








r QLOLII. 1 8,
Se on:

lEsitxen i^hrisiuxen
Meidän amoan wälimiehem/

Wrsimssen MorA:
SenMeenrmn se on Melialdck Hwangelistald cown-

pandu,- ja paston ajalla / Maalla'/ Jumalan
Scoracunnas Saamaltawazi asetttttu;

tphMses

Seltzemäs Saarnas
Selitetty ab

2.' ?/.

Me cllulemma meidän kielillckm/ /osa me Spndpneet
olemma/ Jumalan suuria mo/a.

43 O A



Hänen Lunlngaalllsen MM""' Meidän Armslllfim-
Man Cuningaan ja Herran; Ia Ruovzin Waldacunnan i

Hpwin vscolulle Miehelle;

Naan - Zerralle/ kuruun ja Biorne-
borm Lahmn/ja AhwenenMaan ylltze: NynmyöS

PäliDllomarille Hollolan Klhlacumas 5
Aorkialle Herralle

Oer TrOlle von-der-
Mnde /

Wapa - Gerralle Germl-
le MalmöwGhm/ ja Lmdöhön:c.

. ToiwolanminäArmejaRauha/Illmalalda meidän
Isäldäm/HerraldalesurcldaFhnsilltelda:

6?lWles Jumalan oman mielen Meen/ se
Pwphela l. iz. ,4. puhu Psalta,

tulla talvalla; 4O: iQ. Mmä statttaan
sinun wanhmscaultas / suureft tzeomcunnasa/ catzo
en minä anna tukna ftmtani/ HERm sinä sen lledat.
lolca sanat owat jalo ennustos jahänen EwangetlUs
mins menefiprest tasa Vdes T. ellnomattain jalkcn hänen plcs-
nouftmistns sftowiD z ??. Eltti le fmin Jumalan Salailua;

Etlä



KttZ Jumala on ilmoiteltu llhasa/ ja hengesa wsnz«rscau>
eettu/ pitänyt enä peitelty/ ja lulewaisen wanon alla oleman/
ntjncuin seW. T. ja hamasta mailman algusta/ ntjn Chri-

tulemiseen asti oli. Kom. is: 2?. Mutta saarnatta-
man sljnä suuresa Seoracunuasa / Seon/ Eiamoa-
Mis Juvalaisille/ multa wpss Pacanoille. i. Dm. 3! >6.
Ntjncuin sijlä Jumala myös itze oli ennustanut; Wlihti
oli se ettäs olet minun Palwelian coriamas Jaco-
bin suclla/ ja tuomas jällens IsraMn ha/otettu-
ja ; lnutta Mia panin sinun myös Pacanainwal-
keude/i/ja olemaan minun autllden mailmanärW«
Lla. 43/ 6. Ia waicka Wanhasakm T. on Jumalan Sa-
na/ ja Ewangeliumi edespandu P. Prophetainsuun canlta/ Mj Isat W. T. owal vsconeel heidans HEn
ran lEsuren armon caulla auluaxi tulewan/ ntjncuin mekin

1;: il. Joista monda plöslueiellaan. Ncl,. n: cap. Iahänestä caicki Prophelaalkin todistawal/ että jocainen cuinvsco hänen päallens/ pila hänen nimens caulla Synnit an-
annettaman. 10:43. Cuilengin ei nljn selkiäst

ja lewialdä/ cuin se/ Jumalan ktjlos ! läjä Vdes Tesia-
mendis tapahtu /Ma: Silloin puhui Jumala vsein ja monel-
la muoto Isille Prophelain caulla / mutta »ilmeisinä päi-
winä on hän meille puhunut poicansa caulta. Nel>.,:». Wan-
has T. owat Pwphelaal saarnanneet/mitä näpisä javnisa
lumalalda heille oli ilmoiteltu i Multa Vdes T. orral A-
pojiolit opettanuet mitä he cuulleel/ silmillänsä nähneet/ ja
käsillänsä pidelleel owal. l. IoK. i:,. Ia ntjncuin he <tze cwat
nähneet hänen cunnians. 2. ket.,: ,6. Wanhas I. ei ole Pro-
phelaat menneet Pacanam teille/ e«kä. poikennet Samarila-
neln Caupungechin; Mutta Vdes T on Chnsius antanut
EwangeljWins Saarnalla calkille luodlijljs, 16.- 15»

)i( Ia po-



IaPohiaisesiakin/josa ennen sllrimmatPaeanal olit jame asum-
me/ tule nyt culda pelialtäwän Jumalan Cunnia/t. lob.;?.-

Prophelain ennustaen jälkeen/ Silla; Jumala on le-
wittänyt laphelin/ ja anda hänen asua Semin
Majois. (3en.s>: 27. HENra on andanut hengens
lewälä pohianmaalla. 6:3. Pohialuuli on
nosnunt/ luonatuuli on tullut/ja puhaldanlll hänen
Krydlmaans läpitze/että hänen Zrtlnsplsaroltzls:
cant.4.l6. Pääldistein; El ole kieldä eli puhetta cusa
elheidän änens olecuulunul. r511.19:4. Sllla; )oil<
le et mitään hänestä llmoitetlu ollut nekin hänen i-
lolla näkewät/ ja jotta ei mitäätl sijtä tuulleet ole/
nekin 5;: 15.

Etla sijs Jumala on hänen poil-ans I. Christien canlta
tehnyt nain suuria meidän cohtaam/ cmn tasa Vdes?.elam,
me; Tirjn tule meidän ei ainoastans tätä Jumalan suurta rac-
kautta plisia/ ja sijlä iloitai Minä lloltzen O^Rrasa/
jaminun sielun lloitze minun lumalasanl.tt.Nln-
mln hedelmäcaswa Maasta/ jaSiemen krydimaa-
sta putkahta/ nyn pltä wanhurftaus/ ja kljtos pa-
kahtuman HErrast Jumalasi/calckem pacaname-
des. L52.16:i0. il. Multa myös caiken ahkeruden canso
sila tutkia ja muista lEsusta Chrisiusta/ joca cuolluifia nos-
nut on. Tmkla Ramaluita/ jotca hänestä todista
wat. Että hän on pannut hengens meidän edeftam/cosca me wielä hänen wlhollisms oiimma. Z.om. ;.-z. Että hän
on cuollut meidän Syndeimme tähden Ramatun jälkeen. ~



Rom. 4.25. Jaon Jumalan oikulla kätellä tuccilemas hylrä
Meidän edcstam. c. Z4-

Ia waicka caicki ow.it sitä tekemään welcapaal nkjncuin mpcs
Apostoli caickla siehcn neuwo. 1. Cuitengin waa<
ti sitä Chusius erinomaisesi hänen Apostolcildans/ja Sanans
palrreliollda/ että he hänen Ewangeliumins lewitätsit c.'icktjn
wailman ärihiNi Silla että he owat Matlman lvalkeus/
Semähden ei heidän pidä myöskyntilätäns sytyttämän japa ic,

Man wacan ala/ waan tynlllläialkaan/ rralaiscmaan caiciia jolca
Huonesaowat/Seon/Andaman waltjsia heidän walkcu-
dcns Ihmisten edeS/ että he näkisit heidän hywat
työnsä/ja cunnwlttalsit Ift joca on
j: ,4. >;.

Mlngätahden ettei myös minullakaan ole muuta kerscamist
waan ainoafians lEsuren Chrisilifen rististä <3a!.6:14. Nijn
en ole minä tahtonut sitä leiwiska/ jonga se wanhurscas Iu-
Mala minulle läjä asias on andanut/ sen vstottoman Palweli<sncansa Mahankätke. Waan nälsä yxtkerlai-
sisä saarnoisa caopita/ ei ntjncuin lulis/ waan sen perästä cuit»
Jumala hänenP. Hengens Hrmon/ tätä hänen suurta salau-
dens wljsaulta. 1. 2:7 minulle tutkia on lainata tahtonut
erinnomatain senginlähden/ ellei tämä asia minun tiedostani/
meidän omalla suomenkielellä/ tviclä ennen ole tällä lawalla e-
despanru/ ja julkiseni tullut/ja näky cuitengin/ phleljclle Can-
salle/ ehkei lkänäns muille/ tarpeellinen olewan. Ia mahtä sil,
le Christitylle iukialleolla lcettäwa ettei täsä tvös ole yhtään o,
pi tusta talcka muuta asiala cahdesti panou/ja«lei nämäl Saar-
nat ole ainoastaus näihin TkftchlN/ cuin tasa itzeeusakin siallanstiimitelään; ell Chrlstufen karsimisen Historian cansa/ ainoa-
fians P. MathZcuxenkllioiluxen jälkeensowiletut, waan cnim-
tnäst sen perästä cuin se caiktsta Utrrangclistaist on coottm lon,
Mähden itzstMkjn olkoon wapa ehto/lslckanämäl



TeM M/ taicka mnolda ChristuM kärsimisen Historiaan
itzecungin cappaleen paicaftns/ täxtin siasi, lukia.

