumalan sanan opista opetaisimme; ja oletta tullet niixi, jotka mrwitzewat
riestaa, ja ei wahwaa ruokaa, i Kor. 1,
1 Pet. 2:2.
jolle
»vielä rieskaa pitä annetta13. Sillä
man, se on harjoitMmatoin wanhurstauden
sanaan: ( sillä hän on lapsi:) 1 Kor.
man,

jokainen ylimmäinen Pappi otettu
ihmisistä, pannan ihmisten edestä niisä
;:
asioisa, jotka Jumalalle tulewat, uhramaan
syndein
ja
edestä.
lahjoja uhreja
l. 2: 17. l. 8: 3.
2. Joka niitä armahtaisi, jotka taitamatto;:
mat ja exywäiset owat; että hän itzekkin heikl.
2 -13.
l.
20.
Eph.
on.
ymbärikääritty
14:
koudella
4: 14.
l. 4: 15. l. 7: 23.
14. Mutta rahdellisten sopi wahwa ruotämän tähden tule hänen niinkuin ka, joilla owar ronunnsin kaurra harjoitez. Ia edestä,
ja pahaa eroircamaan.
niin itzekkin edestänsä uhrata tur mieler
Kansan
3 Mos. 4:3. l. 3: 7.
syndein edestä.
6. Luku.
l. ,6: 3. Ebr. 7: 27.
*,
kunniata
yxikän
Apostoli
i.
cnandymisten Rristuxen o»
itzellensä
ei
Neuwo
4. Ia
ja osotta luopuwaisten rangais»
waan se joka lumalalda kutzutan, niinkuin pift ja tunnosa,
2 Aika K. 26: 16.
tuxen. n Rekoitta pps>'wäisytccn ustosa, niiden
myös Aaron, s
esimerkillä jotka sinä luwatusta perimisestä 01
K.
Aika
23: 13.
-!.- 2 Mos. 28: .1.
tullet owat.
ei
5. Niin myös Kristus ole itziänsä kunnioitandakamme Kristuxen alun oettä hän ylimmäisexi Papixi oli tulewa, I.
ta
pin
oler
miolla, ja ruwetkamme niihin,
Sinä
siltansa
joka
hänelle sanoi:
mmta se
täydellisytecn
jotka
«napana
mina
saattamat: ei »vastuudesta
sinun ssnn?. perustusta
nun Poikani,
parannuxeen
lastein
7.
kuolewaisista
Iohz: 54. 5 Ps'tm.s
töistä, ja usioon Jumalan päälle,
Ap.T. iZ- 33- Ebr. 1!: 5.
2. Kasten
6. Niinkuin hän sano toisesa palkasa: Sinä

Lailla
>>?

~

~

*

,

sentähden

'

'

'

.

,

Ebrealaisicn

6. 7- Luk.

Kasten oppiin, kätten päälle panemiseen,
kuolluitten ylösnousel.useen, ja ijankaikkiseen
Duomioon.
z. Ia sen me tahdomma tehdä, jos Jumala muutoin saldi.
lal. 4: 15.
4. Sillä se on mahdotoin*, että ne jotka
kerran walaistut owcn j, ja sim Miwallista lah»
2.

tygö.

15. Ia että hän kärsiwällisesti
sanoi lupauxen.
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odotti, niin

sen

16. Silla ihmiset tosin wannowat
kautta,
joka suurembi on kuin he, ja on kaiken heidän ratansa loppu, jos malalla wahwiste-

se

se

Mos 22:11.
Josa Jumala tahtoi lupauxen perillisille
jaa maistanet, ja owat Pyhästä Hengestä osal- neuwonsa wahwuden yldäkylläisesti osotta,
wannoi hän walan:
45.
Match. 12:
lisexi Mllet.
ic>:
26.
1 loh. 5: 16,
Ebr.
18. Että me kahden liikkumattoman kappa1'
len
hywää
sanaa,
ja
kautta, joisa mahdotoin on Jumalan »vas. la"maisMnct Jumalan
lehdella*,
juuri wahwan ustalluxm pidäisimmailman
»roimaa,
tulewaisen
6. Los he langewat pois, että he wastauu- me, me jotka siihen turmamme, että me taridesta parannuxeen uudistettaisi»,jotka toistami- tun toiwon saisimma: -4 M0f. 2;: 15.
1 Sam. 15:29.
Mal. 3:6.
seen itzellensä Jumalan Pssan ristinnaulitzewat,
ja pilkkana piräwät.
19 longa me pidämme niinkuin wahwan ja
Pct.«: 20.
7. Sillä maa, joka saten sisällensä särpä, lujau meidän sielumme Ankkurin, joka ulotjoka usein sen päälle tule, ja kasiva mrpellisia tu sisällen, haman niihingin asti, jotka esiriruohoja niille jotka sitä wiljeiewät, se saa siu- pun sisälmäisellä puolella owat.
tan.
17.

2

"

~,

2

nauxen lumalalda.

20.

8. Mmm joka orjantappuroita ja ohdakkeita
kaswa, on kelwotoin, ja lähin kirousta, jonga loppu on, että se poitemn.
n. 9. Mutta me toiwomme teildä, rakkahimmat, parambam, ja sim kuin aucumeen
sopi, ehkä me näin puhumma.
10. Sillä ei Jumala ole wäärä *, että hän
unhohmis teidän tekonne ja työnne rakkaudesa f, jonga te hänen janimellensä osotitte, kosta
wielä palweletta.
te pyhiä palwelitts,
Rom. 3:4. 2 Thess. 1:6,7.
-f Matth. ie»: 42. l. 25: 40. Mark. 9: 41.

se

'

*

loh.

20.

13:

1

Thess.

3.
jokainen teis-

Mutta me halajamme, että
sen ahkeruden osotais, pitäin toiwon wah-

11.

tä

1:

wuden

,

haman

loppuun asti.

Johonga edelläjuoxia on meidän edel-

lämme

mennyt

sisälle, lEsus, Melkisedekin

säädyn jälkeen, ylimmäisexi Papixi tehty ijankaikkisesti. 1.,.-i. 1.4.14. 1.7.17. l.8:i. l.?:ii.

7.
Apostoli

Luku.

osotta, wcrtauxella tNelkisedekis-

ta, että Rristuxen pappeus on korkiambi L.e«
witaitten pappeutta, n. Että L.ewitain pap,
peus on tauwonnut; mutta
Kristuxen pappe<
us on taukomatoin, ja täydellinen.
I.
tämä Melkisedek oli Salemin Ku-

Utillaningas,

kaikkein korkeimman

luma-

lan Pappi, joka Abrahamia wastan meni,
kosta hän palais Kuningasten taposta, ja siunais handä:
i Mos. ,4: iB, :c.
2. Jolle myös Abraham jakoi kymmenexet

Ettet te hitaxi tulisi, waan olisitM niiden kalkista: Ensin hän tulkitan wanhurstauden
seumjat, jotka uston ja pitkämielisyden kautta Kuningaxi; waan sest jälkeen SaleminKuningaxi, se on rauhan Kuningas.
luwamn perimisen saamat.
3- Ilman Isätä, ilman äititä, ilman su13. Sillä Jumala joka Abrahamille* lupaukosta ei hän tainnut yhdengän suu- gum: ja ei hänellä ole päiwäin alkua, eikä
xen andoi,kautta
tvannoa, niinhän wannoi itze elämän loppua: mutta hän on Jumalan Poiremman
kaan »verrattu, ja pysy Pappina ijankaikkiMof. 17: 4. Ps. i°; -?.
kauttansa.
i2.

'

»

iuk.

1: 73.

sesti.

Sanoden: Totisesti mhdon minä siuna4- Mutta katzokat kuinga suuri tämä on,
ten siunata sinua, ja enäten enätä sinua.
lolle Aörahami Patriarka saalista kymmene1 Mos. 12: 3. l. 22: 17.
1
fet anboi.
Mos. 14:20.
(Pp2)
5- Ia
14.

Evistola

300

s. Ia ne

jotka Lemin pojista, Papin wiran

ottawat, niin

heillä on kasto kymmenenä Kan-

7- 8- Luk.

Ap.T. 13:39. Rom. 8.'3,21,28.
Ga1. 2:16. Eph. 2:13. 1.3:12. Ebr. 4:16.
20. (Ia niin paljo enämbi, ettei ilman wa»

loh. 1:17.

Lain jälkeen, se on heidän weljildänsä, waikka ne Abrahamin kupeista tullet lata ;

salda

otta

*

2i. Sillä ne olit tosin ilman »valata Papixi
Mos. i8.-21.26. 5 Mos. ,8:1.
tullet:
Mutta tämä malalla, hänen kauttanJos. 14 .'4. 2Aika.K.3i:s.
6. Mutta se, jonga sukua ei heidän seasansa sa, joka hänelle sanoi: HERra on »vannonut,
lueta, otti Abrahamilda kymmenexet, ja siu- ja ei sitä kadu: sinä olet Pappi Melkisedekin

owat.

*

4

nais hända, jolla lupauxet olit.
Nom. 4: i). Gal. ;: 16.
7-Mutta ci yxikän sitä kiellä, että wähembi siunatan sildä kuin enämbi on.
8. Ja täsä tosin kuolewaiset ihmiset kymme-

säädyn jälkeen ijankaikkisesti,)
22. Ia näin paljo paramman Testamendin
toimittajaxi on lEsus tullut.
l. 8: 6.
22. Ia niitä tosin monda Papixi tuli, ettei
kuolema sallinut heidän pysyä.
nenä ottawat: mutta siellä hän todista hänen 24. Murra ralla, erra hän pyst ijankaikeläwän.
kisesti on karomaroin pappius.
pitä,)
minun
niin
(että
Lewi Rom. 8: 34» 1 Tim. 2: 5. Ebr. 9: 24.
sanoman
9. Ja
joka tottui kymmenenä ottamaan, täytyi
1 loh. 2: 2.
myös Abrahamisi» kymmenenä andaa;
25. Josta hän myös raira ne ijankaikki10. Sillä hän oli wielä Isänsä kupeisa, kossesti auruaxi rehda, jorka hänen kauttansa
ja ela aina, ia
ka Melkisedek händä wastan meni.
Jumala,» rygö
li. 11. Sentähden jos täydellisys on Lemin rukoile alati heidän edestänsä.
26. Sillä senkaltainen ylimmäinen Pappi
Pappeuden kautta tapahtunut (sillä sen alla on
Kansi» Lain saanut) milä sitte oli Mrwetta sa- meille sopi, pyhä, »viatoin, saastatoin, synnoa, että toinen Pappi oli Melkisedekin sää- neisistä eritetty, ja korkemmaxi Taiwaita tul1.4:14,15.
dyn jälkeen tulewa, ja ei Aaronin säädyn jäl- lut:
ei
keen?
27. Jolla olisi jokapäiwä tarwe, niinkuin
piPappius
12. Sillä kusa
muut ylimmäiset Papit, ensin oniain syndeinmuutetan, siinä
tä myös Laki muutettaman.
sä edestä uhramaan, sitte Kansan syndein edesjosta
näitä
on
tä
sanotan,
toisesta *; Sillä sen hän on jo silloin tehnyt, koffa
13. Sillä se
1.i6:6,n.
ftlgusta, josta ei yxikän Altarita palwellut.
hän itzensä uhrais. f
3 Mof. 9:7.
julkmen,
1-Ebr.y:
meidän
Ebr.
l.
10:12.
12,23.
se
on
että
5:3.
HER14. Sillä
28. Sillä Laki asetta ihmiset ylimmäisin
ramme on ludan sukukunnasta tullut*, jolle
sukukunnalle ei Moses ole niitän Pappeudesta Papixi, joilla heikkous on; mutta »valan sana, joka Lain jälkeen sanottin, asetta Pojan
puhunut.
Iss li: 1. Match, i
1. 10. l. 5-1,», 9^
15. Ia se on wielä selkembi: jos Melkisede- ijankaikkisesti täydellisexi.
kin säädyn jälkeen toinen Pappi tule ylös,
16. Joka ei lihallisen kästyn Lain iälkeen teh8. Luku.
ty ole, waan loppumattoman elämän woi1. Edespäin osotetan että Rristus on pappi
man jälkeen.
Jumalaniiioikialla kädclla, Taiwallisesa TaberPapEttä hän on paremman Lestamem
olet
narlistl
17. Sillä nain hän todista: Sinä
pi ijatlkaikkisesti Melkisedekin säädyn jälkeen. din wälimies; silläjaJumala on luwannut Uulakauttaa wanhan.
den Testamendin,
5:6.
Psi.no: 4. Ebr.lakka,
tämä on pääkappale niistä kuin me
sen heikkou- I. AHutta
18. Sillä ensimmäinen Laki
<vl
puhumma: meillä on senkaltaiGal.
«ie
ja
kellvottomuden
tähden:
4:?.
den
ylimmäinen
täydellisen
pappi*, joka istu oikiallaki
nen
tehdä,
ei
tainnut
se
19. Siliä
Majeslcrin
istuimella Taiwalsa f
waan se oli sisälle johdatus parambaan toi- la kädellä
1.4:14. 1.6: 20. 1.9:11. -jPsi
woou, jonga kamm me lumalam lähenemmä.
no: 1.
,

*

'

:».

,:

tygö.
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Ebrealaisten

8 9. Luk.

12. Sillä minä tulen lepytetyn heidän wäärydestänsä ja heidän synneistänsä*, ja heidän
lvääryttänsä en minä tahdo enä muistaa.
2. Ia on pyhäin lahjain palwelia, ja sen tojonga
asetti,
majan,
ja
ei
Nom. n: 27.
Jumala
tisen
ihminen,
l. 9:8, 24. l. lOtll.
kuin
Siinä
hän sano: Uusi, »vanhensi hän
13.
3. Sillä jokainen ylimmäinen Pappi asete- endisen; sillä joka »vanha ja isällinen on, se on
tan uhramaan lahjoja ja uhreja *: Sentähden läsnä loppuansa.
tarwitan, että tälläkin olis jotakin uhramista:
Eph. 5:2.
Ebr. 5:1.
9. 3uku.
jos
Sillä
hän nyt maan päällä olis, niin 1. Rirjoitetan wanhan Test. Labernakli, uh'
4.
ei hän olisi Pappi; sillä Papit owat jotka Lain ri ja toimitus.
Uuden Lest. Labernakli, ia
jälkeen lahjoja uhrawat:
uhrin taydellisys. m. Rristuo on UuRristuxen
5. Jotka palwelewat miwallisten esikuwaa ja den Lest. wälimies werellansa, johon wanha
warjoa*, niinkuin se Jumalallinen »vastaus Lest. oli esikuwaus iv. Hän meni Laiwaseen
Mosexelle sanoi, koffa hanen piti Majan päät- meidän edestämme, sitte kuin hän oli iyensä uh'
tämän: Katzo, sano hän, ettäs kaikki teet sen rannut.
kuwan jälkeen, kuin sinulle wuorella osotettu I. «Mn oli tosin myös endisellä Majalla Iv'Kol. 2:17. Ebr. 10:1.
malan palweluxen oikius, ja ulkonaiON.s
Ap.
pyhyys.
2
nen
2 Mos. 25:8.
T. 7: 44.
1.-6:8.
-s- Mos. 25 40.
11. 6. Mutta nyt on hän paremman wiran
2. Sillä ensimmäinen Maja oli rakettu", josa
saanut, niinkuin hän paremman Testamendin- olit Kyntiläjalka, ja Pöytä, jaKatzelmusleigin »välimies on, joka parembain lupausten wätss, joka Pyhäxi kutzuttin.
"2M05.26:i.
päällä seiso.
2 Kor. ;: 6.
Ebr. 7:22.
I'2
1.40:1.
Mos. 25:30. 3 Mos. 24:5, :c.
jos
puuttumatoin
esiripun takana oli se Maja?
endinen
olis
Mutta
Sillä
oltoisen
3.
7.
joka kaikkein pyhimmäxi kutzuttin.
lut, niin ei toiselle olisi siaa tehty:
2 Mos. 26: 33.
8. Sillä hän nuhtele heitä, ja sano: Katzo,
päiwät tulewat, sano HERra, että minä Is4. Josa oli se kullainen Pyhän sawun astia,
raelin huonelle, ja ludan huonelle tahdon Uu- ja Testamendin Arkki kaikkialda Kullalla silattu; siinä myös oli kullainen astia f josa
den Testamendin päättää.
Jer. ;<: ;i.
jälkeen,
minä
kuin
hei- oli Manna, ja kukoistawainen Aaronin
9. En sen Testamendin
päiwänä
annoin,
dän Isillensä sinä
kosta mi- wa§, ja Testamendin Taulut. §§
nä heidän käteensä rupeisin, heitä Egyptin
25:10,21.
16:33. §4Mosi§§2
maalda johdatMxeni; Sillä eil he pysyneet mi-17:10.
Mos. 34.- 29. 1 Km». B>' 9»
2 Aika K. 5:10.
nun Testamendisäni, niin en minäkan ole heistä lukua pitänyt, sano HERra.
5. Mutta sen päällä olit kunniallisuden Kerubimit, jotka Armoistuimen marjoisit *; jois10. Sillä tämä on se Testament! jonga minä tahdon säätää Israelin huonelle, niiden päi- ta ei nyt ole erinomattain sanomista.
wäin jälkeen, sanoHEßra: Minä rahdon
Mos. 25:18.
6. Mutta kosta ne näin asetetut olit, menit
anda minun K.arini heidän mieleensä, ja
tahdon ne kirjoittaa heidän Mamiinsa; Ia Papit aina siihen ensimmäiseen Majaanpa toimhdon olla heidän Jumalansa 5 ja heldan mitit Jumalan palweluxen.
4 Mos. 28:2.
pirä oleman minun kansani.
7. Waan toiseen meni ainoasti ylimmäiIcr. 31: 33. Zak. 8: 8. Ebr. 10:16. nen Pappi kerran wuodesa' yxinänsä, ei il11. Ia ei yhdengän pidä lähimmäistänsä oman weretä, jonga hän uhrais omqjnsa ja
',
petMlnan, eikä »veljeänsä, ja sanoman: tun- Kansan rikosten edestä:
Mof.;°:
kaikki
16:
tundeman*,
pim
2,
minun
Mos.
Ebr.
17,
3
34.
5:3.
neH<Mra; sillä
hamasta pienestä heidän seasansa niin suurin,- 8. Jolla Pyhä Hengi ilmoitti, ettei pyhitybaanasti. 'les. 54:13. loh. 6:45. i 10h.,: 27. (P p 3)
xen

110.1.

Eph.

1:20.

l.

Kol. 3:1. Ebr.

1:3,13.

12: 2.

*

«

.-

*

sau-

,<,.

Epistola
9. io. Luk.
xen tietä" niinkauwan julistettu, kuin se endi- tan', joka ei ole niin kauwan wahwa, kum
l. io: iy, 2°.
Gal. ;.- 15.
nen Maja seiso:
se elä »oka sen teki. endinengan
ajalla
josa
lahjat
oli
esikuwa,
ei
se
ilman were«
9. Joka sillä
ja uhrit uhrattin ', jotka ei womet omantun- ta saätly
non perään täydellisen tehdä f sitä joka Juma19. Sillä kosta Moses oli puhunut kaikelle
lan palwelusta ieki, *l. 5: 1. t Ap. T.«;: ,9. Kansalle jokaitzen kästyn Lain jäikeen, otti hän
Gal.;! 11. Ebr. 10: 1.
»vasikkain ja kauristen werm weden kansa, ja
juomilla,
ja
ja
moni- Purpura »villoja, ja Isoppia, ja priistolti se10. Ainoasta ruilla'
säädyssä,
pesemisille,
ja
jotka ka Raamatun että kaiken Kansan,
f
lihan
naisilla
pannut.
päälle
ojennuxen aikaan asti olit
Mos. 24: 5, 6. 3 Mos. 16: 15, 13.
2.
Mos. 19: 7.
3 Mos. ii:
29. Sanoden: Tämä on se Testamendin
weri',
on
tullut
kuin Jumala teille kästenyt on.
11. 11. Mutta Kr.stus
tulewaisten
5
ja
*,
ylimmäisen
Papixi
2
suuremman
tawarain
Mos. 24: 8. Matth. 26: 28.
täydellisemmän Maan kautta, joka ei käsillä
21. Ia sen Masan, ja kaikki sen Jumalan
'palweluxen astiat, priistolti hän myös »verellä.
tehty ole, se on, joka ei nam ole rakettu;
s 2
l. 3: 1. l. 4: 14. l. 6: 20. l. 3: 1.
Mos. 29: 36. 3 Mos. 8: 15, 19.
22. Ia lähes kaikki »verellä Lain jälkeen puh,
12. Eikä kauristen mikka wasikkain weren
kautta, waan hän on kerran oman »verensä distetan, ja paitzi weren wuodatusta ei yhtän
kautta mennyt Pyhään, ja ijankaikkisen lu- andexiandamusta tapahdu. , Mos. 17: n.
Ap. T. ,0: 28.
nastuxen löynnyt.
23. Niin siis tarwitan, että taiwallisten ku10.
1
1:
Ebr. 10:
Pet. 19. Ilm. K. 1: 5. ivat senkaltaisilla puhdisteta»; mutta itze tai,
13. Sillä jos härkäin ja kauristen weri*, ja malliset pitä paremmilla uhreilla puhdistetta»
hehkoisen »uhka pmffotettu f saastaisten päälle, man, kuin ne olit.
IV. 24. Sillä ei Kristus mennyt käsillä tehpyhittä lihalliseen puhtauteen: §
n
Pyhään, joka totisen kuwa on, waan
tyyn
16:
is.
14,
2,4.
1- 4 Mos. 19:
3 Mos.
§ Ebr. 10: 4.
hän meni itze taiwaseen, että hän nyt Jumalan
14. Ruinga. paljo enämmin kristuxen kaswoin edesä meidän tähtemme ilmestyis.
weri, joka iyensa ilman kalkera wiara,
25. Ei että hänen pitä useimmin itzensä uhijankaiiklsen HenZen kaurra Jumalalle uh- raman *, niinkuin ylimmäinen Pappi joka
rannut on, on puhdtsiawa meidän oman- wuosi meni muukalaisella merellä pyhään:
Ebr. 7: 27.
runnon kuolevaisista toista, eläwara lu2 Mos. 30: 10.
knk. 1: 74» 75.
malara palroelemaan;
3 Mos. ib: 2, 34.
26. (Muutoin olis hänen usemmin tullut jo
Nom. 6: 13. Gal. 1:4. l. 2: 20. Eph. 5: 2.
2.
1:
l.
Tit. 2:14. 1 Pet. 1:19. 4: IIOH. 7. mailman alusta kärsiä,) mutta nyt kerran mailman lopulla on hän oman uhrinsa kautta
Ilm.K. 1: Z.
iii. 15. Ia sentähden on hän myös Uuden Tes- ilmestynyt synnin pois panemisexi.
Gal. 4: 4. Eph. 1: io.
tamendin »välimies", että ne jotka kutzutut
kaikkein ihmisten pira ker<
niinkuin
owat, sen luwatun ijankaikkisen perimisen sai27. Ia
sit, että hänen kuolemansa siinä wälillä käwlss, ran kuoleman, murra sin jälkeen Duomio:
28. Niin on myös Kristus kerran uhrattu
niiden ylitzekäymisten lunastuxexi, kuin endisen
Nom. ;: »s.
monen syndejä ottamaan pois"; Mutta toiTestamendin alla olit.
1 Tim. 2: g. Ebr. 12: 24.
-Z- Rom. 5: 6. sella haawalla on hän ilman synnitä ilmesty»
»vä, niille jotka händä odottamat autuudexi.
1 Pet. 3: 18.
pitä
16- Sillä kusa Testamenti on, siinä
«Match. 26:23, Rom. Z : 6,8,15. 1 Pet. 3: i».
joka
oleman,
myös hänen kuolemansa
Testaio. Luku.
mendin teki.
i,
Osoteta» L.ewitaitten uhrausten wajawai17. Sillä kuolemalla Testament! wahwista
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kauhia rangaistus, iv. L.ohdutupesi kehoitetan watnoa Rristuxen tunnustuxen

sus,

sesti

tygö.

30

Luk.

10. 11.

kelpawan

syndein edestä uhrannut,
Jumalan oikialla kädellä:
: 1.
1
Ap. T. 2: 34. 1 Kor. 15:25.
ia
Ps.
Eph. 1: 20. Kol. 3: 1. Ebr. 1: 3, 13.

istu hän

nyt

uhrin

l. 3: 1.
sitä,
odotta
että hänen wihollisensa
tähden kärsimään.
pannan hänen jalkainsa astinlaudan'.
I. teillä, LaiAa on tulewaisten tawarain war14. Sillä ahdella uhrilla on hän ijanjo, ci itze hywyden olendo *: niillä uhne jorka
kaikkisesti
reilla kuin he jokawuosi alinomaa uhrawat, ei rerän.
ikänä mida niitä täydellisen tehdä jotka 15. Mutta todista myös meille itze Pyhä
Kol. 2: 17. Ebr. 8: 5.
uhrawat. f
Hengi: Sillä että hän ennen sanoi:
4/ Ebr. 9: 9.
16. Tämä on se Tesiamenti *, jongaminä
2. Muutoin olis uhramasta lakattu, jos ei
tahdon
heille tehdä niiden päiwäin jälkeen,
niillä jotka uhraisit, synneistä sillen omaa tun- no HERra: Minä tahdon anda minun Lakidoa olisi, kosta he kerran puhdistetut owat.
ni heidän sydämiinsä, ja heidän mieliinsä mitapahtu
joka
synnin
Waan
sillä
wuosi
3.
nä ne kirjoitan.
Jer. ;i ;;. Ebr. 8: 8, 10.
syndejänsä
ja wääryttänsä en
muistuttamus.
17. Ia heidän
4. Sillä mahdotoin on härkäin ja kauristen minä enämbi tahdo muistaa.
Nom. n 27.
weren kautta syndejä ottaa pois.
18. Mutta kusa näiden andexi andamus on,
3 Mos. 16: 14. 4 Mos. iy: 4. Ebr. 9: 13. siinä ei sillen nhria syndein edestä ole.
s. Sentähden, kesta hän mailmaan tuli,
11. 19. Erra siis meillä, rakkar weljer,
sanoi hän: Uhria ja lahjaa et sinä tahtonut *, on wapaus mennä* pahaan, lEsuxen
mutta ruumin olet sinä minulle walmistanut. weren kaurra.
loh. 10: 9. l. 14: 6.
1: n.
Eph. 2: 13, 18. l. 3: 12.
Ps. 40: 7. Ps. 50: 8. les.
2.
Rom.
5:
Jer. 6: 20. Am. 5: 21.
Ebr. 9: 8.
6. Polttouhrit ja syndiuhril ei ole sinun mie»o. longa hän meille on malmistanut uudexi
Ps 51: n.
ja eläwäxi tiexi, esiripun kautta,
on, hänen
leitzes.
Rayo,
mina
tuminä
Silloin
sanoin:
kautta:
7.
lihansa
len (Raamarusa on minusta kirjoitettu,)
2i. Ia meillä on yxi suuri Pappi ', Jumaena minun pira tekemän sinun rahros, Ju- lan huonen haldia :
l. 4: 14.
mala.
Ps. 40:8, 922. Niin kakkamme hänen
toja
ennen
sydämeltä,
sanoi:
Uhria
lahf,
priisi
hän
Niinkuin
uskolla
tähdellä
tisilla
8.
jaa, ja polttouhria ja spndiuhria et sinä tah- korerur meidän sydamlsamme, (ja päästetonut, ei myös ne sinulle kelwannet (jotka tyt) pahasta omasta runnosta.
s Eph.
Lain jälkeen uhramn.)
3:12. I- lak. 1: 6.
mmä
tulen
Katzo,
pestyt
ruumin puolesta puhtalla meSilloin
sanoi:
hän
23.
Ia
9.
ja
otta
pitäkämme
tekemään, Jumala, sinun tahtos. Hän
dellä*,
honumatoin toiwon tunpois endisen, että hän toisen asetais.
nustus (Sillä on uffollinen, joka ns lupyhite- pais. ) §
Hes. ,6: 25. -z- Ebl>4 14.
10 Jonga tahdon kautta me kerran
I
I
§
ruumin
Kor.
uhra1:9.
Thess. 5: 24.
tyt olemma, lesuxen Kristuxen
ottakamme
waari
toinen toisestaml-?'"24.
Aa
misilla.
pandu,
me
me,
on
etetta
meitämme
Pappi
siihen
rakkau-,i. Ia iokainen
ahkeroitzemma
Jumalan palwelusta teke- desta ja hywistä töistä
tä hänen ,okapaiwä yhtäläistä
uhria uhmman,
25. Ei andain ylön yhteistä Seurakundaa,
män pitä, ja usein
niinkuin muutamain tapa on, waan neumojotka ei kostan woi syndejä ottaa pois.
ijankaikki- kat teitänne kestenänne; jasitä enämmin kum te
12 Mutta kosta tämä oli yhden

se

iz.

Ia

sen

*
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*
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*

*

.
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io ii.

Luk.

näme sen päiwäl» läheittwan.
z6. Slilä kärsiwällisys on teille tarpellinen,
11,
11.
9,
No»». 13:
2 Pct. 3:
tcbdäxenne Jumalan tahtoa, että te lupauxen
14.
Hl. 26. Sillä jos me ehdollamme sitte synLuk. «t 19.
sassitta.
totuden
teemme
kuin
me
olemma
tundoon
wähän
dia
37. Sillä
hetken perästä tule se, joka
tulleet, niin ei meillä oie enä yhtän uhria syn- tulewa on, ja ci wiiwyttele.
Hab. 2:;.
Hagg. 2,- 7. iuk. 18:8. 1 Pet. 1:6.
Matth. 12: zi.
dein edestä: 4 Mos. 15:
Ebr. 6: 4, :c. 2 Pet. 2, 20, 21.
38. Mutta wanhurstas ela ustosta*: ja
joka wälttä, siihen ei minun sieluni mielisty.
1 loh. 5:16.
"Hab. 2:4. Rom. 1:17. Gal. 3:11.
27. Waan hirmuinen Duomion odotus, ia
tulen kiiwaus, joka »vastahakoiset syöpä on.
39. Mutta en me ole ne jotka meitämme kawaan jotka ustomme sieHes. 36: 5- Zcph. 1: 18. 1.3: 8- pi- dotuxeen »vältämme,
pitämiseen.
Mojexen
rikko,
joku
Lain
lun tallella
-28. Jos
hänen
tä ilman armota kuoleman kahden mikka kol11. Luku.
men todistajan kautta.
4 Mos. 25.- ,<,.
1.
Rirjoitetan
ja sen waikutus. i>.<l>so,
usto,
6.
l.
3:
19: 15. loh.
17.
5 Mos. 17:
tetan sen woima, monella pyhäin ihmisten esi»
2 Kor. 13: 1.
merkeillä.
29. Kuinga paljo enämmän rangaistuxen te
ansainen, joka Jumalan Pojan i. FsNurra usto on n>ahn>a ustallus niihin
luuletta
"p joira roiworan, ja
jalwoillatalla, ja Testamendin wcren saastutei näkemättöjonga
pyhitetty
ja
kautta Hän
ar- mistä epäile.
on,
ta*,
'5 K0n ,1
2. Sen kautta owat ne wanhat todistuxen
mon Hengeä pilkka?
joka
v. 39.
hänen,
sanoi: saanet.
30. Sillä ms tunnemme
kostaa,
ymmärrämme, että maon
mina
kautta
me
rahdon
Minun kosto,
3. Uston
on
ilma
on
no HERra: Ia taas: HERra
KanJumalan sanalla »valmistettu, ja et5,2:,?.
f
-5
tä
kaikki
kuin me näemme, ne owat tyhjästä
M0
duomitzewa.
Mos.,: 1. P5.;,:6. «Pet. 3:5.
Rom. 12:19. -Z-5 Mos. 32:36. Ps.i3s:i4. tehdyt.
langeta
11.
kautta Abel uhrais Jumalalle
on
eläwän
Ju,
Mön
4.
zi. Hirmuinen
malan kasiln.
uhrin kuin Kain *, jonga kautta
IV. 32 Muistakat siis endisiä päiwiä, joi- hän sai todistuxen, että hän oli wanhurstas f,
na te walistetut olitta, ja kärseitte monen wai- kosta Jumala hänen lahjoistansa todisti: jst
Gal. 3:4.
sen kamm hän wielä puhu, waikka hän kuolwan kilwoituxen:
1.29,
30. Kol. 2:1.
lut on. §
"iMos. 4:4.
Phil.
pilkkain
silloin,
kosta te sekä
1-Match. 23:35. § Ebr. 12:24.
33. Puolittain
<ttä tuskain kautta kaikille ihmexi olitta: Puo5. Uston kautta Enok oletin pois, ettei hän
te
niiden
kansi»
olilla,
osalliset
kuolemata nähnyt: Ia ei ole löytty, että
kittain kosta
Phil.,:?. 1.4:14. Jumala hänen otti pois': Sillä ennenkuin
joille myös niin käwi.
34. Sillä te oletta' myös niistä waiwoista, l)än otettin pois, oli hänellä todistus, että hän
jotka minun siteistäni Mpahtuit, osalliset olleet*, kelpais Jumalalle. 'iM05.5:24. Syr.^ns.
l. 49: 16.
M teidän hywydenne raatelemisen oletta te ilolla karsineet, tieten että teillä on parambi ja 6. Silla ilman ustora on mahdoroin kelwara (Jumalalle!) Sillä joka Jumalan typysyiväisembi mwara Taiwaisa. §
Ap.T.
-j
«"i Thess. 2:14.
Matth.s: i2.
5:41. gö tulla Mhto, sen pitä uskoman, että hän
6.20.
§
1.19:21. iuk. 12: on, »a on niille kostaja, jotka händä etziwät.
lak. 1:2. Match.
1
Tim. 6:19.
33.
7. Uston kautta sai Noe Jumalan kästyn
pois
teidän ustallustan- niistä kuin ei wielä näkyneet, pelkäis ja walsiis heittäkö
35.Älkät
palkan
jolla
*,
m
misti Arkin huonensa autuudexi; jonga kautta
maxo on.
suuri
»Match. 10.-Z2.
hän mailman duomitzi, ja mli wanhurskauden
,°.

sen

sa-

sansa

,

suuremman

s

*

sen

tl. Luk.

Ebrealaisten tygö.

kauden perillisen, joka uston kautta tule. f

«l M05.6:i3,22. 5yr.44: 17. -j- Rom. 3: 22
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le siemen.

»

Mos. »I

:

I».

Gal. Z: 29.

Rom. 5:

7.

Phil. 3: 9.
19. Ja ajatteli että Jumala woi kuolleista,
Uston kautta tuli Abraham kuuliaisexi, kin herättä josta hän myös hänen niinkuin
kosta hän kutzuttin menemään siihen maahan yhdesä esikuwasa jällen sai.
jonga hän oli perimä, ja hän meni, eikä tien29. Uston kautta siunais Isaak tulewaisista
nyt, kuhunga hän tulewa oli.
asioista Jakobia ja Esaum.
»1 Mos. -2:1,4. Ap.T.7:2.
I Mos. 27! 27, ;y.
21. uffon kautta siunais Jakob kuollesansa
9. Uffon kautta oli hän muukalainen luwa«
8-

;

'

maasa, niinkuin wieralla maalla, ja asui molemmat Josephin pojat *, rukoili ja nojaiS
pään päälle. iMos. 45: ~1,,i6,«.
majoisa Isaakin ja Jakobin kansa, jotka olit
lupauxen kansaperilliset.
f 1 Mos. 47: 31.
io. Sillä hän oli odottanut sitä Kaupungi22. Ustonkautta puhui Joseph kuollesansa Ista ", jolla perustus oli, jonga rakendaja ja raelin lasten lähtemisestä', ja andoi kästyn hä1 Mos. f„: 24.
luoja on Jumala.f
*l.i»:«. 1.,z:i4.
nen luistansa.
Moses,
'
kautta
kosta hän syndy11m.K.2i:2. 5Ebr.3.'4.
Uffon
23.
ai. Uston kautta myös Saara sai woiman nyt oli, salattin kolmeKuukamm* hänen wan*, ja synnytti jälkeen hänen ikänsä hemmildansa, että he näit, kuinga kaunis poisilttäxensä
ajan f; Sillä hän viti
ustollisna, joka
kainen hän oli; ja ei peljännet Kuningan haasAp. T. 7:
2 Mos.
toa. f
hänelle luwannut oli. §
-j2
1:
16.
1.21.1,2.
-j-l.uk.
l.i8:io.
Mos.
1:36. Rom.4:i9»
§ Ebr. 10:23.
24- Uffon kautta Moses, kosta hän jo
12. Sentähden myös yhdestä, joka niin jo rexi tuli, kielsi kutzutta itzensä Pharaon tvttä«
kuollut oli, synnyit monda, niinkuin tähtiä on ren pojaxi.
»Mos. 2: i„, n.
parammaxi kärsiä waipaljo
Taiwaasa", ja niinkuin sandaa meren ranna25. Ia walitzi
sa, joka epälukuinen on.
joukon
kuin ajallista tarkansi»,
waa
*iMos. 15:5.
Jumalan
Nom. 4: iB>
wetm synnisä nautita.
26. Ia luki suuremmaxi rikkauden Kristuxen
13. Nämät kaikki owat ustosa kuolleet, ja ei
ole niistä lupauxista saanet, waan ainoastansa pilkan, kuin Egyptin Mwarat; sillä hän katzoi
taamba nähneet, ja kuitengin niihin turwan- palkan maxoa.
neet, ja hywin tydyit, ja tunnustit, että he
27. Uston kautta jätti hän Egyptin *, ja ei
päällä
ja
wierat muukalaiset maan
peljännyt Kuningan hirmuisutta; sillä hän ripolit.
"1 Mos. 23:4. P5.39:i3. Psi 119:19. pui hänesä, jota ei hän nähnyt, niinkuin hän
2 Mos. 12: zi,
14. Sillä ne kuin näitä sanowat, he osotta- jo olis hänen nähnyt.

tusi»

aumansa

sen

'

*

sen

sen

*

»:

~

«».

suu-

*

*

«.

l. 13, 17, :c.
Isän maata etziwät.
piti hän Pääsiäistä *, ja
jos
kautta
olisit,
kusta he 28. Uffon
he sitte muistanet
is. Ia
lähtenet olit, olis heillä kyllä aikaa palatta weren muovatusta, ettei se joka esikoiset tappoi,
ollut.
olisi rumennut heihin.
Mos. 1,: ;,
punaisen meren
16. Mutta he pyytämät parambata, ston,
käwit
kautta
ne
Uston
29.
Miwallista ". Sentähden ei Jumala häpe ku- läpitze, niinkuin kuiwaa maam myöden, jota
tzutta heidän lumalaxensa; sillä hän walmisti myös Egyptiläiset koettelit, ja uppoisit.
l. i,: 14.
2 Mos. 14: 21, 22, 27, 28.
heille Kaupungin.
17. Uston kautta uhraisi Abraham Isaakin
zo. Uikon kautta Jerikon muurit langeisit',
kosta hän kiusattin, ja uhraisi ainokaisensa', kosta niitä seitzemän päiwää käytin ymbäri.
Jos. 6: 20.
kosta hän jo oli lupauxet saanut:
i Mos. 22: 2, le.
Syr. 44: 21.
31. Uffon kautta ei portto Rahab hukkunut*,
is. Jolle sanottu oli; Isaakisa kutzman sinul- uskomattomain kansa, kosta hän wakoM rau(Qq)
halwat

että he yhtä

*

'

*

,

«.

ii. i,. Luk.
<: «,.
waincssa, Rristuren esimerkillä il. pyhää
halllsestl huoneftensa korjais. s
mätä noudattamaan, ja suruttomutta ia palen,
2: i.
-Z-lak. 2: 25.
wäitämaän Uuden Testamendin armon
nusta
32. Ia mitä minun pita enämbi sanoman?
ui. LVaroitta Rristuxen ja hänen
muistutuxella
pilyhyen,
jos
minun
sillä aika tulis minulle
sanansa ylönkayesta ja hyliämiscstä.
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'

,

däis luetteleman, Gideonista*, ja Barakismyös me, että meillä on nai»
ta j, ja Samfom'sta§, ja lephtasta", ja l.
joukko meidän ymbä,
suuri
ja
ja
todistusten
§§,
If,
PropheDawidista
Samuelista
pois kaikki kuorma,
niin
rillämme,
pangamme
e:
i>
6.
-jzc.
Duom.
laista:
Duom.
4:
ja
joka
syndi',
aina meihin tarttu ja hitaxi teK Duom. 13: 24, :c.
Duom. 11: 1, :c.
sij,
1 Sam. 17: 45, ie.
§§ 1 Sam. 1:20, le. ke, jajuoffammakärsiwällisyden
33. Joika uston kautta owat Waldakunnat nä kilwoituxesa, kuin meidän eteemme pandu
Rom. 6: 4.
Eph. 4:25
Kor. 7:
woittanet', tehuec wanhurstautta, saanet lu- on: §
Kol.
1
2:1.
Nom.
§
3:8. Pet.
pauxet f, lukinnet Jalopeurain suut,
1.4:2. 112:12.
§ 1 Kor. 9: 24. Phil. 3, 13, 14.
2 Sam. 8: 1.
l. 10: 19. l. 12: 29.
Ebr. 10: 36.
«j/ 1 Kuu. 9:4.
§ Duon,. 14: 6.
2. Ja kayokammc uston alkajan ja päät1 Sam. 17: 34, ie. Dan. 6: 22.
täjän lEsuxen päälle', joka, kosta hän
34. Sammuttanet tulen woiman*, malttanet miekan terän, owat wäkewäxi heikkoudesta olis tuella rainnur iloira, kcrsii r»siia
ci
tullet s, owat moimalliftxl sodasa tullet §, muu- rorellur pilkkaa, ja nyr istu oikiaAa kadcl,
lä Jumalan istuimella. §
Ap. T. ,: 15.
sotajoukot maahan lyönet:
kalaisten
s Dan.
3:25. -j-Duom. 15:15. 2 Kun. 20:7. Ebr. 2:10. 1 Pet. 1:3.
50b. 42: 10. §Duom.7:2i. 2Kun. 6:16. Phil. 2:8. §ApT. 5:31. Ebr. 1:3, 13.
l. Z: 1. l. 10: 12.
2 Aika K. 20:
Ps. go : 20. ylös17.
Niin
3.
muistakae hända, joka senkaltai3s. Waimot owat heidän kuolleissa
jällen saanet*: mutta muut owastahakoisuden on synneisildä itze «vastaankärsinyt,
ettet te wäsy teidän mielejanne ja
pelastusta
rewityt,
ja
wat rikki
ei
ottanet
tan s, että heidän paramman ylösnousemisen lakka.
piti.
Kun ,7: 2;.
Kun. 4: ;6.
4. Sillä et te ole wielä hamaan wereen asti
killvoicellen, syndiä wastan ollel: Job. 5:,?.
-j- 2 Makk. 6: 19, 28.
5. Ia te oletta jo unhottanet
36. Muutamat taas olvat pilkkoja ja haa-

sentähden

'

,

kauttas

'

'

,

».

-s,

*

**

sen
was- sa

nousemisesta

saaman

*

,

,

sen

woja kärsinet, ja wielä sittekin kahlet ja fangiu» joka teille niinkuin lapsille puhu': Minun poiAp. T.«: 25.
Kor. 11:25. kani, ala kayo
HERran kuritusta,
fen: Jer.».
37. Owat kimitetyt*, rikki hakatut, läpitze alas naam,? kostas Ha,«loa rangaistan.
San. 3: 11,12. Ilm. K. 3: 19.
pistetyt, miekalla surmatut, maeldanet ymbäri
jom HERra rakasta, sim hän
6.
Silla
lammasten ja.mohten nahoisa s, olvat ollet myös
köyhät, ahdistetut, maimatut.
rangaise;
Mutta jokaista poikaa hän
iKun.2,:i,.
2Aik« K. 24:21. 1-2 Kuu. 1:8. Match. 3:4. piexä, kuin hän korja.
38. (Joilla mailma oli mahdotoin), omat 7. Jos te kurituxen kärsitte, niin Jumala
korwesa exynet ja lvuorilla, ja mäen rotkossa, Mritze teille itzensä, niinkuin lapsillensa; Sillä
kuka on se poika, jom ei Isä kurita?
ja maan kuopisi».
8. Mutta jos te oletta ilman kuritusta, josta
kaikki
nämät
owat
kautta
to39- Ia
uston
owat osalliset oljet, niin te oletta äpärät
distuxen saanet*, eikä saanet sila lupausta: v.2. kaikki
ja
ette
lapset.
jotakin
parammin
Että
on
Jumala
meil40.
le edes katzonut, ettei he ilman meitä täydelli9. Ia kosta meillä owat lihalliset Isät ollet
kurittajana, niin me olemma niitä kawahtasexi tullet olisi.
net; eikö meidän siis paljo enämmin pidä sille
~

,

'

I2.Uuktt.

l.

Apostoli

neuwo kärsiwällisyteen ristisi!

j«

hengelliselle Isälle alammaiset oleman, että me
eläisimme?
n. Sillä
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is. 13. Lllf.
'Ebrealaisien tyqö.
10. Sillä ne tosin owat meitä kurittanet Har22. Waan te oletta käynnet Sionin wuopäiminä
jälkeen;
mutta ren tygö, ja eläwän Jumalan Kaupungil»,
heidän luulonsa
moina
Mrpexemme,
meidän
tämä
että me hänen py- taiwaUisen Jerusalemin', ja monen tuhanne»
Engelitten joukon tygö,
hydensä saisimme'
Gal. 4:»^.
ii. Mutta kosta kaikkinainen rangaistus kä>
1»2i:,,!Q.
Ilm.K.z:i2.
2Z.VHteisen kokouxen jaesikoisten Seurakunsisä on, niin ei näy meille iloxi, waan murhexi; mutta sitte andaHänrauhallisen »vanhurs- nan tvgö, jotka Taiwaisa kirjoitetut owat',
kauden hedelmän niille jotka siinä harjoitetut ja Jumalan, kaikkein Duomarin tygö, ja,
täydellisten wanhurstaften Hengein tygö,
owat.
il. 12. Sentähden ojetkat teidän waipunet
"Klk. IQ.-20.
kätenne, ja wäsynet polwenne:
24.IaUudenTestammdinwälimiehen*IE>t
13. Ia astukat wilpittömät astelet teidän jal- suren tygö, ja sen priistotus weren tygö f, joka
woillanne, ettei joku kombastuisi niinkuin on- parembim puhu kuin Abelin (»veri.) §
i Tim. 2:5.
Ebr. 8: 6. l. 0:15.
dulva, waan paljo enämmin terwexi tulis.
10:2,,
kaikkein
Ebr.
Noudarcakat
rauhaa
kansa'
Mos. 24:3.
14.
iPet. i:«.
'

se

*

ja pyhittä, paim' jora ei yxikan

saa HER-

§1 M05 .4:10. Ebr. 11:4.

111. 25. Katzokat, ettet te händä kielläpois*,
puhu: sillä jos ei ne paeta saanet, jotka
8,
joka
9.
Matth.
15:
joka maan päällä kKffyn andoi, pal15. Ia ottakat waari, ettei joku Jumalan kielsit
joku
jo
pois
joskus
', ettei
armosta tulisi
kasivaisi
»vähemmin me, jos me sitä pyydämme

raa nähdä, f -i- Rom.

1,:

iB.

»

Tim.

»:

«.

sen

karwas juurif,jotakum wastahakoismm tekekamm tulisi saastutetuxi.
mään, ja monda
*2Kor. 6:i.
29:13. Ebr. 3:12.
16. Ettei joku olisi huorintekiä' elijumalatoin niinkuin Esau, joka yhden atrian tähden
myi pois esikoisudensa oikeuden.
Eph. 5:).
Kol. 3:5. 1 Thess. 4:3. f 1 Mos. 25: 33.
17. Sillä te tiedätte, että kosta hän sitte tahdoi periä siunausta, tuli hän hyljätyxi; sille ei
chan löynnyt yhtän parannuxen siaa, waikka
i Mos. ,7:34.
hän sitä kyyneleillä etzei.
wuoren tygö',
18. Sillä et te ole käynnet
johon ei ruwem saa, ja tulesta paloi, et te
myös käynet siihen syngeyteen ja pimeyteen, ja
',
Mos. l?: v.
hirmuisen ilman tygö,
22.
5 Mos. 5:
19. Sen Basunan kajauxen,ja sanain äänen
tygö, jom ne jotka
kuulit, rukoilit, ettei
pitänyt
s?
heille sanottaman.

sen

'

sen

sen

sen

kartta, joka Taiwaasta puhu,
26. Jonga ääni silloin maata

'1,:,.

järisti; Mutta
wielä minä nytkin ker-

nythän lupa ia sano:
ran tahdon järistää, en ainoastansa maata,
Hagg. 2:7.
mutta myös Taiwasta.
Mutta
wielä ?erran>
kosta
hän
sano:
27.
tahto hän osotta, että ne järisewäiser pitä muutetmman', niinkuin sen joka rakettu on, että
ne järisemättömät pysyisit, f
»Ps.x»,:»?.
2 Pet. 310.
Matth. 24:35.
28. Sentähden saamma me sen waldakunnan joka ei järistä taida, meillä on Armo, ion»
ga kautta me lumalata palwelemme, hänen
mielensä noutexi', siweydellä ja pelwolla.
«'Phil. 4:18. 1 Pet. 2:5.
29. Sillä meidän Jumalamme «n kulurtawainen mli.
5 Mos. 4-24. 1.,:,.

13. luku.
1.i8:i6.
1.
Apostoli
2M05.20:i9. 5 Mos.
opetta monikahtoja Rristillisii a«
1.. isteuwo wahwuteen lLwangellUMM
20. Sillä ei he »voinet kärsiä niitä kuin siinä wuja.
sanottin; ja jos joku peto siihen »vuoreen sat- opisa ja kuuliaiulteen sielun paimenita fcchtaan.
sydämellisillä musstutuxtlla,
tui, niin se piti kimitettämän, eli nuolella am- m. päätra Epistolan
terwetyx>llä.
ja
toiwotuxella
muttaman läpitze.
Mos. i? iz.
l- HXysykät wahwana »veljellisesä rakkaudesa.
21. Niin hirmuinen sen näky oli, ettäMo4»l Ron,. 12:13. 1 Pet. 1:22» 1.3:3.
ja
seskin sanoi: mmä olen hämmästyxisä, wa-

sana

5 :z, 24.

,

pssen.

:

(Qq2)

l. 4:

z.

«.Huo.
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13. Luk.

ottamista, älkät unhottako ':
IZ. Niin mengämme siis hänen tygönsa ulos
tietämätä
muutamat
kandain hänen pilkkaansa.
Leiristä,
Sillä
kautta owat
Sillä
ei meillä tasa ole pyftwaisiH
Engelitkin huoneseensa ottanet, f Rom. 12.
14.
i8:l,:c.
1 Pet. 4:9.
waan mlewalsta me eyim,
Raupungira,
-Z-i Mos.
te
niinkuin
mä.
sidotulta,
heidän
Muistakat
Phil.
3:20.
Ebr.iliwfis.
3.
olisitta;
ja
jotka
niitä
murNiin
aina Jumalalli»
sidotut
15.
uhratkamme
siis
kansansa
hetta kärsimät, niinkuin te itze mielä lihasa kiitosuhri hänen kauttaM, on, niiden huul«
Ron, ,2:15.
iPet.,: B.
den hedelmä f, jotka hänen nimensä tunnustaolisitta.
', Mos. 7:12. t Ps. 50:2,.
Awioskästy
pira kunniallisesti kaikkein mat.
4.
pioerraman, ja Awiowuode saastaHos. 14:3. Eph. 5:20.
ja
1 Pet. 2:5.
roinna: Murra huorinrekiär salawuoteiduomiye.
hywin tekemistä ja jakamif,
16.
Mutta
älkät
sir Jumala
*;
ahneutta*,
menonne
olkon
ilman
ta unhottako
sillä senkaltaiset uhrit kelpa5. Teidän
Ron, 12:,,.
ja tytykät niihin kuin teillä on f: Sillä hän on wat Jumalalle. -f
ylön,
suingan
-j-Phil.4tiB.
minä
anna
en2Kor.
6:12.
en
sinua
sanonut:
2 Mos. 2,: 8.
gä ikänä sinua hyljä : §
17. Olkar «idän opettaillenne kuultaisit»,
ja siurakar heitä; sillä he walroowar tei§ Mos. 16:19. -z) Match. 6:25, 34.
§5 Mos. 31: 6.
i Tim.6:6, 8dän sielujanne, niinkuin ne jotka lugun niisi

Huoneseen

2.

sen

"

«-.

"

se

seasa

'

*

Jos. 1:

5..
Niin että me hywäsa turwasa

6.

auttajani
HERra on minunminulle

kä, mitä ihminen

Ps.

,

ja

tekis.

118: 6.

sanomme:
pel-

en minä
Ps. 56: 5,«.

Muistakat teidän Opettaitanne,
Jumalan sanaa puhunet omat;

jotka
joiden
ustoa te seuratkat, ja ottakat waari millmen
loppu heidän menollansa oli.
11. 8. lEsus Aristus eilein ja ranäpa-

7.

teille

se

na, j<Z

ijankaikkisesti.
9. Hlkär andako reiranne wierella moninaisilla ja muukalaisilla operuxilla'; Sil-ja
lä se on hymä että sydän wahwistu Armolla,
e» rualla s-, joista ei ne mitan Kyötynet jotka

niisä waelsit.

Eph. 4: 14. l. 5:
I

loh. 4:

I.

Matth.

"Jer.29:B.

6. Koi. 2: 8, 16. 2 Thess. 2:
1- loh. 6: 27. Rom. 14: 17.
i Thess. 4:,.

2.

,o. Meillä on Altari, josta ei ole niiden lupa syödä jotka majasa palwelewat.
11. Sillä kuiden eläinden weren ylimmäinen
Pappi wie Pyhään syndein edestä, niiden ruu2 Moi. 29:14.
mis ulkona Leiristä poltetan.
.

3 Mos. 4:12,21.

12.

1.6:30. 1.16:27.
4Mosiy:3.
Sentähden myös lEsus, että hän oli

pyhittätvä Kaman omalla werellensä, on vlFona portista kärsinyt.
loh. 19:17.

ta rekeman pitä -l/: errä he sin Molla retlsir,
ja ei huokauxella; sillä ei st ole reille hyödyllinen. »Phi1.2129. 1 Thess. 5: i2. i Tim. 5:17.

1-Hes. 3-18. 1.33:2,8.
18. Rukoilkat meidän edestämme; sillä se on
meidän ustalluxemme, että meillä on hywä o»
matundo *, ja että me ahkeroitzemma pitä hy,
Ap. T. 2;: 1.
wää menoa kaikkein
2 Kor. 1:12.
m. 19. Mutta päälliseri minä neuwon tei,
dan näitä tekemään, että minä sitä pikemmin teidän tygönne tulisin.
B
20. Murra rauhan Jumala, joka on
kuolleista jällen tuottanut sin
lammasten paimenen f, ijankaikkisen Testamendin weren kaurra §, meidän HGR<
*Ap.T.2:,4.
ran lEsuxen,
5115.4<>:i,.
Hes 34: »3» loh. 10:11. 1 Pet. 2:25.
l. 5:4. § Zak. 9: ii.
2i. Saacrakon teidän kaikejahywasa veo,
sä coimellisexi', tekemään hänen rahcoan,
sa, ja tehkon reisä mira hänen edesänsä ot
rollinen on, lEjuxen kristuxen kaurca;
jolle olkon kunnia »iankaikkisista ijankaik'2Kor.;.f. Phi1.2:1,.
kisien, Amen!
22. Mnä neuwon teitä,
othywäri ; sillä minä
takat lännä neuwon
olen llchykäilestl teille kino!tta>!Ut.
23. TleM että meivan wrljc.nme Timotheus
on

seasa.

'

*

sana

suuren

Luk.

i Epistola.
pian tule,
25. Armo olkon kaikkein teidän kansanne,
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i.

pääsnyt, jonga kansa, jos hän
Amen!
minä tahdon teitä nähdä.
Ebrealaisten tygö kirjoitettu Italiasta Timo24. Terwehtäkät kaikkia teidän Opettaimnne, ja kaikkia Pyhiä. Teitä terwehtäwät theuxen kansi».
weljet Italiasta.

P. Petarin edellinen Epistola
Esipuhe.

K-ämän Epistolan on P. Petari kirjoittanut pakanoille, jotka Krisiityxi tullet olit, ja neuwo heitä ustosa
H, wahwana pysymään, ja alati kaswamaan kaikkinassesa kärsimisesä, ja hywisä töisä.
1. Lugusa, wahwista hän heidän uskoansa. Jumalan lupauxen ja woiman kautta, siitä tulewaisesta a»
tuudesta,ja osotta, ettei se luwattu autuus meildä ole ansaittu, waan on jo ennen Prophetain kautta ilmoitettu.
Sentähden heidän pitä nyt uudesa ja kunniallisesa elämasä waeldaman, ja sen wanhan unhottaman, niinkuin
sen eläwän iiankaikkisen sanan kauttaja uudesta syndynet.
Kulmakiwen tundemaan, joka on Kristus. Ia että he niinkuin toimelli2. Lugusa opetta hän Pään
set ja oikiat Papit itzensä Jumalalle uhraisit, kuin Kristus hänensä uhrannut on. Ia neuwo kaikkinaisia Säätöjä ensin opetta kuu.iaisel olemaan mailmalliselle Esiwallalle. Eilte erinomattain läste Palweliat omille
Isännillensä alammaiset olemaan, ja wääryttä heildä kärsimään, Kristuxen tähden, joka myös meidän tähtemme on wääryttä kärsinyt.
3, Opetta han waimoja kuuliaisen epaustoisillekkin miehille, >ja että he itzensa enämmin kaunistaisit pyhällä menolla, kuin ulkonaisilla muodolla: Niin myös miehiä, waimojansa kärsimään. Ia että he myös keskenänsä nöyrät olisit, kärsiwäiset, ja ystäwalliset, niinkuin Kristuskin meidän syndimme tähden on kärsiwäinen ollut.
4. Opetta hän Lihaa waiwamaan raitiudella, walwomisella, kohtuudella, rukouxilla, ja Kristuxen kärsimisen muistolla kungin itziänsä lohduttamaan ja wahwittamaan. Ia neuwo hengellistä hallitusta, kuinga liimalan sanaa ja tekoja tnle panna edes, ja että jokaitzen pitä lahjoillansa muita palweleman, ja ei ihmettelemän waan iloitzcman jos me joiakinKristuxen Nimen tähde» kärsimme.
5. Neuwo hän Pispoja ja Pappeja, kuinga heidän pitä elämän, ja Kansaa Jumalan sanalla ruokkiman
«aro, meitä Perkeleldä, joka laktamata meitä jokapaikasa waijy ja takaa aja.
Ia
:

,

,

1.

HERran lEsuxen kristuxen Isä',

Lukn.

joka.

on ftnnMapakanoita, n. meira juuresta laupiudestanja
jällen
coiwohon,
elawaan
lEsuja
syndymisen
Riitta Jumalala uuden
armon,
autuuden ilmoituxen edestä; jota prophetat o» xen kristuxen ylösnousemisen kauna kuol»Eph. 1:3. -i-lak. i:,z.
wat suurna pitänet, ja lLngelitkin nähdä himo«
innet. «i. Neuwo heitä wahwutcen pyhäsä elä»
1 Kor. 15: 20.
§ Rom. 6: 2,
3.
mäsä, ja weljellssen rakkauden harjoituxeen.
Katomattomaan,ja
saastuttamattomaan,
4.
ja turmelemattomaan perindöön, joka Tai1. petari lEsuxen Kristuxen Apostoli, Wa1.

petari

terwehtä kääntyneitä

ss

limiUe muukalaisille, hajalla asuwai3H> Me
Pomosa, Galatiasa, Kappa*

dosiasa, Asiasa ja Bithyniasa

:

ivahas teitä wanen tähdelle pandu on.
Kol. 1:5. 2 Tim. 1:12.
s. Jotka Jumalan wäellä uston kautta autuuteen kätketän *, joka sitäwarten »valmistet-

Ap.T. 8:14. lak. 1:1.
2. Isan Jumalan ailvoituxen jälkeen' Hentu on, että wilmeisella ajalla ilmei tulis.
gen pyhittämisen kautta, kuuliaisuteen ja lElud. Ep. v. 1.
weren priistottamiseen s Ar6. Josa te saane iloita *, te, joita nyt wäsuxenjaKristuxenlisändykön
mo Nauha
teille !§
Nom. 8: »9. hän aikaa-s, (ios mrwitan,) moninaisilla kiu-j-Ebr. ,2:24. § Rom. 1:7. 1 Kor. 1:3.
saurillawailvatan: "Rom. 5:;. lak. 1:2.
Eph. 1:2. 2 Pet. 1:2. lud.Ep. v. 2.
52 Kor. 4:17. Ebr. 10:37. lPet.Z:io.
11. 3. 1xmc1.1.7 .olkon Jumal» ja ttmdan
'Qq 3)
7. Että

se

:

*

*
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Hl?.

7. Että teidän ustonne koettelemus paljo kal- mitze kungin töidensä jälkeen ilman ihmisten
kuin katowa kuloa, joka t»l- muodon katzomista *, niin katzokat, että t«
limaxi löyttäisin,
-lesa koetella» ', kiitoxexi, ylistyxexi ja kunni- teidän wiipynnsenne ajan pelwosa f waellaisitte. §
'5Mos. 10:17. AikaK. 15:7. Job. ,4:1»
axi, kosta lEsus Kristus ilmandu.
-j-Phil.2.-i2. §, K0r. 5:6. Ebr.ii: 13.
«San.l.i7:z. les. 48:10. iKor.Zliz.
l Pet. 4:12.
17. «Aeten ereer te ole karowaisilla Hopi.
8. Jota ts rakastatte, waikka ei te händä alla eli kullalla lunastemr reidän turhasi
näe, jonga päälle te myös uskotta, ehket te ra menostanne, jonga te Ijain MdM
'i Kor, <:»«>. 1./:»;. 11mK.5:,.
nyt händä näe *, niin te kuttengin saatte iloi- silitte:
waan
ja
ilolla:
tallilla Rriftuxen werella ',
19.
ta sanomattomalla kunniallisella
Ebr. 11:1, »7.
niinkuin Viattoman ja puhmn Rariyan. f
2Kor. 5:7.
9. Ia käsitätte teidän ustonna lopun, sie- "Ap.T.20:28. Ebr.9:i2,i4. -Z-iKor.z^.
20. Joka tosin jo ennen oli aiwoittu tuin
luin autuuden.
mmm ilmoiio. Jota autuuta owat Prophetat etzinet* mailman perustus pandu
ja tutkinet, jotka teille tulewalsta armoa en- tettu »viimeisinä aikoinaf teidän tähtenne. §
16.- 25. 2 Tim. i : 9.
nustanet owat: fio. 'Match iz: 17. Luk.io:, 4. sloh. 17: 25. Rom.
Dan. 2:44. 1.9:24.
-j-l Mos. 49:
11m.K.i3:8. sEph.i:9,io.
Hagg. 2:8.
Ebr. 1:2. § Rom. 3 .-25.
Zak. 6: 12.
,

*

taikka mingäkal21. Jotka hänen kauttansa ustotte JumaIa owat tutkinet millä
Hengi,
joka heisä oli lan päälle, joka hänen kuolltista herätti', ja
ajalla
Kristuxen
taisella
ilmoitti, joka oli jo ennen todistanut niistä hänelle kunnian andoi f, että reillä olis ust»
walwoista t', kuin Kristuxesa owat, ja siitä ja toiwo Jumalan päälle. «Ap.T.,.-24,,».
-j- Rom. 6:4. Pbil.2:9»
kunniasta kuin niiden jälkeen tapahtuma oli:§
les.Z3:z.
22.
totuden
-xPs.22-.7.
Ia tehkät puhmxi teidän sielunna
»2Pet.i:2i.
weljelliseen
kautta,
Hengen
§ i.vk. 24; 26.
rakkuuliaisudesa
,2. Joille se ilmoitettu oli', sillä ei he itze kauteen, joka wilpitöin olis*, ja olkat keffb»
palwellet, »vaan meitä, nänne palawaisefa rakkaudesa puhtasia sydäheitänsä sen kautta
'Rom. u: 10. Eph.4:;. lTiin.i.s.
jotka nyt teille niiden kautta julistetut owat, mestä:
ii.

owat Pytuin teille Ewangeliumia saarnannet
lähetetyn; jo-

Ebr.

13:7.

1

Pet.

2:17.

Hengen kautta §Taiwaasta
2z. Nttnknin ne jorka jällen
hänEngelit
1,:
Dan.
3. wat', eitarowaisista, waan katomarconähdä himoitzewat.
ta
Eph.3:io. -j-Ebr.il: 13,39. §Av.T.2.-4. masta siemenestä, elawasia Jumalan ftM. 13. Sentähden wyöttäkät teidän mielen- nasta f, joka ijankaikkisisti p^sv.
kupet',
olkat raitit f pangat teidän täydellak. i: 18. i loh. 3.9.
ne
teille
armohon,
kuin
lE5 loh. 1:13.
linen toiw>onne siihen
kautta mritan.
24. Sillä kaikki liha on niinkuin ruoho, ja
suxen Kristuxen ilmestyxen
12:35. Eph.6:l4. -i-tuk.21.34. kaikki ihmisen kunnia niinkuin ruohon kukkaiRom. 13: iZ. 1 Thess. 5: 6.
nen '. Ruoho on kuilvunut, ja sen kukkaie
lapset,
ei
asettaden
nen lakastunut.
kuuliaiset
*Ps.i«>»:i2 Ps i»,:^.
14. Niinkuin ennen,
teidän
tyhmySyr.
te
6.
niinkuin
kosta
les.
14:1». 1 Kor. 7,31.
40:
teicknne
Ap. T. ,7 ,°.
elittä.
1
1: 10. 1.4:14.
loh.
lak.
himoisa
2:17.
desönne
on,
jälkeen
pysy ijankaikkiteitä
joka
kutzunut
Mutm
sen
HERran
sana
Waan
2s.
15
pyhät*
myös
sana,
kaikisa tei- sesti: Ia se on se
ioka teidän seasanue
ja on pyhä, olkat te
«, Mos. 11:44.
on.
saarnattu
menoisanne.
dän
l. «o: 7> kuk. i: 74, 7?. »Kor. 7:,.
2.
kirjoitettu on: Teidän pitä p?16.
pvyä.
minä
olen
l.
oleman,
silla
här
Petari neuwo RristiUlseen elämään monel»la
joka duo.
Isää,
rukoilma
sitä
jos
te
Ia
17.
'

-

t Epistola.
la perustuxeUa. «l Esiwallalle kuuliaisutta 0. sMos. 7:6. Eph. 1:14. «Eph. 5:8. Kol. i :iz.
10. Jotka että muinen Kansa ollet, mutta
ftttamaan. 11. tväarytta kärsimään Rristuxen
jotka ette muiomalla.
nyt oletta Jumalan Kansa
oletta.
nyt kaikki pahuus
pois
pangat
ja
nyt
mutta
te
Armosa
ollet,
nen Armosi»
l>3l>un
»A- kaikki pmoS, ja ulkokullaisus jakateus,
1:
10.
Rom.
l.
2:
»5.
23.
9:
Hos.
11. Rakkat weljet, minä neuwon teitä, niinja kaikki panetus.
Roni. 6:4. Eph. 4:22,25. Kol. 3:8.
kuin outoja ja muukalaisia *, wältäkät lihalliEbr. 12: 1.
sia himoja f, jotka sotimat sielua wastan. §

Lllt.
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2.

':

*

*

«

sanan nesi
Ia halaitkat sitä terwellistä
lupsutalsitf,
niinkuin
ästen
*,
taa
M re sin tautm täsmäisitte.
2.

*les.ss:i. -i-P5.131.-2. Matth. 18.3.
1 Kor. 14: 20.
te
muuroln
maistanet oletta, että
Jos
3.

Ps.
HERra on suloinen:
myös
tygö

,4:

?.

te
tullet oletta, niinkyllä ihmisildä
tygo,
joka
kuin eläwän kiwen
hyljätty on', mutta lumalalda walittu,
4. Jonga

kallis:

s

*Ps.'iB:«.

Matth.2,:42.

17. 5 Rom. 13:14. Gal. 5. 16,24.
§Gal. 5: 17. lak. 4:
12. Ia pitäkät hywä meno pakanain seasa*>
että ne jotka.teitä panettelemat, niinkuinpa»
hoin tekiitä, näkisit teidän hywistä töistänne f,

«

l.

1:

--

,

.

ja kiittäisit lumalata etzikon päiwänä.
2 Kor. 8: 21. -Z-Matth. 5: 16. Phil. 2:15.
1 Pet. 3: 16.
11. 13. Sentähden olkar alammaiset taitel-

«

le

rahden':
inhimiselle saadulle HGRran
ylimmäiselle:
Kuningalle,

olisko se

niinkuin

Eph. 2: 20.
"Nom. 13:1. Tit. 3:1.
niinkuin
eläwät
kiwet
myös
te,
raketPäämiehille, niinkuin niille jotka
Taikka
14.
5. Ia
kat teitänne hengcllisexi huonexi', ja pyhäxi häneldä lähetetyt owat, pahointekiille rangaisPappiudexi uhramaan hengellisiä uhreja §, tuxexi, ja hurstaille kiitoxexi. Rom. i,: ;, 4.
Kristuxen kautta ols. Sillä se on Jumalankatzo, että te hywälMka Jumalalle lEsuxen
22.
6.
Ebr.;:
Eph.2: 21,
lä työllä tukitzetm hulluin ja tyhmäin ihmisten
tolliset" owat.
K.
Tit. 2: 8.
-s les. 61:6. l. 66: 21. Ilm. 1: 6.
12:1. Ebr. 13: 15.
16. Niinkuin wapat ', ja ei niin että waMatth. 1: 11. Rom.
paus olis niinkuin pahuden peite, »vaan niin4: ,z. Ebr. 12: 29.
myös
Raamatusa:
Katzo,
6. Sentähden on
kuin Jumalan palweliat. f
loh. z: ,«.
walitun
kallin
kulmakiRom.
Gal.
panen
l,
«mä
6:18.
2:19.
5: 13. -ZZionihin
wen: joka usto hänen päällensä, ei hän suin17. Glkac kunnialliset jokaisia kohtaan:
gan tule häpiään.
Ies. »8: 16. Rom. 5: ;,. Rakasiakar weljia f; peljätkät lumalara;
nyt
iotka
uskotte, vn hän kal- tunnioirtakarAuninqasta. f 'Rom. 12: 10.
7. Teille siis
lis: mutta ustottomille on kiwi jonga rakenPhil. 2: 3. iPet. z-Z. 1-Ebt. 13:1.
dajat hyljännet owat, kulmakiwexi tullut*, 1 Pet. 1:22. 2 Pet. 1:7. § Matth. 22: 21.
ja loukkauskiwexi, ja pchennuxen kallioxi: f
m. 18. Te palweliat, olkat alammaiset kaiAp. T. 4: 11. 1' les. 8: 14. iuk. 2: 34. kella pelwollc» teidän Isännillenne *, ei ainoasi»
1 Kor. 1: 23.
M hywille ja siwöille, waan myös tuimille.
loukEph. 6: 5.
8. Nimittäin niille jotka itzensä
kawat, ja ei sitä usto, johonga he myös
19. Sillä on armo, jos joku omantundontemt olit.
tähden Jumalan tygö waiwaa kärsi, ja syytMurra
re
olerra
walitru
Runinsi»tu,
Matth. 5: 10. 2Kor. ?: 10.
tömästi kärsi.
9.
nallinen pappius *,
omai20. Sillä mikä kiitos
on, jos te pahain
ja
ilmoittamaan
§,
woimaa,
piestän,
tekoinne
te
lähden
kärsitte? Mutta
suden Idansa
ioka teica pimeydestä hanen ihmelliseen koffa te hywin teette, ja kuitengin waiwatan',
kuyunut on." '2 Mos, i?: 6. ja te
kärsitte, niin on armo Jumalan
l.;: 14, ,7. 1.4: »4, ,5.
Ilm. K. Z: 10. f les» 62: i». §2 Mos. 19:5. edesä.
2i,Vljlz

s

'

suun.

z

se

*

se

'

sanaan

*

ase»

se

sa

se

sen

sen

'

se

P. Petarin

2. 3. yuk.
21. Sillä sitäwarten oletta te tuyumr »,
5. Sillä näin owat pyhätkin waimot muine»
karsii meidän edestäm- heitänsä kaunistanet, jotka toiwonsa panit Juecca aristus
jätti
ja
meille efituwan f, eccä teidän malan päälle, jaolit miehillensä alemmaiset t
me,
6. Niinkuin Sara oli Abrahamille kuuliaipira hänen askeleitansa noudattaman.
ja kutzui hänen Hermxi *, jonga tyttä,
16:
1
nm,
»Match. 24. Thess. 3: 3. -xloh. 13:15.
riri
te
tullet oletta, jos te hywin teellä, ja pel18.
17,
5. iPet. 3:
Phil. ei2:yhtän
yhsyndiä
eikä
oletta.
1 Mos. iz
tehnyt',
kämätä
22. Joka
löytty.
myös,
ole
suustansa
Te
miehet
asukat
heidän kansansa
petosta
hänen
tän
7.
ja
21.
1
andakat
taidolla,
2
Kor.
3:
5.
loh.
5:
»vaimolliselle niinkuin heiles. 53'. 9.
22. Joka ei kironnut kosta händä kirottin", kommalle astialle hänen kunniansa *, niinkuin
ei uhgannut kosta hän kärsei; mutta andoi hä- myös elämän armon kansaperillisille, ettei teidän rukouxenna estetyxi tulisi.
1Kor. 7:,.
nelle koston, joka oikein duomitze: f
312
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«.

'

-Z- loh. 8:48, 49syndimme
meidän
itze uhrais omaJoka
-24.
päällä,
että me synneispuun
sa ruumisansa
tä poijes kuollet eläisimme wanhurstaudellas:
jonga haawain kautta te oletta terwexi tullet. §
Matth. 8: i?- 5 Rom. 6: n. l. 7: 6.
§ les. 53: 5.
niinkuin exywässet lamte
olitta
25. Sillä
palainnet teidän sienyt
te
oletta
';
bat waan
Ies, 5;: 6.
Pispan
tygö.
sja
paimenen
luinne
1. Hes. 34: 23.
Hes. 34: 6. 5Ps. 23: 11.
Ebr. 13: 20.
l. 37: 24. loh. 10:
*

Matth. 27:

39.

*

»

~,

.

'

3. tuku.
neuwo waimoja jamiehiä keskinäi»
ja säädyUisiinkäytöxiin.
seen welwollisuteen
awuin harjoiKristityltä
monikahtain
Räikkiä
tureen. «l Rohkiahan uston tunnustureen »ris.
tuxen tnunosa, josa hän myös Noahn aikaa ja
ta Raste muistutta.
l.«)iin olkan waimot myös heidän miehillen»l(
alammaiset, etta nekin jotka ci sasa waimoin
tawoista ilman sanata woinaa usto,
petari

tetuxi tulisit

».

".

1

:

Mos.,: 16.

i

Kor. 14: 34-

Eph. 5:25.

Kol. 3:19.

11. 8. Mutta »viimein

olkat kaikki yximieliset',
ynnä kärsiwäiset, pitäin »veljellistä rakkautta
kestenänne, laupiat, ystäwälliset:
12: 16.

1.15:5. Phil.

3: 16.

9. Ei kostain pahaa pahalla -, eikä kirouxella kirousta; waan paremmin siunatkat, tieten että te olettakutzutut siunausta perimnän.z
»3 Mos. 19:18. San. l. 20-22. Matth. 5:39.
1 Kor. 6:7.
§
Matth. 25: 34.
io. Sillä joka elää tahto, ja hywiä päiwiä
nähdä, hän hillitkän kielensä pahudesta ja huulensa wilpia puhumasta.
Ps. ,4.- iz, 14.
lak. 1: 26.