Multa T. A. corkian nimen alla/ olen minä tahtonut tämän
ipsn präntttjn anda/ siznä wchwas / että T. A- on
minulle pri woimallinen edeswastaja/ wafioin nljlten pilckait-
ten cateutta/jolca tasa taitarpat raiftan nähdä/ ja ei hawatze
malca/ joca on heidän omasi, silmäsänsa. 6:14. lotca senhywän lyön käändawäl sitäcmn caickein paras
on enämmin laittamat. Byr. 32. loidenga panetoxestminä
kyllä tiedän/etten minäkään wapa ole/ Slllä; Jos he owat
itze Isännän Beelzebubi<ri cutzuneel/ cuinga palio enämmin he
hänen pcrheens cutzuwat. Ei ole Palwelia su-
eembi Herrans. 15,20. Sekä mpös senlähden että 31. A.
lästä pmmärräis/ cuinga walmis minä olisin josrvoima nljn
Wysden annais tekemään T.A:Ue« «.aicke nöyrä palwelusta ja
ahkeroitzcmaan sijtä/ e«ä T. A. hywä ja corkia nimi pysyis
caickiftsa muistosi,/sen suuren hywyden edestä/cuin T- A. läsii
Maacunnas coco saarnawiralle yhteisesi / ja erinnomaisefi
ttulle on näyttänyt ja osottanut/ loiwoden että T. A. tahdois
myös wielä tästedes/ minun hywänä holhojanani/ ja vscolWa
auttajanani pysyä.

HHRra warjelcon calkistapaholsta/hcktt
kätkeköön teidän Sielun. kätkeköön T.A.
GWllekaymistn/ja vlwoskaymisen/hamasta nyt
D lMalcklsen l rglj. t2i: 7. sc 3.

A.

NöprZ Palwelia



Vice-kgNorem tiöcliMmum. No-

sxvul, 6c mortem ; nobits neäiz
«pus cuoiiis Zrslum, IgucjgKils cun6ils,

crucis momi ,-umoere cor6Z qucgl»
iZicur, Lcclesi2 rlebet

(iratez, pro t2nt2jlcc!ulit2te
Htcrnum wemores lolvite Z?2tes^

Ljus s: 26 pZnZite mclrum.
Incolumiz viv2t 2c! annos,

liblis lacriz commocig fcrat.

5.8. Incol.?. ?. K k2lt. Hboenss,

in Ilcgliz lulert-llimo.lMlco mco linZulgri, concionez

?"»" Hs<ni/<,»j



> «ome» besö//.'
o/ <ue«i'e«/

/»H«/; 65/?e /«

l)i«<, ?"e /><?«<,« : ä</>^«i

I.°g.?r«,f. Ofc!. K K. t. coll. rkilal. Ve«nus.

H,. I« I< Ltl 818, 6« ?2ssi°ne 83lvZw!-il cknNi «

ett> crecle Mlbi, sic nullius oiiio lauckz-',
dlaros Kcro2s oie.

su» mZjorum suit obleHatio quonägm:
Ni cantum gnnglez, meminere Oeos.

lortes czui fuorint! gtqui 6evincers mortein^,
Nguä illls virez. ngullc); c!e6ere Oi/,

lartiur ett iltis qui fortia cunQa..
veijcienz, morliz luttulit imperium.

(Zuem m quaä memorgz, ceu dlgrs
i!l»z utiliara mones,

etto, 5e6 sata tuiz n« aullduz gcl<je j
'lemoorg ocroetuö lie reclimita Zöiez.

)QU4II ««IBNLKUS s«cu«.



/6^ll.

Hnsimmälnen Saarna /

siurenKärsimisestä; Fusa edespannaan i culnga
hän on ltzeens walmlstanut kärsimään

Maajlman Epndien edestä.
Introina.

WDVlqstakaat YERran cuolemaa/siehenasil2McuiN han tule/ Neuwo se Jumalinen Apostoli
Pawali hänenSanancuultftans

c. //. v. Josta Apostolin manauxefia/ mahla Me Chri-
siilliselleSeoracunnalle olla sangen jalo muistutus/ että myös
hänen aina wuost wuodelda/ sen Jumalisen wanhuden plifiet-
läwan asetuin jacken/ pila Christien pljna ja karsimisia
hamaan hänen lulemiseens asti julistaman/ jamuistamanhan-
da joca SrMlsilda sencaldaisen wastahacoisuden itzens wa«
siaan, on tässiilylt »cl,. ,2: v. 3. M Vnhvta Mlaus
Mehes hywä työtä/ neuwo Syrach/ Sillähänon ltzens pannut sinun edeM. c. 29. V. 19. Me tie-
dam että Christus I Esus on meitä hänen calkeralla cuolc-
mallans/ sijlä yancaickisesta cuolemasta ja Helwelistä ey ai,
noafians vlwostaannut / mutta myös wapahlanul. 1. kcl. i.
v. >B. Senlahden «nle meidän hänen cuolematans / aina
mieleeni johdatta jamuista/ ntjncuin hän mpös lye jälkeen hänen

A ehwl-



2 ChristuM karsimisesta/
Ehisllisens aftlUM meitä siehen ombi neuwonut. Erino-
maltain sengintähden että meille hänen Cuoiemans muistosta/
on sangen monda hyödytystä: Sen caulta me tulemme ke-
hoiteluni yhteen oikiaan Calumuxecn ja Synnin lundoon /

joidenga tehden Christien on täytynyt karsta LIZ. ;z: v. ;.

NHncuin itze Christus siehen on manannut nljtäWaimoja/jotca
cosca hän candei Ristians händä Seoraisil/ itkit ja parguit:
Jerusalemin Tyttäret/altaat minua itkekö/waan
llkekaat ltze teltan ja teldän lapsian/ silla jos na-
mät tapahtumat tuoreesa puuft/mlta' sitten cm-
wetusa tapahtu. Luc. 2Z. V. 27. 28.)l. Sen cauto
ta tulemme me myös kehoileluxi, Nöyryleen/ Cuuliaisuleen/
jakärsiwallispleen; M Chrmus karsti meidän edestäm/ ja
jätti meille cuwan että meidän pita hänen astelians nouta-
man / joca etj kironnut cosca hän kärsi/ multa andoi hänelle
cosion/ joca oikein duomitze. i. ?et. 2: 21. Minä annoin
teille/ sano Christus / Esicnwan/ että ie ntjn tekisitte cuin mi-
näkin teille tein. 1«K. iz.- v.:;.

Smcmttm taidcim me myös wahwista meidän heiton vsi
kolll/ ttljncuin yhdestä wahwasta meidän auludcm perusiore-
st,?/ettei Jumala tahdo mettä ikanäns hänen tykoöns
hyltätä / ehkä cuinga suuri ahdistus lulis meidän päällem/ joca
etj poicaansackaan ole tahtonut saasta meidän tähtem.

Etla sijs me täeä meidän HERran I ptjna/ tai-
daisiln jongun hpödyMn canft/ lukia/ cnulla/ja lutkia/
Nijn rlckoilcam Siehen P. Hengen armo ja apua/ sanodenmämmin Sydämellä cuin Suulla: Isa meidän etc.

I^cxtuz



T. X u 3 26. v.2.2ä 36.
Jumalinen wanha Tobias/ cosca hän ym-

ett hänen sm ajaallistn cuoleman caulta pili laäl-
da eriämän/ on hän oikein toimittanut hänen laloins, ja cw
tzunut poicans lygöns/ jota hän on neuwonm talla lawalla:
Kaickena sinun elinmcanas ptda Jumala sinun
Sllmäts edes ja carla ettes mihmgäan svndihin
mielisty/ ja Jumalan käskyä wastan lege. 4.
V. 6. Joca lobian Efimercki on sangen jalo ja caunis ope,
tus räikille Jumalisille Vanhemmille/ cuinga myös heidän
pila oikein toimittaman heidän laloins/ ennen cuin he cuole-,
man caulta tääldä poies eriawät. N. Ettei heidän pidä ai,
tioastans jacaman heidän perjndötäns/ ja tekemen phtä tasai»
sutta jälteen janpitten wälilla/ ettei heidän seasans tapahduis
jocn eripuraisus / nijncuin Sprach sijlä opetta/ c. zz. v. 24.
Ia meille senpäälle on nijsä Jumalan edesmenncisa Pphisa
sangen monda jalo Esimerckiä: Mutta mpös neurvoman hei«
dän omaisitans yhteen oikian Jumalan pelcoon / nhn mpös
caicktjn hpwljn ja Cunniallisijn tapohin. Cäman päälle on
catzonut meidän tunastajam lEsus Christus/jsca sitten cuin
alca jo lähestyi/ että han tahdoi itzcns vhrata caiken Mail<
Man Spndein edestä/ on myös lygöns ottanut hänen Ope<-
tuslapsens; Joille elj hän ainsastans ole ennustanut cmlWhänen piti plönannettaman Spndisten käsijn / multa mpös
on neuwonut heitä monista asioista: Etj hän ainoastans ole
asettanut heidän edesans sitä eorkiala altarin Sacramenliä h<p
ncn Vhnans ja cuolemans mutta on mpös pesnyt
heidän jalcoians/ jätläden sijna heille Esicuwan/ cuinga mpös
beidän piti toinen toisens jalcoia pesemään. Hn ennustanut

JY e^m-
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eg ainoastans Juvaan langewisesia/ multa myöspyytänyt hän,
da ejiä hänen pahasia alcoimisestans/ ilmoiltaden hänelle sen
angaran rangaistujen / cmn hänen pettäjans päälle p«i tule-
man. Woi sim Ihmistä/ jongacautta Ihmisen poica petetään/
parcmbi olis hänen / ettei hän olis Syntynyt. On asetta-
nut hänen opetuslastens rljdan/ neuwodm heitä ystäwplten ja
nöyrplen loinen toifians wasioln: Ntjn myös lohduttanut
heitä/ että ehta Perkele hän oli heitä cadehliwa ja pptäwa
Seulo nljncuin Nisuia/ nljn hän oli cuilengin rukoilewa hei-
dän edefiäns / ellei heidän vsconsa puultuis. Ombi neuwo-
nul myös erinomaisesta Pelarila/ että hänen palatluans piti
Mpös muita Cansawelijans wahwisiamau.