Han wälttäkän pahaa, ja tehkän hy->
etMn rauhaa, ja noudatlakan sitä.
Ps. 37: 2?. les. 1 19. 3 loh. v. 11.
12. SilläHERran silmät owat
wanhurstasten päälle, ja hänen korwansa heidän rukouxl»
sansa Mutm HERran kasivot owat pahoin,
,6.
tekiöitä wastan.
Ps.
16. Ia kuka on joka taita teitä wahingoitta,
jos te hywää pyydätte?
14. Ia jos te wielä oikeudengin tähden kär11.

wäa:

:

*:

'

:

sisitte, niin te kuitengin autuat oletta': MutEph. 5:22. Kol. 3: 18. Tit. 2:5.
näkemät
puhlan
menonne
ta älkät peljätkö heidän lvaatimistansa, älkät
2. Kosia he teidän
myös heitä hämmästykö. §
Match s:l°.
pidä
ulkoei
oleman
1 Pet. 2: 20. l. 4: 14, 15.
§ les. 8: 12.
3 loidenga kaunistus
ymbäri
ja
kullan
1: 8. Matth. 10: 23.
palnnkoisa,
Jer.
hiusten
m. 15. Mutta pyhittäkät HERra Jumala
ripustamisesa, eli waattein pugu,a
sydämisanne*. Olkat
1 Tllm 2: 9.
Tit.
2:
teidän
3.
aina wal18»
les. 3:
ilman
wastamaan§
tu,n
wiata
mir
jokaista,
ihminen
misalainen
reidän
4. Waan
sydämesä ', lakialla ja hiljaisella hengellä, wonne perustusta rurtistele, joka reisa on,
hiljalsudella ja pelwolla :
Ps. 45 14,
Job. i : ,1.
on kallis Jumalan edesä.
Ro»,». 7: »2. »Kor. 4:16.
les. 8:13- §P5.«9.46. Ap. T.4:B,'c.
16. 1«
'

namsa

:

se

se

*

'

-

'

1 Epistola.
16. Ia pitäkät hywä omarundo; että ne Jumalan tahdon jälkeen eläisi. Rom. i,
jotka teitä panettelemat, niinkuin pahantekiitä, 1.14:7. 2 K0r. 5:15. Ga1.2.20. Eph.4.'»4.
1 Thess. s:la.
Ebr. 9:14.
häpeisit', että he owat häwäisnet teidän hykyllä
,:8.
Sika
että me edesmenne»
on,
"Tit.
siinä
menonna
Kristuxesa.
z.
wän
ajan elämästä kulutimme pakanain mielen jäliPet. 2: 12, ig, 19.
17. Sillä on parambi, jos Jumalan tah- keen *, waeldaisamme irtaudesa, himossa, ju»to niin on, että te hywän työn tähden kärsitte, pumisesa, ylönsyömisesä, ylönjuomisesa, j«
hirmuisisa epäjumalden palweluxisi».
kuin pahan.
kerran
myös
karsti meidän
Rom. 13:13. Eph. 4:17.
18. Silla Kristus
*,
edestä;
määräin
syndeimme tähden
hurstas
4. He oudoxuwat, ettei te heidän kansansi»
juoxe
kautsiihen säädyttömän hekuman menoon, ja
että hän meitä Jumalalle uhrais: lihan
pilkkawat:
Hengen
mutta
kautta
eläkuoletettu,
ta tosin
Rom. 5: 6. Ebr. 5: 15, 28.
5. Niiden pitä lugun tekemän hänelle, joka
wäxi tehty. §
on »valmis duomitzemaan eläwitä ja kuolleita:
§ Rom. 1: 4. »Kor. 1,: 4.
loh.Z:»Z. Ap.T. 10:42.
19. Josa hän myös meni pois, ja saarnais
Eph.2:i7. iPet4.'6.
6. Sillä sim wartenEwangcliumi kuolleillehengille fangiuxesa.
26. Jotka ei muinen ustonet ', koffa Juma- kin saarnattu on *, >että he kyllä duomitaisin
la kerran Noen aikana odotti f ja kärsiwäinen ihmisten jälkeen lihasa, mutta Jumalan jälkee»
oli, kosta Arkki walmistettin §, josa Harmat eläisit hengesä.
*l.z:i?.
7. Murra nyr kaikkein loppu lähesty *.
(se on, kahdexan sielua) weden kautta päästetyxi tulit. §§
'Match. ,4:;». Luk. 17:26,27. Niin olkar siis rairir ja walpar ZZrukoilemaan. §§
Luk. 21: ,5. 2 Pet.;: 3, n.
-z-Rom. 2:4. § 1 Mos. 6:3, Z, 14.
i loh. 2:18. -j-wk.2i:34. §Rom.i3:i2.
§§iMos.?:7. l.8:i8.
§§ Matth. 26:41.
21. Se nyr Meiratin kasteja aumaxi «2
Phil. 4:6.
8. Mutta ennen kaikkia pimkät keskenänne
ke", joka sitä aawisti, (ei errä lihan
on hy- palama rakkaus; Sillä rakkaus peittä paljo riraisudet pannan pois, waan errä sirytona)
San. l. io: i2. 1ak.^.,0.
wan omantunnon liirro Jumalan
koxita.
holhojat
Olkat
ylösnousemisen
kaurra.
wiemsten
9.
kristuxen
lEsuxen
'Ebr.iz:,. -fPhil.,.-14.
Eph. 5: 26.
pisemata.-l10. Ia palwelkat toinen toistanne /jokainen
22. Joka onlumalan oikialle kädelle^,Taija
ja
waseen mennyt, hänelle olvat Engelit, sillä lahjalla kuin hän saanut on*, niinkuin hywät Jumalan moninaisen f armon huonenhal»vallat, ja woimat alammaiset.
diat. § 'San.l.;.-28. 2Kor. B:i2. 1Kor. 12:4.
«Ps.suo:!. Eph. 1:20. Kol. 3:1.
Eph. 4: 11. §mk. 12:4».
Tit. 1:7.
4. Luku.
ii. LoS joku puhu, hän puhukan niinkuin
rteuwotan i. warustettuna Rxistuxen mielel»
la, lakkamaan pakanallisesta menosta, ja py- Jumalan sanoja*: jos jollakin on jokuwirka f,
hästä elämäkerrasta ahkeroilzemaan. v. Rärsi- hän tehkän niinkuin siitä »voimasta, jonga Jumään ristiä ja pilkkaa, ilolla, Rriftuxen täh, mala anda; Että Jumala kaikisa lEsuxey
den.
Kristuxen kautta kunnioitettaisin, jolja on kunI.
lihasi» meidän edestam- nia ja walda ijankaikkisesta ijankaikkiseen,
me on kärsinyt, niin re myös warusia- Amen!
»Jer. 2, .22. Rom,,: 6,7,8.
tar«itännesillä mielellä": Sillä jota lihasi» v. 12. Minun raktahani, ältar oudoxuto sira hellehra' tuin teille mpahm, errä
kärsi lakka synnistä, f R»m. 6:«.
reitä toerellan, niinkuin reille jomtln omoa
-x Ebr. 12:1.
2. Ettei hän enä sttä aikaa kuin hän lihasa rapahruis:
'les
«despäln on, ihmisten himon Meen, waan
iKor. g.ig. 1 Pet. 1:7.
(Rr)
13- Waan
31
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*
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Waan iloilkat, että te Kristuxen kan-

3. Ei myös niinkuin Herrat'Kansansa päälle, waan olkat laumalle esikuwaxi. f
*2Kor. 1:24. s Phil. 3:17. 1 Tim. 4:12.
Gal. 6:17. Plssl. 3:16. Kol. 1:24. Ilm. K.
Niin te, ylimmäisen Paimenen* ilmestyi,
2:10.
sä,
Kor.
2
katomattoman
kunnian Kruunun saatte, f
Tim.
1:9. 1-2
1:5.
jos
Autuat
oletta
teitä
Nite,
Kristuxen
loh.ionl.
14.
2 Tim. 4: 8>
men tähden pilkatun*; Sillä se Hengi., joka
ön kunnian ja Jumalan Hengi, lewäjä teidän il. 5. Niin myös te nuoret, olkat wanhoille
päällänne: Heildä hän pilkatan waan teildä alammaiset: ja olkat kaikki toinen toisellenne
alammaiset', ja pitäkät teitänne' kiindiästi
:«,li.
hän kunnioitecan.
nöyryteen f; sillä Jumala on ylpeitä wastan §,
1 Pet. 2: 20.
1.3:14.
yxikän
15. Alkän
teistä kärsikö niinkuin mur» mutta nöyrille hän anda armon.
haja eli waras, taikka pahantekiä, eli niinkuin Eph. 5:2 1. -s Ro»n. 12:10,16. §San. l. 3:34.
Phil. 2: 3.
se joka toisen wirkaan rupe:
16. Mutta, jos hän kärsi niinkuin Kristitty,
6.
siis reilanne Jumalan
älkön hälvetkö, waan kiittäkän lumalata sen wakewän käden ala, että hän reuä ajal,
Ap. T. 5-4». Phil. i: 23.
tähden.
Job. «,29.
länsi» korora» 0:
iuk. i- 52. 1.14:11.
17. Sillä aika on, erra duomion pira
Jumalan huonesta alkaman ; Murra jos 7. Kaikki teidän murhenne pangat hänen
13.

sa kärsitte että tekin ajallansa hänen kunniansa ilmestyxessa iloitzisitte. ja riemuitzisitte. s
*,

*

<~

,

,

,

osan

alka
se ensin meistä
jotka ei

mingasta lopun ne päällensä; Sillähän pitä murhen teistä.
Ps. 55:23. Matth. 6:25. ,Kor. 9:9.
1er.25-'y.
IlMausko?
les. 1°: 12.
Phil. 4: 6.
l. 49: 12. Hes. 9: 6. Mal. 3: 5.
8. Olkar rairir, walwokar'; silla teidän
18. Ia jos hurstas lustalla wapaxi tule, wchollisinne perkele käy ymbäri, niin,
ja syndinen näky ?
tum tiljuwa jalopeura, ja eyi kenen hän
tusa sirre jumalacoin
*, Thcss 5: s.
11:
,Ptt.,:i).
San. l.
nielis.s
31. iuk. 23: 31.
l.
i
7,8.
jotka
ne
Ll»k. »2: ;i.
19. Sentähden
Jumalan tahdon
4:7. f Job.
Sitä
re
jälkeen kärstlvät, andakan sielunsa niinkuin
siisotar wastan wahwat usko9.
uskolliselle luojalle hywisä töisä.
Ps. zi s. si»*, tieten, että ne waiwat tapahtumat tei-'
sEph.s:>!i).
iuk. 23:46. Ap.T. 7:59»
dan weWengin mailmasa.

snawar,

,

Jumalan EwanczellU-

:

*

'

:

lak. 4. 7.
Mutta Jumala, jolda.kaikki armo tupetari neuwo 1 pappeja ahkeruleen heidän le, joka meitä on,kutzunut' ijaykaikkisem kun»irasansa. n. Räikkiä nöyr^teen, ja Jumalan uiahansa Kristuxesa lEsuxesa, teitä, jotka wäawulla perkelettä wastan seisomaan. M päät, hän s aikaa kärsitte-, Halmista, wahwista, tuke,
ta tämän Epistolan muistutuxella ja terwetyxillä perusta.§
'-3im.,:Zi Pel.i:6.
teidän seasanne minä
K Ebr. i2i2i.
I.A>anhoja Pappeja
neuwon, joka myös Pappi olen, ja ix. Sille olkon kunnia ja wäkewys ijankaikki»
Kristuxen kärsimisten tunnustaja*, ja osalli- sesta ijankaikkiseefl. Amen!
nen siitä kunniasta joka ilmestywä on.
m. 12. Silwanuxen teidän ustollisen weljew
H
ne
v.
K.
kansa (niinkuin minä luulen) olen minä teiPhilem. 9. Ilm. 1:9.jota
tei- dän tygönne harwoilla sanoilla kirjoittanut',
laumaa,
2.
dän hallitsänne on, ja pirakar siitä waari"' neuwodm ja tunnustain että tämä on se oiki<l
ei waaditUt, waan hywällq mielellä: ei Jumalan armo, josa te olettoi Ebr.,,: 22..
turhan wouon rahden f, waan hywästä
iz. Teitä tenvehtäwät walitutVabyloniasa,
Ap.T.»:«.
ja minun poikani Markus.
'1cr.,,:4. ApT-n-.»».
tahdosta.
xakkauden,
Terwehtäkät,
,Tit.
loinM
loistanne
1:7.,
14.
-z-iTim.3:3.'
siiUN

5.

Luku.

10.

,

'

Luk.

suun annolla
ka Kristu/esa

*:

2

Rauha olkon teille kaikille,

lEsuxesa oletta. Amen.'

Evkffola
jot-
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l.

-Rvm.is:i6.

iKor.,s:«>.
i

Thess.

5: ,6.

Toinen Epistola
P. Petarin Esimche.

Epistola ou kirjoitettu niitä wastan, jotka luulemat Kristillisen uston ilman töitä taitawcm olla, sen-'
H, tähden neuwo hänniltä harjoitteleman heuänsa hywisä töisä, ja olemaan lujana uskojansa, niinkuin pv»
hedelmästä tutan. Sitte rupe hän Ewangeliumita kiittämään, ihmisien opetuxen suhteen, että ainoasti sitä, ja ei yhdengän ihmisin oppia kuultaman pidä, sillä, niinkuin hän sano, ei yxikän Prophetia ole wiela
ihmisen mielen jälkeen tapahtunut.
Sentähden hän wara heitä toisesa Lugusa petollisilda tulewaisilda opettailda, jotka töitä waatiwat, j»
niillä Kristuxen kieldäwät. Ia uhka heitä kolmella hirmuisella rangaistuilla, ja näyttä heidän juuri niinluin he omatkin, heidän ahneudensa, ylpeydensä, koirudensa, huorudensa ja ultokullaisuoensa kansa, etta jokainen kyllä ymmärtä, ketä hän sillä luule, kuin nyt Kristikunnasa tapahtu.
Kolmannesa osotta hän että Duomiopäiwä on pian tulewa, ja waikka se ihmisien mielestä näky olewHn
tuhat ajastaikaa, min se on kuitengin Jumalan edesä, nlinluin yxi paiwä, sentähden sanotan jokaitzen Duomiopäiwä olewau tullut, kohta kuin hän kuollut on. Ia sitte kirjoitta hän, kuinga Duomiopaiwäna pitH
tapahtuman, että kalkki pitä tulella kulutettaman. Mutta hän ennusta myös, että siihen aikaan pita ihmiset
oleman pilkkajac, ja ei ustosta lnkua pitämän, waan oleman tuin Epikurerit.
Lyhykäisesti sanottu: Ensimmäinen Luku osotta, kuiuga Knsiikunda on Ewangeliumin aikana puhdas olewa. Toinen näyttä, kuinga ihmisten opin aikana on olewa. Kolmas, kuiuga ihiuiset sitte sekä Ewangeliumin että kaikkinaisen opin kakowat ylön, eila tahdo ustoa. Se aika on nyt tasisä ja Kristuxen tulemiseen asti
pysy.
1. Lukn.
kallit lupauxet lahjoitetut owat, että te niiden
i petari terwehtä ustowaisia, ja neuwo heitä kautta Jumalan luonnosta osallisexi tulisitta,
Rristuxesa annettuin lupausten jälkeen, ustonsa jos te latomaisen mailman himon wäldätte.
awua osottamaan, ja kulzumustansa wahwista1e5.56:5. loh. 1:12. Rom.B':if. 2K0r.,.i,.
maan. n. Sano mmgä tähden hän sitä teke. ui.
Gal. 2:26. Ebr. 12:10. i loh. 2:2.
Osotta Apostolitten ja prophetaitten opin alun
Niin
s.
ahkeroictar taitella wireydM
ja perustuxen.
reidän ustonne awua osotramaan, ja awu<
l. /Vaimon Petari lEsuxen Kristuxen palwe- si» romda,
lia ja Apostoli, niille jotka owat saanet
Ia toimesi» kohmlisutta, ja kohtulisudesa
meidän kansamme yhdenkaltaisen kaliin uston karsiwällisyttä, ja kärsiwällisydesä jumalisutta,
7. Ia jumalisudesa weljellistä rakkautta, ja
wanhurstaudesa, jonga meidän Jumalamme,
weljellisesä
ja meidän »vapahtajamme lEsus Kristus
rakkaudesa yhteistä rakkautta.
anda.
8. Sillä kosta nämät täydellisesti teisä owat,
2. Armo ja Rauha lisändykön teille', Juniin ei he teitä salli löyttä joutilasna eli hedelja
malan meidän HERran lEsuxen Kristuxen mättöminä meidän HERran lEsuxen KrisNom. i 7.
Tit. ;: 14.
tundemisen kautta'.
tuxen tundemisesa.
1:».
lud. Ep. v.,.
iPet.
9. Mutta jolla ei näitä ole, hän on sokia,
z.Että hänen Jumalallinen woimansa meille ja ei näe mitan kaukaa', ja on unhottanut
kaikkinaiset (jolka elämään ja jumaliseen me- itzensä ollen puhdistetun endisistä synneistänsä.
noon sopiwat) on lahjoittanut, hänen tunde'les. <?.'!<,. Zeph. 1:17. ,10h.2:y,,i.
10. Sentähden rakkat weljet, ahkeroitkat
misensa kautta, joka meitä kunniaan ja awuun
parammin sitä, että te teidän kutzumisenne ja
kutzunuton:
kautta
loidenga
ja
meille
ne
suurimmat
walitzemisenne wahwistaisitte; Sillä jos te sen
4.
(Rr-)
teette.
*

'

:

*
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P.
teette, niin et te suingan kostan kombastu.

Petarin

!.

2.

2. Luk.

Kuku.

IIOH. 3: 19.
i. petari ennusta wääristä prophetaista, ja il11. Sillä teidän sallitan aldisti sisälle käydä
meidän HERran ja Wapahtaian lEsuxen moitta heidän rangaistuxensa. li. Rirjoittahn,
din muotonsa, josta he tuta taitan.
Kristuxen ijankaikkiseen waldakundaan.
11. 12. Sentähden en minä tahdo unhohta I.
oli myös wääriä Prophetaita Kanteille aina näistä muistutta, waikka te tiedätte,
seasa, niinkuin teidangin «Manne»
san
ja wahwistemt oletta tasa nykyisissä totuudesi». wääriä opettaita tule, jotka wahingollsset eri',
13. Sillä minä arwan sen kohtullisexi, niin- seurat tuowat f, ja kieldäwät§ sen HERran
kauwan kuin minä tasa majasa olen, heratta joka heidän ostanut on, saattain heillensä nopian kadotuxen. §§
teitä ja muistutta teille:
l.;: 1.
5 Mos. 1,: »e.
minun
pitä
pian
Matth. 24:11. Ap. T. 20:29. -x Mark. 13: i«.
14. Sillä minä tiedän, että
tämän minun majani paneman pois*, niinkuin iKor. 11:19. §iTim.4:i. 2Tim. 3:1,5.
1ud.Ep.v.4,18. §§Hos.i3:9.
meidän HERra lEsus Kristus minulle ilmo'2 lim. 4: 6. f loh. li: iz.
2. Ia monda noudatta heidän kadotustansa,
itti. f
15. Mutta minä tahdon myös aina ahkeroi- joiden kautta totuden tie pilkatan.
ta, että te nämät minun lähtemiseni jälkeen
3. Ia ahneudesta ajatelluilla sanoilla pitä heidän teitä kauppaman': Joiden Duomio ei
muistosi» pidätte.
m. 16. Sillä embä me ole kawaloita juttu- sillen kauwan wiiwy, eikä heidän kadotuxensa
'i Tim. 6: 5. Tit.i:«.
ja noudatellet*, teille tiettäwäxi tehdesämme maka. f
-l) 5 Mos. ,2!,5.
meidän HERran lEsuxen Kristuxen woimaa
ja tulemista; Waan me olemma itze nähnet
4. Sillä jos ei Jumala niitä Engeleitä, jot,
syndiä teit, armahtanut", waan on pii
ka
Kor. 17.
hänen suuren kunniansa, f
l. 2:1,4,13. 1.4:20. -j-Matth. 17:1. loh. meyden kahleilla helwettiin syösnytf, ja annoi
ylön heidän Duomioon kätkettä. §
1:14. 1 loh. 1:1. 1.4:14.
kun'lob<4:iB. -j-luk. 8:31. i10h.3:8.
17. Kosta hän Isäldä lumalalda sai
§lud. Ep. v.6. Ilm. K. 20:2.
nian ja ylistyxen, äänen kautta, joka hänelle
näin sildä suurelda kunnialda tapahtui: Tä5. Ia ei ole armahtanut endistä mailmam,
mä on minun rakas Poikani, johon minä waan wapahti Noen wanhurstauden Saarna»
«ielistpin.
Matth.,: 17. l-i?:?. Mark.,:». jan itze kahdexandena, ja toi wedenpaisumuxen jumalattoman mailman päälle:
1.9:7. luk. 3:22. 1.9'35.
1 Mos. 7:7,23.
1 Pet. 3:19,20.
,8. Ia tämän äänen me kuulimma tulewan
6.
pyhällä
Taiwaasta, kosta me
wuorella hänen
Ia on ne Kaupungit Sodoman ja Go.

'

>,

.

'«

:

,

morran tuhaxi tehnyt", kukistanut ja kadotta»
ja teki ne jumalattomille peljätyxexi f,
vropherallinen
nut,
ly.la meillä on wahwa
erra re siira waa- jotka sitte tulewat olit.
1 Mos. 19:24,25.
sana, ja re teerra
joka pimeirin oearte, niinkuin
5 Mos. 29:23. les. 13:19. Jer. 50:40.
Hes. 16.49. Am. 4:ii. lud.Ep.v.7.
sawalista, niinkauwan kuin paiwä wal,
4 Mos. 26:10.
lene, ja loimahti f koura reidän sydämipelastanut
on
KurFan Lotin, joka riet»
5:35.
7.
Ia
»P5.119: i«5. f loh.
K.
22:16.
taisilda
ihmisildä
heidän
2 Kot. 4: 6.
haureudensa menolla
Ilm.
1 Mos 19:5,7.8,15.
20. Ia
tule teidän ensin tietä, ettei yxi- waiwattin.
8. (Sillä hän oli hurstas ja asui heidän
kän Prophetia Raamatusa tapahdu omasta
ja kuitengin senkaltaista piti näkemän ja
sansa,
lityrestä.
2 Tim.;: 16.
lPet.l.ll.
kuuleman,
he waiwaisit sitä hurskasta sielua
2». Sillä ei yritänpropheria ole wielä ihjokapäiwä heidän »väärillä töillänsä:)
misen tahdosta tuotu edes; waan
Z.NnnHlLßra tiera jumalljet kiujauxisi
Jumalan chmlsir owar puhunet waikme-

ka»sansa olimma.

.

-

*

sanne.

se

ltut Puhalda Hengeldä.

se-

sea-
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2. 3. Luk.
2 Epistola.
ra pelasta *, murra waärär kätke Duomio, saastaisudesta HERran ja Wapahtajan lE*, Kor.
1,.
pälwaan asti waiwatta :
Kristuxen tundemisten, niin he kuiten11. io. Mutta enimmästi ne jotka lihan jäl- gin heitänsa niihin kääriwät, ja woitetan, ja
keen saastaisesi» himosi» waeldawat, ja Herrau- on heille »viimeinen pahemmaxi tullut, kuin
den katzowat ylön, rohkiat, itzestänsä paljo pi- ensimmäinen:
Matth. 12 .-45. lul.«l:»s.
täwäiset, jotka ei pelkä waldojakan pilkata.
Ebr. 6: 4,
21. Sillä se olis heille parambi ollut, ettei
lud. Ep. v. 4, 7, 8.
11. Waikka ne Engelit, jotka wäesä ja woihe wanhurstauden tietä tundenetkan olisi, kuin
masa suuremmat owat, ei kärsi heitä wastan että he tunsit sen, ja poikkeisit pois pyhästä
käskystä joka heille annettu oli. Luk. ,2:47,48.
duomiota.
HERran tykönä pilkallista
Ep.
v.
22. Niille on tapahtunut st totinen sananlaslud.
9.
i2. Kuitengin he niinkuin järjettömät luon- ku: Koira syö
'; ja pesty sika rydokappale!, ,otka luonnostansa kiinniototta ja pe ropakosa jällen.
San. l. 26:«.
teurastetta tehdyt owat ', pilkkawat niitä joita ei he ymmärrä f, ja hukkumat heidän tur3. Luku.
melluxesansa: 'Jer. 12:;. f Juo.Ep. v. »o.
l. petari anda tietä syyn tämän Epistolan kiriz. Ia saamat wääryden palkan, pitäin joittamlseen i>. Osotta, pilkkaita wastan, wiihekumana, että he ajallisissa herkuisa elä- meisen duomion wisseyden, ja mailman lopun
mät, he owat ilkeydet ja pilkat, kerstawat muodon, m waroitta mahdolliseen walmistuja päättä Epistolan kiitoxella
heidän petoristansa, nauliten herkkuja teidän reen huomiolle
tygö.
Jumalan
v.
Ep.
12.
kansanne.
lud.
14. Heillä on silmät huorutta täynä, ja ei i. A ämän nyt toisen Lähetyskirjan, minä teiltaida synnistä lakata: he haukuttelewat tygönle, minun rakkani, kirjoitan, jolla misä horjumat sielut: he owat heidän sydämensä nä herätän ja neuwon teidän wakaa mieldänne.
l. 1:13.
ahneudesa harjandunet: kirottu Kansa:
2. Että te muistaisitte ne sanat jotka ennen
15. Jotka annoit olon oikian tien ja exyit, he
noudattamat Valaamin Bosorin pojan tietä, pyhildä Prophetailda sanotut owat, ja myös
joka wääryden palkkaa rakasti. 4 Mu5. 22:5,7,21. meidän käskymme, jotka olemma HERran ja
Wapahtajan Apostolit.
lud. Ep. v. 11.
11. z. Ia tietkät
rangaistin
ensin, että »viimeisinä
wäärydes16. Mutta hän
hänen
Mykkä
työjuhta
puhui
päiwinä
pilkkajat,
jotka oman hitulewar
tänsä:
ihmisen äänellä/
Prophetan hulluden.
ja esti
1 Tim.4:l.
jälkeen waeldawat:
Ep.
2
1.
v. 18.
22:
28.
Tim.
3:
lud.
23,
4 Mos.
lupaus
on
17. Ne owat wedsttömät lahtet, ja pilwet
sanowat:
Kusa
Ia
hänen tu4.
jotka tuulispääldä
ymbäri ajetan, joille lemisestansa *? Sillä siitä päiwästä kuin Isät
on kätketty syngiä pimeys ijankaikkisesti. f
owat nukkunet, pysyivät kaikki niinkuin ne
San. 1. 23:14. 1- lud. Ep. v. 13.
luonnon alusta ollet owat.
"les.s:i?.
18. Sillä he puhumat röykeitä sanoja, jotka
Jer. 17: 15. Hes. 12: 22.
turhat owat, ja yllyttäwät tawattomuden
s. Mutta tietensä ei he tahdo tietä, että Taijotka
wat
kautta lihallisiin himoihin niitä
tosin owat
lmuinen olit*, ja maa wedestä Z, joka
exyxisä
kuin
»välttänet,
niitä
waeldawat:
kautta seiso.
wedesä Jumalan
*i Mos. 1:6,9. P5.24»2. P5.33.-6.
lud. Cp. v. 16.
§Ps.i36: 6.
19. Ia lupawat heille wapauden, waikka he
jolda
palweliat
Kuitengin
joku
6.
turmeluxen
sillä
owat;
siihen aikaan mailma niiden
itze
wouetan, sen palwelia hän myös on.
kautta, weden paisumisella hukkui.
1 Mos. 7:10, 21.
loh. 8:34. Rom. 6.- 16.
20. Ia silie kuin he owat paennet mailman
7. Riin myösj ne Taiwat ja maa kuin nyt
(R r Z)
owat.
«:

suxen

«.

,

oxennurensa

'

sen

,

se

monsa

sen

'

sanan

se
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owat,

hänen sanansa kautta säästetän tulen
waraxi Duomiopäiwään asti', jona jumalat-Ps.i<«:,7.
tomat ihmisetkadotetan. §
§Ebr.i:n.
6.
2 Thcss. 1:8.
les. 51:
yhtä
pidä
tätä
ei
8. Mutta
teildä salatta,
man, minun rakkani: vxi paiwä on HERran edesa niinkuin tuhannen ajastaikaa, ja
ruhannen ajastaikaa, niinkuin?xi paiwä.

2

Z. Luk.

Epistola.
'Luk., 2:36.

sillaw«r?§

Tit.,:y.

§Ps.zo:Z. -Thcss,i:B.
Muita
me odoramme uusia Tairvai»
13
ra ja uurra maara hänen lupauxensa jal<
teen, joija icvanhzurstaus aju.
*1e5.65.-i7. 1.66:22. Ilm.K.2i:i.
lii. 14, Sentähden minun rakkani, että te
näitä odotatte, niin ahkeroitkat, että te häPs.y°:4.
nen edesänsa puhtaxi ja nuhtettomaxi* rauhasa
lupaustansa,
löyttäisin:
»iKor.i.z. Phil.l:«>.
Ei
HERra
9.
(niinkuin muuramar
wiivywan luuleiThess.3:iZ. I.Z-.23.
war ,) waan hän on meidän kansamme
15. Ia lukekat meidän HERran lEsuxen
karsiwainen §, ja ei rahdo erra jongun pi- Kristuren pitkämielisys teidän autuudexenne:
däis hukkuman, waan «ra jokainen iyen- Niinkuin myös meidän rakas weljemme P<lIes.;°: 18. wali, siitä »viisaudesta kuin hänelle annettu on,
parannuxeeu käälmais. §§
Ebr.
Nom. 2:4.
§1
2,3.
Pet. 3 :2a. teille on kirjoittanut:
Hab.
10:37.
l. 33: -i. Rom. 2: 4.
i 6. Joka myös jokaitzesa kirjasansa näistä
§§ Hes. 18: 23, 32.
puhu, joisa muutamat owat työlät ymmärtä,
1 Tim. 2:4.
lo.Mutta HERran päiwä on tulewa niin- jotka taitamattomat ja yuikendelewaiset »turkuin waras yöllä ", ja silloin Taiwat suurella melemat, niinkuin muutkin Raamatut, omapauhinalla menewät pois, mutta Elementit pi, xi kadotuxenftl.
Rom. B:19..
1Kor. 15:,4.
i Thess. 4:15.
ta palawudesta sulaman, ja maa, ja rakentoennuxet, jotka hänesä owat, pitä palaman ylös. §
17. Nyt etta te, minun rakkani,
12.39,
nen tiedätte*, niin karttakat, ettet
«Matth.24:35,43,44. iuk.
40.
i Thess. 5: 2.
Ilm. K. 3-3- §Ps. 102:27. laisi jumalattomain exytyxellä ynnä h»iyän
Mark. 13:31. Ilm. K. 20: n.
kansansa, ja langeisi pois omasta wahwudestanmingäkatoman,
pitä
kaikki
nämät
ne.
Mark. !Z: 2,.
11. Että
tule
pyhisä
teidän
olla
18.
Waan
kaltaiset
silloin
menoisa
kaswakat meidän HERran ja
ja
Wapahtajan lEsuxen Kristuxen
jajumalisudesa:
12. Niin että te odotatte ja ikäwöitzette Jutundemisesa: Jolle olkon kunnia sekä nyt että
malan päiwän tulemista *, jona Taiwar tu, ijankaikkiseen aikaan, Amen!
*

sen

sa

'

"

.

sen

*

armosa

lesta rautewar, za Elemenrir

palawudesta

Epistola
P. Johannexen Ensimmäinen
Esiouhe.

Pyhän Johannexen Epistola on toimellinen Apostolinen Epistola, j»piti kohta hänen Ewang««
/Ensimmäinen
llumltansa seuraman: Sillä niinkuin dan Ewaugeliumisansa ustosta selkiästi opetta, niin hän myös tasa»

kin Epistolasa nuhtele niitä jotka heitänsä ustosta kelsrawat ilman töitä, ja opetta ahkerasti, ettei työt siitä jää
pois josa usto on. Mutta jos ne jääwät pvis, niin ei usto ole oikia, waan walhe ja pimeys. Waan el hän
tätä tee Lain »vaatimisella, niinkuin pyhän Jakobin Epistola- mutta heralta ja suosittele meit» rakkauteen,
«ttä me toinen toistamme rakastaisimme, niinkuin Jumalakin meitä rakasti.
Kirjoitta myös towasiiKerinthiläisiä, ja Aniiknstuxen Hengeä wastan, joka jo silloin rupeis kieldämaän,
ettei Kristus ollut lihaan tullut. Joka nyt enimmäsii käsisa on sillä ehkei nyt lulkisesti suulla kieldäKristus
lihaan tuUexi, niin ne kuitengin licldäwät sen sydämesänsä, opillansa ja elämällänsä. Silla joka töillänsä tah»
to tmrsian ja autimxl tulla, se kieldä Kristuxen. Mutta Kristus ou
warten lihaan tullut, että hän meiti
Hman meidän töitämme,
kautta hurstaxi ja autuaxi tekis.
:

werensa

sna

2«

l. s. Lus-.
ZIY
P. Johannexen i Epistola.
Ia niin tämä Epistola soti molembita wastan, sekä niitä jotka tahtomat ilman töitä ustosa olla: ja myö»
niitä wastan, jotka töillänsä tahtomat hurstaxi tulla, ja pitä me ta oikialla kcstinimälseUH tiellä. Että me uskon hautta hurstaxi, ja synnistä wapaxi jououisimma, ja sitte kosta me hurstat olemma, pitä meidän hywiä
töitä ja rakkautta. Jumalan tähden ahkcroiheman wapasia mielestä ilman maxo» toiwota.
Mutta ne kaxi seurawaista Epistolata, ei ole opettawaiset, waan rakkauden ja uston esikuwat, joilla myös
on oikia Apostolinen Hengi.
i.

Luku.

Meisä.

'«

Kun 8:46.

»AilaK.

6.-,<.

1.20:9. Saarn. K. 7:21. lak. 3: 2.
l Johannes todista ILsuxesta jonga hän iye
9. Jos me tunustamme meidän sondimme,
nälinyt ja jota hän kuullut oli. v. Osotta ke»
nellä lEsuxesa on osallssus ja syndein andexi niin hän on uffollinen ja hurstas, joka meille
synnit andexi anda *, ja puhdista meitä kaikelsaaminen.
wäärydestä.
Un: 5. San. l. 28:,,.
alusta oli ', jonga me kuulimma, ta io.
Los me sanomme: embä m? syndiä tehjonga me silmillämme näimme, jota
net
niin me teemme hänen walchteliaxi/
ole,
me katzellet olemma, ja meidän käja
ei
hänen sanansa ole meisä.
temme pidellet owat elämän sanasta. §
San.

,

§K»k. 1:2. l. 24:39.
2 Pet. 1:16.
2. (Ia elämä on ilmestynyt, ja me olemma
nähnet, ia todistamme, ja ilmoitamme teille
sen elämän, jokaja ijankaikkinen on, joka oli
on meille ilmestynyt.) §
*,
Isän tykönä
Rom.
16:26. Kol. 1:26.
1:2..
»loh.
1:1,14.

'

2 Tim. 1:10.
Tit. 2:11.
ja
olemma, sen
me
kuullet
Mtä
nähnet
3.
me teille ilmoitamme, että teilläkin meidän
kansamme osallssus olis; ja meidän osaUisudemme on Isän ja hänen Poikansa lEsuxen
loh. 17:21. 1 Kor. 1:5.
Kristuxen kansa.
4. Ia näitä me teille kirjoitamme, että tei-

dän ilonna täydellinen olis,
»loh. v. 12.
jonga
tämä
ilmoitus,
on se
me hänel5. Ia
dä kuullet olemma jeteille ilmoitamme, että
Jumala on walkeus', ja ei hänesä ole yhtän
pimeyttä.
*Ioh:i:?. 1.3:12. l.?:?.
l. 12: 35, 36.
11. 6. Los me sanomme että meillä on osallssus hänen kansansa, ja »vaellamme pimeydesä,
niin me Valehtelemme, ja emme tee totuutta,
l. 2: 4.
jos
me
Mutta
walkeudesa »vaellamme,
7.
niinkuin hangin walkeudesa on, niin meillä on

2.

Luku.

1. IVsuxen ftipinnosta, ja hänen oikiasta tv»s
demiscsta. v. Mailman rakkauden lvahingollisudesta, m. Antikristuxen ilmandumisesta. »v.
Pysywäisydcsta tutusa totudesa.
I. ztt>»nun lapsukaisini, näitä minä reille
"l kirjoitan, ei.«r le si,nd,ä tekisi. Ia
jos joku syndia teke, niin meillä on edeswastaja Isän tykönä, lEsus Rristus,
jokawa,churst<:s on. 'Rom.,:2s. «.8:34.
1 Tim. 2:5.
Ebr. 7:24,25. l. 9:24.
2. Ia hän on sowindo meidän syndeimmä edejiä ei a,noasta meidän, waan
myös kaiken mailman edestä.
loh. 4:42. 2 Kor. 5:18. Kol. 1:20.
i loh. 4: 10, 14.
ytmnärrämme että me hänen
me
siitä
3. Ia
tunnemme, jos me hänen käskynsä pidämme.
4. Joka sano minä tunnen hänen, ja ei pidä hänen käskyjänsä, han on walehtelia*, ja
ci hänesä ole totuus;
'li.e. 1.4:2».
pitä, totisesti
5. Mutta joka hänen
on Jumalan rakkaus hänesä täydellinen.
Siitä me tiedämme etta me hänesä olemma.
»

:

:

sanansa

10h.'3-35' 1.14:21» 23. i10h.4.-i2,13.

sano

ja lEsuxen Rristuren
6. Joka
itzensä hänesä pysvwän, hänen
pitä
niin
kuin hangin waelsi.
waeldaman,
poikansa
puhdista
weri
meitä kaihänen
Ebr. 5:14.
Matth. 11:23. loh. 1554,5. Phil. 2:s.
kesta synnistä.

osallssus keskenämme,
1

Pct.

1:19.

IlmK.

1:5.

1

Pet. 2/21.

7. Rakkat weliet, en mistä uutta käskyä teil8.Los me sanomme, ettei meillä ole syndiä*,
kirjoita, waan wanhan kästyn, joka teillä
ja
ei
le
petämme
ole
totuus
itzemme,
niin me

alus.
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«.

3. Luk.

kästy on se sana, jonga
19- He owar meistä lähtenet *, mutta ei he
alusta oli Wanha »l.,:».
»10h.v.;.
ollet meistä; sillä ios he meistä ollet olisit, niin
te alusta kuulitte.
8. Minä kirjoitan teille taas uuden kästyn', he tosin olisit meidän kansamme pysynet.Mutse kuin hänesä totinen on, jaja teisä myös; Sil- ta että ne julki tulisit §, ettei he kaikki ole
lä pimeys on mennyt pois, totinen walkeusf meistä.
'Ps. 41.-10:
*.

.

'101,.iz:;4. 1.15:».
Ap.T. 20:30. §iKor. 11:19.
teillä on »voide' häneldä, joka pyhil
Rom.
20.
1.8:i2.
Ia
>Z-10h.i:9.
13:12.
ja
ja
olemansa,
te
tiedätte kaikki.
on,
sano
walkeudesa
wiha
Ps. 45:8.
9. Joka
welieänsä, hän on wielä pimeydesä.
P5.!33-'2. loh. 14:26. Ebr. 1:9.
21. En minä teille kirjoittanut, niinkuin to,
1 Kor. 13:2. 2 Pet. 1:9. 1 loh. 3 »14,15.
»veljeänsä
pysy
rakasta, se
10. Joka
walkeu- tuden tietämättömille, waan niinkuin sen tietämille, ja ettei yxikän walhe ole totudesta.
desa, ja ei hänesä ole pahennusta.
12:
2
1:
10.
22. Kuka on »valehtelin, waan se joka kielPet.
loh. joka35.»veljeänsä
pion
dä
ii. Mutta
wiha, hän
lEsuxen olewan Kristuxen? Se on Antimeydesä, ja waelda pimeydesä, eikä tiedä ku- kristus joka kieldä Isan ja Pojan,
l. 4:3. 2IOH. v. 7.
hunga hän mene; sillä pimeydet owat hänen silsogaisnet.
IV.
23. lokumen kuin tieldä pojan, ei
mänsä
Luk.
12. Rakkat poikaiseni, minä kirjoitan teille, hänellä Is akan ole.
että teille synnit andexi annetan hänen Nimenloh. 15:23. 2 Tim. 2:12. 1 loh. 4:15.
24. Mitä te siis alusta kuulitte, se teisä pysä tähden. Luk. 24:47. Ap.T. 4:l^
sykan: jos se tessä pysy kuin te alusta kuulitl. 10:43. 1.13:38.
13. Minä kirjoitan teille Isät; sille te tunsit- ta niin te myös Pojasi» ja Isäsä pysytte.
te hänen joka alusta on. Minä kirjoitan teille
25. Ia tämä on se lupaus, jonga hän meilnuorukaiset; sillä te moititte pahan. Minä le luwannut on, sen ijankaikkisen elämän.
26. Nämät minä teille niistä kirjoitin, jotka
kirjoitan teille lapsukaiseni; sillä te tunsitte
teitä
wiettelewät.
Isän.
Isät;
kirjoitin
teille
te
sillä
tunsitte 27. Ia se woide, jonga te häneldä saanet
14. Minä
kirjoitin teille nuo- oletta, pysy teisä, ja et te tarwitze, että joku
sen joka alusta on.olettaMinä
wäkewät*, ja Juma- teitä opetta; waan niinkuin se woide teitä kairukaiset; sillä te
ja
te oletta pahan »voitta- kista opetta*, niin on se tosi ja ei walhe: ja
lan sana pysy teisä,
Eph. 6: io.
niinkuin se teitä opetti niin myös te hänesä pynet.
*ler.,»:
,4. loh. 14: »s.
11.15. Älkät mailmaa rakastako', eli mitan sykät.
l. 16: 13. Ebr. 8: 10, 11.
luin mailmasa on. Los joku mailmaa rakas28. Ia nyt Lapsukaiseni, pysykät hänesä;
ta, ei hänesä ole Isän rakkaus, f
1:10.
12:2.
Gal.
«Rom.
lak. 4:4.
että kosta hän ilmesty, meillä olis turwa, et,
f
kaikki
kuin
mailmasa
lihan
on,
16. Sillä
hi- ten me hänen edesänsa häpiään tulisi hänen
pyyndö,
elämän
koreus,
ja
ei
se tulemisissansa. Mark. z: ,8. i10h.;:,.
mo, silmäin
waan
on
se
Isästä,
ole
mailmasta.
29. Los te tiedätte että hän wanhurstas on,
ja
kato*,
niin
tietkät myös, että jokainen kuin lvanhursshänen
himonsa:
mailma
17. Ia
mutta joka teke Jumalan tahdon se pysy kautta teke, se on syndynyt hänestä.
'Ps.9<,:«. les. 40:6.
l. 3: ?, 10.
ijankaikkisesti.
1 Pet. 1:24.
lak. 1:10.
1 Kor. 7:31.
3. Luku.
111. 18. Lapsukaiset, nyt on wiimeinen aika
i Jumalan lapsilla ou autuus odotettamana;
ja niinkuin te oletta kuullet, että Antikristus
puhdistamat de iyensa ia wsltäwat
tule, niin nyt myös monda Antikristusta ru- Sentähden
syndiä. v. Rak»stawat toinen toistansa. 1".
pea olemaan*; siitä me tunnemme, etta wii, Lurwawat, puhdistetulla omalla tunnolla, Ju'Matth. 24l:24.
malaan.
meinen aika on.
i.KaUp.T. 20:29. K Thess. 2:3.
nyt paista.