Maan ellei naisia caikisia aica myöden anna yhdellä ha-
lvalla puhua/ ia muueamista Cappaleista/ cuin tähän
sisaLesulielut owat/ muina Pphäwäinä HERran Seoracun
nas opelelean ja edespannan/ nljncuin HERran Ehtolliscsi/
Palmu Sunnuntaina; Ia Opetuslasten Rtjdasta / cnka
heistä sunnn piti oleman/ Apostolin P. Barlholomleuren päi-
wana/ nijn mahdam ne itze cungin paickahans säästä ja nM
lynlsta täsa Saarnas puhua crinomaises

/. Luinga on Piens hänen pt/naans ja
cuolemaans walmlstanut.

r. Mltck hänelle hänen Ptjnaans ja Kuolema-
Hans walmistalftns on tapahtunut. Votum»

Jumala/ joca oncuollelsta jällens tuot-sen suuren Lammasten Paimenen / l/an-
laicklsen TestamendlN weren eautla/ meidän Her-

ran

4 Christuren kärsttnisestä/



ran lEsuM/ tehköön meidän toimellisexi caikesa
hywäsä työsä/ tekemään hänen tahlonS/ja saalta-
coon meisä mitä hänen edesäns otollinen on/ lE-sunn FhristuM cautta/ jolle olkoon cunnia/t/an-
taickisest t/antaickiseen. 2lmen.Ueb. l). v. 20. A2,.

Ensimmäinen Osa.
Joja me mahdam waannotla i

I. Z>ttä FhristuS hänen kärsimiseeni walmi-
staiftns on hänen pynastans ja cuolemastans hä-
nen Opetuslapsillens ennustanut. Christus hän on
vsein lasta asiasta hänen Opetulapsillens puhunut. Hän en-
nusii heille sijtä cleKregan Maanares/ joca cntzutaan Phi-lippujen,cusa SimonPelan teki hänen tunnustoxens hänestä:
Sinä olet Ohrisius eläwän JumalanpoicaMarK.
16: v. 16.21. 8. v. 2/. z,. Han ennusti sijta cohlahäF
nen Kircastamisens jälkeen Taborin wuorella 17. v.12.
Han ennusti heille sijtasilloin cosca han plösmeni Jerusalemin
heidän cansans. Luc. ,852.3;. )anyt cosca hän oli jo walmis
karsimaan cahla paiwa ennen pääsiäistä. 26.2. Ia
elta hänen opetuslapsens olisit laineet sila paremmin lasia ha,
nen phnastans todista ja saarnata pmbäri caiken mailman/
nljncuin han itze heila siehen on neuwonul. Luc. v. 47.
HH. 1. v. 8. On han tahtonut tämän hänen kärsimisens
heille caickilla asian haaroilla ilmoilta jalarkimmast lieltäwa-
xi tehdä: Ennusta senlähden täsä 1. Sijta Personaasta/jo-
la piti kärsimän/ jasano: Etla Ihmisen Poica piti

A plön-
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plsnannettaman risiijnnaulita / cusa hän pwmättä nijncuitt
msys muuloin cl,, -o- >«. itze hänens /ja tahlopi silla o-
solta/ ettei hänen pitänyt lumalnden/ waan ainoafians jh,
misen luondos puolesta kärsimän/ M Chrifius hänen lu-
maluden luondons puolesta eij ole jongun muutoren/ eli lur,
meluxen ala anneltu UalacK. z. 6. Waan on ijancaickinen
ja cnolematoin. l. l. 17.0.6.16. Sentähden sanoApostoli: Chrisius on teidän sowlttanut lihans ruumijsa cuo<
leman cautta. col. i: 22» ??ijncuin myös Petrus: Että
Chrifius on lihan cautta cantta cuolctttlu/mulla hengen cau««
ta eläwäri tehty. 1. ket. z. ,z. c. 4. ~Euilengin eij meidän pi<
dä tätä niin ymmärtämän/ että pallas Ihminen on meiden
edestäm kärsinyt/ mutta Christus totinen Jumala jaIhminen.Waicka hänen lumaluden luondos. eij tainnut cuolla/ eli
karsia, nijn cuinlengin on Jumala hänen lihasans kärsi/
nytt: Ia Christus on vxi wälimies Inmalan ja Ihmistenwälillä molewbain luondoins puolesta. Mjncmn P Pawa-
li sen scltiämmäst osotla. 20. v. -3. Että Jumalaon
hänen Seoracundans werelläns woiltanut item 1.c0r.2,8.
Ia samalla laivalla toises paicas sanotaan / elämän Pää,,
Ruhtinas tapeluri z:,;. Senjälkeen puhu mtjös ye«
brerein Epistolaan kmoittaia/ Että hänen Isäns Cunniankir-
ckaus/ ja hänen olemurens juuricuwa on itze cautlans mei/
dän Syndiemme puhdistoxen tehnyt. Neb. 1: v. 3. luma,
luden luondo on myös hänen tpöns meidän lunasioxeni meno,
sa sijnä tehnyt/ että hän on plöspilänyl ja wahwistanul sitäIhmillistä luondo/ ettei hän olis meidän syndjem rastaan taa-
can alia wäsnnpll/jaettä se pi« oleman sitä callijmbi ja ta>dellisembi mIxo m?idän Syndeim edestä 2. Ennusta hän
M amasta costa hänen pill karsimam n. Eleästpili

tapah^
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tapahtuman Mattan leiwän Juhla päiwäna/joca Juhla lu-
daan cansan seas pidettljn/ruwelen i4.päiwästa Maaliscuu,
sta (Sillä he stjta heiden wuotens algoit) 21 päiwän astilsa-
»asia cuusta. Ia ntjnä päiwinä eij heille ollut luwallinen
syödä hapoinda leipä/ jonga tähden myös tämä Juhla Ma-
kianleiwän Juhla Lxoci. ja laman
Juhlan pidit he Jerujalemis sen hywäntyön muiston että
Jumalaoli heidän wäkewM kädel vlrposaullanutEgyptin or-
iudesta. Josta myös Oavicl puhu: Jerusalem on
takettu Laupungiri/ johonga on tuleminen co-
coon/ Httck Sucucunnat astuisit ylös N- OER-
ran Seoracunda/ saarnamaan Israelin Kansal-
le/ja mme.rsa!. »22. v.3.öc4.

1.. <2. npt meidän tule oppia/ että caicki asi-
an haarat Chrisiuxen punasi ntjn wisust on kirioletlu/ hanm
Mpos totisesta karsineen/ meidän ja eaiten mailman Spn-
dein edestä. ll.om. 4: v. 25. Ia ettei meidän edestäm olekärsinpe
palias Ihminen/ mutta Christus Jumalan Poica. Sillä
ntjn wkasii Jumala Mailma että hän vlwosannoi hänen ai-
noan Poicans. Jok. z: v. ie. Ia Christus hän itze cutzu
hänens Jumalan pojaan'. 26. ez.. Ia jälkeen hänen
tifiijnnsulitzemisens/ Sodan päämies todista hänestä: lZt
oli totisesta Jumalan Poica. iviack. 25. v. 54-
Taidam senlähden tästä 1. Tacaperin aia ne wäarät lahco
cnnnat/ jolca tästä meidän HERran Chrisiuren kärsimisestä
hourallewal/ ja»aarin wenewat. Mulamal opetlauat nljn,
«uin Lut)cycb« ja IlieopZseKitX Että Christus on luma-
luden luondons puolesta kärsinyt: Waan tämän heidän o-
pMens wäärän olewan osolla itze Christus/euja hän sano:

Htla
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Ettäjhmlsen poica pitä ylonanncllaman ristijnnaulitta. Muu-
tamat opettamat/ nHncuin se rrärä opetaja NeNoriuz/ ellei
Christus Jumalan poica ole enstngäan kärsinyt eikä risttjn
naulittu hänen lihasans. Waan tämän opin Christus hän
myös tasa takaperin aia/ cusa hän todista/ että hänen jocaoli
Jumala ja Ihminen phdcs pcrsonas totisesta ptztä risttjn nau,
littaman/ jo annettaman pacanain haldnun.

On myös meille tästä suuri lohdutus ; Että jos
Christus Jumala ja jhminen meidän cdestäm on kärstnpt

myös hänen tarfimisens on ollut täydellinen maro mei-
dän Syndeim edestä/ että me stjtä taidam ja mahdam iloita
ja terscala. Jos Christus on cuollul/ ntjn me sijs palio enäm<
min wariellaan hänen cauttans wihan edestä että me hänen,
caullans wanhurcaxi tullet olemma. l^om.;. 8. 9 jos me
Jumalan cansa olemme Sowitetul hänen poieans cuoleman
cautta/ cosca me wiclä hänen wihollisensolimma/ palio enäM-
min me autuaxi eulem hänen elämäns cautta/ että me sowi,
letut olemma: Multa eij ainoastans ftjtä/mutta me kerscaam»
me myös meitäm Jumalasta/meidän HERran IOsunen
Christien cautta/jonga cautta me olemma sowinnon saneet

j: v io. öc il. Oonf. «.om. 8. zl, 32.
'

11. «Mä Lhristus cuolemahan walmlstaisanson suurella halulla syönyt pääMS Lambaan.
Ehkä ChristuMa eij ollut huonetta / eikä senkaldaisla tila 0-
masta cohdastans/ cusa hän olis tainnut päästäistä pilahänen
Opetuslastensa cansa/ Ntlncuin hän itze sencaldaisen hänen ti,
lans ylitze läsä Mailmas walitta: peluilla 0N luolat/
LlNNUllla on pesät/ mutta ihmisen pojaalla et) ole
llchttnga han paans plsta. s. 20. Cuitengin

on hän
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hän on sitä tehdä himoinnut nljn suuresti/ että hän on lahlo-
«Nt lähleisäns Belhaniaast sen Spitalisen Siwonin huonc-
fia, lähellä hänen Opetuslapsene Canpungtjn/ ja siellä catzo
hänellens lila sen Miehen huoneesa jonga palwelia heioän pi,
ti weltä candaisans cohlaman. lotcq.mpös tämän hänen ka-»
stpnsowat ahkerudcn cansa loimitlanuct/jalöpläneet caicki
tsdexi cuin hän heille sanonut oli.

1.. c. I. Tästä me.npt näcm cuinga suuresti Chlisim
on meidän auluullam halamnut. AH n totta lMli mmck
elan/ftno mma mhdoyhdengään Syndlsen cuolemata. r-ccK. 35. „.

HERran mies Moses/ hän on hänen Cansane tähden/ i-
tzcns tahtonut peispphljttä elämän Kinasia, lxocl
Ntjn myös ChriMelle on pn' ilo meille hpwä tehdä/ ja asuaIhmisten lasten seasa. ?rov. 3. ;i. Apostoli Pawali hän en
ppynnpt lullakiromxi welienisa lähden, 9. v. z. Ntjn
myös Chrifius on himoinnut kirotuki tulla meidän edestäm.
Se on hänen lahlons/ että meillä olis se ijancaickinen elämä

6: 40. Hän cocotla käiens eocopäiwän waan phdelle
tottelemattomalle cansalle. Llg. 65:v. z. Hän tahto loupiut»
la ja etj vhria 05.56. EH hän ole tullut eutzuman Wan-
hurscatla/ multa synlisttä parannoM / 9. v.,;. Elj
hän tahdo että jongun pidais huckuman/ waan että jocamcn
itzcns paranneen kaannäis. 2. ket. z. 5. TDä seeifähden
me mahdam itzlem lohdulla caikesa murheesa: Elj HERm
le ainoasians wanhurjcas caiklsä telsän?/ ja pyhä eackisa toi-
säns/ joca tahw rangaista Spndlä oikian cowan Duomions
perästä, ksgl. 14;. v.,/. Multa mpös sangen laupic-s/ kar-
lwälnen ja aina hpwä ; elj. hän aina ltjtele/ M wchHu
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Hancaickisest/ ey hän meidän sondiem peräst tee meille/ eikä
costa meille pahain tecoin jälteen. Siliä nhn corkia cuin
Taiwas on Maasta/ anda hän armons lijsäändyä nMejotca
händä pclkäwät:
rakin armahla pelkawaisiäns. l?l»I. loz. v. z. 2c! ,4.

l<. c» 2. sshristus on caickl tietäwa HHRra
Silla hän tiesi senMeihenpalwelian/jongahuonees
hän tahdoi Pääsiäistä pitä ; Nljn hän wielä nyt tietä jatun-
de caicki/eikä larwitze että jocu Ihmisistä hänelle lodistais.
Mhan tietä kyllä mitä ihmises on. jok. 2:24. Hän
liecä c.nckein Sydämnzel/
stele. 1,: 20. Hän on matosten ja aiwoilusien Duo-
mari Neb. 4. 12. Hän lietä mitä pimiäs on ja caicki salai,
sudet näke. lvlain. 6.4.

Jos nyt hän caicki tietä; jos hän näke maan ärijn /ja mi-
<ä taiwaan alla on. )ob. 2l: 24. Nijn tule meidän tästä
oppia wältämään caickmaista pahuutta ja Syndiä/ tieten et-
tä HERra joca nake ja tietä caicki/ hän näke ja lietä myös
meidän sekä salaiset/ sekä julkiset Sondini. Sillä etj hänen
tdesansole mitään peitetty; Sentähden hän tietä/ja laita/nljn
mpos tahto meitä/ ja mel?an spndiem rangaista. Carltacat
sentähden paha / ja waanoltacat hpwäjiä / sanoden sen Ju-
malisen Dawidin cansa: eial. 51.4.

3os HHRra hän caicki tietä/ nyn hän lietä mvss ja
näke caicki meidän tuscam ja läsa maalmas. locs
on meille snuryi LohdUtoM, Että HERra joca on
silmän lehnpt/ ?tgl. 94: 9. hän näke caicki tuscat jasurut/
Se on hänen käsisäns/ hanesen köyhä itzelw ja hän on
orwo!l!st;'n
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s«ralla oriudella waiwatlhn sildä Jumalattomana C< Pha-
laolda/ Ntjjn on Inmala nähnyt hänen eansmw Surkeuden/
la on.ymmärtänyt heidän luscans/ ntjncnin hän itze Mosexel-
le on puhunut. Lx<?6 /.,. 7. öc seq. Ntjn hän wielä catzelepyhästä corkeudestans/ja näke laiwaasta maan pääle: Ella
hän cuule fangein huocaufel ja kirwolta euoleman lapset.kl-l.
,O2> v. 20.21. Sentähden mahdam me caikesa mmhcesa lal,
lä meitäm lohdulla ja sano Psalmistaan cansa; Wmä j-
hasiun /ja riemuttzen sinun hywydes tähden ettäs
catzot minun radolllsuuttam /ja tunnet mmun
Slelunl luftaft. 5».- v. 8.

Tällä machlareal ja lailawal itzecns lohdulla mpos eaicki
Köyhätjawalwaiset. Silla/ catzo/ HERran silmät
catzowat nljta jolca händä pelkäwät/ jotca hänen iaupiuteens
toiwowae;' Enä hän pelastais heidän Sicluns cuolemasia ja
autais heitä näliän aicana. rIZI. zz. v. »8. Nljneuin Ha-
jzarin ja Ismaelin/ Qen. v. i4. scq. Ellaan/ ~ KeZ.
19:6. Ia Eimsonin. ,;: 19. Estmetkeistä on nähtäwa.

Tällä mahlawal itziäns lohdulta caicki Naadolllsel/ jot-
ca kiusauMa / ja monilla waiwoilla läälä eocleLaan / sillä
HERra hän näke mpös heioän hätans/namuin hän itzesano:
Kima catzon ftn puoleen/ joca radollmen/ särje-
tyllä hengellä on. NIZ. 66. V. 2. donl. kl2l. 34. ,9.
rlgl. 14?. ,4. Nain on.Jumala nähnyt Prophctaan )o-
«aan ahdlstc/en/ja on ottanut hänen Eieluns ecdolufest
pojcs. Ic>n. 2.7. Nain Jumala näkl Pawalin tvaiwan/ co<-sca Salhancan Engell händä ruostitzi/ ja ftnoi heneLe: 3pdy
minun almeni/ sii!ä minun woiman on Heicolsa wäkcrrä.
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2 6or. 12: 9. Talla mahlawat itziens lohdutta caicki syndins
catllwaiset Ihmiset/ M Jumala hän tietä ja näke heidän/
ji tzens heidän puolens käändäj nijncuin hän käänsi ja catzoi
Pttarin päälle. Lue. 22.16. Ia sen syndlscn
ca loi Clasin rallista woidctta ja caasi hänen paans päälle
phariscuM huones/ rupeis kpnelillans castamaan hänen jalco,
jans/ ja paäns hinailla nljtä cuiwamaan.Luc. 7. v. zB.
on Christus catzonut myös sen caluwaisen Zacheuxcn päälle/
ia mennyt hänen huoneeseen». Luc. i<>. v. 2. v. lcc;.