'

„: ?.

,

'

„,

,

:
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12. Ei niinkuin Kain, joka pahasta oli, ja
Oatzokat, mingäkaltaisen rakkauden Isä tappoi
weljensä *; Ia mingätahden hän tapettä
osotmnut,
«3V on meille
me Jumalan
poi
mailma
teitä
lapsixi nimitetän': Sentähden ei
hänen? Sillä hänen työnsä olit pahat,
ja
tunne,
ei
tunne; sillä hän händäkän
hänen weljensä wanhurstat. f
f
16:
l.
i
12.
3.
17.- 25.
iMos. 4: 8. f Ebr ii: 4.
loh.
1- loh.
2. Minun rakkani, nyt me olemma JumaÄlkät
ihmehdelkö minun weljeni, jos teiiz.
ilmestynyt,
tä
mailma
ja
ei
ole
wielä
lapset',
se
mixi
wiha.
loh. 15: 18, i?. l. ,7: ,4.
lan
me tulemme: mutta me tiedämme kosta se il14 Me tiedämme, etlÄ me olemme kuolemesty, niin me hänen kaltaisexensa tulemme f; masta elämään siirtyt, sillä me rakastamme
Sillä me saamme hänen nähdä niinkuin hän weliiä. Joka ei weljeänsä rakasta, se pysy kuoNom. 8: 15. »Pet. i 4." lemasa. zMos. 1?: ,7. ,Ioh.«: 9,
on. § 'les. 56.: 5.1K0»15: 49.
is. Jokainen kuin weljeänsä wiha, hän on
fR0m.8:18,19.

I.

«

:

.

:

«,

„.

3: 4. § iKor. 13: 12. murhaja Ia te tiedätte ellei yhdesäkän mm>
Phil. 3: 21. Kol.
2 Kor. Z: 7.
hasasi» ole ijankaikkinen elämä pysywä. f
on
jokainen
jolla
tämä
toiwo'
hänen
Manh. Z: 21, 22. s Gal. Z: 21.
z. Ia
16. Siitä me tunsimme rakkauden, että hän
tngönsa, puhdista itzensä, niinkuin hangin puhon hengensä meidän edestämme pannut *; min
das on.
syndiä
myös
pitä
teke
kuin
meidän welftimme edestä meidän hengemi
teke,
se
4. Jokainen
me paneman.
wääryttä; za syndi on wäärys. l. 5:
loh. z: 16. l ,5:
että
Rom.
Eph.
te
8.
ilmestynen,
«edätte
hänen
5:
5: 2, 25. i loh. 4: 9.
s. Ia
jos jollakin olis tämän mailman
*; ja ei
pois
orrais
Mutta
meidän
sondimme
17.
han
ole ftndiä. f les.,;: 4. !i»n.,: 15. hymyttä, ja näkis weljensä tarwitzewan, ja sulKor. 5:21. 1 Pet. 2: 22, 24. ke sydämensä häneldä* kuingasta Jumalan
f les. 53 9. 2 kmn
hänesa pysy, hän syn- rakkaus pysy hänesä f
6. Jokainen
5 Mos. 15: 7.
kuin syndiä ttke, ei se
i.vk. 3: 11. f 1 loh. 4: 20. l. 5: 1.
jokainen
diä tse: mutta
ole händä nähnyt, eikä händä tundenut.
18. Lapsukaiseni, älkämme rakastako sanalla
v. 11.
16.
eli kielellä, waan työllä ja
':

»

'

'/.

~.

'

>

-

*

«

l. 2: 4. l. 4:8,
3 loh.
kenengän
älkät
andako
Lapsukaiset,
7.

totudella.

teiteke, se

lak. 2: iZ, 16.
Siitä me tiedämme, että me totu-

m. 19.
tänne wieiöllä Joka »vanhurskautta
on wanhurstas, niinkuin hangin wanhurstas desta olemma, ja taidamme hänen edesänsä
l. 2: 2Y.
meidän sydämemme-hillitä.
on
Perkelestä;
sillä 20. Että jos meidän sydämemme duomitze
8. Joka syndiä teke hän on
syndiä
teke
alusta'. SitäxvarrenJu- meitä, niin on Jumala suurembi kuin meidän
Perkele polka
etta hän perkelen sydämemme, ja tietä kaikki.
ilmestyi,
malan
21. Te rakkahimmat, jos ei meidän sydäloh. 8: 44.
sarkis.
on,
syndynyt
kuin
el
memme
Jumalasta
duomitze meitä, niin meillä on turwa
9. Jokainen
pysy
syndiä
tee;
hänen
siemenensä
häJumalaan:
senesä; ja ei Sillä
hän taida syndiä tehdä, sillä hän 22. Ia mitä me qnomme, niin me saamme
i Pet. 1: 2,.
häneldä', että me hänen kästynsä pidämme,
on Jumalasta syndynyt.
ja teenlme mitä hänelle kelpa.
IIOH. 5: 18.
10. Siitä ilmanduwat, Jumalan lapset ja »Ps. 10.17. Ps. 34-16,18. Ps. 145:13.
San. l. 1s: 29. l. 28 9. Mark. n: 24.
tee »vanhursPerkelen lapset. Jokainen kuinja eijoka
ei rakasta
lak. 1:5.
kautta, ei se ole Jumalasta,
16.
tämä
on
weljeansä.
l.4:»,
hänen kästynsä, että me
23.
Ia
hänen
11.11. Sillä tämä on ilmoitus, jonga te a- hällen poikansa lEsuxen kristuxen Nilusta kuulitte, että me toinen toistamme rakas- men päälle uskoisimme', ja rakasiaisimma roinen loistamme §, niinkuin hän tasi
loh. iz: ;4. l. Is: 12.
taisimme.
:

'

-.

iThess.

4:9.

I

loh.

2: 7,

8.

(S s)

k?tt
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P. Johannexen
kyn meille andoi.
8. Joka ei rakasta, ei hän tunne Jumala»
loh 6: 29.
ta';sillä
§3
22:
19:18.
Mos.
Jumala on rakkaus. '1.2: 4. 1.,: s,
1.i?.'3.
Matth.
39.
Eph. 5:2. 1 Pet. 4: 8.
9 Sen kaurra ilmestyi Jumalan rakkaus
pysy meidän tohramme, erra Jumala läheni
24. Ia joka hänen kästynsä pitä',
ja
hänesä, hän siinä §: Ia siitä me tiedämme, ainoan poikansa mailmaan', erta me hä10h.,: is.
että hän meisä pysy, siltä Hengestä, jonga nen kaunansa eläisimme.
10:
1
§§
Rom. 5:8. l. 8: 32.
Luk.
27.
hän meille andoi.
loh. 3:16.
10. Siina on rakkaus, ei ecca me rakajloh. 13: 34. § loh. 14: 23. l. 15: 10.
§§ Rom. 8.9.
1 loh. 4: 12, 13, 15.
timme Jumalala, waan erra hän rakasti
meira, ja läherri poikansa sowmnoxi mci,

se

'

*

luku.

4.
dan ftndeimma edestä.
loh. 15: is.
2 Kor. 5:19.
hengii,
Rom.
l.
3:24,25.
5.8,10.
neuwo
koettelemaan
ios
Johannes
jos Jumala meitä
i». Te rakkahimmat,
h? owat Jumalasta eli ci. v. Aehoitta Jumalan rakkauden esikuwalla, sekä lähimmäistä, niin rakasti, niin meidän pitä myös toinen toisettä Jumalala rakastamaan.
tamme rakastaman. Match. 18 :„. loh 15:«,!,.
l.
e rakkaimmat, älkät jokaista Hengeä
12. Ei ole yxikän lumalaca kostan nähnyt*.
».

,

A

us-

waan koetelkat Henget, jos he Jos me rakastamma toinen toistamme, niin
owat;
Jumalasta
sillä monda määrää Pro- Jumala pysy meisä, ja hänen rakkaudensi» on
1 Kun. 22: 22. täydellinen meisä. f
2 M05
20.
phetata owat tullet mailmaan.
16.
l.
12.
1:
1
15,
18,
Tiiu. 1: ,7.
Jer. 29: 8. Matth. 7:
24.- 4, 5, ,4. 5 Mos. 4:
loh.
Ap.T. 20: 28,29. Nom. 16:17. Eph. 5: 6»
t. 6: 16. 5 1 loh. 2: 5.
l Thess. 5:21.
2 Pet. 2:1,2. 2 loh. v. 7.
13. Siitä me tunnemme että me pysymmä
K.
ja hän meisä, ja että hän andoi meil2:2.
hänesä,
Ilm.
H. Siitä te tundekat Jumalan Hengi; että le hänen Hengessänsä. *loh. ,4:,°. i10h.,:»4.
14. Ia me näimme', ja todistamme, että
Mainen Hengi joka tunnusta lEsuxen Kristutullen, se on Jumalasta, l. 5: 1. Isa on lähettänyt Poikansa mailman »vapahsen Lihaanjokainen
HenHi, joka ei tunnusta lE- tajaxi.-f '10h.i:,4. 1 loh. 1:1. -t-Ioh.,:»?.
3. Ia
l. 12: 47.
susta Kristusta Lihaan tullexi, ei se ole Jumalasta: Ia se on Antikristuxen Hengi, josta te 15. Jokainen kuin tunnusta lEsuxen Jumatuulitta, että hän on tulewa *, ja on jo par- lan Pozaxi, hänesä pysy Jumala, ja hän lv,
2 Thess. 2:7.
malasa. loh. 17: 21. 1 Job.;: H4.
hallansa mailmasa.
1 loh. 2: 18, 20, 22.
16. Ia me tunsimme ja uskoimme sen rakte
Jumalasta,
Lapsukaiseni,
ja
jolla Jumala meitä rakasta Jumala
oletta
kauden,
4.
»letta heidän woittanet;Sillä ftjoka teisä on, on rakkaus, ja jokarakkaudesa pysy, hän pyja Jumala hänesä.
se joka mailmasa on. sy lumasasi»,täytetän
Hän on suurcmbi2 kuin
Kun. 6: 16.
rakkaus meisä, että meilSiinä
17.
Duomiopäiwänä;
lä
mailmasta,
hepuhuowat
olis
turwa
sillä niinkuin
sentähden
5. He
hän on, niin olemma me myös tasa mailmasa.
wat mailmasta', ja mailma kuule heitä. K
iuk. 6: 35, 36. lak. 2:13.
loh. 3:31. § loh. 15:19.
6. Me olemma Jumalasta: ja joka Juma18. Ei pelko ole rakkaudesa, waan täydellilan tunde, hän kuule meitä: Joka ei Juma- nen rakkaus aja pois pelwon, sillä pelwolla on
lasta ole, ei hän kuule meitä *. Siitä me tun- waiwa; Mutta joka pelkä, ei hän ole täydellinemme totuden Hengen ja exytyxen Hengen. nen rakkaudesa.
loh. 8: 4?. l. io: 27.
19. Me rakastamme hässivä; sillä hän rakasi
rakkalssmmat,
li. 7. Te
rakastakamme toi- ti meitä ensin.
20. Jos joku sano: minä rakastan Imli«nen tosslamma, silla rakkaus on Jumalasta:
ja »okainen kuin rakasta,se on Jumalasta syn- -lata, ja wiha weljeansä, se onwatchtelia";
koko

',

*

'

.,,:

<

'

dynyt, ja tunde

Jumalan.

-
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hän Pojastansa
Sillä joka ei rakasta weljeänsä, jonga hän nä- on Jumalan todistus, jonga
loh. 5: ,7. !. 8: »7, '8.
ke, kuinga hän taita lumalata rakastaa, jota todisti.
1.,: 4. t 1.,: 17.
10. Joka usto Jumalan Pojan päälle, häei hän näe?s
nellä
on todistus itzesänsä*:loka ei usto Juma10,
kästy
on meillä häneldä:
21. Ia tämä
lala,
myös
Velpitä
rakasta,
hänen walehteliaxi ; Sillä eihän
hän teketodistusta,
hänen iz.
ka lumalata
jonga Jumala on Poustonut
sitä
Mos. 19:
jeänsä rakastaman.
jastansa
1,:
,4.
22:
l.
z: 16,„. Rom.B:is.
zy.
15:
todistannut.
"loh.
,7,
loh.
Matth.
li.
tämä
todistus,
on
että Jumala on
»,
se
1 Thess. 4: ?.
Ia
Eph. f:
4:
Pet.
meille ijankaikkisen elämän andanut: ja se eläil
2,.
1 Ioh.
mä on hänen Pojasansa.
loh. 1: 4.
i2. Jolla Jumalan Poika on, hänellä 02
5. l.ukn.
elämä: jolla ei Jumalan Poika ole, ei hänellä
Ioh;:
Osotetan l. Uston woima ja waikutus.
ole elämä.
1.5:24.
Nrl,..llisen uston wahwat todistuxet. ui Syy
m. 13. Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jutanlän Epistolan kirjoitnxeen. iv. Uuden syndy- malan Pojan Nimen päälle ustotta; että te
misen waikutus.
tiedäisitte teillännä ijankaikkisen elämän ole1. jokainen kuin usso että lEsus on Kristus, man, ja että te uskoisitte Jumalan Pojan Nisyndynyt *: Ia jo- men päälle
loh. »0: ,i.
<5 hän on Jumalastajoka
synnytti, hän rakainen kvin rakasta sitä
14. Ia tämä on se turwa kuin meillä ön häneen että jos ms jotakin anomme hänen tahkasta myös sitä joka hänestä syndynyt on.
1
2:
l.
2.
1;.
22,
2,.
loh.
4:
tonsa jälkeen, niin hän meitä kuule.
loh 1: i,.
että
me
2. Siitä me tunnemme
rakastam- Jer. 29.12. Matth. 7:8. 1.21:2». loh. 14:15
1.15:7. 1I0H.,: 21, 22.
me Jumalan lapsia, kosta me lumalata rapidämme:
kästynsä
jos
ja
me tiedämme, että hän meitä kuuhanen
rf. Ia
kastamme,
tygö,
on
ikänä
me anomme, niin me tiedämme)
rakkaus
le
mitä
Jumalan
z. Sillatama
etta me hänen kästynsä pidämme*; ja hänen että meillä owat ne anomiset, kuin me hänelLuk. ii: 9. loh 16: 2,.
käskynsä ei ole rastat, s
I°h. 14: 15, 21,
dä anoimma.
16. Los joku näke weljensä tekewän jongun
l. 15: ,0.
loh. v. 6. -s Matth. 29,
4 Sillä kaikki mitä Jumalasta syndynyt on, synnin, ei kuolemahan *, hän rukoilkan, niin
ja meidän ustomme on hän on andawa niille elämän, jotka syndiä tese woitta mailman*
joka
woieri.
kemät, ei kuolemahan. Los syndi on kuolese woino, mailman
„.
mahan; senkaltaisista en minä sano, että joku
Ich. 16:
joka
woitta
mailman,
mut- rukoilis.
4 Mos. i, ,0. i Sam. 2: 25.
5 Kuka siis on
että
on
l»:
31,
32. Mark. Z: 28, 29.
lEsus Jumalan Poika? Matth.
ta se joka usto
i loh. 4: 4.
1 Kor. 15: 57.
iuk. 12: 20. Ebr. 6:4. l. 10: 26.
11.6. Tämä on on se jokasmedellä ja werellä
17. Kaikki wäärys on syndi": on myös
1.,.- 4.
tule, lEsus Kristus: ei ainoastansa medellä, muutama syndi ei kuolemahan.
ja
Hengi
jokainen
werellä:
IV.
tiedämme,
että
»vedellä
18.
Ms
kuin Jutodista,
waan
Ia
eitä Hengi totuus on.
malasta syndynyt on, ei hän syndiä tee; waan
6. Sillä kolme owar jorka rodistawar joka Jumalasta syndynyt on, se warjele hänenHengi: sä *ja se paha ei rupe häneen. *l 3: 9.
Tarwass: Isä, Sanas, ja
ja ne kolme M owar.
Matth. 2»: 19.
19. Me tiedämme että me olemma lumalas,
ta, ja koko mailma on pahudesa.
1) loh. 1:'. Ilm. K. 19: 1,.
22. Mutta me tiedämme, että Jumalan'
8. Ia kolme owat jotka todistamat maan
päällä: Hengi ja Wesi ja Weri: ja ne kolme Poika tuli, ja on meille mielen andanut', että
4. 5- Luk.

'
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:

'

'
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me sen totisen tunnemma; ja olemma siinä
yhdesä owat.
niin
ommme,
totisesa,
hänen Pojasansa lEsuxesa Kristuxe9. Jos me ihmisten todistuxen
(Ss2)
suurembi;
on Jumalan todistus
Sillä tämä
sa:
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sa: Tanlä on st totinen Humala, ja se ijan- 2i. L.apsukaisir, karvahrakar
kaikkinen elämä. § -Luk. 24: 45. § loh. 17:;. pajumalista, Ainen!
1 Kor.
14.
,<-:

P. Johannexen Toinen Epistola
tunnusta lEsusta

1. Lerwetyxen jälkeen neun?o Johannes rakkauteen, li. Roste kawahta tvääria opettaita.
«i. päättä kirjoiturensa lembiästi.

1./V<e »vanhin sille »valitulle Frouwalle, ja
hänen lapsillensa, joita minä totudesa

.

rakastan, ja ei ain»asta minä, mutta myös
kaikki jotka totuden tundenet owat
2. Sen totuden tähden, joka meisä pysy, ja
:

.

meidän kansamme pitä oleman ijankaikkisesti.
3. Armo, Laupius, Rauha Isäldä luma-

lalda, ia

Isän

HERralda lEsuxelda Kristuxelda
Pojalda,

leidän kanianne l

totudesa ia rakkaudesa olkon

Tit. 1: 4.
4> Minä olen suuresti ihastunut, että minä
löysin sinun lapsistas niitä, jotkatotudesa waeldawat, niinkuin me kästyn Isäldä saanet o-

lemma.

5. Ia nyt rukoilen minä
että minä uutta käffyä

sinua Frouwa, en

sinulle

kirjoitaisin,

waan sen kuin meillä alusta oli, että me toinen
10h.,,: ,4.
toistamme rakastaisimme.
l. 15: i2. Eph. 5:2. 1 Thess. 4: 9.
Pet. 4: 8. 1 loh. 2:7,8. l. 3: 11, 23.
l. 4: 21.
6. Ia tämä on rakkaus, että me hänen kä-

käffynsa jälkeen mäellämme'. Tämä on käffy
kuin te alusta kuulitta, että te siinä waellaisit,
ta.

'loh. 15:10.
11.7- Sillä monda wietteliätä on mailmaan

tullut, jotka ei
Kristusta,
että hän on Lihaan tnllut: Tämä on wietteliä ja Antikristus.
Matth. 24: 5: 24.
2 Pet. 2:1.
1 loh. 2:18, 22. l. 4:1,2, g.
8. Katzokat tvisusti teitänne, etten me kadotaisi, mitä me työtä tehnet olemme, waan että me täyden palkan saisimme.
9. Jokainen kuin harhaele, ja ei pysy Kristuxen opisa, ei hänellä ole Jumalala ': Jo,
ka pvss Rristuren opisa, hänellä on sika
1 loh
2,.
Isa erra poika.
ja ei
10. Jos joku rule reidän
tuo rara operusia kansansa, niin älkär han-da huoneseen o«ako, älkär m-sös hända
'

rerwehrakö:
l. 16:

22.

,:

Nom. 16: 17.

Gal. 1:8,9.

1

2

Kor. 5: n.
3: Z.

Tiili.

Tit. 3: 10.
Sillä joka hända terwehtä, hän on
töistänsä.
osallinen hallen pahoistapaljon
m. 12. Minulla olis
teille kirjoittamista, mutta en minä tahtonut paperilla ja
plakilla *; waan minä toiwon tulewani teidän
tygönne, ja tahdon läsnä ollesani teidän kanilomme täydellinen
sanne puhua, että meidän
olis. t
3 loh. v. 1,. f loh. 17: i).
1 loh. 1: 4.
31. Sinua Terwehtäwät sinun walitun sisares lapset, Amen!
11.

-

Epistola
P. JohannexenKolmas
Sillä
ihastuin

minä
suuresti, kosta weljet
3.
tulit, ja todistit sinun todtudestas, niinkuin
2 loh. v. 4.
sinä totudesa waellat :
4. Ei minulla ole suurembata iloa kuin se, et1./»e wanhin rakkalle Gajuxelle, jota minä tä minä kuulen minun lapseni totuudesa waeltotuudesarakastan.
daman.
5. Minun rakkani, sinä teet ustollisesti, mie. Minun rakkani, ylitzen kaikkein minä toi1 Ioh.;: 1.
wottan ettäs menestyisit, ja tmvennä olisit/ täs wchiils *ja «vieraille teet,
menesty.
6. Jotka
niinkuin sinun sielus
Apoftoll terwebta Gajusta, ja viistä hänen
v. walitta Dioireja rakkauttansa,
phestä, ja ylistä Demetriusta- ui. päättä lepisi
tolan.
i.

uskoansa

"

P. Johannexen
Jotka myös sinun rakkaudestas Seurakunnan edesä todistanet owat: Ia sinä teet
hywin, ettäs heidän kaunisti lähettänyt olet, Jumalan edesä.
7. Sillä hänen nimensä tähden he owat lähtenet, ja ei ole Pakanoilda mitan ottaneet.
7.

3 Epistola.
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ii. Minun rakkani, älä seura pahaa, waa»
hywää *: joka hywin teke, se on Jumalasta;
mutta joka pahoin teke, ei se ole nähnyt Jumalala, f
Ps. ,7: «7- Iss 1: i 6. iPet. 5:
5 IIOH. 3: 6, 9.
12. Demetriuxella on jokaitzelda todistus, ja
itze totudesta; Ia ms myös todistamme, ja te
tiedätte että meidän todistuxemme on tosi.
m. iz. Minulla olis paljo sinun tygös kir»
joittamista, waan en minä tahtonut plakilla ja
kynällä kirjoitta.
.
2 loh. v. 12.
pian
näkemäminä
toiwon
14. Mutta
sinun
'

«.

8. Niin meidän pitä senkaltaisia koriaman,
että me totuden apulaiset olisimma.
11. 9. Minä kirjoitin Seurakunnalle: mutta
Diotrephes, joka heidän seasansa tahto jalo
olla, ei ota meitä wastan.
10. Sentähden jos minä tulen niin minä
tahdon ilmoitta hänen työnsä kuin hän teke, ni, ja läsnäollesani me saamme toinen toistamjoka pullikoitze meitä wastan pahoilla sanoilla: me puhutella.
ja ei nihingän pysänny, ja ei hän itze »veljiä kor15. Rauha olkon sinulle.' Mäwät terwehtäja, estä myös muita, jotka niitä korjata tah- wät sinua. Terwehdä ystäwitä, kutakin ni,

tomat, ja aja

heitä pois Seurakunnasta.

meldänsä.

P. Jakobin Epistola
Esipuhe.

löyhän Jakobin Epistolasta on myös muinalsten Opettajain seasa epäillys ollut, enimmltten sentähden, eltH
se näky l. 2: 14, 21, 2Z. opettawan Lain Töistä, nmlkuin niiden kautta pidäis wanhurstaxi ja autuaxi.
tuldaman: jota wastan Pyhä Pawali monesa paikasa opetta, että me tulemma autuaxi ainoasti Uston kautta Kristuxen päälle, ilman Lain töitä. Rom. 3: 28. Eph. 2-8.
Kuitengin pidctän nyt »nyös tämä Kirja, niinkuin se ongin, oikian Apostolin opin edestä kaikilda oikeiloc»
Opettajilda. Silla ei täsä ole yhtän wastahakoisutta; Waan nimitetysä Lugusa puhutan ulkokullatuista, jotka
oivat ainoasta nimeldä Kristityt, suullansa kerstawat Ustosta, waan työllänsä toista osottawat. Ei tasa puhuta oikiasta Ustosta, joka ei kostan ole ilman hywiä töitä; waan turhasta luulosta, paljasta tiedosta, eli Uskon Warjosia, joka ei ketän auiuari tee. Ei P. Jakob tasa siitä puhu kuinga syndinen taita wanhurstaxi jc»
autuaxi tulla Jumalan edesä, josta P. Pawali ennen nimitetyssä paikoisa opetta.- waan siitä amoastaan kuinga:
Hedelmillä, eli hywillä töillä. Tärkimmasti: P. Jakob puIhmisen pitä Uskonsa ulkonaisesti näyttämän
hu Uston Merkeistä ja Hedelmistä, etta hywä Puu ei taida olla ilman hywiä Hedelmitä. Matth. 7: 17, 18.
Waan P. Pawali kirioilta wanhurstauden Syystä, eli Tekiästä, joka on meldän puoleldamme Jumalan Armon jaKristuxen Ansion wastanottawainen Usto- Siina ei ole töiden siaa, jotka muutoingin owatpuuttuwai-

4»'

sen

set ja saastaiset.
TäsäKirjasa P. Jakob opetta janeuwo waarin ottamaanKärsiwällisydestä, hywistä Töistä, Lain pitämisestä:
walttämään turhaan Kunnian pyynoöa, paljoa puhetta, panetusta, ja wääryttä.- niin myös ymmärtämääl»
hartan Rukouxen suurta Woimaa.
1. Lu3u.
wat s, toiwotta terweyttä !
IH. 7: !5.
Ap.
i
T.
81.
14.
Pet.i:
i. Terwebtyxen jälkeen, opetta Apostoli Ja2. Minun rakkat weljeni pitäkät se sulana
kob kärslwälllsvdestä; wilsattden eyimiscstä; oikiasta kerstamlsesta. v. Riusauresta; hvwästä lah- riemuna, koffa te moninaisiin kiusauxiin tal>
jasta; wihan wahingoUisudesta. ui. Jumalan gette:
Ap T 5: 41.
Matth. 5-11,
sanan kuulemisesta, j» oikiasta Jumalan palweic>:
Ebr.
34. 1 Pet. 1: 6.
luxesta.
3. Tieten että teidän ustonne koettelemus
l.
Rom. 5:
Jumalan ja HERran lEsuxen wmkutta kärsiwälli syden:
t Kristuxen palwelia, Kahdelletoistakyml Pet. 1: 6.
(S s 3)
menelle sukukunnalle, jotka hajalla 04. Mutt»
'

,

«.

lakobus

326

P. Jakobin

Luk.

i.

i 6. Äikät exykö, minun rakkat welieni:
4. Mutta olkon kärsiivällisydellä täydellinen
työ, ectä te täydelliset ja kokonaiset olisitta, ja
17. Kaikkinainen hywä ando, ja kaikkinab
nen täydellinen lahja tule ylhäldä walkeuden
ei misän puuttuwaiset.
5. Murra jos joldain teisä wiijamra Isäldä, jonga tykönä ei ole muutosta f, eikä
puurruis, han anokan fita Imnalalda. jo- walkeuden ja pimeyden waihetusta.
San. l. 2: 6. loh. 3 : 27. 1 Kor. 4: 7.
ka jokaitzelle anda 'pxitrrraisesti, ja ei joima,
5an.!.,:;,«.
ja banelle anneran.
4/les. 14: 27. l. 46.1c». Mal. 3:6.
iuk.
11: 9.
Rom. 11: 29.
7,
8.
12.
Matth.
7:
29:
Jer.
,8.
l.
16.
on
Hän meidän synnyttänyt tahtonsa
5:
loh. 14: 13. 15: 7. lak.epailemarä;
jälkeen
anokan
totuuden sanalla *, että me uutiset HK>
ustola*
6. Murra
ne», luondokappaleistansi» olisimma. '10h.,:i».
meren
kaltainen,
epäile,
on
aallon
joka
sillä
13:3, 5. 1: Kor. 4: ,5. Gal. 4: 19.
joka tuulelda ajetan ja liikutetan.
l
16:23.
loh.
3:22.
iPet. 1: 23.
Mark. 11:24. loh.
1.5:14,15.
19. Sentähden, minun rakkat weljeni, oljokainen ihminen nopia kuulemaan, (mut7. Älkän ihminen luulko jotain HER- kon
ta)
hidas puhumaan ', ja hidas wihaan:
ralda
San. l. 17: »7. Syr. 5: n. i,.
8. Epäilewäinen mies hoyu kaikisa hänen
2Q. Sillä miehen wiha ei tee Jumalan ede,
nöyrä on, kehukan hä- sä sitä kuin oikein on.
Saarn: K 7: ,o.
9. Mutta »veli, joka
pangar
pois kaikkinaiSentähden
nen korotuxestansa.
kehukan)
ja
(se
saastaijus
*,
on
nen
taas,
kaikkinainen pahus *, ja
loka nkas
10. Ia
ocrakar
niinkuin
kukoisruohon
alendamisestansa; Sillä
wastan, joka teipois:i/
z,
ja
on
'Ps.,«:
katoman
5.
rvoi
teidän sielunm
f,
sä
isturerru
tus pitä hänen
§
12.
'Nom.
i;:«.
2.
102:
15.
auruaxi
siuura.
Ps. 103:
K 01.,:,.'
Ps.
Job. 14: Syr.
1
Kor.
1.
iPet.,:
18.
Luk.
z.n.
i
6.
31.
Kor.
14:
1z: 6.
7:
Ies. 40:
Nom.
1:
§
1
16.
1
lak.
4:14.
Pet. 1:24. loh. 2:17.
22. Murra olkar
siman rekiac, ja
11. Sillä Auringo nousi hellen kansi»,j,a kuiwaisruohon, jäsen kukkainen marisi, ja hä- ei ainoastan kuullat", pettain teitänne.
Matth. 7: 21, 24. iuk. 11: 28. Nom. 2:13.
nen kauneudensakatois; niin myös rikkan pi1 loh. 3:7.
lakastuman.
tä teisänsä
22. Silla jos joku on
kuulla, ja el
11. 12. Auruas on nnes zoka kluiauxen.
karsi*; silla kosta hän koereldu on, niin tekiä, hän on sen miehen kaltainen', joka ruuf, millisen kasivonsa speilisä kurkistele.
hanen pira elämän kruunun on, jotka
Matth. 7: 26. iuk. 6: 47.
jonga HERra niille lurvannur
17.
Job. 5:
24. Ia sittekuin hän itzensä kurkistellut on,
handa rakastawar.s
San. l. 3: 11. Ebr. 12:3. 1 Pet. 3: 14. niin hän mene pois, ja unhohta kohta millinen
l. 19:28,29. hän oli.
Ilm. K. 3:19. 1-Match, io: 22.
2:
K.
10.
8.
25. Mutta joka katzo wapauden täydelliseen
7,
Ilm.
2 Tim. 4:
Lakiin
*, ia pysy, ja ei ole unhohcawa kuulia,
kiusatan,
kengän
kosta
hän
sanoko
13. Älkän
etta hän lumalalda kiusatan; Sillä ei Ju- waan2:tekiä, tule hänen teosansi» autuaxi. f
12.
Matth. 5:19. loh. 13:17.
mala ole kiusaja pahuteen, ia ei hän keian »l.
*

*

se

se

*

se
saawansa.

.

'

„

«

.

sana

*

se

.

sanan

..

.

.

saaman

*

'

se

Mutta jos joku teistä näky Jumalinen
koffa hän
olewan, ja ei suista kieldänsä *, waan »viette14. Waan jokainen kiusatan,
ja
le sydämensä, sen Jumalan palwelus on turmalda himoldcmsa wietellän hukutellan.
siittänyt,
niin hän ha.
Ps. ,4: 14- I Pet.;:
lak. ;: 6.
15 Sitte kosta himo on
syndi
täytetty
27. Se on Isalle ja Jumalalle puhda»
simnyttä synnin; mutta kosta
on niin se synnyttä kuoleman. Rom s: ,z. ja saastatom Jumalan palwelus; oppia
26.

o,

*

,<,.
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Orwoja ja lasteja heidän murhei sansa, ja sinun pidä tappaman. Los et sinä huorin res,
iyensä saasiaromna mailmasa pitä.
mutta tapat, niin sinä olet Lain rikkojaxi tullut.
2 Mos. 20: 13, 14.
5 Mos. 5: 17.
2. Luku.
12. Näin te puhukat, ja nain te tehkät, niini. Jakob osotta, ettei pidä muotoa kayoman kuin ne jotka wapauden Lain kautta'pitä duo"l. 1:25. loh. ,2: 48.
uston asioisa jarakkauden harjoituxesa. v. Et- Mittaman. f
tei eläwä usto ole ilman hywitä töitä; sillä työt
13. Sillä armorom duomio pitä hanen
osottawat, jos usto on oikia el» ei.
päällensä tuleman, joka ei ole lauplurra
weljeni, älkät muodonkatzomisesa
*; ja laupius kehu duomiora
pitäkö ustoa meidän kunnian HERran tan.
Matth. <!: 1?. 1.i8:,f. Mark. n:, 5.
päälle.
luk. 16: 25. -Z-Match. 25: 21, 42.
lEsuxen Kristuxen
11. 14. Mitä
autta, rakkat weljeni, jos
2. Sillä jos teidän Seurakundaanne tulis
joku mies kandain kultasormusta, kiildäwällä joku
hänellänsä uston'? olewan, ja ei häköyhä
kuitengan
tulis
nellä
ole töitä Taitako usto hämyös
ryypuetettu;
waattella
Ia
syllä,
nen autuaxi saatta? "Match 7: »s. lak. 1:2,.
z. Ia te kahvisitta sitä joka kiildäwisä waatis. Mutta jos yxi weli taikka sisar alasti o»
hywäsja
ja puuttuis jokapäiwäistä rawindota.
on,
sanoisitta
hänelle:
tasa
lis,
teisa
istu
luk. 3: 11. IIOH. 3: 17.
ti: Ia sillä köyhälle sanoisitta; seiso sinä siel16. Ia joku täistä heille sanois : mengät raulä, taikka istu tasa minun jallvoisani:
4. Niin et te sila oikein ajattele, waan te hasa, lämmitäkät, jarawitkat teitänne; ja et
tuletta Duomarixi, ja teette pahan eroituxen. te kuitengan anna heille mitä ruumin tarlvet1 10h. ,: 18.
s. Kuulkat, rakkat weljeni, eikö Jumala ole ta: Mitä se heitä auttais ?
tämän mailman köyhiä walinnut', jotka usto17. Näin myös usto, jos ei hänellä töitä ole,
rikkatss ja waldakunnan perilliset owat, jon- on kuollu ltzesänsä.
ga l>än niille lupais, jotka händä rakastamat ?§
18. Multa sanokan joku: sinulla on usto, ja
I
Kor.
1
26.
minulla
on työt: Osota minulle sinun ustos siMatth. 5: 3. loh. 7: 48.
iSam.
§2M05.20:6.
nun
niin minäkin tahdon minun uskotöilläs,
fluk.i2:2i.
2:30.
San. l. 8:17. 1 Kor. 2: 9. lak. 1: 12. ni osotta minun töilläni.
6. Mutta te oletta häwäisnet köyhän Eikö
19. Sinä uffot että yxi Jumala on,
sinä
rikkat ole wäkiwallaiset teitä polkemaan, ja oikein teet: Perkelet myös
ustowat,ja wapisewat.
»vetämään teitä oikeuden eteen?
Mark.
Luk. 4: ,4.
pilkka
hywää
josta
20.
nimeä,
Mutta
tietä,
sitä
Gkö
he
sinä turha ih7.
tahdotkos
te nimetetyt oletta?
minen, että usso ilman töitä kuollut on?
2i. Eikö Abraham meidän Isämme töiden
8. Los te Kuningallisen Lain, Raamatun
jälkeen täytätte: Rakasta sinun lähimmätstäs, kautta wanhurstaxi tullut, koffa hän Poikanniinkuin itziäs, niin te hywin teette.
Isaakin Marille uhrais? 1 Mos ».- 9,
z Mos. 19:18. Match. 22: 39. Mark. 12:31. 22. Näetkös, että usto on myös »vaikuttaNom. 13: 8, 9. Gal. 5: 14. Eph. 5: 2. nut hänen tössänsä*, ja että usto on töistä täy1 Thess. 4: 9.
dellifexi tullut?
Ebr.
17.
jos
te ihmisten muotoa kcchotte *,
9. Mutta
23. Ia se Raamattu on täytetty, joka
niin te syndiä teette, ja rangaistan Lailda, niin- Abraham uffoi Jumalan, ja se luettin hänelle
kuin rikkojat. ) Mof. 19:15 5 Mof. 1:17. wanhurstaudexi *, ja hän kutzuttin Jumalan
ystälväxi.s *i Mos. 15: 6. Rom. 4:,.
l. 16: 19.
io. SiNa jos joku koko Lam pirä, ja rikGal. 3: 6. -s2Aika K. 20: 7. les. 41:8.
ko yhdesä, »hän on wikapää kaikisa.
lildich. 8:22.
te
Niin
näette, että ihminen töistä
5 Mof. 27: 26. Gal. 3: 10.
siis
24.
ii. Sillä se joka la>noi*: Ei sinun pidä watchurjtautbtuxi tule, ja ei Moastcmsa ust.osta>
huorin tekemän hän on myös sanonut : Ei
»s. Niin
*

s

,

s

was-

'

sano

se

sa

"

:

sen

:

sen

sa

«.

*

sen

*

>

«:

sano:
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25. Niin myös portto Rahab, eikö hän töidm kautta wanhurstautetuxi nähty', kosta hän
torjals newakojat,ia toista tietä heidän päästi
ulos? Jos. 2:1,21. 1.6: 23. Ebr. n:Zi.
26. Silla niinkuin ruumis ilman hengetä on tuollur, niin myös usto on ilman
*

röitä kuollur.

3.

tutu.

<l>petnxet l. Lurhan kunnian pvpnnön wa<
hingollisudesta, ja kielen oikein ja wäärin käyttamlsesta. v. Laiwallisen wiisauden noudatta-

misesta.

5 5 Luk.

Isää, ja sen kautta me myös kiroilemma ih.
misia, jotka Jumalan kuwan jälkeen luodut
owat.

1

Mos.

1:

26, 27. l. 9: 6.

yhdestä suusta kiitos jakirous käy u«
los. Ei sen niin, rakkat weljeni, oleman pidä.
ii. Kuohuko joku lähde yhdestä huogosta
io.

makiata ja karmasta wettä ?
i2. Taitako, rakkat weljeni, Fikunapuu
kanda Oliyä, taikka wiinapuu fikunita? Niin
ei taida myös yxikän lähde suolaista ja makia»
m wettä wuotaa.
11.13. Kuka wiisas ja taitama on teidän sea<

sanne,

se osottakan hywällä menollansa hänen

rakkat weljeni, jokainen pyytkö o- työnsä wiisauden siwepdesä.
pettäjänä olla, tieten, että me sitä suu14. Multa jos teillä on katkera kiilvaus *,
ja riita sydämesänne, niin alkät kerstako, ja
remman Duomion saamme.
2. Sillä moninaisisa me kukin puuttumma*. älkät »valehtelko totuutta wastan.
Rom. i, iz.
Multa joka ei puhela lange f, ss on täydellinen
n»ies, joka woi myös koko ruuminsa suistaa.
15. Sillä ei se ole wiisaus joka ylhäldä tullut
l.20: 9. Saarn.K.7: 21. IIOH. 1:8. on', waan maallinen, inhimillinen, ia per'i Kor 2: 6, 7.
Syr. 19: 16. 1 Pet. 3: 10» kelellinen.
Psi 34ja riita on, siellä on
1:
26.
16.
kmvaus
Sillä kusi»
lak.
panemma
myös
ja
me
sekaseuraisus,
kaikki paha meno.
hewoisten suuhun
3. Katzo,
i
Gal.
ja
että
meitä
koko
*,
kuulisit,
Kor.z:
5: 19, «o,
heidän
hs
suitzet
ymbäri.
ylhäldä on, se on
joka
se
me
käännämme
Mutta
wiisaus
Ps. n: 9.
17.
ruuminsa
puhdas,
myös,
siwiä,
kuinga
Laiwat
rauhallinen,
Katzo,
ehkä
suuret ensisti tosin
sitte
4.
täynä
laupiutta,
jaloilda
ajetan,
kuitengin
ja
ustowa,
hywiä
ja
tuulilda
owat,
hedelmihe
he käätän ymbäri »vähällä perälaudalla, ku- ta, eriseuratoin ja ulkokullatoin.
iB. Mutta wanhurstauden hedelmä rauhahunga se tahto joka sitä hallitze:
ja
kylwetän, niille jotkarauhan pitäwät.
myös
piskuinen
jäsen,
on
sa
Niin
kieli
5.
Gal. 6: 8.
kuitengin suuria asioita toimitta'. Katzo, wähä tuli kuinga suuren metzän se sytyttä.
4. Luku.
»Ps. 12:4,5. Ps. 73:8,9. San. l. 12:8.
Apostoli
1. Osotta
l. 15: 2.
lihallisten himoin wahingol6. Ia kieli on myös tuli mailma wääryt- lisuden. Ll Neuwo katumuxeen ja pyhään eläniitä jotka HERran tahdon
tä täynänsä; Niin on myös kieli meidän jäsen- mään, ill Nuhtele
jotakin aikoiwat.
syunhohdurella
ja
saastutta,
joka
koko
ruumin
seasa,
demme
lyttä kaiken meidän menomme, kosta se hel- I. Musta sodat ja tappeluxet tulewat tsidätl
seasanne? Elkö siitä' (nimittäin) teidän
Matth. 15:
19.
wetista sytty.
Mark. 7: iz, 20, 23.
himoistanne, jotka teidän jäsenisänne sotimat?
Nom, 7:
1 Pet.,: 11.
7. Sillä kaikki luondo sekä petoin että lin2. Te himoitzetta, ja ette saa sillä mitan *:
duin, ja kärmetten ja merellisten, tehdän lakiaja ette sillä lvoitä
n, ja on lakiaxi tehty inhimilliseldä luonnolda. Te kadehditta ja knlvatte,
ja
8. Mutta kieldä ei taida yxikän ihminen a- mitan: Te sodilta lappeletta,ia ei leillä niiJob. 35:
setta, sitä lewotoinda pahutta, kuolettawais- tän ole, ettet te nmänl. anokkan.
Ps. 66: 11. San 1: ,8. Jer. 11: 11.
ta myrkknä täynänsä.
*

:

;.

«.

*

'

,

*

'

«,

«:

»;.

*

Sen-kautta me kiitämme lumalata M
.

9.

.

.

Mik. z:

4.

»»

3. Te

5. Luk.
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saa,

errä ee kelxvor, joka wähäxi (hetkexi) näky, multa sitte kaw.
sen s les. 40: 6. 1 Kor. 7:31. 1 Pet. 1: 24.
eomasti anorra että te teidän himossanne
i loh 2: 17.
1.5:14
lak. 1:10.
'/«kulmassitta.
'M
tep
piti
erreko
te
teidän
15.
Mutta
huorac,
sanoman.Joo HGR4 Cc huorinttkiar ia
on wcha Ju- ra rahro *, ja me elämme, nim me tätä
da, errä mailman
sitä rahdomma rehda.
malara waftane Joka sii« mhw mailman roikka
Ap.
rule
T.
18: 21. 1 Kor. 4: 19. Ebr. 6t z.
n>ihamuolla,
Jumalan
hän
Mwä
8:8.
Rom.
1.17:14.
16.
Mutta nyt te kerstatta teitänne teidän
loh. 15: 1?.
hexi.
ylpeydesanne: Kaikki senkaltainen kerskaus on
Gal. 1: 10. 1I0H.2: 15.
Raamattu sano paha.
11.5. Eli luulettako, ettaasu,
jota
meisä
himoitze ka, 17. Sillä joka taita hywää tehdä, ja ei tee,
Hengi
turhaan:
Luk.,,: 47.
niin se on hänelle synnixi.
teutta wastan: ,^^'7.
6. Ia anda runsastl armon; sentähden hän
loh. 9: 41. Nom. i: 20, 21, z».
l.
17, 18, 23.
sano:
Jumala seiso ylpeitä wastan,2,:mutta
Matth.
nöyrille anda hän armon.
2

Te anorea ja et re
,

*

»:

«.

luk.

1:

52.

1

Pet. 5:5.

5. tukn.
7. Niin olkar siis Jumalalle alammalnuhtele rikkauden wäärin käyttämisset, murra wafiansiisokac Perkelettä', niin tä, l Jakob
ii.
sortuja kärsiwällisyteen. ui.
'Eph.
Neuwo
»7.
pakene.
4:
.'M,-?. paätörexi opetta kuinga
hän telsiä
wannomisisa, murheniin
han
Jumalara,
lahesi
Lähesiykär
8.
sa,
ja
esirukouxisa,
ilosa,
muiden neuwomtse»
reirä: puhdistakar kätenne «ftnneiser*,

05
ja perarkar reidän sydämenne

te

Zak.

kaximieliz.

sa

,

kungin tule iyiänja käyttä.

rikkat', itkekät ja ulwokat
teidän wiheljäisyttänne, jokateidän päälSa»», l.
»8.
9. Olkat surulliset, murehtikat ja itkekät*. lenne tulewa on.
ja
ilonne
itkuxi,
käändykön
Teidän naurunne
2. Teidän rikkaudenne olvat mädännet ',
Matth. 5: 4. Luk. 6: 2,
teidän waattenne owat koidellut:
murhexi.
19, 20.
10. Nöyryttäkät teitänne JumalanKaswo,n
Matth. 6:ja hopianne
kuldanne
owat ruos»
edesä niin hän teitä ylendä. Job. 22: ,9.
Teidän
z.
11.
les. 66: 2. luk. 14:
tunet, ja niiden ruoste pitä oleman teille todis11. Maitoinen toistanne panetelko, rakkat tuxexi, ja pitä syömän teidän lihanne, niinkuin
weljet: joka weljeänsa panettele, ja weljensä tuli: Te oletta rikkauden koonnet teillenne »viiduomitze*, se panettele Lakia, ja duomitze meisinä päiminä.
Lain. Mutta jos sinä duomitzet Lain, niin et
4. Katzo, työmiesten palkka, jotka teidän
sinä ole Lain tekiä, waan duomitzi. l.
maakundainne elon niittänet owat, joka peto»Match. 7:1. Rom. 2:
xella teildä pidetty on *, huuta; ja elonleikkait1 Kor. 4:5.
ten parut ja huudot owat tullet HERran Ze12. Yxi on lain andaja,joka woi wapahtaa baothin korwille.
Mos. 19: iz.
ja kadotta: Kuka sinä olet, joka toista duoml14,
Mos.
15.
Job.
5
24:
24: io, 11.
Rom 14: 4.
het?
elänet
oletta
maan päällä,
herkuisa
Te
m. iz Nyt hywin, te kuin sanotta: men- ja 5.oletta
pitänet *: ja teidän
teidän
hekumanne
gämme tänäpänä taikka huomena' siihen ell sydämenne syötellet niinkuin teuraspäiwänä.
ja wiettäkämme siinä yxl
siihen Kaupunaiin,
«Job. 21:13. iuk. 12: 19. l. 16:19,25.
ja
wuosi, tehkämme kauppaa, ja woitcakam6. Te oletta duominnet, te oletta tappanet
me.
*S«n. l. »?:i Luk. 12: iB.
tapahtu wanhurstan, ,oka ei ole teitä wastan ollut.
14. Jotka ette tiedä mitä huomena
11. 7. Niin olkat siis kärsiwäUisst, rakkat
Sillä mikä on teidän elämänne? Se on löyhkä* <Tt)
wel-

set.l-

'

les-

1: 16: 17, 18.
slak.i: 8.

1:

i. l^sHythywin te

'

»:

'

«

,

'

,
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Epistola.

HERran tulemiseen asti. Katzo, pel»4- Jos joku sairasta teidän seasanne, hän
domies odotca kallista maan hedelmätä, ja on kuhukan tygönsä Seurakunnan Papit, ja ne
kärsiwallinen siihenasti kuin hän
»varhaisen rukoilkan hänen edestänsä, »voidellen händä
ja hiljaisen saten.
öljyllä HERran nimeen.
5 Mos.
Mark. 6: i,.
14.
8. Niin olkat te myös kärsiwälliset,ja wahl. 16: 18.
wista at sydämenne; Sillä HERran tulemus
is. Ia Uston rukous paranda sairan, ja
lähesty.
ojenda hänen; Ia jos hän on syndiä
HERra
Älkät
weljet,
huoatko, rakkat
9.
toinen lehnyt, niin ne hänelle andexi annetan.
16. Tunnustakat toinen toisellenne teidän ritoistanne wastan, ettet te kadotetuxi tulisi;
Katzo, Duomari seiso owen edesä.
koxenna, ja rukoilkat toinen toisenne edestä,
ic>. Ottakat, rakkat weljeni, waiwan ja että te terwexi tulisitta, 'wanhurstan rukous
kärsiwallisyden esikuwa niistä Prophetaista*, n>oi paljo *, kosta torinen on.
jotkaHERran nimeen puhunet owat.
~1:5.
s
Elias
oli
Match. 5: 12.
ihminen niisä haluisa wikapää
17.
ii. Katzo, me
ne autuaxi, jotka kuin mekin, ja hän rukoili rukouxella ettei pikärsinet owat. Jobin kärsiwällisyden te olet- tänyt sataman; ja ei satanutkan maan päälle
ta kuullet, ja HERran lopun te nähnet oletta; kolmena wuotena ja kuutena Kuukautena:
sillä HENra on sangen laupias ja armolliiKun. 17: I. iuk. 4: 2Z.
nen, f
Job. I 11,
l. 42: 10
18. Ia hän taas rukoili, ja TaiwaS andol
saten', ja maa kaswoi hedelmänsä.
-x Ps. 103: 8.
m. 12. Ennen kaikkia, rakkat weljeni, älkät
1 Kun. »8: 4^, le.
wannoko, eikä Taiwan kautta eikä maan, ei
weljeni,
jos zoku teistä exyis to»
19 Rakkat
myös yhtän muuta »valaa *: mutta olkon tei- tudesta, ja joku palatais hänen:
dän puhenns, Niin, kuin Niin on, ja olkon
Matth. 13:13.
Ei, kuin Ei on f: ettet te ulkokullaisuteen lan20. Se riettan erra joka jynneisin palautgeisi.
Match. 5: ,4» ie. f 2 Kor. 17, ,8. ta, tiensä
si xvapahca sielut»
paljouden.
joku
kuolemasta,
peittä
syndein
seasanne,
ja
waiwaa
teidän
Jos
kärsi
13»
rukoilkan: jos joku on hywällä mielellä,
San. l. 10: 12. 1 Pet. 4: 8.

weljet,

saa

*

"

«:

'

sanomma

*

:

se

'

«.

*

se

'

,:

se

weisatkan wirsiä.

Eph. 5: 19.

se

P. Judan Epistola
Esipuhe.

Älyhän ludan Epistolasta on myös endisinä aikoina epäilty, että siinä niin outo asia pannan edes, nimit,
täin ylimmäisen Engelin riita Perkelen kansa Mosexen Ruumista, josta ei muisa Pääraamatuisa Sanalau löytä ; waan se ei taida tätä Kirjaa halwemmaxi tehdä. Sillä ludas Taddeus, joka oli yxi kah«
lxstaloistakiMmenesta HERran lEsuxen P. Apostoli, joka myös ynnä muiden kansa Heluntai päiwänä sai
pyhän Hengen ihmelliset LaKjat, ei ole suinqan ilman syytä, eikä Tiedota sitä Histonata Mosexen Ruumista tähän Kirjaansa wctä nyt sisälle: minkuin Mosexen Haiidasta on kirjoitettu 5 Mos. 34: 6. Muuton»
«n tämä Kirja niinkuin lyhykäinen Summa P. Petarin Toisesta Epistolasta Nuhtele niitä Tapoja, kuin Kris»
tittyin seasa owat wallan saanet, ja wahwista lumaltsia wastan wääräin Opetaitcen erhetyxiä.
,

:

»v. päätörexi neuwo ustowaisia kestinäiseen rakennuxeen,
ia kiitta Jumalala.
i. Apostoli ludas terwehtä kuyutuita pvbiä,
ja kehoitta heitä kilwottelemaan uston puo- I.
lEsuren Kristuxen palwelia, mutlesta, »vtettellöita wastan. »i. Rirjoitta wäaräin
ta Jakobin weli *, niille kuhmuille,
rangaistuxen
i.

Luku.

opettajain pahuden ja
Wtta «nokin ja Apostolitten

ui. tNuisennustuxia heistä.

jotka Isäsä

Jumalasi» pyhitetyt

owat,

ja

P. ludan
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»vapahdetut:
pilkkawat
io. Mutta närnät
ja lEsuxesa Kristuxesa
niitä joista ei he
f
«luk. 6:16. Ap.T. 1:13. 1- loh. 17: 11. milän tiedä;, waan mitä he luonnon kautta
1 Pet. 1: s.
tietäwät, niinkuin muut järjettömät eläimet,
Laupius
lisändykön
ja
ja
2.
niisä he turlmlduwat.
rauha rakkaus
2Pet.»: 12.
11. Woi heila! sillä he käylvät Kainin
teille!
tiel3. Te rakkat, että minulla oli suuri ahkerus lä,
svalkan
teille yhteisestä autudesta kirjoitta, pidin minä stähden, ja hukkuivat Koren kapinasi». §
sen tarpellisna, teitä kirjoituxella neuwoa, et- i Mos. 4:8. 1 loh. 3:12. -l-4 Mos. 22:7,21.
tä te uston puolesta kilwoittetisitta', joka ker»
2Pct.2:i.5. §4Mos.i6:i.
12. Nämät owat häpiapilkut' wierasna olleta Pyhille annettu on.
"PMi »7.
1 Tim. 1:18. l.6: 12» 2 Tim. 4:7.
sansa teidän rakkausaterioisanne, jotsa rawi4. Sillä muutamat ihmiset owat myös tzewat itziänsä pelkämätä: he owat »vedettömät
luikahtanet sisälle, jo muinen kirjoitetut* tähän pilwet f, jotka tuulelda ajetan ymbäri, patduomioon, jumalattomat, jotka meidän Ju» jat hedelmättömät puut, kahdesti kuollet, juu-'
malan Armon wetäwät haureuteen, jakieldä- rineusa rewäistyt ylös.
*2Pet.»:i,.
joka
ja
ainoa
San.
2
on,
Illmalan,
wäts
hallitzia
1.25:14. Pet. 2:17.
meidän HERran lEsuxen Kristuxen.
13. Meren julmat aallot, jotka heidän oman häpiänsä wahtuwat *, exywäiset tähdet,
»2Pet.2:i,3, 19.
s. Mutta minä tahdon teille muistutta, että joille pimeyden kauhius on ijankaikkisesti tähte sen kerran tiedaisitte, että kosta HERra delle pandu. f
'1e5.57:2°. -l-2Pet.2:i7.
Kansansa Egyptistä terwennä pelastanut oli, m. 14. Niin VN myös Enok seitzemäs Adamista senkaltaisista ennustanut ja sanonut:
hukkais hän sitte ne jotka ei ustonet,
'

*

:

4Mos.i4:2<). 1. 26:64. Ps. 106:26.
1Kor. 10:5. Ebr. 3:18,19.
6. Ia ne Engelir, jorka ei alkuansa piräner, waan annoit '«lön koronsa', on hän
kätkenyt pimeyteen ijankaikkisilla kahleilla,
päiwän Duomioon asti. f
sen
s
loh. 8:44. 1-2 Pet. 2:4.
7. Niinkuin Sodoma ja Gomorra*, ja ns
lähikaupungit, jotka sillä muotoa kuin hekin
huorin tehnet olit, ja muukalaisen lihan jälkeen
mennet, owat pannut muille opixi, ijankaikkisen tulen waiwaa kärsimään. 1 Mos. 19: ,4.
5 Mos. 29:23. les. 13:19. Jer. 20:16.
f. gö 40. Wal. w. 4:6. Hes. 16:49. Hos. 11:8»
Am. 4:11. luk. 17:29. 2 Pet. 2:6.
11. 8. Niin owat myös nämät unennäkiät, jotka lihan saastuttamat, hallituxetkatzowat ylön, ja Majestetejä pilkkawat.

suuren

HGRra rule monen ruhannen
*i Mos. 5:18. -t Dan: 7:».

hainsa kansa, f
Ap.T.i:n.

1

Thess. 1: ia.

Ilm. K.

1:

7.

2

Thess. 1:10.

if< Tekemään kaikkein huomiota", ja
rangaisimaan kaikkia jumalattomia heidän
sealansa, kaikkein heidän jumalattomain
töidensä tähden, joilla he pahaa tehner oxvar, ja kaikkea sitä kowaa, kuin ne juma-

lattomat
owar. f

ftndisir handa xvasisn puhunet
»Matth.2s:,i. ,Thess.i:7.
5 Matth. 12: 36.
16. Nämät owat napisiat ja walittajat, omain himoinsa jälkeenwaeldawaiset;Zja heidän
suunsa puhu röykiöitä sanoja *, ja he ihmettelewät ihmisiä, hyödytyxen tähden.
2 Pet. 2: 18.
17. Mutta te, rakkat weljet, muistakat nii,
2 Pet. 2: 10.
ta sanoja, kuin ennen meidän HERran lEylimmäinen
Engeli,
se
Mutta
Mikael
9.
kos- suxen Kristuxen Apostoleilda sanottin:
Ap.T. 20:29. 1 Tim. 4:1. 2Tim. 3:l.
ka hän Perkelen kansa riiteli" ja kampaili Moei rohjennut sanoa sen pilkan
l. 4:3. 2 Pet. 2:1. 1.3:2,3.
seren ruumista,
duomiota s, waan sanoi: HERra sinun ran18. Että »viimeisellä ajalla tulewat pilkkajat,
'Danioll,. Ilm.K.ut7.
gaistVN.
jotka jumalattomisa himoisansa waeldawat.
19. Nämät olvat ne, Mka eriseurat tekewät *,
-Z-2Pet. 2: ii.
*

:

«

(T t 2

lihalli-
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lihalliset, joilla ei Hengeä ole.
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*San.l.iz:
s l.y:io.

24. Murra hänelle, joka teidän woi wi«
astawarjella, ja asirra nuhcecoinna, kun-j- 1 Kor. 2.14.
niansa kastvoin «reen*, riemutta:
20. Mutta te, minun rakkani, rakendakat
Rom. 16: 25.
itziänne teidän kaikkein pyhimmän uffonna päälAinoalle
25.
wiisalle Jumalalle meidän
le, Pyhän Hengen kautta, ja rukoilkat, pi- Vapahtajallemme, olkon kunnia, ja Ma<
tain teitänne keskenännä Jumalan rakkaudesa. jesieri, ja walda, ja woima, nyc ja kaike,

Hest 14:7. Hos 4:14.

i.

Ia odottakat meidän HERran lEsuxen Kristuxen laupiutta ijankaikkiseen elämään.
22. Ia pitäkät se eroitus, että te muutami21.

ta armahdaisitte:

sa ijankaikkisudesa,

Rom.

Amen!

16:27. Eph. 3:20,21.

v..».

1 Tim.
ustowaiset ensimmäisen Seurakunnan ajalwarallisemmat olit, teit, HERran Ehtch

Ne

la, jotka

23. Mutta muutamita pelwolla autuaxi te- lista naulittuansa, aterian, erinomattain löyhäin wip
kisitte, ja temmatkat heitä ulos tulesta *, ja wotuxexi; jongakaltaistt ateriat kutzuttin Agapai, f.
wihatkat sitä lihalda saastutettua hametta, f 0. rakkaus ateriaxi; ja niihin tulit myös uskottomat ul>
1 Tim. 4:13,16. 1ak.
5:20. kokullaisudesa, ainoastansa hekumallisesti watzaansa täph
tämään.
t Ilm. K. 3-.4.
Pet. 1,.
,

Pyhän

»:

Johannexen Theologin Ilmestys
Esipuhe.

ennustuxet
Kristikunnasa. Muutamat owat senkaltaiset, jotka Prophetain kirjoituxlch
«M selittämät. Josta Pawali 1 Kor. 12: ja 14. ja myös mualla usemmasa paikasi, puhu. Tämä on kalkkein tarpellisin, joka pitä meillä jokapäiwä oleman, niinkuin se joka meille Jumalan sanaa opetta, Knsti«
kunnan perusta, ja uston edestä wasta. . Ia tärkimmästl, joka saarnawiran tuke, toimitta ja asetta.
Muutamat ennustawat tulewaisista asioista, joita ei Raamatusa ennen ole. Ia tämä on kolmilaincn:
Ensimmämen teke sen ymmärrettäwillä sanoilla ilman kumta. Niinkuin Moses, Dawid ja senkaltaiset muut
Prophetat Kristuxesta ennustawat. Ia niinkuin Kristus ja Apostolit, Antikristuxesta ja »ääristä opettaista, le.
Toinen teke sen kuwilla, pane kuitengin sen tygö selityxen ymmärrettäwillä sanoilla. Niinkuin Joseph
selitti, ja Damel sanoi sekä unet unet että näyt.
Kolmas tekv sen ilman sanoita ja selitystä, ainsasian tuwain kansa. Niinkuin tämä Ilmestys Kirja, ja
löytän

monen pyhän

miehen unet, näyt ja kuwat tekewät, jotka he owat P. Hengeldä saanet. Niinkuin Petari Aposiolitten Teoisa, l. 2. 17. «. Joelista saarna: Teidän poikanne ja «yttärenne pita ennustaman, ja teidän
nuorllkatsenne pita näkyjä näkemän, ja teidän wanhimbanne pitä unia unexunian. Ia niin kauwan kuin senkaltainen ennustus ei selitetyxi ule, ja ei saa wahwaa selityt»,, niin se on mykkä ja salattu ennustus, ja ei ole
wielä tullut hyöbytyxeen ja hedelmäänsä, luin sen Kristikunna»a saattaman pitä.
Niinkuin myös tämän Kirjan kansa on tapahtunut: Moni on sitä koetellut, ja ei kuitengan ole mitä»
wahwaa tähän päiwään asti löytänyt. Moni taas on mo da sopimatoinda «siata omasta päästänsä siihen kehrännyt. Senkaltaisen mrhan selityxen tähden ja salatun nmmarryxen lähden, olemma me myös tähän asti
sen andanet sillansa olla.
Kuitengin, että me mielellämme tämän päälle tahdoisimma wahwaa selitystä: tahdomma me muille,
joillakorkembi Hengi on, anda tilan sitä ajatella, ja meidän ajaturemme »nyös tiettäwäxi tehdä. Nimittäin
nam: Että tämä «m tulewaisten asiain mesiys, erinomaisesti Kristikunnan layestswäisesta murhesta ja onnetselitystä löytä: Jos ne asiat ja waiwat, jotka
tomudcsta: pidämme parhana ja waywiwbana tienä oikiata näkyihin
pannan, ja myös itze
tapahtunet
owat. Historiasta näihin
suuta
tähän asti Kristikunnasa
sanoihinhylkämättömänä
sowitetan. Los ne toinen toiseensa sopiwat, niin taitan pidettä wahwana, eli kaikkein wähimmä?
selitysnä.
litan,
Me pidämme siis, niinkuin itze Textikin sano, ne kolme ensimmäistä Lulua, jotka niisiä seitzemästä Asia»,
Seurakunnasta ja heidän Eugeleistänsä puhuwat, yxikertaisesti llmoittawan, kuinga heidän siihen aikaan käwi,
ja nmwowa», heila, eli niin pysymään ja enänemään, eli myös parandamaa» itziänsä. Paitzi sitä, opimma
tantta, Engeli, pitä tästälähin nmisatin kuwisa ja nayisä, pmmartälnän
«e Mä, että meidän stn

sen

se

sanan

suuren

PisM
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Pispat ja Opettajat Krisiilunnasa, muutamat hywät, niinkuin Pyhät Isät ja Pispat, muutamat pahat,
niinkuin wäärät opettajat ja Pispat. Joista tasa Kirjasi» enä puhutan luin muista.
Neljännesä ja wiidencsä Lugusa kirjoiteta», kolo Kristikunda jonga senkaltaisia tulewaisia murheita j« wa«w«ja kärsimän piti. Siinä owat 24. wanhinda Jumalan edesä, (se on- kaikki Pispat ja Opettajat yxim»ellsesii), Ustolla kruunatut. Jotka kiittäwät Kristusta Jumalan Karitzata kandeleilla (st on, saarnalla) »a palwelewat händä kuldamaljoilla täyllänsä smtzutusta, (se on, rulouxia ja anomuxia)- Nämät kaikki Kristittyin
.

...

lohdutuxexi, että heidän pidäis tietämän Kristikunnan wielä senkaltaisssakin waiwoisa woima,'ansa pl'syw«nKuudennesa Lugusa rupewat tulewaiset waiwat. Ja ensin ruinnilliset Niinknin »vaino «naillnalllselda
Esiwallalda, jola on se kruunattu ratzasmies joutzinensa wallian hewoisen päällä. Niin myös sota ja we«n
wnodatus, joka on se Ratzasmies miekkoinensa rustian hewoisen päällä. Niin myös kallis aika »»naita.jota on se Ratzasmies waaloinensa mustan hewoisen päällä. Niin myös, rutto ja paisumat, joka on st Ratzasmies kuoleman luwalla hiirenlarwaisen hewoisen päällä. Sillä nämät neljä waiwaa, noudattamat
:

«lati kiitämättömiä Jumalan sanan ylönkatzoita, wielä muillakin häwityxillä ja HaUituxeu muutoxllla wumelNiinkuin tämän 6. Lugun lopulla tietä annetan: jota myös Martynlten sielut huudollan-

päiwään asti.
see»waatlwat.

sa

....

tasa
moninaiset wäärat opetuxet.
Ctta
Engelita
näytetä»,
neljä
pahaa
ne
estä.
ja
kuwa,
mcrkike,
taas ensin
lohdutus
lusa Engeli Kristityltä
taas wahwana oldaisin. Kristityillä olewan wäärain opettajain alla muutamia hywiä Engeleita, ja puhdas
Jumalan sana. Niinkuin myös Engeli suikutnsasnalla, ,'e on, rulouxella, tietä anda. Senkaltaiset l,ywat
Engelit owat P. Isät, niinkuin Spiridion, Alhaunsius, Hilarius, ja Nisenan c°nMi»in muiden senkaltaisten kansa
Ensimmäinen paha Engeli on Tatianus Enki-aUtereinsä kansa, jotka kielsit Awioskästyn, ja tahdoit hy«
wisiä töistä autuaxi tulla niinkuin ludalaiset. Sillä tekopybydcn oppi oli ensin Ewangeliumita wastan tulema, joka myös wiimeiscx-i pysy -Ia saa kyllä ainijan wasiuutisia opettaita ja wasinutisis nimiä. Niinlum Pe7. ja 8. Lugusa rupe hengellisien waiwain ilmestys, kuin owat

lagianit, :c.'

........

Toinen on Marsion, Kaiaphrygereinsa, Manikereinsä, ja Montanistereinsä, »e. kansa, jotka heldän
hengellistä
ylitzen laitkin Raamatnja kerskaisit, ja samoisit niinkuin tama palawainen wuon Talwan
ja maan wälillä, niinkuin meidän aikana»»» Mmltierus ja muut liuluitziat.
ja järjen lautta on Raamatun saastuttanut ja turmellut. Nummn
Kolmas on Ongenes, joka
«ybs BcKc>i2»ici !>««!>««. tlinen tätä päiwää tehnet owat.
Neljäs on Nowatus, «athareinsä kansa, jotka kielsit langennuilda katumuxen ja parannuxen, ja tahdoit
muiden suhten olla puhtailmnat. Josta Laisia olit myös Donatistent. Mutta meidän hengelliset owat lik»
kaikki nämät neljä. Oppenet, jotka Historiat tietäwät taitawat tämän lyllä todistaa. Sillä pitlaxi tulls ka,t«
kia luetella ja osotta.
9. ja io. Lugusa alla täysi tusta, jonga suhten sekä ruumiilliset että hengelliset waiwat, joista tähän astl
puhuttu on owat ainoasta leikki ollet. Niinkuin Engeli 8. lugun lopulla itze tiettäwäx» tele: Kolme walltus weeta
pitä tuleman, jotka weet ne muut kolme Engelitä, nimittäin, wiides, lundes,ja seitzemäs pita toinlittama»,, »a
sillansa mailma on loppnwa. Täsii tulcwat sekä hengelliset ja ruumilliset wainot toloon, joita pita kolme oleman: «nsnnmäinen suuren, toisen suuremman, kolmannen kaikkein suurimman.
On siis ensimmäinen wc se «viidesEngeli, Arius, se suuri »väärä opettaja ja hänen Kanfoillisenm, jotka
niin julmasti owat Kristikundaa kolo mai!,nasa waiwannet, että Texti tasa sano: Hurstat ihmiset olisit ennen
kuollet, kuin senkaltaista nähnet, ja piti tuitengin näkemän ja ei kuoleman, l. 9- t>. la, lan sano- Cngeli
helweiistä, joka häwittäjäxi kutzutan, on heidän Kuningansa, v. 11. niinkuiu hän tahdots sanoa: itze Pcrlele
heitä aja. Sillä e» he ole ainoasi, Hengellisesti, waan myös ruumillisesii »niekalla oikeita Kristityttä »vainonnet. Lue lirjoituxia Aviaucltin »nenöistä, niin sinä kyllä tämän kuwan ja sanat ymmärtä taidat.
Cotncn «ve on kuudes Engeli, se häpemätöin Mahometh joukkonsa Sarascniläisten kansa. Jotka molem,
»at heidän opetuxellansa ja »niekallansa owat Krijnkundaa paljo wa-.uonuet. Sitte myös sen Engelm kansa,
(että tämä wc sitä suuremmaxi tulis) tule se wäkewä Engeli, Taiwan Kaarella ja karwalla Kirjalla-S< on se
pyhä Paawikunda suuren lmigellisydensä paistella. Jotka Templi», säädyillänsä «nittawat ja käsittäwat, sysa«
wät Kllorin siitä ulos, ja Asettamat sen siaan Kirkon hahmon, eli ulkonaisen pyhyden.
ii. ja 12. Lugusa tuodan «des senkaltaisten pahain »vaiwain seasa kaxi lohdutus luwaa: »M kahdesta
Saarnajasta, ja toinen rastasta waunosta, joka poikalapsen ilman Lohikannen suosiota synnyttä. Joka aawlfia
että muutamat hywät Opettajat jaKristityt pitä «vielä sillekin oleman, sekä niiden lahden edellisten wccn alla,
ja sen tulewaisen kolmannen ween alla. Ia ne taxi «viimeistä weeta sainowat toinen toisensa kansa, ja hyotryrvat
VlinleinKristikunnan päälle yhtä haawaa, ja »»iin Perkele potkaise niilnciseldä pohjan pois tynnyristä.
Txle M 13. Lugusa (niistä seigemäftö Engelistä stn »viimeisen soittamisesta, jok» il. Lugusa soittamaan
n»pe»s
<T t 3)

menoansa
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.
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seitzemannen Engelin työt. Se kolmas wc, nimittäin Paawillinen Keisarin Waldakunda. ja seKejTasa saa Pacnvi myös mailmalliscn miekan haldunnsa, ja e» nyt ainoastansa wallitze Kirjalla, siinä toisesa weesa, maan »nyös miekalla siinä Kolmannesa weesä. Niinkuin he Paanulla olewangin kerskawat sekä hengellisen että mailmallisen »niekan.
Täsä owat nyt ne kaxi eläindä, yxi onKeisarin waldakunda setvinen lahdella sarwella on Paawin walda,
lnnda. Joka nyt «nyes on mailmallisexiWaldakunnaxi joutunut, kuitengin KristuxenNinien paistella. Sillä
lvaawi on sen häwinnen Romin waldakunnan taas ratendanut, ja Grekiläisildä Saxalaisille saattanut. Ia on
pikemmin Romin waldakunnan kuwa, luin itze ruumis, niinkuin se ollut on. Kuitengin anda hän tälle tumalle hengen ja elämän, niin että sillä w.elä nyt on hänen säätynsä, oiliat jäsenet ja «viratpa jollakin ta-,
,-npeis sen)

f,» illinenPaawikunda.
i

;

walla wahwana p.sy. Tämä on se kuwa, joka oli haawoitettuna ollut, ja jällen terwcxi tuli.'
Mutta mitä kauhistusta, ja wahingota senkaltainenKeisarillinen Paawikunda on tuottanut edes, ei taita
ensingän luetelda. Sillä ensisti on mailma hänen Kirjansa lautta tullut täytetyxi epäjumalan pallveluxella,
Klomreilla, Hiippakunnilla, Pyhillä Pelagrimein matkustmnisilla. Kiirastulella, aneilla, huorudella, ja
muilla epälukuisilla menoilla ihmisten töistä ja opetuxista, «. Sixi toisexi, kuka woi luetella, kuinga palj»
»verta, »nurhaa, sotaa ja kauhiutta Paawit owat nostanet ja tehnet, selä siinä että he owat itze sotinet, ja siv
nä että he owat Keisarit, Kuningat ja Päämiehet toinen toistansa wastan kehoittanet.
Tasa Perkelen wiimeinen wihaa saa mallan ja toinen toisensa kansa famo. Idäisellä maalla toinen we,'
Mahomet ja Sarasenlläiset: täällä Lännesä kolmas wc Paawikunda jaKeisarin waldakunda. loidenga tykö
niinkuin hywäänPiioon, tule myös Turkki, Gog jaMagog, niinkuin 20. Lugusa on sturawa. Ia nm tule
Kristikunda kolo mailmasa ja joka tahwolda wäärällä opctuxella ja sodalla. Kirjalla ja «niekalla kaikkein lau-,
hiammasti ja surtiammasti waiwatuxi. Tämä on »nuppu pohjasi», ja winneiuen waiwa. Sitte seurawat lohdutus luwat: laittein senkaltaisten waiwain lopusta.
14. Lugusa rupe Kristus ensin hänen suunsa Hengellä (niinkuin Pyhä Pawali 2 Thess. 2: 8. sano) kuo,
lettamaan hänen Antilristuxeusa. Ia tule Engeli Ewangeliumilla, sen wakewän Engelin katkerata Kirjaa,
wastan. Ia taas seisowat Pyhät ja Neitzet Karitzan ymbärillä ja oikein saarnawat. Jota Ewangeliumit»
Engelin ääni, että Babylonin pitä kaatuman, ja »'en hengellisen Paawikunnan häwiämän. >
seura sen toisen
Wielä seura, että elonaika pidetän, ja ne jocka Paawin waldakunnasa Ewangeliumita wastan paatuuenapysywät-, pitä Kristuxen Kaupungista heitettäinän nlos, Imnalan wihan kuurnaan. Se on- He tulewat Ewangeliumin lautta, »»iinluin Kristikunnasta eroitetuxi, Duomitut Jumalan wihaan, jota on päljo, ja kuur-,
na anda paljo we«a. Taita myös kyllä wielä meidän Spndeimme.ana.ararangaistus ja duomio käsisä olla,
joita ylön monda ja aiwan kypsiä on.

Sitten 15. ja 16. Lugusa tule

seitzemän Engelitä seitzemällä maljalla.