Tällä mahlawat itzeens lohdutta caicki YNvUollset/ Vt-
wot/ ja ylötlcatzolut. Sillä H E Rra hän myös hei,
dän Cuka on ntjncmn H ERra meidän Jumalan 5 joea
nijn asu/ ja emlengtn catzo alimmasta Taiwaafa ja

joca köyhän tomusta plondä/ja waiwaisen logasta
eorZotta/ istullaaxens händä cansans päämiesten siwun/ ntjn,
cuin meille Estherin/ liltn. l/. Josephin. Qen. 41. v. ,4.
Ia Dawidm 2. 8lil«. 16. ?. „. Esimerkeistä on nähläwä.

Tällä mahlawat itzeens lohdulta caicki Sairaalloiset/
ja ne joiden se aljallinen cuolema on nljncuin owcn edes.
HERra han mpös heidän lietä ja näke/ jos he häneen lur-
wawat. hän lyölijn sairaudella/ ja P. klgigs ew
nustl/ että hänen piti siinä sairaudes cuolcman / waan että
hän rucoili HERra/ nljn hän myös näki hänen/ ja lupais
hänelle Pwphetaan cautta/ pidetä hänen ikans ,s ajastaja
L5. ;B.>;. 2. ?gr. 24. Näin on lultlala sen köyhän ja
sairaan iazamren puoleen «tzonue/ ja andanut hänen. Ele,
tnns Engllcilw cautt johdatellaAbrahamin helmaan. Luc.is
2!. Hlam hän Npcs wlelä npt meidän päÄcm eatzs ja eE
anna Mlitä ljaistsil kiusalta ja es olla / cosca me hänen
yM,s pus,'N*<?l/ auzoalda apua anomme.
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m. cuolemahans walmisialsans
on pesnyt Opeluslastens jalcoia. Sinä yönä cuin
Christus petetltln/ cosca hän oli asettanut hänen Ehtoolliscns
«ljn sanowat Ewangelisiaal/ että hän on nofnut ylös/ rqsu-
nnt watleens ja ruwennut pesemään Opetuslastens jalcoia/
ja cuiwannul nijlä M Esilijnalla/ jolla,hän wyöletty oli.
Ia cuin hän tuli Simon Petarin tygö/ nijn eij hän tahtonut
Ehnsiu/en anda pesiä hänen jalcoians/silla hän ajatteli/ettei
se pitänut sowelias oleman/ waan pikemmin jcunniallisuulla
ja haweliaisppltä wastoin / ja sentähden sano : H E RM
finakö minun jalkani peset i Ia nstn eij ymmär,
tanpt mitä Christus tällä hänen pesemtselläns tahdoi; Silla
hän luuli hänen ymmärtämän ainoastans rumijllisen pesemisen
ja senlähden wielä cowcmmin seisoi sitä wastoin/ lkti-
NiinS sinä pese minun Moiani. Waan cosca Chw
sius hän ilmoita mitähän tällä pesemiselläns tahdoi/että hän
sillä lahooi opella/ jota etj hän wielä nylt ymmärrä/ waan
wasta piti saaman lietä: Että jollei hän olis pesnyt hänen
talcoianz / nijn eij hänellä ollis ollu yhtäkään osa hänen can-sans ; ntjn, Pietari hän ästcn mielisty siehen/ ja salli Chrisiu,
xen tehdä mitä han aicoinut oli/ ja tahto että Christien pj<
däis pesemän elj ainoastans hänen jalcoians/ multa myöska,
tens ja päans; Ia etj stttengään wiela Christuxen aialo,
sta ymmärrä/ mutta lule sillä ruumijllisclla pesemisellä
wans hänen Synnistäns / jolla cultengin Christu»
eH ole muuta tahtonut opelta/ cuin Christillisen nöpryden/
cuinga iyecungin pilä toinen toistane aina palweleman/
cuin hän itze. sen täsä seliltä: Minä olen.teidän Mestarin,
jos minä olen teirän jalkanne pesnyt/ nljn pilä tetdangin, ke,

,B ch ssenau
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stcnän toinen loisenne jalaat pesemän. Gilla elj ole valwelia
suurembi hänen Herraans/ ja stntähden myös hän kieldä ellei
se ollut tarpeellinen/että hänen piti hänen päans jakalenspe,
stman. Ilman epailemätä on hän tällä pesemisellä catzonutmpss senpäälle/ cum Wanhas Tesiamendis on ollut lapana/
että cosca se ylimmäinen Pappi Aaron jahänen poicansme,
uit todistaen Majaan/ laicka cosca he lähestyit Marin lp,
gs palwelemaan HERra sawu uhrilla/ nijn he owat pesnyet
talcns ja jalcans. Lxocl. zo. v. 19. v. -a. NtjnonChri,
sins myös tahtonut tehdä hänen Opeluslasiens cansa/cosca
heidän piti Saarnawirc«an sisälle astuman/ Nimittäin puh-
dista ne Vden T. iewilaat ntjncuin hopian ja cullan.
jscri. »

1.. c. Tästä me opim: me oltM t)M-
marlämtlttömat/ ermomalsest ntjsa hengelllsis afi-
-ols> Ellei luonnollinen Ihminen ymmärrä Jumalan hen-
gestä mitään sillä se on hänelle hulluus / jaelj taida sila käsit-
la joca hengellisesi Duomittaman pitä. i. cor. 2.14. Sen,
tähden sanopi P. Llaiaz että Prophetain nagyt on mnlle
ntjncuin lukitun tinan Sanat/ joita elj kengään taida lukia.
Ll'. 2<>. ii. Sen osolta läjä Petarin Esimcrcki/ M etj hän
pmmärtänyt mitä hänelle smotltjn. Ia senpäälle on niel-
lä caunis Esicuwa Echiopiaan Brotmngin Candasexen 3a-
manpalwelias/ joca palalesans Jerusalemisi/istui
Wiunusans ja luki Esaias Prophetaala/ ja elj sitä ennen
pmmättänpe/ cuin hän philippu/elva/joca Hengen neuwon
cautta meni.hänen tpgöns/tuli opctetuxi Sen-
lähden täyty myös sen Jumalisen Dawidin hänen ymmar,
lämäitömydlns mnnusta/ja rukoilla: awa

mmun
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minun Silmäni näkemään Ihmeitä sinun laistas.
klal. n?, v. »3.

Jos sijs me luonostam näin ymmärtämättömät olemma/
nijn eij meidän tule Jumalan salamia pimiän järkcm cansa
tutkia/ nhncuin Petari läsä leke/ ja asetta itzcns Chrisiusta
wastoin/waan paremmin ottaman meidän järkem Chrifiu,
xen cuuliaisudcn ala Fangi/i. -. cc>r. io.;. Ia nljn
kertaiscst vscoman mitä Jumala hänen P. SanaiM meil-
dä ano ja waali, sen vscollisten Isän Abrahamin Esimerkil-
lä/ joca eij epäillyt vhrata hänen poicaans Isackita/ cosca
HERro cottleli händä Qcn.22v.lleq. Ia sentähden sai
lupauxcn että hänen Siemenesäns plli Siunataman caicki
Cansat maanpäälle. Len, 22. v. 13. Tämän caldamen on
ollut myös se Jumalinen Joseph/ joca ey wiwljlellyt paeta
Egvpttzn Pildin lesuxen cansa/senperesia cuin hän oli HEr,
ran Engeleildä neuvottu. 2: 14. Näin on tehnyt
myös se HERran vlos walillu ase pyhä Pawali nijncum
hän itze tunnusta; Kosta Jumala tahdot että hän
poicans minun cauttam ilmoitais/ jaminä juullj-
staisin hänen mutta pacanain se-
as/M minä cohta itzeni aldixl annoin/ enga
lchan ja weren ccmsa tutkinut. (-21.,.- »5. Sen-
tähden nuhtele Chrisius Nicotjcmusia/joca etz vsconut et,
tä Ihmisen piti laitamanweden ja hengen cautta wafivdesta
syndyä: alä ihmettele että minä sanoin sinulle/ teidän
pika wasmdesta Svndymän. puhalda cu-
sia han tahto/ ja sinä cuulet hänen humuns/ ja
et tiedä custa hän tule/, eli cuhungan hän mene^
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Min on jocainencuin hengest syndynpt on/ olet-
kos Mestari IsraellS/ja et
Cuningas Sauli luuli lekewäns Jumalalle otollisen palwe-
luxen/ että hän oman jarkens jälkeen wastaan Jumalan kä-
skyä säästi nitä parahtta lambaista jamarjasta/ HERran vh-
rin tehden/ sentähden nuhteli Samuel Propheta hända ja
vhkais: Kelpaco HH,Rralle paremmin polttouh-
ri ja dhri.elc.»- ,5. »5. 22.23. Etten me fijs
meidän vsco» poulesta haaxirickoon tulisi i. Lim., iZ.ntjn
eij meidän pidä seoraman meidän sokiata järkiäm/ nijsa hen-
gelisisasiois/waan paremmin vscoman Jumalan Sanan/
jocaon meidän jalcaimmc kynttilä/ ia walkeus meidän teil-
lämme/ k1'21.119. v. ia;. Sillä nijncuin ett sinä tiedä luu-
len tietä/ la cuinga luut ällin cohdusa walmifielaan; nijn et
sinä myös tiedä Jumalan löilä / jolca hän caicki leke. Lccl.
n: ;. Jumalan ia hänen silmäins edes ey ole yhtään asiala
mahdoloinda. Lua. i: 37, ?.gcn. 8- 6. zi- v. 27. Silla
hän woi ylönpaldisefi caicki tehdä/ sengin plitze cuin merukoi-
lem/ taicka pmmärräm. Lpn. z: >o.