SilloinEwangelium kasiva, ja

Paawin waldakunnan päälle kaikilda äärildä karka monen oppeuen ja hywänSaarnamiehen kautta. Ia niin
eläimen istuin. Pannun woima, tule pimexi, waiwaisexi ja ylönkatzotl»xi. Mutta he »vihastuivat kaikki, ja
itzenfä urhollisesti warjelewat- Sillä kolm<Sammakkota, kolinesaastaisia hengeä käywät Pedon suusta, ja niillä,
Klmingat ja Päämiehet Ewangelimnia wasian lehoittau at. Mutta ei se mitan auta: Heidän Sotansa on
Harmageddonin tykönä. Nämät Sammakot owat Sophistat: Niinkuin Faber, Ekksius, Emserus,
jolla
«.

paljo hlmtawat E«vangeliu«nia wastan, ja ei kuitengan mitan toimita: waan Sammakkona pysywät.
i?. Lugusa Keisarillinen Paawikunda. jaPaawlllinenKeisarin walda aina alusta niin loppuun, yhdesä kupannan edes. Ia on lyhykäisesti kirjoitettu, ettei st sillen mitan ole. (Sillä wanha Romu» Waldakun-1
da on jo aikaa pois, ja on tuitengin että wielä on muutamita maita, ja Romin Kaupungi): Ta»a pannan
edeS senkaltainen kuroa, niinkuin pahanteliä julkisesti oikiuden eteen dnomitta paunaisin. Että tiettäisin
ga tämä Peto pitä myös jo pian duomituri, ja niinkuin Pyhä Pawali sano, Kristuxen tulemisen Ilmestnren
kautta häwitetyxi tuleman. Jota myös (niinkuin hän Textisä sano,) Paawikunnan Holhojat alkawat : Jolta
sitä, niin nyt warjelewat että ne Hengelliset pian alastoinna istuwat.
iB. Lugusa st hämitys alka, ja hänen jalo koreudensa kukistu, ja Hiippakundain ryöstäjät, Prebendin»varkat ja Kortisanerit lakka«vat. Jonga tähden piti myös Romi ryösteltämän, ja hänen omat warjcllus Her-

wasa

,

ransa

hä«vityxen aluxi hänen päällensä karkaman.
Ei he sictekän lakka etzimasiä, lohduttamasta, warustamasta ja »varjelemasta itziänsä. Ia niinkuin hän,
sano, kosta ei he Raamatuilla ja kirjoilla enä taida, ja sammakot huutamasta lakkawat: rv»
tasa 19. Lugusa
pewat be täydellä todella siih.n, ja tahtowat sen wäkiwallalla tvlmitta, kooten Kuningoita m Päämiehiä so»
Ajaja, jota Jumala» Sanaxi tutzutan, »voitta,
taan. Mutta he loukkawat itzensä: Villa walkian
siihen asii luin sekä Peto että Propheta kiinniotetan, ja helwettn» heitetän..
Että nyt kaikki na» ac meneiwwat, tule siis 20. Lugusa se wtimeinen siemen Gog ja Magog, Turkki, ne
rustiat ludalaistt, jotka Satan, joka ennen tuhannen wuotta on sangina ollut, ja tuhannen »vuoden per.stä
taas
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taas mallallensa pääsnyt, myötänsä tuo. Mutta heidän pitä hänen kansansa pian myös siihen tuliseen lärween menemän: Sillä me pidämme tämän kuwa», olewan pannun Turkin tähden, niinkuin niitä endifistö,
erinomaisen. Ia että tuhannen wuotta jo siihen aikaan alivoit, kuin tämä Kirja kirjolleni,,, ja myös Perkele silloin sidotlin. Et kuitengan luku taida niin tarkasti kaikkia minuteja osotta. Turkkia seura kohta wii«leineu duomio, tämän Lugun lopulla, niinkuin Daniel. 7: 26. myös tietä anda.
Wiimeiseldä2i. Lug. wiimemen lohdutus kirjoitetan, että se P. Kaupungi pita täydellisesti walmiirettaman ja minNun morsian iMlkaitklsiin häihin mietämän, ja että Kristns on ainoa HERra, ja kaikti jumalat-

tomat duomitut Perkelen

kansa helwettiin menewät.
Tällä Velityxellä me taidamme tämän Kirjan meillemme hyödyllisen tehdä ja hywäxemme nautita. Ensin lohdutuxexi: sillä me tiedämme ettei yxikän woima el, walhe, ei yxikän tieto eli pyhys, ei yxikän waiwa
eli murhe taida Kristikundaa woitta: Waan se on wiimein womawa.
Toisen kerran neuwon sitä suurta, »vaarallisia, ja moninaisia pahennusta wastan, luin Kristikunnasa ta-

se

pahtu: Sillä että niin woimallisen wallan ja paisten piti sotima» Krlsiikundaa wastan, on peräti ilman yhdetäkän muodota monen murhen, »väärän opin, ja muun heikkouden kauna salattu, että järjen ja luonnon on
luopu ja pahene hänestä, ja kutzu
mahdotcin Kristikundaa tuta: Waan
Kristilllscxi Kirkoxi, joka on
Kristillistil Kirkon pahin wihollinen, ja kutzu «e duomituxi ja wäärixi opettaixi, jotka oikiasta Kristillisestä Kirkosta owat. Niinkuin tähän saaliaPaawin ja Mahomctin alla, ja kaikkein määräin opettajain tykönä on tapahtunut- ja niin tämän Ärtikuluxen kadottamat- Minä uston yhden pyhän Kristillisen Seurakunnan. Niinkuin nytkin muutamat, jotka wnsatolewanansa owat, tekewät: että he näkewät wäärän opetuxen, eripuratsuden ja moninaisev puuttumuxet, ja että monda wäärää, ja pahaa Kristittyä on: duomitzewat he kohta ja
wapasti, ettei- yhtän Kristittyä ole- Sillä he owat kuullet, että Kristittyin pitä oleman, pyhän, rauhallisen,
yximiclistn, rakkan ja hywäntapaistn Kansa»,: Sentähden he lunlcwat ettei yhtän pahennusta, ei yhtän wäärää oppia, eitä yhtän puuttumusta oleman pidä, waan päänänsärauhaa ja h»wää tapaa.
Näiden pitä tätä Kirjaa lukeman, ja Kristikundaa toisilla silmillä katzeleman, ja ei järjellä. Sillä tämä Kirja (luulen minä) näyttä kyllä kauheita ja julmia petoja, peljättäpia ja wihaissta Engeleitä, häwittäwäisiä ja waralllsia waiwoja. En minä tahdo puhua niistä muista suurista wirheistä ja puuttumuxista, jotka
kuitengin kaikki Kristilunnasa, jaKristittyin
ollet owat Että tosin senkaltaiset menot kaiken järjen Kris»
tikuunasta peräti kadottawat. Me me näemmä siis tästä selkiästi, kuinga tauhia pahennus ja puuttumus on
ennen meidän aikojamme ollut: kosta Kristikunda kuitengin parhain oleman luultin: että meidän aikamme
suhten olis kullaisexl wuodexi tuettapa. Etkös luule Pakanain itziänsä siitä pahendanen, jaKristitpt wastahakoisna, iltiäuä ja riitelewäisnä Kansana pitänen?
Tälliä kappale: (Minä uston yhden pyhän Kristillisti, Seurakunnan) on niin hywin uston kappale kuin
muutkin, jonga tähden ei järki ta;da sitä tuta: waikka wielä kaikki ncnäklasit stn päälle pannaisin, kyllä Perkele stn pahennuxella ja eriseuralla peittä taita, niin että sinun pitä itzes siitä pahendaman. Jumala myös
taita kaikkinaisella wirhellä ja puuttumuxella
salata, että sinä siitä "hokarixi tulet, ja määrin siitä duomi-

sen

se

seasa

sen

"

»

sen

tzet. Ei se tahdo nädtä, waan ustotta: Mutta usto on niistä, kuin ei nähdä, Ebr. 11 :i. Ia hän laula
HERransa kansa myös tätä wirtä: Autuas on se joka ei pahene minusa. Kristitty on kyllä itzellänsä salattu,
niin ettei hän omaa pyhyttänsa ja hywiä tapojansa näe: Waan näke ainoasti kaikki wiloja ja saastaisutta itztsänsä: ja sinä olet wiisas olewanas, ja tahdot nähdä Kristikunnan sokialla järjelläs ja saastaisilla silmillas.
Tärkimmasii: meidän pyhydemme on Taiwaasa, kusa Kristus on ei silmäin edesä tasa mailmasa, niinkuin myytäwä kalu Turulla. Sentähden anna pahennuxen, eriseuran, wäärän opin ja puuttumuxet olla,
ja tehdä mitä he woiwat: kosta Ewangeliumin sana ainoasti meidän tykönämme puhtana pysy, ja me siitä
paljo pidämme ja sitä rakastamme: niin meidän pitä tietämän, että Kristus on meidän kansamme jatykönämme,
jos wielä kaikkein nurjammasii käy. Niinkuin me läsa Kirjasa näemmä, että Kristus, kaikkein waiwain, pe-

tein ja pahain Engelitten

1.

seasa,

on kuitengin

Luku.

hänen pyheinsa kansi,
I.

ja tytönä, ja

saa wiimein woiton.

Kristuren Ilmestys, jonga litlEsuxen
mala hänelle andoi, ilmoitta palwel-

I. Johannexen oma iksipuhe Ilmestyskirjasjoillensa niitä kuin pian tapahtuman
tansa, ja terwehdys Asian Seurakunnille, n. pitä:
Ia on tiettäwäxi tehnyt, ja lähettänyt
Ruinga hän pntmoren luodosa ollesänsa kuule
Engelinsä
kautta Palweliallenft» lohannerelle:
Rristuren kansansa pnhurvan, ja saa kästyn kir2.
joitta in. Näke Rristuren kultaisten kyntiläMJoka todisti Jumalan sanaa,ja ja set, tokästyn
milä hän
kestellä,
distuxen,
ja
kirjoittataas
lEsuresta Kristuxesta,
kain

saa

nähnyt oli.

3. Au-

P. Johannexen

336

i. 2.

Lut.

z. MiMas on se, joka luke, ja ne jotka kuu- sa, ja Thyathirasa, ja Sardisa, jaPhiladel1. 8. 1.2, :,;.
lewat-Prophetian sanat, ja pitäwät ne kuin phiasa, ja Laodiseasa.
läsnä,
kirjoitetut
on
owat;
aika
ill.
12.
minä
äändä katzos
käänsin
sitä
siinä
Ia
sillä
puhui;
kuin
maan
minun
kansani
Ia minun
iPet.4:?. lak.s:
"1.22:7. -l-Rom.i3:ii.
8. Ilm. K. 2:10.
käätesäni näin minä seitzemän kullaista Kynti»
'

»

,:

4. Johannes niille seitzemälle Asian Seura- läjalkaa:
kunnalle: Armo olkon teille jarauha, sildä jo13. Ia niiden kullaistenKnntiläjalkain kestelo
ka on, ja joka oli, ja joka tulema on *: ja la ihmisen Pojan muotoisen f, »vaatetetun
niildä seitzemäldä Hengeldä f, jotka hänen is- pitkällä hamella, ja »vyötetyn rinnoilda kullat'1.,:i. f Hes. 1:.6.
2 Mos. 3:14.
sella wyöllä.
tuimensa edesä owat :
l.i6:g.
K.
Dan. 7:13. Ilm.K. 14:14.
Ilm. 3:1. 1.5:6.
Ilm.K. 11:17.
joka
Kristuxelda,
uffol-ja 14. Mutta hänen päänsä ja hiurensa olit
5. Ia lEsurelda
ja
todistaja
on*,
walkiat, niinkuin walkia willa, ja niinkuin
esikoinen kuolleista f,
linen
§:
joka
meitä
Kuningasten
Päämies
maan
lumi: Ia hänen silmänsä niinkuin tulen liekki:
Dan. 7:9. Ilm. 19:12.
rakasti, ja on meitä roerellensä meidän synneisjalkansa walandowasten kaltämme pesnyt: §§ 'Ilm. K.;: 14. 5 1Kor. 15:2o.
Ia
hänen
is.
§Ilm.K.i?:i4. §§Ap.T.20:28. Ebr. 9: taiset, niinkuin pätzisä palawaiset: Ia hänen
12,14. 1 loh. 1:7,9. Ilm. K. 5:9.
äänensä oli niinkuin paljon weden kuohina.
Papixi
ja
Kuningaxi
6. Ia teki meidän
16. Ia seitzemän tähteä olit hänen oikiasa kahumalan ja hänen Isänsä edesä: Hänelle ol- desänsa *: Ia hänen suustansa käwi ulos karikon kunnia ja walda ijankaikkisesta ijankaik- teräinen terawä miekka f, ja hänen kasivonsa
«iPet. 2:5,3.
niinkuin Auringo paista hänen woimasansa.
kiseen, Amen!
l.
20:6.
K.
Ilm. 5:10.
-t-1e5.49:2. Eph. 6: 17. Ebr. 4:12.
ja
jokaipilwein
kansa,
tule
hän
Ilm. K. 2:12,16. l. 19:15,21.
7. Katzo,
näkemän,
jotka
ja
ne
pitä
hänen
17. Ia kuin minä hänen näjin, langeisin initzen silmän
ja
maan
owat;
kaikki
nä
pistänet
sukuhänen jalkainsa eteen niinkuin kuollut; Ia
händä
f
kunnat pitä parkuman. Niin, Amen !
hän pani oikian kätensä minun päälleni, ja sa»1e5.3:13,14. 1 Thess. 1:10. Dan. 7 .'l3. noi minulle: Ha»pelka*, mina olen ensim19:37. mäinen ja wiimeinen; f
Matth. 26:64. -i/ Zak, 12:10. loh.Loppu
*,
ja
ja
Alku
O,
Minä
olen
A
*Dan.B:iB. l. 10:10. 51e5.44:6.
8.
joka
ja
joka
joka
on,
oli,
HGRra,
18. Ia eläwä *, ja olin kuollut, ja katzo,
minä olen elawa ijankaikkisista ijankaikkirulewa on, kaikkiwaldias.
K.
21:6.
Amen! Ia minulla on Helwetin ja
»les. 41:4. 1.48:i2. Ilm.meljenne,
teidän
ia kuoleman awaimet.f Rum. 6: 9. 5 Job. 1-: 14.
11. 9. Minä Johannes
ja
ja
kärwaldakunnasa,
P5.63.-21. Ilm. K. 3:7. l.2v:i.
osallinen' waiwasa
siwällisydesä, lEsuxesa Kristuxesa, olin siinä 19. Kirjoita mitäs nähnyt olet, mitä nyt on,
ja mitä tästä lähin tapahtuma on.
luodosa joka kutzutan Patmos, Jumalan
20. Se salaisus niistä seitzemästä Tähdestä,
nan, ja lEsuxen Kristuxen todistuxen tähden.
Nom. 8: i?» Phil. 1:7. 2 Tim. i : 8. kuin sinä minun oikiasa kädesäni nähnyt olet, ja
l. 2: 12.
ne seitzemän kullaista kyntiläjalkaa. Ne seitzeyhtenä Sunnun- män Tähteä owat niiden seitzemän Seura10. Minä olin Hengesä
äänen, kundain Engelit ": ja ne seitzemän kyntiläjaldaina,ja kuulin mmun jäljesäni
-1.4:2.
kaa kuin sina nähnyt olit, owat seitzemän Seuniinkuin Basunan,
O,
'Mal.,: 7.
A,a
ensimmäi- rakundaa.
11. Sanoman: Minä olen
kirjoita
näet
kirnen ja »viimeinen*: Mitäs
2. tUkU.
jaan, ja lähetä Asian Seurakunnille, jotka
ja
Smyrnasa,
Pergamo,
ja
owat,
Ephesosa
Miti lohannexeu käfietän kirjoitta Seura»
'

'

s

se

*

*

sano

seen:

'

sa-

*

suuren

,

Ku»

Ilmestys.

Luk.

kundam Engeleille,
sa. il. Smyrnasa.

se on Opettaille

1.

«l. Pergamosa.

Vpheso>
iv.

Lhy.

atirasa.
1. Kirjoita Epheson Seurakunnan Engelille:
"V Näitä sano joka niitä seitzemää Tähteä pitä oikiasa kädesänsä.joka käy seitzemän
l. i :
kylläisen kyntiläjala» kestellä:
työs
ja
tekos,
ja sinun
2. Minä tiedän sinun
pahoja:
kärsilvällisydes, ettet sinä woi kärsiä
sina olet niitä jo kiusannut, jotka heitänsä Apostolixi sanowat, ja ei ole: ja löysit heidän

37

2.

toisilda kuolemalda vahingoiteta, f
*l. ;:6, l),«. 1.12:9. -f l. »0:14. l.»:».
in. 12. Ia Pergamon Seurakunnan Enge-

lille kirjoita. Näicä sano se, jolla on se karil.i: ,s.
teräinen terawä miekka:
iz. Minä tiedän sinun tekos, jakusas asut,
kusa Satanan istuin on: ja sinä pidät minun
Nimeni, ja et kieldänyt minun uskoani, niinäkän päiwinä, joina Antipas, minun ustollinen Todistajani, teidän tykönänne tapettu
on, kusi» Satanas asu:
14 Mutta minulla on wähä sinua wastan ;
walehteliaxi:
,a
ja
minun
Niettä
körseit,
sinulla siellä on niitä jotkaBalaamin opz. Ia sinä kannoit
ja
joka opetti Valakin andamaan
työtä
wäsynyt.
pia
pitäwät,
et
teit,
meni tähden sinä
pahennusta
minulla
on
että
wastan
si
Israelin
lasten edesä, epäjumalden
sinua
4. Mutta
ylön.
ja
syödä,
annoit
maata.
rakkaudes
ensimmäisen
salawuoteudesa
llä sen sinun
uhria

se

*

«».

,

ja tee
kustas langeisit pois, töitä;
siis
parannus, ja tee niitä

5. Muilta

4 Mos. 22'.23,24,25.

msimmäisiä

1.31:16.

15. Niin myös sinulla on niitä jotkaNikolaipian,
ja
tain oppia pitäwät; jota minä wihan.
Waan jos ei, niin minä tulen sinulle
kyntiläjalkas
16. Tee parannus: waan jos ei, niin minä
sialdansa, elsyöxen pois sinun
parannusta.
tulen sinulla pian, ja tappelen heidän kansansa
let sinä tee
on,
ettäs
wihatNiko- minun suuni miekalla.
les. 11:4. 1.49:2.
6.Mutta se sinulla
Eph. 6:17. 2 Thess. 2:8. Ebr. 4:12.
altain töitä, joita minäkin wihan.
Ilm.K.ii:i6. 1.19:15,21.
7. Jolla korwa on, se kuikan mitä Hengi
joka
woitta,
anSen
sano.
Seurakunnille
17. Jolla korwa on, se kuulkan" mitä Henkuin kes- gi Seurakunnille sano. Sen joka woitta, annan mina elämän puusta
nan minä syödä siitä salatusta Mannasta, ja
kellä Jumalan paradisiä on.
*

»1

Mos. 2:9. Ilm. K. 22:2.

Ia Smyrnan SeurakunnanjaEngelille kirjoita: näitä sano ensimmäinen roiimeinen *, joka oli kuollut, ja elä: f
*les-4i:4. 1.44:6. Ilm. Ilm. K. 1:4,8,11,
17. 1-Ilm.K. i:iB.
9. Minä tiedän sinun tekos ja waiwas ja
köyhydes, (mutta sinä olet rikas,) ja niiden
pilkan, jotka heitänsä ludalaisexi sanomat, ja
joukko,
11. 8.

ei olekkan, waan owat Satanan
l. 3: 0.
IQ. sila sinä niitä ensingän pelkä, kuin sinun
kärsimän pitä. Katzo, Perkele on muutamita
teistä heittämä fangiuteen, kiusatta: Ia teillä
pitä oleman waiwa kymmenen päiwää. Ole
ustollinen kuolemaan asti, niin mmä sinulle
i Kor. 9: «5.
elämän kruunun annan.
1.4:7,82Tim.2:5.
lak. 1:12.
11. Jolla korwa on, se kuulkan*mitä Hengi Senrakunnllle
loka xvoirra, e» si
.

sano.

_

.

tahdon hänelle hywän todistuxm anda, ja sillä todistuxella uuden kirjoitetun Nimen f, jota

se joka sen saa.

ei yxikän tiedä, waan

Matth. 13:9. -i/Ilm. K. 3:12.
Ia Thyatiran Seurakunnan Engekirjoita:
lille
Näitä sano Jumalan Poika,
jonga silmät owat niinkuin tulen
ja
jalkansa
walandowasten kaltaiset:
hänen
»

IV. 18.

«1.

14, 15.

1:

19. Minä tiedän sinun tekos, ja rakkaudes,
ja palweluxes, ja ustos, ja sinun karsiwällisydes ja sinun tekos, ja ne wiimsiset usiam-

mat kuin

ensimmäiset:

Waan minulla on wähä sinua wastan,
ettäs sallit sen waimon lesabelin ', joka hänensä Prophetissari sano, opettaman, ja minun palwelioitani wielelewän, salawuoleudesa
makawan, ja epä,umalain uhria syömän, f
20.

2Kun. 9:7. -j-Ap.T.l5:

(Uv)

1 Kor.

10:19, 20.
21.

20.

Ia

P. Johannexen
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Ia minä annoin hänelle ajan parannustehdä hänen salarouoteudestansa, mutta ei
hän tehnytkän.
22. Katzo, minä panen hänen wuoteseen,
ja ne jotka hänen kansansa huorin tekemät, suureen waiwaan, ellei he tee parannusta heidän
töistänsä.
22. Ia hänen lapsensa minä tapan kuolemal21.

ta

2.

3. Luk.

löynnyt sinun tekojaS täydellisexi

Jumalan

«,

defä.
z.Niin ajattele siiS kuinga sinä saanut jakuul,
lut olet, ja pidä se, ja tee parannus. Ellet
sinä siis »valwo, niin minä tulen sinun päälles
niinkuin waras', ja et sinä tiedä millä hetkellä minä sinun päälles tulen.
Match. 24:42,43. luk. 12:39,40. i Thess
*

5:2, 2Pet. 3:10, Ilm.K. 16.15.
la: Ia jokaiyen Seurakunnan pirä tietämän, että minä olen si ioka munastuut ja
4. Sinulla on myös muutamat nimet Sarsydämet tuikin '; Ia annan kulUkkin teistä, disa, jotka ei ole heidän »vaatteitansa saastutreidän ryönne jälkeen. 17
*»Eam. 16.7.
tanet, niiden pila minun kansani walkeisa

Pf. 7710. 1er.11.-2Q. 1.17:10. 10h.2-24,25. waatteisa waeldaman»; sillä he owat mahdolAp.T. 1:24.
'1.4:4. l.«s:ii. 1.7:9,'».
62:13. Jer. 17:10. liset.
2:6.
woitta,
se pitä niin »valkeilla »vaatNom.
1
5.
Joka
1.32:19. Matth. 16.'27.
14:12.
teilla puetettaman, ja en minä pyhi hänen ni2 Kor. 5:10. Gal. 6-5.
24. Mutta teille minä sanon, ja muille jotka meänsä elämän Kirjasta *, ja minä tahdon
Thyatirasa oletta, joilla ei tämä oppi ole, ja tunnustaa f hänen nimensä minun Isäni edesä,
joika ei Satanan sywyttä tundenet, niinkuin ja hänen Engeleinla edesä.
-2M05.,2:,i,,).
he sanowat: en minä laste teidän päällenne P5.69:29. Phil.4:3. Ilm.K. 13:8.
muuta kuormaa.
Matth. 10:32» llck. 12:3.
6. Jolla korwa on, se kuulkan mitä Hengs
25. Kuitengin se kuin teillä on, pitäkät sii1.,: 7, n.
1.;: n.
Seurakunnille sano.
hen asti kuin minä tulen:
11. 7. Ia Philadelphian Seurakunnan En26. Ia joka woitta ja minun tekoni hamaan
loppuun asti pitä, sille mina annan woiman gelille kirjoita: Näitä sano se Pyhä, se toti-

pakanoitten ylitze:

Ps.

2:3.

Ilm. K. 3:

21.

27. Ia hänen pitä heitä rautaisella witzalla
hallitzeman, ja niinkuin Sawenwalajan astioi-

nen, jolla on Dawidin awain': joka awa,
ja ei yxikän sulje: joka sulke, ja ei yxikän awaja:
'Job. 12:14. les.v:«.

Ilm. K.

1: >5.

8. Minä tiedän sinun tekos: katzo, minä anheitä särkemän', niinkuin minäkin Isäldänoin sinun etees aukian owen, ja ei yxikän woi
ni sain:
Ps-2:9.
28. Ia annan hänelle Kointähden.
sitä sulkea; sillä sinulla on wähä woimaa, ja
pidät
ta

29. Jolla korwa

on,

Seurakunnille sano.

3.

se kuulkan

mitä Hengi

Luku.

Mitä Johannexen pitä

kirjoittaman, Seura-

kundain iLngeleille eli OpettaMe
l». philadelphiasa. m. Aaodsseasa.

1.

Sardlsa.

Engelilsla kirjoita SardinseSeurakunnan
jolla
ne seitzemän Jule: Näitä sano
malan Hengeä *,jane seitzemän tähteä olvat: f
Minä tiedän sinun tekos; Ma sinulla on nimi,

I.

ettas elät,

ja olet kuollut.
-h l. 1:16, 20. l.

l. 5:6.

2 -1.

Ole walpao ja wahwista niitä muira
jotka tuolenmlknsa oxvar; Sillä en minä
2.

minun sanani, etkä minun Nimeäni
kieldänyt.
9. Katzo, minä annan sinulle Satanan joune jotka heitänsä ludataisexi sanowat,
jaeiolekkan, waan he walehtelewat: Katzo,
minä tahdon waatia heitä siihen, että heidän
pitä tuleman ja kumartaman sinun jalkais edess, ja heidän pitä tietämän, että minä sinua rakastin.
l»: 9.
10. Ettäs pidit minun kärsiwältisydeni sanat,
niin minä tahdon sinun wariella kiufauxen
hetkestä, joka koko maan piirin päälle tulewa
on, niitä kiusainaan, jotka maan päällä asuwat.
v. Katzo, mmä tulen pian': pidä f mitä

sinulla

Illmsiys.
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3- 4 Lut.
omikengän
nen istuimellansa istunut.
ettei
sinun Kruunuas
Matth. 19:
sinulla on,
i.uk.
*1.22:7,
12.
22:
1
Kor.
6:
2.
2 Tim. 2: 1»»
fl.i:z.
1.2:i<5.
30.
si.
K. 2: 26, 27.
12. Joka woitta, hänen minä teen patzaxi
Ilm.
pidä
22. Jolla korwa on, se knulFan mlfä Henminun Jumalani Templisä, ja ei
kirjoitta
gi
ulos:
Seurakunnille sano.
l.»: 17: »5.
Ia tahdon
sillen sieldä lähtemän
ja
Nmen,
päällensä
minun
Jumalani
hänen
minun Kaupungin»' sen uuden Jerusalemin
4. Luku.
Nimen, joka Taiwaasta minun lumalaldani
Johannes näke
Jumalan istuwan Nuntuli alas, ja minun uuden Nimeni, f
niansa istuimella, neljakolmattakymmendä wan°
«.

,

'

».

Gal. 4: 26. Ebr. 12: 22. Ilm. K. 21: 2, hinda istuimen ymbärillä, ja neliä eläindä istuimen kestellä. v. Mrioitta eläinden muodon ja
20. -j- Ilm. K. 22: 4.
toimituxen,
niin myös wanhinden käytöxen.
mitä
Hengi
13. Jolla korwa on, kuulkan
I.
näjin minä, ja katzo, owi awattin
Seurakunnille sano.
Taiwaasa, ja ensimmäinen ääni. jonlii. 14. Ia Laodisean Seurakunnan Engelille kirjoita: Näitä sano se Amen, se uskolli- ga minä kuulin niinkuin Basunan puhuman
nen ja totinen Todistaja *, Jumalan luon- minun kansani, sanoden: astu tänne ylös, ja
dokappalden alku. f *Ps »9:
Iss 55; 4. minä osotan sinulle mitä tästälähin tapahtuma
Kol.
on.
K.
1:
l. i: io.
1:
Ilm.
15.
5. 5
kylettet
2.
minä
tekos,
tiedän
olin Hengesä *: ja katzo,
sinä
Ia
kohta
Minä
15.
sinun
mä etkä palama ole: o joskaskylmä taikka pa- istuin oli pandu Taiwaseen ja istuimella oli
(yxi) istuma, f '1. i:i°. f Hes. 1:26. 1.10.1.
lama olisit!
et
olet,
pensiä
kylja
16. Sentähden ettäs
kiwen
3. Ia joka istui, oli näkyänsä
laspixen
ja Sardin kaltainen: Ia Taiwan
minä
minun
palama,
rupean
mä etkä
sinua
Kaari istuimen ymbäri näkyänsä Smaragdin
suustani oxendamaan ulos.
minä
rikas*,
olen
kaltainen.
17. Että sanot: Minä
ja
ja
en
minä
mitan
rikastanut,
olen
tarwitze:
4. Ia
istuimen ymbärillä oli neljäkolmatet tiedä ettäs wiheljäinen ja raadollinen olet, takymmendä istuinda: ja niillä istuimilla näjin
1 Kor. 4: 8.
köyhä sokia ja alastoin.
minä neliäkolmattakymmendä wanhinda istuwan, malteilla waatteilla puetettuna, ja heineuwon
minuldani
Minä
sinua
ostamaan
18.
Kuldaa tulella selitettyä, ettäs rikastuisit; ja dän pääsänsa olil kullaiset Kruunut.
walkiat waattet, joillas sinus pukisit ', ettei
5. Ia istuimesta käwit ulos leimauxet, jaPitja äänet: ja seitzemän tulista lampua
sinun alastomudes häpy näkyisi 5' ja woitele käiset,
paloit
silmäs silmäin »voitella ettäs näkisit.
istuimen edesä, jotka seitzemän JumaHengeä
*l. 7: 13. l. 19: 8. -Z- 1.16: 15.
lan
oivat.
1.1:4. !.;:,. 1.5:6.
*

se

se

*

se

'"-

'

,

se

sen

sen

*

,

,

,

Ia istuimen edesä oli niinkuin klasinen mesiis ri Kristallin muotoinen; ja kestellä istuinda
ja ymbäri istuinda neljä eläindä, edestä ja taI»b. 5:17.
ahkera jaree parannus.
San. 1. 3:11,12. Ebr. 12:5, 6.. lak. 1:12. kaa silmiä täynänsä.
l. 15:,.
11. 7. Ia ensimmäinen eläin oli Jalopeuran
2Q. Rayo, minä seison owesa, ja kolkuminä rakastan, mitä minä
19.
myös nuhtelen ja kuriran*: Niin ole

Joira

6.

'

'

,

'

tan *: jos joku minun ääneni kuule, ja awa muotoinen, ja toinen eläin wasikan muotoinen,
rygö mulä tahdon sisälle men- ja kolmannella eläimellä olit niinkuin ihmisen
owen,
nä, ja pirä ehtolista hänen kansansa, ja kasivot, ja neljäs eläin lendäwäisen kotkan

sen

hän

minun kansani.
Kork. W. 5:
muotoinen.
8. Ia niillä neljällä eläimellä olit kullakin
loh. 14: 21, 23.
minä annan istua mi- kuusi siipeä vmbärillä, ja he olit sisäldä silmiä
21. Joka woitta,
nun kansani minun istuimellani, niinkuin mi- täynänsä: Ia ei heillä ollut lepoa päiwälla einäkin moitin, ja olen minun Isäni kansa ha- kä yöllä, ja sanoit: P?hä>, PM, PM
(Uv 2)
o»
'

».

sen
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P.
onzHiLßra Jumala RaikKwaldias,

5.6. Luk.

Johannexen
joka lähetetyt.

«li, ja joka on, ja joka rulewa on.

'10h.i:,9,,5. sZak.,:?. 1.4:1..
(») Gr. teurastcttll.
tuli M otti Kirjan istuimella istu-

'les. 6: 2,3. 11m.K.i6:5.
7. Ia se
Ia kosta ne eläimet annoit kiitoxen ja waisen oikiasta kädestä.
11. 8. Ia kosta hän Kirjan
kunnian ja siunauxen, sille kuin istuimella is,
9.

tui, joka elä ijankaikkifesta ijankaikkiseen:
io. Niin ne neljäkolmattakymmendä Wan-

sen

ottanut

oli, lan-

geisit ne neljä eläindä janeljäkolmattakymmendä Wanhinda Karitzan eteen, ja jokaitzella oli

langeisit
istuimella istmvaisen eteen, kandele ja kullaiset maljat suitzutusta täynä',
ja kumarten mkoitit sitä joka elä ijankaikkifes- jotka owat pyhäin rukouxet.
*Ps.i4i:2.
ta ijankaikkiseen: ja heitit heidän Kruununsa
9. Ia »veisaisit uutta wirttä ', sanoden: sinä olet mahdollinen Kirjaa ottamaan, jäsen
istuimen eteen, ja sanoit:
11. HGRra, sinä oler mahdollinen
sineteitä awamaan ; sillä sinä oler
maa»» ylistyxen ja kunnian ja woiman; ja werelläs meitä Imnalalle llmastir f,
Sillä sinä olet kaikki luonur, ja sinun tah- kaikkinaisista si»kukunnisia, ja kielistä, ja
banjoista, ja pakanoista:
do stas he owar, ja luodur owar.
f Ap.T 20:23. 1 Kor. 6:20. 1.7:
Eph.
5. Luku.
23.
1:7. Koi. 1:14. Ebr. 9:12. l. 10:
10.
1
näkyi
seiyemäl.
Pet. 1:18,19. 2 Pet. 2.1. 1 loh. 1:7.
Sen istuimella istumanrädesa
la sinetlllä lukittukirla, jota ei yxikän muu tainut
10. Ia oler meidän rehner meidän Juawata, waan Rariya s. 0. Aristus, n. Sen- malallemme kuningaxi ja Papixi'; ia
tähden manhimmat, niin myös Engelit, kaikki me jaamma xvallira maan päällä.
luodut ja ne neljä eläindä ylistawät Rariyata.
»2M05.19.6t 1 Pet.2.5,9. Ilm.K. 1:6.
I. ftza minä näjin istuimella istuwaisen oikiasa
l. 20: 6.
kädesä Kirjan sisäldä ja ulkoa kirjoite11. Ia minä näjin ja kuulin monen Engelin

hinda

saa-

!

,

,

tun

*,

seitzemällä sinetillä lukitun.

"Hes.
2. Ia minä näjin wäkewän Engelin suurella
äänellä saarnaman Kuka on mahdollinen tätä
2: 9,10.

:

Kirjaa awamaan, ja

hänen sinettiänsä pääs-

tämään?
3. Ia ei yxikän woinut, eikä Taiwaasa, eikä

maasa, eikä

maan alla,

sitä Kirjaa

äänen istuimen,

ja eläinden, ja

Wanhimmit-

ten ymbärillä: ja heidän lukunsa oli kymmenen
tuhatta kertaa kymmenen tuhatta, ja tuhannen
kertaa tuhatta.
Dan. 7:
12. Ia sanoit suurella äänellä: Karitza', joka
tapettu on, on mahdollinen ottamaan woiman ja rikkauden, ja wiisauden, ja kunnian,
«>.

,

awata, jakiitoxen ja siunauxen.
M siihen katzoa.
13. Ia kaikki luondokappalst', jotka Taiowat, ja maan päällä, ja maan alla,
4. Ia minä itkin komin ettei yxikän löytty
mahdollisexi sitä Kirjaa awamaan, eikä sitä ja meresä, ja kaikki kuin niisä owat, kuulin
näkemään.
joka istuimella istui, ja
minä sille
minulle:
yxi
ja
Karitzalle, siunaus kunnia, ja woima, ijanniistä Wanhimmista sanoi
5. Ia
älä itke: kayo, Jalopeura* woitti, joka kaikkisesta ijankaikkiseen.
10.
on ludan sukukunnasias Dawidin juurif,
14. Ia ne neljä eläindä sanoit: Amen! Ia
awamaan sitä Kirjaa, ja päästämään sen sei- ne neljakolmattakymmendä Wanhinda langei*i Mof. 49:9°. slss.ii: sit maahan, kumarsit ja rukoilit sitä joka elä
tzemää sinettiä.
1,10. Rom.is:>2.
ijankaikkisesta ijankaikkiseen.
Ilm K. 22:,6.
,

wasa

sanoman

keskellä istuinda.
kestellä
seisoi Karitza*, niinkuin tapettu (»), jolla oli
seitzemän sarwea, ja seitzemän silmää f; jotka
owat seitzemän.lumalan Hengeäkallelle maalle
6.

Ia minä näjin,

ja katzo,

ja neljän eläimen, ja Wanhimmitten

6. Luku.

Rarilza awa sen ensimmäisen sinetin.
Niin myös toisen, m. Sitä lik,n kolmannen
Sltte neljännen., v. Nun wiidennen. vi.
1.
Mkeen kuudennen»
1.

sen

«.

iv.

Ia

Ia
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Ilmestys.

6.7- Luk.

Karitza ensimmäisen si- Vl. 12. Ia minä näjin, koffa hän kuudennen
stz.l mna näjin, kosta
ja
kuulin yhden niis- sinetin awais, katzo, niin tapahtui suuri maan
minä
netin awais:
sanoman,
neljästä
niinkuin pit- järistys: jaAuringo tuli mustaxi niinkuin kartä
eläimestä
ja
wasäkki, jaKuu tuli kokonansa niinkuin meri.
jylinän;
tule
katzo.
käisen
2. Ia minä näjin, sa katzo, walkia Orhi:
J0e1. 2.10,31. 1.3:15. Match. 24:29.
Ap. T. 2: 20.
ja se joka sen päälle istui, piti jouhea: ja häputoisit
nelle annettin Kruunu, ja hän läxi »voittatähdet
Taiwaasta maan ykälIa
iz.
ja
fikunapuu
l. 19:
le, niinkuin
fikunansa c» marista,
maan, saamaan »voittoa.
11. 3. Ia kosta hän toisen sinetin awais, kuu- kosta hän suurelda tuulelda häälytetän.
(2) Gr. NölMensä.
lin minä toisen eläimen sanoman: tule jakatzo.
ja
joka
meni
ulos,
sen 14. Ia Taiwas pakeni niinkuin kämärtysille
4. Ia ruskia Orhi
päällä istui, annettin rauha maasta otta pois, nyt Kirja, ja kaikki wuoret ja luodot siirtin siettä heidän piti keskenänsä toinen toisensa tap- oistansa.
'Ps. 102.-27. les 14:4Kuningat
paman: ja hänelle oli suuri miekka annettu.
maan päällä, ja ylimmäi-15. Ia
awais,
ja
ja
ja wäkewät, ja
Päämiehet,
set,
rikkat,
koffa
kolmannen
sinenn
hän
11i.5.1a
kuulin minä kolmannen eläimen sanoman tu- kaikki orjat, ja kaikki wapat kätkit heitänsa
le »a katzo. Ia minä näjin, ja katzo, musta luoliin ja wuorten rotkoihin.
les. 2:19.
16. Ia sanoit muorille jakukkuloille langetOrhi: ja silla joka sen päällä istui oli maaka
kat mewän päällemme, ja peittäkät meitä'sen
kädesä.
neljän
eläi6. Ia minä kuulin äänen niiden
kasmoin edestä joka istuimella istu, jaKaritzan
nisuja
yhteen
men kesteldä sanoman: mitta
»vihasta
Hos. 10: 8. Luk. ,3: ;o.
l-

«.

*

:

:

,

:

penningiin, ja kolme mittaa ohria yhteen penningiin; ja älä miinaa eikä öljyä wanhingoita.
iv. 7

l. 9: 4.

Ia kosta hän

awais neljännen sinetin,

*

Ilm. K. 9: 6.
17. Sillä se suuri hänen wihansa päiwä on

tullut, ja kuka woi pysyä?

kuulin mmä neljännen eläimen äänen sanoman:

tule ja katzo.
8. Ia minä näjin, jakatzo, yxi hiirenkarMainen Orhi, ja joka sen päällä istui, sen nimi oli kuolema: ja helmetti noudatti händä:
Ia hänelle anettin woimaja taopa neljättä osaa
maan pääldä, miekalla näljällä, ja surmalla, ja pedoilda maan päällä.
V. 9. Ia koska hän wiidennen sinetin awais,
näjin minä Altarin alla niiden sielut jotka Jutähden tapetut olit, ja todismalan
tuxen tähden kuin heillä oli.

sanan

sen

'

1:9.

1.20:4.

7.

tuku.

1. Neljä Engelita saawat woiman maata »vahingoitta; mutta toinen Engeli estä heitä» siehenasti kuin hän Jumalan palweliat merkiye.
11. Suuri joukko seiso Jumalan istuimen edesä

jakiittä lumalata. ui. Tämä joukko on tullut
suuresta waiwasta, Rristuxen kantta suureen

kunniaan.
1.
sitte näjin

minä neljä Engelitä seisoman

neljän maan kulman päällä, ja neljää
maan tuulda pitämû, ettei tuuli olis puhaldanut maan päälle, eikä meren päälle, eikä
yhdengän puun päälle.
-5)

Engelin Auringon
Ia he huusit suurella äänellä sanoden: 2. Ia minä näjin toisen
ja torinen HlLßra, kuinga kau- koitosta tuleman ylös, jolla oli elawän Jumasinä
wan er sinä duomiye ja meidän werram- lan sinetti; ja hän huusi suurella äänellä niille
neljälle Engelille, joiden
niijle jotka
io.

Me

,

maan päällä asuwat?
Ia kullekkin heistä annettin »valkia »vaa-

kosia,

11.

annettu »vanhingoitta,

maata ja merta

oli

sanottin heille, että heidän piti »vielä
3. Ia sanoi: älkät maata eikä merta eikä
kuin me merki»vähän aikaa lewämän, siihenasti kuin heidän puita »vahingoittako, siihenastipaimeliat
kansapalweljainfa ja »veljeinsä luku täytctyxi tzemmä meidän Jumalamme
heidän
tulis, jotka piti tapettaman niinkuin hekin.
Hss 9: 4- Ilm, K. 5)4.
ötzisansa.
te*; ja

21-3:5.