Jos meidän järkem on nain pimiä/ etten me itzesiän, mi-
räkään hywä ymmärrä; Min eii meidän tule ensingaan yl-
peillä täsä maalmas/ taicka meidän köyhä lähimmäistäm zplen
catzo; waan nijncuin Christus on pesnyt Opeluslastens jal-
koia/iatzens nöyrytlänyl; niin pila myös meidän toiaen
toisem jalkoiapesemän/ ia noyrytlamay meitäm Jumalanwoi-
mamien käden ala.«. ?et.;: 6- Ia oppimaan olemaan fi-
wiät ia nöyrät sydammest/ nijncuin hängin on sodammens
mielestä, i>: v. 29. Slllä hän hajetta corial/ ia o-
lös corgollane nöyrät. Luc.«. v. zi. Christushän noprplti

ltzenS
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itzens hänen Taiwaallistlle Isällens hamaan cuslemaan asti/
Sentähden on Jumala myös hänen corgottanut/ r1n1.2.8-

Jumala myös meirän corgolla/ jss me nöyrät olcm--
ma / HERra catzo aliMmaisia Taiwsasa ja Massa. klsl.
nz. 6. Köyhille anda hän armon/ waan ylpeitä on
hän wastoin. i. ?et. z:;. Silla he blwosheltetackt
nytten eoimelllsten Mcosta/ Nlpcuin se ylöspaispnul

OZN. 4: He hettetaatt viwos
heidän huoneeistans) SM HERm ttcksia plpeitlm
huoneet, krov. l;: F)e heitetään alas hilweliljn
titlncuiN vlviä dNorc» Datan, ja dlum. 16. v. 2;,

Abraham hän nöyrptti itzens/ ja lunnllsii ettei han ollue
muuta cuin tuhka/ ja Mwa / scntähdcn mlit HERran En-
gclit hänen tygsns. <3sn. 18: 27. Nöyrä Mariaia ccrwet,
ta Engett. i. ?. Myrille Bechlchemaan Paime-
nille ilmoitetaan enstn Christien spndyma ja kirksus wa-
laise heidän Luc. 9. myös jos me itzem «öyrp-
tam/ HERran tirckaus meitä walaise/ ja me löydaw lewon
meidän Slelnllem. KWK. „. 28. Silla; Ne Vhrlt (UM

lumalalle kelpawat on murheellinen Aengt/sja
strletty Sydän. kIKI.
IV. Htta Ohristus («olemahan walmisiaiftnson ennustanut Opetuslasteni langemtststa. Coscs

Chrisius olt pääsnpl pescmast Opetuslastens jalcoia/ ntjn ja-
ttowat Ewangelisiaat/ että hän on tullut muchfMscfi hcn,
gesä / ja ruwennut ennustamaan heille/ ettei sinoostans hänen
Wiholliscns pitänyt puhuman pahoja häntä ivastaan/ muil-
ta myös hänen psiäwäns piti lallaman hänen jalkajns M/

K n^n-
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nijnmii Dawid stjla oli ennustanut. ?sal 4,. v. lv. Maan
hän on pxi laupias HERrajocarij tahdo phdengään

Syndlstn euolemata: hän myös läsa rupc m »naamaan ha,
nm pettaiacans/ jacahlo hänrä ham n Jumalattomasta
sestans poljes estä / ja seneähden ilmoitta hänelle sen suuren
rangaistun joca siitä pui seoraman: sitä 'skmlstä
jonga cautta Ihmsen poica petetään ett. Ia et,
tä Opetuslapset tulkiwat hänelda cuka sen piti oleman/ 11,
Moitta han hänen/ andain hänelle cajletnn p,l<,n/ j., teffeteh,
da mtta hän aicoi/ ja t.chdo hända wlela sillakin taata
olkiaan ja elämän paranneen. Sitten rupeepi
han ennustamaan myös muiten hänen Opelusl.sten heicoude-sia; ettei hckään pimnyt woiman olla pyspwaisel tulewalstsa
kiusaurif / waan caicki piti hanesa paheneman/ ntjnculn Pro-Pheta Z»charias sijtä oli ennustanut: Minä lyön PM-
menda/ /a Lambaal laumasta hajowae. c. i;
Ia että Prrkele pui pyytämän Seolo hella nyncuin Ttlsuia;
Nljn myös lohdutta heitä / ja lupa heidän edestans rukeilla/
«tei heidän vsconsa pnuttu,s ; jallens cuolluiji plös<
nosta/ ja kapda heidän edellansGalllxaan. etc.

I. 6. i. Tästä nyt tule caickeln Jumalisten sanan pak
»eliain oppia; Että ntjncmn Chnjiu, on cnnuj>a"Ut hänen
spemslaMens / heidän langemisestans/ ja on ilnloltanut )u<-
da/ct sm juuren rangaijioxen cuin hänen pääuens pitl tule-
man; nijn tule myös Taalnamiesten ennusta za ilmoitta
Nancuuliolle heidän ylitzekäpmisens/ )a waatats hcttä luma<lan puolesta L? /: ,17.2. l^or.;. 20.21. )a sanoit,
sille I;l!?,al!tl0!Naile/ elta hunfn plla lollseji cuoleman t?«,li

?..» )tljncum Apo/ioil P. Pawall iwocheujia neuwov':
älä
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ala vnohda sitä lahia / cum sinulle annettu on /

M sinä sen teet/ nqn sinä saatat autuas.itzes
ja ne cmn sinua culcwat. 4.14. Saar-
na sana/ pidä päälle/ Sekä hywallä/että So-
pimattomalla ajaalla / rangalse/ nuhtele/ calkel-
la siweydellä ja opeturella. 2.4.- 2. Wal-
wo caikisa / kärsi/ ja kestä walwoisa/ tee Ewan-
gelillmm Saarnajan työ/ ja toimita wirms läy-
delllsest. v. 5. Jo toises palcas. (-2!. s. vl. Siehen
Ncuwo Myös c.;. 19. Samallawuoto Ll»i2s c.
;z. v. 1. Millä ahkerudella opettajat pitä nijtä opettaman/
euin heidän halduns vscolut owal, neuwolaan vsiast sijng
P. Raamatus : ?ro. 27. v. 2z. 829. 6: 2z. 4.
säslri. »l: »2. 24: 24. iz: 4. )ok, ,c>.- v il. 20:
v.2i.28.;i. 9.2. 12.7. 1.<1!0r,4:14.2.<20r.i1.v.28 62!. 4:
15». ?riil. v. 20. Senpäalle on meillä mpos monoa jaloa
Esimerckiä/ ntjncuin Nathan Prophetaas/ joca Dawidille
hänen syndins ilmoitti. Johannes Casiajas/ joea Herodc-
sta nuhteli. Ia P. Pawali hän itze sijtä kersca / että hän
on ollut vri vscollinen tpön lekiä.- Minä olen hywän
kilwoituxen kllwoitellut. :c. 2.7,m. 4.7. Ne Ma
näinnen Esimerckiä seorawat/ heidän pitä paistaman mjtmun
Taiwaan tirckaus. 0211. ,2. v. /.

1.. 6.2. Tästä meille mpss on suun Lohdutus cm-
kesä murheesa / cmn meidän paällem lulla taita: Chrijius

ainoastans ilmoita hänen opeeuslapMens hndäti ia:
st>ms/ ia wngaisiustans/ mutta mpos lohdutta hma )a lupa
rutoilla heidän edestans/ettei heidän vf«onsa puuttt>ls; nID

C tj perä-
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elj hän myös meitä/ waicka hän toisinans curitta/ cuitengaan
peräti plsnanna - SiNä hän on waca joca elj salli meitä
kiusalla pltze meidän woimam/ waan teke ajiallans kiusa-
«Ma lopun / että me sen woisimme kärsiä, i. Cor. ia.