1.7:9,14»

(UU 3)

4. Ia

P Johannexen

7- 8. Luk.
4. Ia minä kuulin että merkittyin luku oli waattensa Karitzan meresä »valaisnet.
sata ja neliäwiidettäkymmendä tuhatta, jotka Ebr. 9:14- 1 loh. 1: 7. Ilm. K. 1: 5.
kaikkein Israelin lasten sukukunnista merkityt
1;. Sentähden owat he lumalau istuimen
edesä, ja palwelewat händä päiwällä ja yöllä
olit.
5. ludan sukukunnasta, kaxitoistakymmen- hänm Templisänsä: Ia se joka istuimella istu,
dä tuhatta merkitnt: Rubenin sukukunnasta, asu heidän päällänsä. Ps. »1: 6. les. 4:5, e.
16. Ei heidän pidä enä «soman eikä enä jatuhatta merkityt: Gadin
kaxitoistakymmendä
sukukunnasta,
tuhatta noman, eikä Auringo lange heidän päällensä,
merkityt.
ei myös yxikän palalvus
les 40: ia.
sukukunnasta,
kaxitoistakymmen6. Asserin
17. Sillä Rariya, joka istuimen kestellä
dä tuhatta merkityt: Naphtalin sukukunnasta, on kaine heicä ja johdarra heitä eläwäin
kaxitoistakymmendä tuhatta merkityt: Manas- wefilähdenen tygö '; ja Jumala on tuisukukunnasta, kaxitoistakymmendä tuhatta wawa kaikki kyynelet heldän silmistänsä, s
sen
merkityt.
-j- Ps. 23: 1, 2. -i- les. 25: 8. Ilm. K. 21: 4.
sukukunnasta,
kaxitoistakymSimeonin
7.
mendä tuhatta merkityt: Lemin sukukunnasta,
8. tukn.
kaxitoistakymmendä tuhatta merkityt: Isasta1. Seiyemäs sinetti awatan; ja Johannes-nä342

,

:

,

,

rin sukukunnasta, katoistakymmendä tuhatta ke sseiycmän Engeliä Vasunilla; ja toisen Engelin, joka suilzutra pyhäin rukouxia. v. Ensim»
merkityt.
kaxitoistakymmainen niistä seitzemästä Engelistä soitta, m.
sukukunnasta,
8. Zabulonin
lv. Rolmas. v. Nehäs. vi. Huutain
Loinen
merkityt:
Josephin
mendä tuhatta
sukukunnasta kaxitoistakymmendä

tuhatta merkityt: Benjaminin sukukunnasta, kaxitoistakymmendä

3. kertaa woi.
i. l>a

kosta hän seitzemännen sinetin

awais,

oldin ääneti Taiwaasa lähes puoli hetkeä.
tuhatta merkityt. näjin
2. Ia minä näjin seitzemän Engelilä Jumaminä, ja katzo suuri
11. 9. Sen jälkeen
joukko, joat ei yxikän lukea tainnut, kaikista lan edesä seisoman, joille seitzemän Basunata
pakanoista, ja sukukunnista, ja kansoista ja annettin.
kielistä, seisoman istuimen edesä, jaKaritzan
3. Ia yxi toinen Engeli tuli, ja seisoi Alta*:
palpuetetut
ja
rin edesa, ja hänellä oli kullainen pyhän sauedesä walkeilla »vaatteilla
,8.
l.
6:
l.;:
5,
wun astia; jolle paljo suitzutusta annettin',
mut heidän käsisänsä.
*

«.

io. Ia he huusit suurella äänellä, sanoden: kaikkein Pyhäin rukouxiin, sille kultaiselle AlAutuus olkon meidän Jumalallemme joka is- tarille andaxensa, joka on istuimen edesä.
l. 5:
tuimella istu, ja Karitzalle.
Engelit
ymbäri
se
ii. Ia kaikki
seisoit
istuin4. Ia suitzutuxen sawu pyhäin rukourista',
ja
neljää
ja
laneläindä,
»vanhimbita,
ja
nousi Engelin kädestä Jumalan eteen.
da,
'

geisit

kaswoillensa istuimen

eteen,

kumarsit

lumalata,
Sanoden: Amen. Siunaus, »a ylistys,
ja wiisaus, ja kiitos, ja kunnia, ja woima,
ia wäkewys, olkon meidän Jumalallemme
ijankaikkisesta ijankaikkiseen. Amen!
m. 13. Ia yxi wanhimmista wastais, ja sanoi minuUe: kutka nämät walkeilla »vaatteilla
puetetut owat, ja kusta he tullet owat?
14. Ia minä sanoin hänelle: Herra, sinäpä
minuUe: nämät osen tiedät.jotkaIa hän sanoiwaiwasta
tulit, ja he
suuresta
wat ne,
ja
pesnet,
o«at
heidän
owat heidän waattensa
jarukoilit
12.

Ps.

«.

141:

~

5. Ia Engeli otti pyhän sawun astian, ja
täytti sen Altarin tulesta, ja heitti maan päälle: Janiin tapahtuit äänet ja Pitkäism jylinät
ia leimauxet ja maan järistyxet.
li. 6. Ia ne seitzemän Engelita niillä seitzemänä Basuualla, hangitzit Basunalla soittamaan.
7. Ia ensimmäinen Engeli soitti Vasunalla,
ja tuli mkehita ja tulda »verellä sekoitettuja,
jotka maa» päälle heitettin; Ia kolmas osa
puista palol, ja kaikki wiheriäinen ruoho paloi.
iii. 8. Ia
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8. 9- Luk.

waiwaminen, kosta hän on ihmisIa toinen Engeli soitti Basunalla,pa-ja Skorpionin
tä pistänyt.
mereen heitettin niinkuin suuri muori tulesa
6. Ia niinä päiwina ihmiset etziwar tuolama; ja kolmas osa merestä tuli werexi.
luondokappaleis»
ja ei löydä hända; ja pyyräwär
lemaia",
9. Ia kolmas osa elämistä
ja
waan
kuolema pakene heira.
tuolla,
kuoli;
ta meresä
kolmas osa haarista huk2:
kui.
«les. 19. Jer. 8: 3- Hos. 10: 3.
luk. 23:30. Ilm K. 6:16.
iv. 10. Ia kolmas Engeli soitti Basunalla,
ja suuri Tähti langeis Taiwaasta palama niin7. Ia ne metzäsirkat owat niiden Orihten
kuin tulisoilto, ja langeis kolmannen osan »ir- tällaiset, jotka sotaan walmistetut owat; ja
tain ja mesilahdetten päälle.
heidän pääsänsä niinkuinKruunut, kullan muotoiset, ja heidän kasivonsa niinkuin ihmisten
11. Ia seTähti kutzutan Koiruohoxi Ia kol2 Mos. 10: 4.
mas osa »vesistä muutui Koiruohoxi ja mon- kasivot.
Wi is. ,6: 9.
8. Ia heillä olit hiuxet, niinkuin »vaimoin
da ihmistä kuoli »vetten tähden, että ne haikiaili. 8.

*

:

'

,

xi tehdyt olit.

V. 12. Ia neljäs Engeli soitti Basunalla, ja
kolmas osa Auringosta lyötin, ja kolmas osa
Kuusta, ja kolmas osa tahdeista; niin että
kolmas osa heistä pimeni, ja ei kolmas osa päiwästä walaisnut, eikä yöstä.
VI. iz. Ia minä näjin ja kuullNyhdcnEngelin, keskelle Taiwasta lendäwän, ja suurella
äänellä sanoman: Woi, Woi, Woi afuwaisia maan päällä, niiden muiden kolmen Enge-

lin

»

Basunan äänistä, jotka wielä

soittaman pitä

'

!

9.

l. 9:

Basunilla

».

Tuku.

i. wiides Engeli soitta, sywyden kaiwo awoc,
tan, ja nnta siitä seura, n Rundes engeli soilta,

mitä silloin tapahtu»
I.
»viides Engeli soitti Basunalla, ja mi<>) nä näjinTähdenTaiwaafta maan päälle
puiowan, ja hänelle annettin sywyden kaiwon
awain.
2. Ja hän awais sywyden kaiwon, ja kaipätzin
käwi ylös niinkuin
won
wu; ja Auringo ja ilma pimis kaiwon sawusta.
3. Ia sawusta läxit metzäsirkat maan päälle,
ja heille annettin woima, niinkuin Skorpioilla on woima maan päällä.
4. Ia heille sanottin ettei heidän pitänyt »vahingoittaman maan ruohoa, eikä mitan wihertäista, ci myös yhtän puuta; waan ainoasta
ihmisiä, joiden otzisa ci Jumalan Sinetti' ole.
Hes. 9: 4- Ilm. K- 7:3.
s. Ia annettin heille ettei heidän pitänyt
heitä tappaman, maan »viisi Kuukautta waiwaman: ja heidän waiwamisensa oli niinkuin
ja juteUan

sawu

«

se

suuren

sa-

hiuxet, ja heidän hambansa olit niinkuin Jalopeuran:
9. Ia heillä oli Pantzari s») niinkuin rautapantzaric: ja heidän siipensä Hamina niinkuin
ratasten kituma, kusa monda hewoista sotaan
juoxcwat.
(2) s. o. Rindawarustus.
io. Ia heillä oli pyrstöt niinkuin Skorpioilla, ja heidän pyrstöisänsäl olit neulaiset, ja
heidän woimansa oli ihmisiä wiisi Kuukautta

»vahingoitta.
n. Ia heidän Kuningansa on sywyden Engeli; jonga nimi Hebrean kielellä on Abaodon,
ja Grekan kielellä on hänen nimensä Apollyon.
i2. Pxi Woi on männyt edes, katzo wielä
kaxi Woita jälkeen mlewat.
l. 8:
li. 13- Ia kuudes Engeli soittt Vasunalla,
ja minä kuulin äänen niistä neljästä kullaisen
Altarin sanvista, joka Jumalan edesä on,
14. Sanoman sille kuudenelle Engelille, jolla Vasuna oli: päästä ne neljä Engelitä, jotka siinä suuresi» Euphratin wirrasa sidottuna

sen

owat.

~.

Ia

ne neljä Engelitä päästettin, jotka
olit malmit helkexi, ja päiwäxi, jaKuukaudexi ia wuodexi, tappamaan kolmatta osaa ihmi15.

sistä.

16. Iaratzasmiesten sotajoukon luku olikaxin
kerroin kymmenen tuhatta kerma kymmenen
tuhatta", ja minä kuulin heidän lukunsa.
*Pf.sB: 1,. Dan. 7: ,0.
niin
minä näjin ne Orhit näösä, ja
Ia
17.
niille ku:n heidän päällänsä istuit, olit tuliset,

jakellaiset, ja tulikiwiset Pantzarit O): ja
Orhitten päät M niinkuin jalopeurain päät:
ja

P. Johannexen

y. iv. ii. Luk.
6. Ia »vannoi sen kautta joka elä ijankaikkija heidän suustansa käwi ulos luli, ja sawu, ja
(a)s. o. Nindawarustuxet.
festa ijankaikkiseen, joka Taiwan luonut oli ja
tulikiwi.
tapettin
kol- ne kuin siinä on, ja maan ja ne kuin siinä on
18. Näillä kolmella witzauxella
ja
ja meren ja ne kuin siinä on, ettei sillen aikaa
mas osa ihmisistä, tulella, sawulla tuliki- enämbi
ulos
suustansa;
jotka
käwit
oleman pidä
wellä,
heidän
Waan
Engelin äänen päisen seitzemannen
7.
19. Sillä heidän »voimansa 01l heidän suupyrspyrstössänsä
rupe
ja
winä,
ja
hän
heidän
kosta
Basunalla soittamaan *,
sansa olitheidän
päät,
pirä
niin
muotoiset,
kärmetten
olit
heillä
Jumalan salailus täytettämän
tönsä
niinkum hän on palwelioillensa propheja niillä he wahingoitzewat'
l. n if.
20. Ia muur ihmisir, jotka ei näillä wi« taille ilmoircanur.
in.
raperm
ole
ei
minä
jonga
8.
ääni
kuulin Taiheidän
käcrensa
se
Ia
nauxilla
to;siä parannusta tehnet ettei he olisi Per- waasta, puhui taas minun kansani, ja sanoi:
keleitä kumartanet', ja kullaista, ja hopiaisia, mene ja ota se awojoin Kirja Engelin kädestä,
ja maskisia, ja kiwisiä ja puisia epäjumalita, joka meren ja maan päällä seiso.
jotka ei nähdä taida, eikä kuulla, ei myös käy,
9. Ia minä menin Engelin tygö: ja sanoin:
anna
Ps.'°s:,7.
1,5:4,".
se kirja minulle. Ia hän sanoi minulle:
17:7.
5 Ps.
da.f '; Mos.
ja
syö
ja se on karwastelewa sinun »vaota
parannusta
heidän murhis21. Ia ei tehnet
»vaan
tzasas,
welhoudestansa,
eikä
sinun suusas pitä sen oleman matansa, eikä
huorudestanhunajan.
niinkuin
kian
myös
Hcs. ,: 2,
warkaudestansa.
sa, ei
ic>. Ia niinä otin sen kirjan Engelin kädestä, ja söin sen: ja se oli makia minun suusani
io. Luk».
Ui wäkewä Engeli kirja kädesa huuta, ja niinkuin hunaja; Ia kuin minä sen syönyt olin,
stiyemän pitkäistä puhuivat, jota Johannes ei karwasteli se minun watzasani.
11. Ia hän sanoi minulle: taas tule sinun
että Jumalan
saa kirjoitta, v. Engeli wanno,
duomiot, kosta se seiyemäs Engeli soitta, pitä propheterata Kansoille, ja pakanoille, ja kietäytettämän, ui. Johannes syö sen kirjan, joka lille, ja monelle Kuningalle.
Engelin kädesä oli11. Luku.
l.
minä näjin toisen wäkewän Engelin mpuepilwellä
joka
Taiwaasta,
1.
<H lewan alas
Johannes saa kästyn mitata Lempiin, n.
todistajaa ennustawat, tapetan,wirkowar.
päänsä
ja
Kaari
Raxi
hänen
Taiwan
tettu oli,
päällä, ja hänen kastvonsa olit niinkuin Au- ili. Se seilzemas Engeli soitta: Rristus otta wal»
ringo, ja hänen jalkansa niinkuin tulen patzat. dakllnnan.
I. sila minulle annettin ruoko niinkuin sauwa,
l. 1: 14, 15»
<>) ja Engeli seisoi ja sanoi: nouse ja mitta
2. Ia hänen kädesänsä awojoin Kirja, ja
päälle,
jalkansa
ja
meren
wa- Jumalan Templi jaAltari,,a ne kuin siinä rukoihän pani oikian
päälle.
Hes. 40: s l. 41: l. 42: l. 43:
seman maan suurella äänellä niinkuin »alopsu, lemat.
2. Mutta syöxe sisälmäinenKuori ulos Temp3. Ia huusi
puhuit
huusi,
kilju:
ne seitze- listä, ja älä sitä mitta; sillä se on pakanoilra
Ia kosta hän
le annettu: ja he tallamae pyhää Kaupungimän Pitkäistä äänensä.
olit
äänenta kaxiwiidettäkymmendä Kuukautta, l. 1,: 5.
4. Ia kosta ne seitzemän Pitkäistä
kirjoitta:
puhunet,
minä
sen
Ia 11. 3. Iaja minä annan kahdelle minun todissä
tahdoin
tajalleni,
minullesanoman
äänen
minä kuuli
Taiwaasta
heidän pitä tuhannen kaxi sataa
puhuit,
päiwää propheteraman, säja
kuusikymmenda
mitä
ne
se
Pitkäistä
ni: lukitze
seitzemän
Dan. 8: 26.
"l. 12:6.
keisä puetettuna.
ja älä niitä kirivittä.
öljypuuta
Nämät
o»vat
*, ja kyn11. 5. Ia se Engeli, jonga minä meren päälkaxi
4.
lä ja maan päällä näjin seisoman, nosti käten- tiläialkaa, jotka maan Jumalan edesä seisoDan.,: v.
mat..
Zak. 4: 3, 11: 14.
sä Taiwaseen päin,
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tahto walMgoltM, nim la *, ja suuret äänet kuuluit Taiwaasa, sanodens.
tuli käy ulos heidän suustansa, ja syo heidän Mailman waldakunnac owat meidän HERwihollisensa Ia jos zoku Mhto heitä »vahin- rallemme ja hänen Krlsturellensa tullet, ja hän
11. 12. Lltk.
Ia jos joku heitä
:

se mpemn.
6. Million walda Taiwasta sulkea, ettei
niinä päiwitM joma propheterawat, sata-

hallitzewa ijankaikkisesta ijankaikkisesn.
l. 10: 7.
16. Ia nelläkolmatmkymmendä Wanhinda,
he
man pidä': Ia heillä on »valda westä werexi jotka Jumalan edesä heidän istuimillansa istumuutta, ja lyödä maata kaikkinaisella witzau- mat, langeisit kaswoillensa, ja kumarsit Jumalala.
l4:4»i° ls'B.
xella f, niin usein kuin he tahtoivat.
Sanoden:
Me
tiiramme sinua HERSlKuu. i?: i. -s2Mos. 7:* l. 8:* 1.9:*
17.
ra kaikkiwaldias Jumala, ioka oler, ja
1. 10:* 1. 12:
lopettanet olir, ja lulewa oler*; enä sinä oler jaalodistuxensa
7.1 akosta he heidän
sywydestä,
ylös
nur sinun suuren woimas, ja HMnut:
owat, niin se Peco, joka astm
on heidän kansansa sotiwa, ja heitä woitawa
1.1:4.3. 1.4:8. 1.16:5.
Dan. 7:
Mppawa heidän.
18. Ia pakanat owat »vihastunet, ja sinu»
II»»,. K. 13: 1, 7, 11. l, 1?: 8.
wihas on tullut; ja kuolluitten aika, heitä duopitä
makaman sen mitta, ja sinun palweliais Prophetain palkka
8. Ia heidän ruuniinsa
joka
hengellisesti maxetta, ia Pyhäin, ja niiden jotka sinun niKaupungin
kaluilla *>
isuuren
Egypti,
ja
kusa myös mei- meäs pelkäwät, pienden ja suurteni ja kadotkutzumn Sodoma
dän HERramme ristinnauiittu on.
ta niitä jotka maan turmellet owat.
l.
10.
18:
1.17:1.-3.
19. Ia JumalanTemvlj aukeni Taiwaasa *,
ja
ja
sukukunnista,
muutamat
Kansoishänen Testamentinsa Arkki nähtin hänen
9. Ia
ta, jakielistä ia pakanoista, pitä näkemän hei- Templisänsä; ja tapahtui! leimauxet, ja äänet,
dän ruuminsa kolme päiwää ja puolen, ja ei ja pitkäiset, ja maanjäristyret, ja suuret raket.
goitta, niin

on

,

*

*

«.

*

he salli heidän ruumimnsa haudatta.
io. Ia jotka maan päällä asuwat, ne iloi-

riemuitzewat; ja lahwja kesss.nänsä lahettelewät, sillä nämät kaxi Prophemm
ahdistelit niitä kuin maan päällä asuit.
11. Ia niiden kolmen päiwän perästä ja puolen, meni lumalalda elämän Hengi heihin;
ja he seisoit jalwoillansa, ja suuri pelko tuli
4»iiden päälle jotka heidän näit.
äänen Taiwaasta sai2. Ia he kuulit
tiowan heille: astukac tänne. Ia he astuit taiwaseen pilwesä; ja heidän wihollisensa näit
tzewat

heistä

»1.15:5.

ja

suuren

heidän.
13. Ia sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, jakymmenes osa Kaupungista langeis
maahan. Ia siinä maanjäristyxesä jaMpettin seitzemän tuhannen ihmisten nimi: ne muut
hämmästyit, ja annoit kunnian Taiwan Ju-

12.

tukn.

Johannes näke synnyttäwäisen waimon,
jonga lasta L.ohikärme waino; mutta se pelasi
tetan. v. Mikael woitta L.ohikärmen Engelei1.

m.

nensä.

L.ohikärme

waino wielä

sitä

wai»

moa, ja soti muita wastan hänen siemenestänsä.
l.«a suuri ihme ilmestyi Taiwaasa: waimo

oli

puetettu

Auringolla, ja Kuu

hanen

jalkainsa alla, jahanen pääsänsä Kruunu kah,

destatoistakymmenestä tähdestä.
2. Ia hän oli rastas, ja huusi synnyttäisänsä, ja hänellä oli suuri waiwa synnyttä.
3. Ia toinen ihme näwyi Taiwaasa, katzo,
suuri ruskia Lohikärme, jolla oli seitzemän pää-

tä ja kymmenen sarwea.ia hänen päisänsä seitzemän Kruunua.
malalle.
4. Ia hänen pyrstönsä weti kolmannen osan
edes,
ja
mennyt
on
ka<
Taiwan tähdistä, ja heitti ne maan päälle: Ia
14. Se toinen Woi
Ho, se kolmas Woi pian tule.
Lohikärme seisoi waimon edesä, joka oli si>nnyttämallansä, etta kosta hän olis synnyttäl. 8: 13. 1. 9: 12. l. 15: 1.
nyt, se olis syönyt hanen lapsensa.
Engeli
Basunalsoitti
V> »s. Ia seitzemäs
(Xx)

s. Ia
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12.

5. Ia hän synnytti poikalapsen ,joka oli kaik-

13.

Luk.

kaxi aikaa ja puolen aikaa *, kärmen kaski pakanat hallitzewa rautaisella »vihalla ': Motti edestä.
Dan. 12: 7.
Ia hänen poikansa temmattin Jumalan tygö, ie. Ia kärme puustais. waimon jälkeen suusja hänen istuimensa tygö.
tansa wettä niinkuin kosien;upottaxensa händä.
Ps. 2: 9.
16. Mutta maa autti sitä waimon, ja maa
Ilm. K. 2:27. 1.19:15.
6. Ia se waimo pakeni korpeen, kusa hänelle awais suunsa ja särpi sen weden, ionga Lohioli sia lumalalda »valmistettu, siinä ruokitta kärme suustansa puuffannut oli.
tuhannen kaxi sataa ja kuusikyMmendä päi17. Ia Lohikärme »vihastui waimon päälle, ja
wää.
1. 11:;.
meni sotimaan muiden kansa hänen siemenesn. 7.' Ia (suuri) sota tapahtui Taiwaasa : tänsä, jotka Jumalan kästyt kätkewät, ja
Mikael ja hänen Engelinsä sodeit Lohikärmen lEsuxen Kristuxen todistuxen pitäwät.
1 loh.
kansi»; Ia LolMrme sodei, ja hänen Enge5: 10.
Dan.io:,;,«.
1. i,:i.
18. Ia minä seisoin meren sannalla.
linsä.
,

'

'

,

lud. Ep. v. 9.
ei he »voittanet, eikä heidän siaansa

8. Ia
15. Luku.
Dan.,: ,5.
enämbi löytty Taiwaasa.
1. SelyZmäpainen, jakymmenen sarwinen pets
9. Ia se suuri LolMrme, se »vanha mato, astu ylös merestä, pilkkaa lumalata, ja waino häjoka perkelexi ja SaMnaxi kutzutan, heitettin nen pyhiänsä. '.1 Toinenkaxi sarwinen peto teke
ulos ', joka koko maan piirin »viettele s, l)än ihmeitä, ia anda sen endisen pedon kuwallc henheitettin maan päälle; ja hänen Engelinsä myös gen, zonaa nimen luku tsaä lastetan.
I.
minä näjin pedon merestä astuman
hänen kansansa heitettin sinne.
->) ylös, jolla oli
iuk. 10:18. loh. 12:31. Ilm. K. 20 .-3.
seitzemän päätä ja kymja hänen sarmisansa kymmenen
1 Mos. 3: 1,4.
menen
sarmea:
Fio. Ia minä kuulin suuren aanen Taiwaasa Kruunua, ja hänen päisänsa pilkan nimi.
Dan. 7:7. I!m, K. 17:3,9, 12.
sanoman: Nhr on amuus, ja woima, ja
2. Ia se peto, jonga minä näjin, oli Pardin
waldakunda, ja waki meidän Jumalamme, ja walda hanen Rristuxenja*; että Muotoinen, ja hänen jalkansa olit niinkuin
on Karhun käpälät, ja hänen suunsa oli niinkuin
meidän weljeimme paallekandaja
heitetty ulos, joka heidän päällensä 'eora ja jalopeuran suu: Ia lohikärme andoi sille
paiwaa Jumalan edesä kandoi.
»voimansa, ja istuimensa, ja suuren mallan.
11 .-15. sJob. 1:9. 1.2.5. Z"k. 3:1.
l. 12: 9.
näjin
yhden hänen paistänsä, niin11. Ia he owar hänen woircaner R,ariminä
3. Ia
yan weren kaurra, ja hanen lodisturensa kuin se olis kuolliaxi haawoitettu Mit; ja hätamra; ja ei he heidän hengeänsä nen kuolemahaawansa parani, ja kokomaan
piiri ihmetteli sitä Petoa.
l. ,7:«.
kuolemaan asti rakastanet.
*

*

*

*

'

sanan

*Rom. 3: 33, 34/37.
4. Ia kumarsit lohiknrmettä joka Pedolle
jotka
ja
andoi: Ia he kumarsit Petoa, ja sailoitkat',
te
taiwat
woiman
Sentähden
ja
noit:
kuka
on tämän Pedon kaltainen *? kuka
maan
meren
Woi
asuwim!
niisä asutta:
f
l. ,«: 18.
sillä Perkele astu alas teidän tygönne, pitäin woi sotia händä »vastan ?
suurta wihaa, tieten hänellänsä wähän aikaa 5. 1 hänelle annettin suu puhuaxensa sumia
olewan. "P5.96.-il. les.49'',. 51!m.K.8:,?. asioita ja pilkkvja*, ja hänelle annettin! walda
ill. 13. Ia sittekuin Lohikarme näki hänensa pitä sotaa k«xiwiidettäkymm«ndä
7:8,11. 1.11:36. -j-11m.K.n:2.
maahan heitetyxi, wainois hän sila waimoa,
pojan
synnytti.
joka stn
6.lahZn awais stluttst» piMojnpuhumaan
annettin
kan
suuren
lumalata wastan, pilkkamaan hänen nimeäu14. Ia sille »vaimolle
korpeen
s,
peä,että
hänen sia- sä, ja hänen majaansa, ja nutä tum TaiwaaKoltan
hän olis
lendänyt, kusa hän elälemn a,an, ia
asuwat.
7- Ia
,

12.

'

a

ansa

sa
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iz. 14. Luk.
'.
7- Ja hanen fallittin sotia Pyhäin kansa, ja luku f, ja hänen lukunsa on kuusi sittaa kuuwoitta hellä: Ia hänelle annettin walda'kaik- sikpmmendä ja kuusi. *l. 17: 5. fl. 15:
kein sukukundain päälle, ja Kansain, ja kielDan. 7:«.
14. Luku.
den, ia pakanain.
,-.

'

maasa

asuwat, kumarl Raritza seiso Sionin wuorella monen tuhan8. Ia kaikk,, jotka
händä, joiden nimet ei ole kirjoirerur Ra- nen pyhäin kansa. n. Ijankaikkinen Ewange»
sit
riyan elaman kirjasit' joka mailman alus liumi: Babylonian langemus: peroa palwele,
2 Mos. ,2: „
waisten waiwa: pyhäin kärsiwällisys ja autuus
ra tapercu O) on.
wihan elon leikkaus.
Phil 4:3. Ilm.K.l. 321: l. 17.3. 1.20:12. l.m. Jumalan
ininä näjin, jakatzo, Karitza seisoi Sio27.
nm »vuorella, ja hänen kansansa sata j«
(a) Gr. tcurastcttil.
kuulkan:
neliä wiidettäkymmendä tuhatta, joilla oli häO. Jos jollakin korwa on,
nen Isänsä nimi kirjoitettu heidän otzisansa.
1.2:7,11,17,29.
l. 7: 4.
fangeuteen meio. Joka fangeuteen wie,
2. Ia minä kuulin äänen Taiwaasta niinkum
ne ja joka miekalla Mppa, »niekalla Mpetan -. Tasa on pyhäin karsiwallifts ja usko.f paljon weden äänen, ja niinkuin suuren Pitkäiäänen,": Ia se ääni, jonga minä kuulin, oK
«iMos. 9: 6. les. 33 'l. Matth. 26: 52.
niinkuin
kandelen soittajain, jotka heidän kan1/ Ilm. K. 14: 12.
näjin
N. ii. Ia minä
toisen Pedon maasta deleitansa soittamat, f 1.1: 15. 1. 15: s.
oli
ylös,
ja
5 1.5: 8.
astuwan ja hänellä kaxi sarwea niinkuin
niinkuin
puhui
niinkuin
»veisaisit
uutta wirtm istuilolMrm«.
Ia
3.
lamballa,
neljän
ja
eläimen
edesä,
edesä, ja wanmen
12. Ia
teke kaiken
lvoiPedon
endiscn
tnan,
hinden: Ia ei yxikan tainnut sitä »virttä oppia,
nähden, ja saatta maan ja
sataa ja neljää wiidettäkymmendä
waiset sitä ensimmäistäPetoa kumartamaan ', paitzi niitäjotka
1. 5:9.
maasta ostetut owat.
jongakuolemahaawa parattu oli. *l. ,9:20. tuhatta,
jotka
Nämät
owat
ei
ihmeitä',
ne,
niin
että
»vaimoin
kanteke
4.
hän
suuria
Ia
iz.
sillä he owat neitzet f: näsaatta tulengin langemaan taiwaasta alas ole saastutetut';
maan päälle, ihmisten edesä. "Match.24:24. mät owat ne jotka seurawatKaritzam kuhunga
2 Thess. 2:9.
11,»1.2.i6:i4.
hän mene. Nämät owar ihmisildä ostetut, Juniillä
asuwim,
ihmeil- malalle ja Karitzalle uutisexi: §
14. Ia »viettele maan
§ i Kor. 6: 20.
olit
annetut
2.
lä kuin hänen
Podon edesä teh- Sl. 3: 4. -j- 2 Kor. 11:petosta
ei
löytty; sillä he
ole
dä; sanoden maan asumille, että he tekisit Pe5. Joiden suusi»
don kuwan, jolla miekan haawa on, ja wir- owat ilman saastaisutta Jumalan istuimen
*

s«a

se
se
se

:

sen

*

"

sen

se

sen

sen asu-

'

sa

*

*

-sMos.i;:i.

kois.

15. Ia sallittu» hänelle, anda hengen Pedon
kuwalle, että Pedon kuwa myös puhuis, ja
tekis, että jokainen kuin ei Pedon kuwaa kumarra pitä tapettaman.
16. Ia se saatta kaikki, pienet ja suuret, rikkat ja köyhät, wapat ja palweliat, ottamaan
merkin oikiaan käteensä taikka otziinsa.
17. Ia ettei kengän tainnut ostaa eikä myydä, jollq ei se mcrlN ollut *, taikka Pedon
mmi, eli hänen nimensä luku.
*l. 14: y, 11.
on
Tasa
18.
wiisaus'. Jolla on ymmärrys,
lastekan Pedon lugun; sillä ft on ihmisen
,

se

edesä.

Ps. 32: 2. Zcph.,:
Ia minä näjin toisen

iz. Eph. 5: H?.

'

Engelin lendäwän Taiwan kestitze, jolla ijankaikkinen Ewangelium oli, »ota hänen pitä niille ilmoittaman
kuin maan päällä asuwat, ja kaikille pakanoille ja sukukunnille, ja kielille, ja Kansoille:
7. Joka sanoi suurella äänellä: peljätkät
lumalata, ja andakat hänelle kunnia; silla
hänen duomionsi» hetki on tullut: ja kumartakat ja rukoilkat sitä, joka Taiwan ja maan
ja meren ja wesilähtet teki:
Mos. 1: 1.
6.
P5.33:
Ps. 124:8. Ps. 146:6.
li. 6.

'

'

'

Ap.T. 14:15. 1.17:24.
Engeli seurais, sanoden: lange,s,
(Xx 2)

z. Ia toinen
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P. Ibanneren

14. 15. Luk.

langeis Babylon', se suuri Kaupungi; ftlvallasinun tcrämällä sirpilläs,ja leikka newii,
Sillä hän oli hanen huorudensa wihan (») »vii- naoxan wersot maan pääldä; sillä hänen wii«
nalla kaikki pakanat juottanut.
Ies. 2i: 9. namariansa owac kypsynet.
Jer. 51: 8» Ilm. K. 13: 2, 3, 10, 21.
19. Ia ss Engeli siwalsi terälvällä sirpillänsä
O) cli: myrkyn.
maan päällä, ja niitti maan »viinamäen, ja
9. Ia kolmas Engeli seurais niitä, sanoden heitti ne Jumalan »vihan suureen kuurnaan,
suurella äänellä: jos joku Petoa ja hänen kul. 19: 15.
muansa kumarM, ja otta sen merkin hänen o- 2c>. Iajase kuurna jolkutti»»
ulkona Kaupunaista, »veri kuurnasta kuohui ulos haman
tzahansi» Mikka käteensä,
io. Sen pitä myös Jumalan wihan »viinasOrihten suitziin asti, tuhannen ja kuusi sataa
ta juoman", siitä selkiästä miinasta joka hänen makomittaa.
les. 6,: ~ Wal. w. 1:15.
'

*

'

wihansa

maljaan kaattu on; ia

händä

pila

tulella ja tulikiwellä f, pyhäin Engelille» edesä ja Karihan edesä waiwatMman.
Ps- 75: 9- les- sl '7. Jer. 25: ,5. Ilm. K. 16:19.
1.19: 20. -Z- 1e5.54:
11m.K.19:
il. Ia heidän waiwansa sawu astu ylös ijankaittisesta ijankaikkiseen*; Ia ei heillä ole lepoa päiwälla eikä yöllä, kuin Petoa ja hänen
kuwaansa kumarmwat, ja jos joku on hänen
'l. 1;: 10.
nimensä merkin ottanut.
12. Tasa on Pyhäin kärsilvallisys: Tasa ne
*

«».

~

15*

Johannes näke

luktt.

Seiyemin Engelitä wimeil»)
ten wiyausten kansa, ja kuule woittaiat weisawan. n. Ruinga ne seiyemän Engelitä ottawat
».

wlhan »naljat wastan.
minä najin toisen merkin Taiwaasa sull1.
ren ja ihmellisen. Seitzemän Engelitä,
joilla ne seitzemän wiimeistä witzausta olil';
Sillä niisä on Jumalan wiha täytetty,
l. 11: 14.
2. Ia minä näjin niinkuin klasisen meren',
owat jotka Jumalan kästyt ja lEsuxen uston
pitäwät.
tulella sekoitetun; ja ne jotka Pedosta woiton
minulle,
äänen
minä
kuulin
saanel olit, ja hänen tumastansa ja hänen merTaiwaasta
iz. Ia
kirjoitta:
Auruar owar ne kuol- kistänsä, ja hänen nimensä lugusta, seisowan
M sanoman,
let, jotka HlLßrasä kuolewar tästälähin'.
klasisen meren päällä, ja heillä oli Jumaheidän pira lewäman lan kandelet.
l. 4: 6.
la, Hentli
heidän tölstansa; silla heidän tekonsa nouIa weisaisit Moseren Jumalan palwelian
z.
dattakar heira. '1 Kor. 15:18. i Thess. 4:14. wirttä, ja Karihan wirtm, sanoden: Suuret
m. 14. Ia minä näjin, ja katzo, »valkia pil- ja ihmellisel owat sinun tekos *, HERra Juwi, ja pilwen päällä istui ihmisen Pojan muo- mala kaikkiwaldias: oikiat ja lotise: owal sitoinen*, jonga pääsä oli kullainen Kruunu, nun ties f, sinä Pyhäin Kuningas.
ja teräwä sirppi hanen kädesänsä.
"Ps. 111:2. Ps. 139:14. -j-Ps. 145:17.
n
1:
26.
Dan.
i:
Ilm. K. 16: 7.
Hes.
7: 13. Ilm.K.
13.
Templistä,
Engeli
Ruka
ei
pelkä sinua HGRra, ja sitoinen
läxi
huu4.
15. Ia
min suurella äänellä sen pilwen päällä istuwai- nun Nimeäs ylistä*? S,Ua sinä yxinäs
ja
fen tygö: simalla sirpilläs, ja leikka'; sillä si- pyhä oler; sillä kaikki pakanat tulewat,
nulle tuli hetki leikamxes, ja elo on maan sinun kaswois edesa kumarmwat ja rukoilepäällä kuiwaxi tullut. 'J0e1,:,,. Matth.',.,9. mat "; eim sinun duomios julistetut owat.
it. Ia se joka pilwen päällä istui, siwalfi
Jer. 10: 7. -Z- les. 66: 23.
N. 5. Sitte näjin minä, ja katzo, Todistusirpillänsä maan pääldä; ja maa tuli leikatuxi.
17. Ia toinen Engeli läxi Templistä, joka xen majan Templi awattin Taiwaasa. l. n: 19.
6. Ia Templistä läxil ne seitzemän Engelitä,
Taiwaasa on, jolla myös teräwä sirppi oli.
jolla
joilla
ne seitzemän witzausta olil, puetemt puh18. Ia toinen Engeli läxi Marista,
ja
päälle;
oli walda tulen
huusisuurella äänellä talla ja krkkalla liinawaattella, ja wyötetyt
1.1: iz.
tygö
jolla teräwä sirppi oli, xa sanoi: rinnoilda kullaisilla wöjllä.
ftn
7. Ia

sano:

sen

'

*

se

15. 16.
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ja ei tehnet pa-

7. Ia yxi neljästä eläimestä andoi seitzemäl- witzausten päälle walda oli;
le Engelille seitzemän kullaista maljaa, täynän- rannusta andaxensa hänelle kunniam.

io. Ia wiides Engeli wuodatti mätiänsä se»
sä Jumalan »vihaa joka elä ijankaikkifesta ijankaikkiseen.
Pedon istuimelle; ja hänen waldakundansa tuTempli
täytettin
8. Ia
sawulla Jumalan li pimiäxi: ja he pureskelit heidän kielensä rikja
ja ei yxi- ki kiwuillansa:
',
woimastansa;
hänen
kunniasta
kän »voinut Templiin mennä sisälle, siihenasti,
ii. Ia pilkkaisit Taiwan lumalata heidän
kuin ne seitzemän Engelin witzausta täytetyxi kipuinsa ja haawainsa tähden; ja ei tehnet patulit. *,Mos. 40: Z4- iKun. 8: 10. les. 6: 4. rannusta heidän töistänsä.
ill. 12. Ia kuudes Engeli wuodatti maljan,
16. suku.
wirran Euphratin päälle; ja sen
sa sen suuren
wesi kuiwui, että ne olis »valmistettu idäisille
1 llingelit wuodattawat maljansa Ensimmäinen maan päälle Loinen mereen Rolmas »vir- Kuningoille.
toihin, li. Neljäs Auringohon: wiides pedon
,3. Jäminä näjin Lohikärmen suusta, ja Peistuimelle, m Ruudes Euphratin wirtaan. iv.
:

:

Seilzemäs ilmahan.
1. stza minä kuulin

-

suuren

äänen Templistä,
niille seitzemälle Engelille sanoman: mengät ia wuodattakat ne Jumalan wihan maljat maan päälle.
2. Ia ensimmäinen meni, ja wuodatti maljansa maan päälle: Ia tuli paha ja häijy haawa ihmisten päälle joilla Pedon merkki oli,
ja niiden päälle jotka
kuwaa kumarsit,
2 Mos. 9: 9» 10, 11.
1- Ilm. K.: 1,, 14, 16,17.
3. Ia toinen Engeli wuodatti maljansa mereen, ja se tuli niinkuin kuollen weri', jakaikki
eläwäiset sielut kuolit meresä. *2 M05. 7: ,7,20.
4. Ia kolmas Engeli wuodatti maljansa
wirtoihin, ja wesilähteisiin; ja tuli lverexi.
5. Ia minä kuulin wetten Engelin sanowan:
HENra sinäjaolet wanhurstas, joka olet, ja
joka olit*, Pyhä, ettäs nämät duomitzit:
l.»: 4, 8. l. 4: 8. l. 11: 17.
6. Sillä he owat Pyhäin ja Prophetain weren wuodatmnet *, ja sinä annoit heille werm
juoda; sillä he owat
ansainnet.
*

s

sen

'

se

'

don suusta, ja wäärän Prophetan suusta lähtemän kolme rietasta Hengeä, sammakkoin

muotoista:
14.

Sillä he owat Perkeleitten Henget,

jot-

ihmeitä tekewät *, ja menewät maan ia koko maan piirin Kuningasten tygö, kokomaan
sinä suurna Kaikknvaldian Juheitä soman,
malan päiwänä. '2 Thess. 2:9. Ilm.K i,.-iz.
15. Aayo, minä rulen niinkuin waras*:
auruas on si joka walwo, ja käcke waar<
rensa, errei hän alasti kawisi, ja «rei hänen hapiaransa nahdaisi. f
Matth. 24:44. iuk. 12:39. 1 Thess. 5:2.
ka

*

16.

-s Iluu K. 3:3,4,13.
on koonnut heitä siihen siaan,

2 Pet. 3:10.

Ia hän

joka kutzutan Hebreaxi Armageddon.
IV. 17. Ia seitzemäs Engeli wuodatti maljansa ilmahan: ja Taiwan templistä läxi suuri ääni, istuimelda, joka sanoi: Se on tapahl.

tunut,

21:

6.

18. Ia äänet tulit, ja pitkäiset, ja leimauxet:
ja suuri maanjäristys tapahtui', jonga kaltaista ei ole ollut sittekuin ihmiset tulit maa»
Matth.,,: ,4.
päälle, senkaltainen suuri maanjäristys.
1. 8: 5.
7. Ia minä kuulin toisen (Engelin) AlmKaupungi
rilda sanoman: Ia HERra Kaikkiwaldias
tuli kolmeri osar<>
19. Ia suuri
Jumala, sinun duomioö owat totiset ja oikiat. ja pakanain Kaupungit langeisit; Ia se suuri
l. 15:3.
Babylon mmstettin Jumalan edesä, että hän
neljäs Engeli wuodatti maljansa annais hänelle »uomaastian hirmuisen »vihansa
11 8- Ia
Auringohon; ja sille annettin ihmisiä waiwam
"1.,8:5. -f1e5.5,:22,2,. 1«.25:,5,16.
Ilm. K. 14:8,10.
heidellä tulen kamm.
2Q. Ia kaikki luodot pakenit, ja ei «moria
9. Ia ihmiset tulit palawaxi suuresta heidestä, M pilkkaisit Jumalan Nimeä, jolla niiden löytty.
(Xx 3)
21. Ia
*

sen

se

se

17. i- Lnk.

P. Johannexen
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Ia suuri raje niinkuin leiwistän paino hän kuitengin on. f '»M05 .,2:,2. Phil.4:,.
langeis alas Taiwaasta ihmisten päälle: Ia ihIlm.K. ~5. l.20:12. 1.21:27. -l-Ilm.K. 1,:;.
miset pilkkaisit lumalata råken witzauxen täh9. Ia tasa on mieli jolla wiisaus on
Re
den; sillä sen witzaus oli sangen suuri.
seitzemän päätä owat seitzemän wuorm, joiden,
l. ii: 19.
ga päällä se waimo istu.
l.»: l».
iQ. Ia ne owat seitzemän Kuningasta: Wii17. Kuku.
si owat langennet, ja yxi on, ja toinen ei ole
por1. lLngeli navttä lohannexclle sen suuren
wielä tullut, ja kosta han tule, niin hänen piton, joka pedon päällä istu. v, Selittä mikä se tä wähän aikaa pysymän.
peto, ja se porco owat.
11. Ia se peto joka oli, ja ei oIH se on kah»
ja on niistä seitzemästä; ja mene kado,
Engeleistä,
dexas,
yxi
niistä
seitzemästä
l.s»a tuli
joilla ne seitzemän maljaa olit, ja puhui tuxeen
jotkas näit,
12. Ia ne kymmenen sarwea
minun kansani, ja sanoi minuUe: Tule, minä
*

21.

'

*

*

porton
osotan sinulle sen suuren
joka paljoin »vetten päällä istu.
»Nah. 3:4.

duomion, owat kymmenen Kuningasta, jotka ei »vielä
waldakundaa saanet ole, mutta niinkuin Kuningat saawat woiman yhdelle hetkelle sen Pedon kansa.
'Dan. 7:20.
2. Jonga kansi» maan Kuningat huorin tehnet owat, ja ne jotka maan päällä asuwat,
iz. Näillä on yxi neuwo, ja he andawat sille Pedolla heidän woimansa ja waldansi».
vwat hänen huorudensa »viinasta juopunet.
14. Nämät sotimat Karihan kansi», ja
Jer. 51:7. Ilm.K. 14:3. 1.i8:3 9»
korpeen:
Hengesä
wei
minun
Ia Karitza on heidän woitmwa; Sillä hän on
Z. Ia hän
minä ncmn waimon istuman werenkarwaisen Herrain HERra, jaKuningasten Kuningas f:
pilkkanimiä", joUa ja ne jotka hänen kansansa
Pedon päällä, täynänsä
kutzutut ja
ja
kymmenen
ja
päätä
walitut
l.
uskolliset.
»li seitzemän
16:14.
s 1.
-Z-iTim. 6:15. Ilm.K. 19:16.
13: 1.
is. Ia hän sanoi minulle ne medet jotkaS
4. Ia se waimo oU »vaatetettu Purpuralla,
ja werenkarwaisella, jakullalla oli kullattu ja näit, kusa se portto istu, owat Kansat ja jou?
kalleilla kiwillä ja Pärtyillä ', ja piti ktHesän- kot ja pakanat ja kielet.
les. 8:7.
K kullaisen maljan täynä kauhistuxia ja hä- 16. Ia ne kymmenen sarwea, jotka sinä Pe-ja
*l. iz: 16.
nen huorudensa riettautta.
dosa näit ne pitä sitä porttoa wihaman,
pitä
kirjoitettu:
nimi
hanen häwittämä»,, ja alastomaxi teke5. Ia hänen otzasansi» oli
Babylon,
ja
ja heidän pitä syömän hänen lihansa, ja
män,
Salaus*: se suuri
huoruden
polttamat.
2
l. ,8:8
Mi.
tulella
sen
maan kauhistuxen
Thess.»: 7.
on
6. Ia minä najin sen waimon juopununna
Sillä
andanut
heidän sydäJumala
17.
Pyhäm jalEsuxen todistajain »verestä '.- Ia mihinsä', että he hänen suosionsa jälkeen tekenäjin. wät, ja etta he sen yhdestä tahdosta tekewät,
minä ihmettelin suuresti, kosia 'minä
s l.
jaandawat heidän waldakundansa Pedolle, sii13:24.
11. 7. Ia Engeli sanoi minulle: mixis ihmet- henasti kuin Jumalan sanat täytetyxi tulemat,
l. 16: 19.
telet? Mmä sanon sinulle sen waimon salaisutM, ja sen pedon kuin händä kanda, jolla on
18. Ia si waimo jonga sinä näir, on si
ja kymmenen sarwea.
seitzemän päätä
suuri kaupungi jolla on walda maan
ja
jongas
ja
ollut,
kuningasten
ei ole:
näit, on
8. Peto
tulewa ylös, ja pitä kadomxeen
se on sywydestä
1 8. AUtU»
menemän: ja neihmettelewätjotka maanpääl(joidenga
nimet
ei
ole
elämän
asuwat,
Kirlä
suuren Babylonian langemu..
jasa mailman alusta kirjoitetut) kosta he sen
Babyloniasta lähtemään, ja «a»zstetän
Pedon näkewät joka oli, ja ei ole, »vaikka --xamaan hänelle ansionsa jälkeen. «». Aichoit^
*

sarwea.

*

:

,

,

'

sen

'

,

*

„.

tan jumalattomain walitus Babylonian langemuxen yliye. lv. Jumalaisten riemu Babyloni-

an häwityxen tähden.
I. ftza sitte näjin minä

toisen Engelin tuleman
alas Taiwaasta, jolla oli suuri woima; ja
maa »valistui hanen kirkkaudestansa.
2. Ia hän huusi wäkewästi suurella äänellä,
ja sanoi: langeis, langeis st suuri Baby-

ja on tullut perkeleitten asumasiaxi,
rietasten hengein kätköxi,ja kaikkein
ja
rietasten wihattalvain linduin kätköxnss
1.34:11,14.
,7.
'Iss
Icr.

lon

*»

ja kaikkein

Icr. 50:,9.

3. Sillä hänen huorudensa wihan »viinasta
owat kaikki pakanat juonet '; ja maan Kuningat hanen kansansa huorintehnet, ja kauppamiehet maan päällä owat rikastunet hänen
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18- Luk.

io. Ja pitä taambana seisoman hänen waiwansi» pelwon tähden, ja sanoman: Woi!
Woi! sitä suurta Kaupungim Babylonia, sitä wäkewätä Kaupungita'; Sillä yhdellä hetkellä tuli sinun Duomios.
les. 21: 9.
ii. Ia kauppamiehet maan päällä itkewät
ja murehtimat händä', ettei kengän enämbi
heidän kalujansa osta:
Hes. 27: ,s.
12. Kulda ja hopiakaluja, ja kalleim kiwiä
ji» Pärlyjä, ja kalleim liinawaatteim, ja purpuram ja Silkkiä, ja tulipunaista; ja kaikkinaisia kallita puim, ja kaikkinaisia astioita Elephantin lllista, ja kaikkinaisia astioita kallimmista puista, ja wastesta, jaraudasta, ja mar*

'

,

morista
13. Ia Kanelia
;

ja hywin hajullisia, jawoidetta, ja Pyhä sawua ja wiinaa, ja Liljyä,
ja sämbylitä, ja nisuza, jakariaa, lambaita,
'1.14:8. 1.17:2.
herkkuinsa woimasta.
kuulin
äänen
minä
toisen
Taiwaasta ja hewoisia, rattaita, ja orjoja (») ja ihmift
11.4. Ia
ten sieluja.
Hef. »7: iz.
sanowan:
(a)
Gr.
Nmimita
errer
re
hsncn
osallidanesia
sonneistansa
sexi rllllsl, erret re myös jotakin hanen wi14. Ia hedelmät joim sinun sielus himoitze,
yauxisiansa saisi. '»Mos 19:12. Ies. 43520. owat sinulda paennet pois, jakaikki kuin liha1.52:,!. Icr. 5<,:«. l. 51:6,45. 2 Kor. 6:17.
wat ja kaunit olit, ne owat sinusta oljennnet
ja ei sinun pidä niitä sillen löytämän.
syndinsä
pois,
owat ulottunet ha5. Sillä hänen
ja
maan Taiwaseen asti, Jumala muisti hänen
15. Näiden kaluin kauppamiehet, jotka «häwäärydcnsä.
l. ,6: 19.
nestä rikastunet owat, pitä mambana seisoman
hangin
niinkuin
hänelle,
6. Maxakat
maxoi hänen waiwansa pelwon tähden, itkemän ja
teille, ja kertoikat hänelle kaxikertaisesti hänen murehtiman:
töidensä jälkeen '; sillä juomaastialla kuin hän 16. Ia sanoman: Woi, Woi sitä suurta
teille sisälle pani, niin pangat hänelle kaxiker- Kaupungim! joka puetettu oli kullilla liinalla
taisesti. s 'Ps. 1,7:». Jer 50:15. I- Ilm.K. 14:10. ja purpuralla, ja tulipunaisella, ja kullalla yl7. Niin paljo kuin hän itziänsä kunnioitti, däkullattu, ja kallilla kiwillä, ja Pärlyillä;
ja koreili, niin andakat hänelle niin paljo wai- Sillä yhdellä hetkellä owat senkaltaiset rikkauwaa ja itkua; Sillä hän sano sydämesänsä: det häwitetyt.
l. ,7:4.
mina istun ja olen Drötingi ja en lesti, ja ci 17. Ia kaikki hahdenhaldiat, ja kaikki haaminun pidä itkua näkemän.
xiwaki, jotka laiwoisa asuwat, ja merimiehet *,
les. 47: 8.
pila
yhteja jotka merMä waeldawat, seisoit taambana:
8- Senrähden
hänen witzauxensa
nä päiwänä tuleman: Kuolema ja itku ja nälles. 2;: 14. Hes. ,7: ,9.
kä: ja hän pitä tulella poldettaman '; Sillä
18. Ia huusit, koffa he sawun hänen palosHERra Jumala on wäkewä, joka hänen duo- tansa näit", ja sanoit:? Kuka on tämän suu2 Thess 2: 8.
Ilm K. 17: 16.
ren Kaupungin werm f
mitze.
M l 4:
ill 9. Ia händä pitä itkettämän, ja maan
f Ilm. K 1,: 4.
Kuningat parkumat händä*, jotka hänen kan'9- Ia he heitit muldaapäittensä päälle",
teit ja hekumasa elit f, kosta he huusit, itkit ja murehdit, sanoden: Woi, Woi
sansa huorin
sitä fuurm Kaupungita! iosi» ka.kki rikastunet
hanen palonsa sawun näkemät.
He,. »6: 16. s Ilm. K. 17:
owat, Ma laiwat mereftvlit, hänen talleis,

"

'

*

«.

*

~

ta
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iB. iy. Luk.
ta kaluistansa; Sillä yhdellä hetkellä on hän wu käy ylös ijankaikkifesta ijankaikkiseen.
häwitetty.
los. 7: 6. Job. 2: 12.
les. ,4:10. Jim. K. 14: n l. 18: 9, ,3.
IV. 2Q. Ihastu Taiwas hänestä, ja te py4. Ia ne neljäkolmattakymmendä wanhinhät Apostolit za Prophetat; Sillä Jumala da', ja ns neljä eläindä maahan langeisit,
ja
duomitze teidän duomionne hänen päällensä, f rukoilit lumalata istuimella istuwaista, ja sa'lies. 44: »3- l. 49-1;. Jer. 51: 48. -l Ilm. K 19:2. noit: Amen! Halleluja!
'1.4-4.
21. Ia yxi wäkewä Engeli nosti isoin kiwen,
5- Ia ääni kuului istuimelda: sanoden: Kiitniinkstin myllynkiwen, ja heitti sen mereen, ja täkät meidän Jumalalamme kaikki hänen palsanoi: Näin akista pitä se suuri Kaupungi Ba- weliansa, ja jotka händä pelkätte, sekä pienet
bylon heitettämän pois', ja ei händä pidä e- että suuret.
11. 6. Ia minä kuulin niinkuin paljon Kannämbi löyttämän.
Jer. 51: 64.
22. Ia kandelein soittajain, ja laulajain, san äänen, ja niinkuin suuren »veden äänen, ja
ja huiluin, ja Basunan soittajain ääni, ei pidä niinkuin suurtenPitkäisten äänen, jotka sanoitenämbi sinusa kuuluman *: ja ei yhtäkän »vir- Halleluja! Sillä HERra Kaikkltvaldias Jukamiestä yhdestäkän wirasta pidä enämbi sinu- mala on waldakunnan omistanut.
l. ii: ,5, ,7. l«: io.
sa lö''ttämän:
Ia myllyn ääni ei pidä enämbi
kuulum an:
les. 24: 8. Hes. 26: 1,.
7. Iloiltamme jariemuittamme, ja an-,
23. Ia kyntilän walkeus ei pidä sinusi» enäm- dakamme kunma hänelle; sillä Rariyau
bi walistaman':la yljän ja morsiamen ääni f haar owar ruller, ja sen emändä »valmisti
ei pidä enämbi sinusa kuuluman: Sillä sinun ltzensä.
Matth. ,2: 2. l. 25: 10.
ja
§,
Kauppamiehes olit maan Päämiehet
si8. Ia hänen annettin hänensä pukea puhnun noitumises kautta owat kaikki pakanat talla ja kiildäwällä kallilla liinalla'; joka kallis
4Lynet.
Jer. 25:10. -x Icr. 7:24. l, 16: 9. liina on Pyhäin wanhurstaus.
§ les. 2,: 8.
Ps. 45: 14, 15. Hcs. is: 10.
pyhäin
ja
on
Prophetain
wehänesä
hän
9. Ia
sanoi minulle: Kirjoita: autuat
24. Ia
ri löytty, ja kaikkein niiden jotka maan päällä owat ne jotka owat Karitzan häihiin ehtolliselle
lapetut owat.
1.17:6.
kutzutut '. Ia hän sanoi minulle: Nämät Ju'

*

.

*

smusa

'

*

*

malan sanat omat totiset.
Luk. 14: is.
ia. Ia minä langeisin
19. Luku.
hänen jalkainsa
ereen händä rukoilemaan. Murra hän sa,
i. Usiowaiset riemuiyewat Babylonin rangaistuxesta. u. weisawat ricnlu wirtta, että Junia» noi minulle; Ra yo, ettes sicä ree
miIa on omistanut waldakunnan, ja Ral-iyan nä olen sinun, ja sinun weljeis kansäpalhäät owat tullet, m. Jumalan poika lähte tai- welia, ja niiden joilla lEsuxen todistus
wan sotajoukon kansa sotaan, »v. L.innut ku« on: kumarra ja rukoile
Jumalala: Sillä
yutan ehtollistile, peto heitetän palawaan meProphetian
on
lEsuxen
todistus
Hengi.
ja
tapetan.
muut
reen,
Ap. 3. «0:26. 1.15:15. Ilm. K. 22:8, 9.
I. s)m sitte kuulin mina silursn äänen niinkuin
lii. 11. Jäminä näjin Taiwan awatuxi, ja
paljolda Kansalda miwasa,
katzo, »valkiaOrhi*, ja joka päällä isHalleluja! Autuus, ja ylistys, kunnia ja woi- tui, kutzuttin ustollisexi ja totisexi f, ja wanma olkon HERralle meidän Jumalalle!
hurffaudella hän duomitze ja soti.
l. 7: 10.
l.s:
f 1.,: 14.
2. Sillä hänen Duomionsa owat totiset ja
12. Ia hänen silmänsä owat niinkuin tulen
porton liekki', ja hänen pääsänsä on monda
wanhurstat '; että hän on
duominnut, joka huorudellansa maan turmeli, nua, ja hänellä oli kirjoitettu nimi, jota Kruuei kenja on hanen palwetiainsa weren
kädestä kos- gän tiennyt waan hän itze : *l.1: ,4
'

'

sanowan:

se

*

sen

~

sen suuren

tanut,

Z.

f

'l. 16: 7. -j-K Mos.

sen

„:

4,.

I!m.K.iB:

,

«,.

Ja mas he sanoit: Halleluja! Ja sen o

y.

1.1: 18.

Ia hän oli waatetetw, mereen kastetulla

waal-

maatiellä

sanaxi. f

Ilmestys.

Luk.

Ia sen mmi cuyumn In„ alan

l.
1' Ich
sotajoukko kuin Taiwasa on, seurais handa walkeilla hewoisilla, »vaatetetut
walkialla puhtalla kall.lla liinalla.
Matth 28: ~ Ilm K. 4- 4.

14.

'

Ia se

les.

6,:,.

>:

,

!

Iol).

i
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19. 20.

ininä näjin Engelin astuwan alas Tai»vaastn, jolla oli smvyden awain *, ja

i.

:

'1.i.,«.
suuri kahle hänen kadesänsä.
2. Ia hän otti Lohikärmen kiinni, sen wan«
han madon, joka on Perkele ja Satanas; j»
sidoi hänen tuhannexi wuotexi.

is. Ia hänen suustansa käwi ulos teräwä
2Pct. 1:4. Ilm. K. 12:5.
miekka*, jolla hanen pitä pakanoita livöman;
heitti
hänen sywnteen, ja sulki hänen,
Ia
z.
joita hän on hallitzewa rautaisella witzalla f. ja lukllzi paalda, ettei hänen enämbi pitäisi
Ia hän oi» sockuwa Käikklwaldial, Imnalan pakanoita «viettelemä», siihen osti kuin tuhannen lvuoira kulu; ja sitte pitä han wähäxi
närkystpxcn ja wihan wiinakuurnan.
'

Ils. i. 4, Thess. 2:8. Ilm K.,: 16. 1..: 16. hetkexi päästettämän.
Jim. «.2:27. 1 1,: 5.
4. Ia nlinä näjin istuimet», ja he istuit niis P5.2!9.6 P5.76:
2c
iy,
den päällä, ja heille annettin duomio f; ja nii»
les. 6;: z. Ilm. K. 14
16. Ia hänellä on waattela sa :a reide>ansä den sielut jotka lEsuxen todistuxen ja Juma:

,

«,.

-

ja lan sanan tähden mestatut out§, ja jotka ei
nimiFirioiltu:
,7:14.
1
6:1?
K.
11,.,
Petoa kumartanet, eikä hauen kuwaansa; ja
Herrain HERra. Ti»n.
IV. ,7. Ia minä näjin yhden Engelin seiso- ei ottanet hänen merkkiänsä heidän otzinsa taikman Auringosa, joka huusi suurella äänellä, ka käsiinsä; ja he elit, ja hallihit" Kristuxen
ja sanoi kaikille linnuille jotka Taiwan alla kansa tuhannen wuotta.
Dan. 7: 5.
lendälvät: Tulkat ja »okondukac sen suuren f Match. 19:28. Luk. »tzo. iKor. s:,,
'

Jumalan ehtolliselle,

§Ilm K.6:y, »i. "Rom. B:,7. »Ti».2:12.
1cr.,2:9. Hes. 19:17.
i- Syömään Kuningasten lihaa, ja Pää5- Mutta ne muut ei kuolluista wirwonnet,
miesten lihaa, ja wäkeivitten lihaa, ja Orhit- siihcnasti kuin tuhannen ajastaikaa kului. Täten lihaa, ia niillä ajawaisten, ja kaikkein »va- mä on
ensimmäinen ylösnousemus.
pain ja orjain lihaa, sekä pienden että suurten.
6. Auruas ja p>chä on si, jolla on
19. Ia niinä näjin sen Pedon, ja maanKu- siinä ensimmaisisa Msnouftmijesä; viiden
ningat, ja heidän sotawakensä koottuna soti- >oliye ei ole
kuolemalla yhran walmaan senkansa, joka Orihin päällä istui, ja daa; Waanroisilla
jaKristuxen
he
tulewatlumalan
myös hänen sotawakensä kansa.
ja
Papixi,
hallitzewat hänen kansansa tuhan2Q. Ia se Peto otettin kiinni, ja hänen kannen
wuotra.
sansa se.wäärä Prophem'joka niim ihmeitä n. Ia kosta tuhannen wuotta kulunet
hänen edesänsa teki, joilla hän niim »vietteli owat, 7.niin
Samnas päästetän fangiudestankuin Pedon merkin ontf, ja jotka hänen kulvaanja kumarsit §: Nämät kaxi owat eläwä!- sa8. Ia hän mene ulos pakanoita wiettetedä tuliseen jarween heitetot, zo?a miikilvcstä mään,
neljällä maankulmalla owat,
paloi, ff 5 Mos. >;:,. -t-Malli). 24:24 Ilm.K. I, Gog jajolka
Magog,
että hän heitä soraan ko12.
-i-f Dan 7: li. Ilm K 14:10. l. »o:
joidenga
kois
luku
on niinkuin meren sanda.
f,
tapetti»
joka
2i. Ia ne muut
sen miekalla
!.;<>: 1.
,B:2.
»Hes.
fllm K.16.i4.
päällä
stn suusta käwi ulos kuin Orhin
istui:
päälle, ja
maan
awaruden
he
9
astuit
Ja
M kaikki linnut rawittin heidän lihastansa.
ja
piiritit Pyhäin leirit,
rakkan Kaupungin.

osa

'

:

'

,<,.

Luku.

2Q.
»perkele sidotan; pyhät wirlfowat ja halliyewat Rristuren kansa tuhannen ajastaikaa, v.
perkele päästetän wallaUensa wähäxi ajaxi, Gog
ja Magog häwitetll, »a perkele heitetän tiili,ärween. l». wlimeinen duomio pidetan

seen

Ia tuli langeis lumalalda Taiwaasta, ja söl
Dan. 7:».
heidän.
io. Ia se Perkele joka heitä wietteli, heitettin tuliseen ia tulikiwiseen järween, josa sekä
se Peto että se wäärä Propheta oli; ja ne pitä
(ö>y)

»vai-

P. Johannexen

20. 21.L11k.
4. Ia Jumala on pyhkiwä pois kaikki kyy,
waiwattaman päiwää ja yötä ijankaikkisesta
nelet
:,<,,«.
heidän silmistänsä, ja ei kuolemam pidä
ijankaikkiseen.
1.14
1.19:20.
iii. 11. Ia minä näjin
walkian istui- sillen oleman; eikä itkua, eikä parkua, M
päällä istuman, jonga kasivoin kipua pidä sillen oleman'; sillä ne endiset menit
men, ja
les 25:8. 1,5:,°.
edestä maa ja Taiwas pakeni; ja ei heille löyt- pois.
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suuren

sen

ty

*

siaa.

,

Kor. 15:«e,54.

Im.K

7:'?-

Kako,
Ia minä näjin kuollet, sekä pienet ettäja 5. Ia se joka istuimella istui, sanoi:
minä uudistan kaikki'. Ia sanoi minulle: Kirsuuret, seisowan Jumalan kasivoin edesä,
Kirjat awattin ', ja toinen Kirja «wattin, jo, joita; Sillä nämät sanat owat lomet »a wahflm K.'9:9.
ka on elämän j: ja kuollet duomittin niistä WQt.f '1e5.4,:'96. Ia hän sanoi minulle: se on tapahtunut.
kuin Kirjoisi» kirjoitetut olit, heidän töidensä
Aja O,
ja Loppu
12.

jälkeen. §

Dan. 7: »o. t 2 Mos. ,2:,,. Ps/9: ,9.
Phil.4:3- Ilm K.,:5. 1.,, 8. ».21:27. §Pss2:,;.
Icl.i?:l«. l.;,:,?. Matth 16:27. Rom 2:s. l.14!
1,.
Kor. 5:10. Gal. 6: 5. Ilm K. 2:,,. l. 22:1».
iz. Ia meri annoi ne kuollet kuin hänesä otit, ja kuolema ja Helwetti annoi ne kuollet
kuin heisä olit; ja ne duomitun jokainen töidensä jälkeen.
14. Ia kuolema jaHelwetti heitettin tuliseen
jarween : Tämä on se toinen kuolema.
1 Kor. 15:26, <4» 55:
Ilm. K.»:
joka
löyttn
ei
elämän
Kirjasa kirjoiteIa
15.
tuxi, j« tuliseen jarween heitettin.
*

»

„.

21.

Kuku.
,

minä näjin uuden Taiwan ja undm
maa»,';silla ensimmäinen Taiwas ja ensimmäinen maa katois, ja ei meri sillen ole.
*1e5.65:,7. 1.66:22. 2 Pct.;:,;.
2. Ia minä Idhannes näjin rwhän KawunZin, uuden Jerusalemin, astuwan alas Taiwaasta lumalalda s walmistetun, niinkuin
morsiamen kaunistetun hänen miehellensä. §
'Ebr.i,:«. 1.15:14.
Gal. 4:26.
Z. Ia kuulin suuren äänen Taiwaasta sanowan: Katzo, Jumalan maja ihmisten seasa,
ja hän on
heidän kansansa, ja he tule'
wat hänen Kansaxensa, ja itze Jumala on olewa heidän kansansa, ja heidän Jumalansa.
'Hes. 4»: 7.
*

*

asuwa

s

Ilm.K. 1'.8, »i.

1.2,:,7.

-flcs. 1,:,. loh

4:10,14.

>7!17. §les. s<:». 11m.K. 22:17. .
pim kaikki närnät peri7. loka woitta,
ja
män, minä olen hänen Jumalansa, ja hänen piti oleman minun Poikani

sen

-

Ebr, 8: ,0.
Zak.
Murra pelkurille jt ussorromlle,
hirmnlstlle, ja nu,rha lle, ja fäla-rvuoreisille, ja Lrelhotlle, ja epäjumalisille, ja kai8: 8.

sa

ktlle -waleblelilllc', pra o a oln,an siinä
jarwesa, joka tulesta la tulikiwesia pala,
*I K01.6:9>
lok2 on colnen kuolema,
1 Tim. 1:9. Jim.K. 22:15.
Eph
Gal.
5:21.
5:5.
uuden

1. Johannes näke uuden taiwaan ja
maan, niin myös uuden Jerusalemin; ja saa
tietä
asuitten onnellisuden ja kadotettuin
onnettomuden. ». Rirjoitetan taiwallisen Jerusalemin kauneus ja kunnia, »v Rutka sinne
päasewät.

sen

*. MiMina olen
Alku
annan janowalle siira c lawan weden
lahresia lvchj- xi. § 'les. 4114. «44:6.

tt t

-s

-j-Ilm. K. 0.-i^i?

Ia minun tygöni tuli yxi niistä seitzemästä Engelistä, joilla oli ne seitzemän maljaa
täynä seihendö wiimeistä w:tzausta'; ja puhui minun kansani, sanoden: tule, minä osotan sinulle morsiamen, sen Karihan emännän.s
11. 9.

-f 11m.K,9: 7.
Hengesä suurelle,'a
minun
Ia hän wei
korklallewuorelle,ja osotti minulle suuren Kaupungin, Pyhän Jerusalemin*, astuwan alas
Taiwaasta lumalalda. 'Ebr. 12:22. 1.,,: ,4.
il. Jolla oli Jumalan kirkkaus; Ia sen walkeus oli kaikkein kallimman kiwen muotoinen,
niinkuin kirkas Jaspis.
12. Ia hänellä oli suuri ia korkia murri,
jolla oli karitoistakymmenda porttia, ja por.eisi» kaxitoistakymmendä Engelitä, ja nimet kr<
joitelut, jotka owal kahdentoiiiakynnl enen IsiQ.

raelin lasten sukukundain nrret.
Hcs.
iz.ldäsä, kvime porttia; pohjaisesa, kol-

.-,,.

nie

Ilmestys.
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21. 22. -yllk.
me porttia; stelast, kolme porttia; lännesä, Kuningat tuomat heidän kunniansa ja vlistykolme porttia.
xensä siihen.
les. s«: ~ 5.
Kaupungin
porteja
suljeta päiwillä; sillä
muurilla
oli
ei
sen
kaxitois»5- Ia stn
14. Ia
M kymmendä pemstusta', ja niisä Karihan ei siellä yötä pidä oleman. les. So: 11:20.
26. Ia pakanain ylistys xa kunnia tuovan
kahdenroistakymmenen Apostolin nimet.
'Matth. i«:,8. Eph,'.'9,2o.
siihen.
les. 66: 12.
27. Ia ei pidä hänehen mitan saastuttapaa
15. Ia sillä, kuin minun kansani puhui, oli
kullainen ruoko, Kaupungim mimmxensa *, tuleman sisälle ', taikka sitä kuin kauhistuxcn
ja hänen Portejansa, ja muuriansa.
eli walhen saatta; waan ne jotka Karihan eläkirjasa kirjoitetut omat. f
2:1.
män
40.,.
'Hes.
Zak.
les. ,5:«.
, 16. Ia se Kaupungi on pandu nelikulmaiseloel.z:i7. Il>n.K.u:is. f-iMos.z,:,,. Psh:,).
xi, ja hänen pituudenia on niin suuri kuin hä- Phil. 4:5 11m.K.,: 5. l.iz:
l.2o:i«.
nen leweydensä. Ia hän mittais Kaupungin
sillä ruowolla kaxiwistakymmendä tuhatta wa22. lNktt.
komittaa: ja hänen pitnudensi» ja leweydensä i Ririottetan elämän wesi, ia elämän pmr;
ja korkeudensa owat yhtäläiset.
niin myös taiwallincn ilo ja autllus.
aris17. Ia mittais hänen muurinsa, sata ja nel- tus wahwista näiden närVin puuttumattoma»
jä wiidettäkymmendä kyynäräta ihmisen mitan den: kieldä nutä lukiyemasta: lupa pian tulla,
jota morsian m?öo kiiruhta. lii päätetän tämä
jälkeen kuin Engelrllä 01,.
kirja
ja koko p Raamattu waroitnxetla, Rrisi
lafpiresta;
sen
muurin rakennus oli
18. Ia
tulon wakuutuxella, ja Johannexen toi"
turen
ja itze Kaupungi puhmsta kullasta, puhmn klawolu>eUa.
sin kaltainen.
Kaupungin muurin verustuxet I.
hän osotti minulle puhtan elämän we19. Ia
olit kaikkinaisilla talleilla kilv lla kaunistelut:
den
felkiän niinkuin Krystalensimmäinen perustus oli Jaspis, toinen Sa- lin, wuotawan Jumalan jaKarihan istuimesphirus, kolmas Kalsedon.us, neljäs Sma- ta.
Hes. 47:
Zak. 14: K
ragdus,
2. Keskellä hänen kaluansa, ja molemmilla
2Q. Wiides Sardonix, kuudes Sardius, puolilla wireaa seisoi elämän puu ', joka kanseitzemäs Krysolims, kahdexas Berillus, yh- doi kaxitossiakymmentset heyelmät, ja andoi
dexäs Topazius, kymmenes Krysoprasus, yxi- hedelmänsä kunnakinKuukaunna ; ja puun let>
toistakymmenes Hyasinthus, toinentoistakym- det pakanoitten terweydexi. f
1 Mos.,: 9.
2:
menes Ametystus.
K.
Ilm.
7. f Hes. 47: 12.
21. Ia ne kaxitoistakymmendä porttia olit
3. Ia ei kirousta* pidä sillen ensingän oleman 5
kaxitoistakymmendä Pärlyä,ja kukin portti oli waan Jumalan ja Karihan istuin pitä hänesä
yhdestä Pärlystä; ja
kaupungin kaiut olit oleman; ja hänen palweliansa pitä händä palpuhdas kulda, niinkuin läpitze paistawainen weleman.
Zak 14: ii.
«-

sen

'

~

'

sen

klasi.

22.

*

4. Ia näkemän hänen kasivonsa', ja hänen
Ia en minä hänesä Templiä nähnyt; sil- nimensä pitä heidän otzisansa oleman, f

tä HERra se Kaikk waldias Jumala, on
nen Templinlä, ja Karitza.

hä-

Mrwitze Auringota
Ia ei se Kaupungi
walistanaan;
eikä Kuuta hanesansä
sillä Iv»
malan kirkkaus walista hanesä*, ja hänen
walkcudenfa on Karitza.
les. So: 19.
23.

*

Zak. »4: 7. Ilm. K. »2: 5.
ii 24. Ia ne pakanar jotka aumaxi tulewat,
pitä hänen walkeudesansa waeldaman;ja maan

Matth.

Kor. iz: 12. 1 loh. 55
f Ilm. K. i2.
5. Ia yötä ei pidä siellä oleman, ei he myös
tarwitze kyntilätä, taikka Auringon walkemra;
Sillä HERra Jumala»valaise heitä *: ja heidän pitä hallitzeman ijankaikkisesta ijaukalkkisten.
P 5,6:10 . les. So 19: ,0.
Zak.
Ilm. 21: 2,.
11. 6. Ia hän sanoi minulle: Nämäe janat
*

5: 8.

l

~

,:

"

:
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pyhäin
owat wahwat ja lotiset *:
Prophelain luiliala on länen Engelinsä lähettänyt osotlamaanpalmelioillensa micakui i pian
c. fl. 1:1.
tapahtuman pnä f 'l. ,y 9. l.
*. Autuas on
nopiasti
mlen
Katzo,
minä
7.
st, joka kätke tämän kirjan Prophetian sanat,f
1. ,: ii. Fl
2.
8. Ia minä Johannes olen se joka näitä näjin
ja kuulin Ia kosta minä näitä kuulin ja
näiin, langeisi!» minä niaahan rukoilelnaan Engelin jalkain eteen, kuin minulle näitä osotti
9. Ia hän sanoi minuUe: katzo, ettes sitä
tee *; Sillä minä olen sinun kansapalwelias,
ja sinun weljeis Prophetain ja niiden jotka tämänKirian sanat kätkewät: kumarra ja rukoile
«:

:

*

>:

:

Jumalala. Ap. T. >o 26.io. l. 14:14, 15.
Ilm K 19:
io. Ia hän sanoi minuUe: Älä tämän Kir*

:

sa

22. Luk.
olis, ja he pormsta Kaupungun sisälle me-

l 10h.
nisit.
is. Mutta ulkona owar koirat ja welhot,ja
huorintekiät, ja murhajat, ja epäjumalan palweliat, jakaikki ne jotka walhetta rakastamat
'

,:

2,.

ja tekewät. 1 Kor. s:
Eph 5: 5. Phil.z:
K01.,: 5, 6. Ilm K 21: «, ,7.
».

16.Minä lEsus

lähetin minun Engelini

"

».

to-

distamaan näitä teille Seurakunnisa: Minä olen Dawidin juurif ja suku, se kirkas Koin-

tähti.

Ilm.

§

'1.1.

K. 5: 5-

1.
§

f les.

„:

Rom.

,0

4 Mof. 24: 17.

15: 12.

Pet. i: 19.
17. Ia Hengi ja Morsian sanowat: Tule.
se sanokan Tule. Joka jano, s<
Ia jokakuule,
tulkan, ja joka tahto, se ottakan elämän mettä lahjaxi. les. 55:'. loh. ,7. Ilm. K«: <.
M. 18. Mutta minä todistan jokaitzelle kuin
tämän Kirjan Prophetian sanoja kuulema on:
Joo joku lisä nälhin ', niin Jumala on
panewa hanen päällensä ne wlyauxer tuin
tasa Suriasa kirjoirerur owar.
5 Mos. 4:2.
San. l.2o s.
19» Ia joo joku rämän Värjan prophetian sanoista orm pois niin Jumala orra
pois hänen
elämän kirjasta *, ja siitä pyhästä Kaupungista f, ja niistä kuin täjä
Kirjasa kirjoitetut olvat.
Mos. ,2:
K.
l.
i,:
Jim.
8.
l.
Ps. 69:29.
5.
17: 8. l. 20:12.
2

:

?:

jan Propherian sanoja lukitze -; Sillä aika on
läsnä, f 'Dan. 8.-26. 1..2:4. f11,n.K.i:,.
11. Joka paha on, st olkon mielä paha, ja
joka saastainen on, se tulkon wielä saastassexi*:
Mutta joka roanhurstas on, se tulkon wielä
hurstaxi: ja joka pyhä on, se tulkon wielä py»Tim. i,.
häxi.
osansa
12. Ia katzo, minä tulen pian; ja minun
palkkani on minun kansani ', andamaan kullengin nimkuin hänen työnsä on. f
l. 21: 27. f 5 Mof. ,2:
les. 40: io. l. 62: 11. f Ilm K. 20:12.
ja
ja
joka »»äitä todista: la, minä
Loppu,
olen
Alku
EnSe
O,
A
20.
Minä
sano
.iz.
ja
rulen p,an Amen. Niin rule HErra IGles. 4»: 4.
simmäinen miimeinen.
1.44:6. Ilm K. 4,8, li. 1.2,: 6.
su!
2i. Meidän HERran lEsuxen Kristuxen Ar14. Autuat owat ne, jotka hänen kästynsä
pitäwät*, että heidän »voimansa elämän puu- mo olkon teidän kaikkein kansanne. Amen!
P. Johannexen Ilmestyxcn Loppu.
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