13. Ecj meiliä ole sencaldaincn ylimmäinen Pappi/ joca
elj taida meidän heicoullam armahta/ waan joca on caikis
kiusattu nijncuin mekin/ cuitenginilman Spnnitä. tteb.4:
v. i;. Hän hawoilta/ japaranda/ hän lyö /ja hänen kä,
lens tttweexi leke. /ob. 5. v. »8. Jota HERra rangai,
sc/ sitä hali myös raasta, rrov. 3: n. locaisia poica hän
pie/e/ cuin hän corm. Ned. 12.-6. HERra cuoletla ja
wlrgotla/ wie helwmhn fa sieldä vlwos. i. 3,m. 2:6.
Näin han teki meidän Esiwawhembain cansa, enstst hän
nuhlcle/ sieee lohdutta. Qen. 3: 8. leq. Neliäkymmenda
ajajiaica johdatti hän Israelin cansa corwefa / multa wtj-
Mein t«l?ltt siehcn luwattWN Mahan / josa ricsca ja hu«
«ajata wuota Oem. n: 5». Jacob Palriarcha PojafianK
sai wihdoin iloisen smoman Qen. 4;. v. 26. Cunningaan
Miestä puhutte!? hän ensin cowilla Sanoilla; mutta wih,
doin lohduta: §Mne sinun poicas ela. laK.4. v.50.
Nljn HERra on wiea nyt waiwalsten turwa hadäsa.
ri'3!. 9.10. Jos hän sijs wlZpy / Ntjn odota händä/ hän
Wle totisesi/ jcz elj wlwtjttelc. NZd. 2/ v. z<

Tomm Osa
EHniVKlfes me cuulim mitä Chrifius Pljttäatls s«

Cuolemaans W?!'nlsiajsanZ on tchnpll: Täsa loisesosas edcspannssM / mitä Mom on tapsh^

l-Etts
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I. Htta Pappein päämiehet/ Kirianoppeneek
ja Kanftn wauhimmat/ owat neuwo pittiueet/
cuinga he hänen cawaluMa kGniotlaisit ja

'tappaisit.
L. c. Tasa ttytt vlwosmaalataan Chrisityen/ja

«en Seoracundans wihamiestcn tuondo tasa mailMs: Et/
ta ntjncuin Pappein päämiehet ja wanhimmal/ owat Chrl-
fiuM hengen perään kawaluMa ja Salaa seisoneet: ntjn
wiela nyt monda löptaan/ sen pchembi/ jolca cosca etj he
tehdi eikä taida Jumalan Sana / ja sen Palwcliotta jultt
wihata / lekewäl he sila saata / ja cawaluMa. HeidaN
julmlsiuxens on nijncuin karmesn jlllmistus/ nyn-
cuin cullrom kyMrmeen/ jocacorwans lukitze et-
tei hän cuullS lumojans aända. ?sal. 53. v. 5. hu-
hunsa me menem/nljn he ptjrillawäl meitä/ he larcoittawal
Silmans meitä ntjncuin ieljon jocasaalista per-»
soittele/ ntjncuin Nuorl tetjon joca luolasta wavp. ksgl. 17:
n.12 He puhumat keskenans z Wayyktim wanhurstasta
sillck hän teke meille palio waiwa/ ja asetta itzens
meidän loitam wastoin/ja nuhtele mM/me tah-
domme duomitta hänen hliplälliseencuolemaan:c°
83P 2Q. snlapahlunul algusta/ ja en me nytkään
taida tsiwo. Tästä on ennustanut Christus:
seidan Mltkemän ja parcuman/mutta Maalma
lloltze. )«K.16:20. TcämonwainonulEsaulacobila. 6en.
27:41. Saul Dawivila, i.33m.1z:v.8. lesabel Eli^ata.»
l<>.2. saamanKlgröockXufia Maan wan-
hiAatDamelita,l),n.6:4.ludalaisetPawaljta.^a.2^v.'.le^

G H Ge»,
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Sentähden cutzutaan he Dawidilda tehtäwa-
tambain. r1a1.44.2). Kuoleman Lapsi/l.^l.

n. myös werralaan sen Waimon caldaiseri / jo-
sta P. Johannexen ilmestys Kirjas puhutaan/ jota Draaki
hän cowin wainoisi/ puuscais weltä suustans / coffe/
vpoltaarens händä- 12:1;. Waan ehkä wiela nyt näin
vsein tapahtu / lnjn etj heidän pidä cuitengaan/ sentähden pe-
tiästymän/ eikä tekemän heidän wircaan, Epällyxellä/tieten
jos Jumalaton heidän cansans/ cuka woi heitä wastoin olla
Z.OM. 8: 3'. Kisjanoppeneet ja canftn wanhlmmat etj he
tohtineet Christasta julkisesta wahingoilta / M he pelkäisit
cansia/ Sentähden pitäwät he neuwo/ cuinga he hänel§
Cawaluxella kljnnioltaisil: ??ijn Jumala wielä nyt p.,ne ph,
den märän hänen sanans wihöllisten eteen/ jonza plitze etj he
pääse/ jaheidän weriset aicoimisens tcke: Sillä etj
yntaän neuwo auta HERra mastoin. rr«v. 21: zo. Hän
käsittä taitawctt cawaludesans/ ja pahain neuwo tukistetaan
että he väiwallä pimeydes / ja coperoitzcwat puoli-
päiwäna ntjucuin polla. )c»l?. ?. 12. v. iz.

mahtawal Jumaliset Sanan palweliat itziens loh-
dulta/ cosca heitä Jumalan Sanan/ ja Christuxen Ewange-
llu nin tähden wainotaan. HERra lielä heidän tiens mul-
ta Jumalattomain tie hucku. 1>5,1.1: v. 6. Etj he mahda
enfinsäan pcliälä/ waan seiso ja catzo minga autudenHEr-
ra heille leke/HERra soti heidän puolcstans/ ia he pitää-
lallans oleman. Lxciä. 14. v. iz. Hän on heidän cansan»
caMs heidän aiwoiturisane. Ic»s. t. v. 9. Hän on laittama
että hcioan wihollisens Mächnhin lurwaman/ennen cmn he
wchollljiens tygökaändpwät. ,;, 19. Jos Isändäla on
wainettu/ pMtkö palweijgt parembala menestpsiä loiwoman/

aumat
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Autuaat oletta te cosca Ihmiset wainowat teitä
valehdellen minun tehleni/ lloitcaat ja riemuit-
ka tt/ tcwän palckaan ombi suuri taiwaas ivwl.e.u.

II M Waimo on ennättänyt woitcle-
mas hcknell ruumuns hautamlscxi. Ehkä )u?>aan
Pääruhiinaat olit siehen mcaan andanect culutta/ että jos
jocu tunnusiais lesuxen Christu/exi / hänen piti vlwos hei-
lettämän Synagogista/ )on. 5: 2!. )a jos jocu llcdäls<u<sa hän olie/ niin hänm pm sen ilmoittaman/ että he s«»i-
sit hänen stlc, ktjnni. <:. il. v. ,7. Euitcngin owal BelhH
niaas/ Simon/ joca cutzutaan/ ynnä 1.22,r1>M
ja ha,en S'lartens Marthaan ja Mariaan cansa/ ottaneet
lesuxen hyrri» w,stian; hänelle ehtoollisen/ ja
palw lleet händä; erinomattain Maria/ joca on ottanut ph,
den Naulan w laetta/ callist ja turmelemaloinda Aardust/
ja sillä ennättänyt rvoltelemas hänen ruumtjns h. utamisefi:
loca palwclus on Chniiuxelle mjn suuresti telwannul/ettei
hän ainoastan ole »vastannut Mariaan edestä/ cosca hänen
Opetuslapsens nulMt handä smtähen: V/ihtNgä kelpcl
tämä haaskaus ett. 5 Mutta myös suuresti ylistänyt
handa: Hän on hywänlyön tehnyt MtNUN cohtaa-
tll/ Ousa lkänäns tämä saarnataancasses Mallmas/ nqn tämä myös cuin hän teki
pttä matNltcamall hänen muisio/eils.: NanK.is:
lv. 12. l^.

L. c. Tästä me nyt naem; Cuinga hywa se on /

costa me jotakin lchioitnn meidän tawarajiam Jumalan wn-
«Km/ )c> hänen Christlliisen Scracundans r«kuiNl.7^i,S»ltä
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sitä hywä työtä eij ainoastans lumaia tahdo meille Mens
Scitzematt kerlaisesi. Byr. ;,. v. il. Mutta myös

sen cautta me saatam ja toimitam ltzellem yhden cuolematloi
manWmen; nyneuin tDa Mariaan Esimerkistä on näh,
<ä»ä; Että se hyywä työ min hän Christmelle hänen woi,
telemiscllans teki/ lpitä malnitlaman hänen
bäri caiken mailman. Ia se Jumalinen Dawiv myös sijlä
todista; WanhurscaseHikänäns vnhstela ja joca iaupiasou
kA. n2.' v.;. v. e. Mutta HE Rran caswo on pahain
tekiöilä wastaan / hucultaaxens Maasta heidän muistoans.
?5»1.34. v. 17. Ia waicka Maalma/ elj pidäis
daista hpwä työtä muistosi»; Sillä scn pahembi monda lsp-
tään/ jotca opetuslasten latvalla/ ne sangen suureni ar,
wawal cuin Jumalan Cunniaxi vlwoslehtämän pilä: seora-
wal mpös 1.2b»n1t5/ joca jo kymmenen kerta muutti Ja-
cobin palcan/ (?en. z«.«?. 7. Cmeengin tahto Christus
sen mutsia sinä wtjmcisnä päiwänä: Kultaat MtNUtl H-
sätti Siunatut/ omistacaat se waldacunda/ joca
teille on walmistettu Mailman algusta/ -

sotsin/jate ruokitte minua/ minä janoisin/ja te
juotitte minua/ ett. ivwrk. 25. v. 34. Cunmota
sentähden HERra sinun tswarasias/ nyn sinun rihes läp-
<claän/ja wKMunmas wuola hlitze. krc,v. 3:9. lZlllti jo-
pa tiwljstä kylwa/ se tiwtM ntjttä/ Ia joca siu-
names kylwä/ hän myss Siunauxes naM/ ja

Jumala rakasta iloista sndaiata.
m. Hltä Judas on tannnue itzens Lhristusta

pettämän. TäM'lud<,sonolllllpfiChristu^nApostoleist
ltzalda
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lhalda Nimelda Ischariolee/ jonga sisälZe/ nljncuin
gelifiaat tietä andawat/ oli mennyt Perkele/ ch ntjn ajallft
len eltä ludas oli silla rumalda hengM/ ruumWsllla M'
»alla rirrattu/ waan «ijncuin IclDlMs s»n vlrrosloiZ
«villa/ että Perkele oli )udaan Sydammeen lpkännpt M
t« hänen pitij Christien pezlämän. Jok. 13 -. Coscahän
pmmarst / että Kirianoppeneet ja Cansan Wanhimmct sij,
ta neuwo pidit/cuinga heidän piti laitaman hänen päiwil-
da poiesolla / ntjn hän mene / ja taritze itzeens hända saab
lamaan heille; ilman Epäilemätä sekä.wlhasta/ euiu han
oli Christuxen tygö stjlä saanut/ että hän sen wai,
mon jota ludas nuhteli ynnä muitten Opetuslasten
cansa/että hän woiteli Christuxen callijlla woitcclla; lols
etj hän tehnyt waiwaisten tähde»,, nijncuin han itze sanoi/
«vaan että han oli waraas/ jaettä hänellä o!i cukearo / jos»
hän candoi mitä annellen, ,2: 4. Ncjn myös Ah-neudesta/ nljncuin se hänen omasta puhelstans on nähtawä.
Mtä te tahdotte minulle anda elc.

li. c.. .Tästä me näen,: Fumga palw paha ah-neus matkaan saatta. Se saatt« mcldän pojessuuttN-
maan Jumalasta/ ja ylönandamaan sen ainoaa wälimiehen

Christien. Se saatta meidän palwelemaan wie-
laita ja Muuealaista lumalila. ;. v. 5 Oyl,;:;.
culn Jumala itze Prophetaan cauta sen plltze »alitta. 058:4-
Ahneus on myös juuri ja alcu caicleen muhun
Ne,jstca rikastua lahlowal/ langcwat killsauxljn/ ja paulaan
ja montjn tphmijn ja wahingollijijn himoin/ Ma Ihmiset
wahingoon ja cadotuxeen saattawat. 1. "lim. 3: Nljncuinsen tämän Estmercki kpllä osotta / nhn myös

D sen
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sen rics,an Miehen/ josia puhutaan I.uc. 12:20. Ntjn
myös EllZXiissn Palwclian Qcliasin/ jocahänen ahnettdens
tähden lyöttjn Nasmanin Spstalilla. 2. KeZ. 5.
den sanopi Salomon/ että ahneus cukifia huonen. lro-iz:
6. On turha/saatta Ihmiselle kiwnn / Mielicarwauden ja
Murhan/ caicFena elinaicanans. 2.- v. 2;. c. 4: 3. On»
tytymätöin/ Sillä joca rahaa rakasta/ est hän ikänäns ra-
haan suutu. c. 5:5. Jos hän eläis 2000 ajastaica/ nfjn
et, hänsittengaän siehcn lydpis. e. 6:6.' Hänellä on ca^ri
Tytärtä/ Tuo eenne/ Tuo tenne/?ro.zo:i;. Min-
gälähden he myös culMtaan hapemallömän Coiryi jolcaech
ikänans taida tulla rawilly i. S: n. Tämän ylitze walit'
ta ekigz: c.;: 8. e. z: 9°. V.
l-eml'2s c2p. 8: v. ,o.

Mahla senlahden itzecnkin ahneutta wallta / silla, ahneen
taida olla ilman SfMiita. ;i: > Ia Christus ltze'

pois kiclda/ ja ma«'aa mettä cawahlamaan / ettei
mcldan Spdä>nmem elatuxen Murhest.
2>: V. ;4. En mc ole Mltäan maalmaan luoneet/ on myös

ettcn me mitään täälda taida vlwoswiedä; cosca
sijs meillä on elatus ja wntlet nrjn tylykäm ntjhin.». sirtt«
6: v. 7. v. 8. Ia <iina Salomonin cansa:^oy?«
hpytta ja rickalttta älä minulleanna ic. ?rav.;Q. v.B°
IV. Hltck petari han on vscaloannt omaalt

wahwuleens/ ja lnwannut LhrlstnM cansa ha-
maan cuolemaan ästl pyhwatnen olla: A ntjn saat-
tanut myös muut Opemeiapset luottamaan iyc paallcns.
Se wanhamato ja ruma hmA elj hän milMan lesis pa>
rmMalla mielellä/ cuin «ta hän s.'.iHCHrijwrcn Opeluslapsial
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jahänen waliluitans kiusata ja seulo : etj sillä tawalla cuin
Jumala hänen omians seulo/josta seiso firicitcttu >:

v. iz. Silla hän eroitta sen cautta Nisut Ohdcckcisia /ja
coria hänen latoons; waan että caicki hywät pahain/ ja pa-
hat hywäin cansa/ ilman yhtään ercitusia/ seclasta vlwospu--
loisit/ ja tulisit hänen lapseus/ ja yancalckisesia cadoletuxi.
Cosca nyt Chrlsius lasta Petkelen suuresta caleudesta ja
waittosta/ H ERra ja hänen woidelluitans wastaan/ ennusti
hänen Opetuslapsillens/ ja erinnomaiscsia Etwon Pennil-
le että hän piti oleman se/ jocahänen oli colmaiste kicldawä/
Fnncncuin Cuckoi cahdesii laulaman piti/ ia lupa rukoilla hä-
nen edesiäns / ellei hänen vsconsa peräti puuttuls. Ia sen»
tähdsn mana myös Petarila wahwistamaan hänen weltjäns/
cosca hän kerran palaja: Että nljncuin Chnstus hänelle 01l
ollut armollinen/ waicka hän hänen kielsi/ mm «j hän myös
muilacaan ylönanna/jotca yhden olkian
multasotta hänen armohins ja ystäwtZleens jällen?. Tästä
cuin nyt Chrlsius Petarin lpgö pphu/ nhn sano Ewangeli-
staal / että Pelari hän on wahwistanul ltzcns / rscaldanue
omaan wahwutccns/ ja luwannut Christuxen cansa hamaan
cuolemaan asti ppsywainen olla/ wlelä siltengln <hkä caicki
muut Opetuslapset hänestä poisercanisit /ja nljn kehoitta
myös muut Opetuslapset hänen pahalla Esimerkillans
mään samalla lawalla/ ja luottamaan itze päälleni

L. C Tästä me näem: Cuinga paha Esimercki pallo
pahaa matkaan saalta. Senlähocn tule itznungm wälttä/
ettei hän pahalla elämällä/ waarällä opilla/ eli muulla jolla
culla tawalla hänen kcphä tählmmäistäns pahenna/ ja ftn
cmltta kehoitta canhian ja hirmuisijn OyNlijn. Kpl /ztH
IhmlM/ sano Chllstus/ jonga cautta pahemms

D ij lapah-
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iapahtu i,uc. »7. Parembi olis että Myllynk-
ivi ripustettaisi/t, hänen caulaans/ /a upotettai-
si/n Mereen sywytcen. Kl»rt. »s.-6. Meioantule
seorala Christien EsimerckiH / foea elj tahtonut olla pa,
hennosi «Pe Tapernaiterille: HtteN me heitti pa-
hennaiS / nl/n mene Merelle / /a Heitä ottges tt.
I^2rk. »7: 2/. Nijn on tehnyt myös Apostoli P< Pa,
wali.- Ettei hän olis ollut luralaisille/ ylw
barins leicfais han ehkä hänellä oli hpwalo-
disi«s wclijlda. 16:2. Mitten Esimelckiä tule caic<
kein Jumalisten seorala/ Apßolm' Manayren Meen »

Heicovscolsita coriatkaat / ja alWt oma t«ndo
pahoitlaco. Joca Syö Man W ylsncatzoco
joca cl/ Svs. Kom. »4: l. Mtin kenMn ö-
ma parastans catzoco/ waan toistw Hlkaae
sencaldaiset ettet te ketään pahenna / ludalai-
fia/ eikä Grekiä/ etkä Inmalan Seoracunda«
l. Oor. »0.'25. 24. ;2.

FhristuM karsimlW)< WWn Saarna/
Cusq cdespannaan;

ÄlZitä kärsinyt Sieluns
puoleHl Krydlmaas/ ennen cuin han '

kynm ötellyn ctc<

hudan anellänl Jumalala/Jumalala
hlldan/jaihan suutpele minua. r^l.??
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v. 2. Jolla sanoilla se TuningaalMen P Dawid öpetta filä
Christlllistä SesracuNda cuinza hänen ristin ja wastoin kay-
niisen alla pisa hanene käyttämän: N. ettei hän hyliä HCR»
ran curilosta/ eikä ole kärfimätsin cosca hän rangaise. l?rc»«
»2. Multa paremmin hänen tawallans huula Jumalala/ ja

lurwa hMen yhdellä nöyrällä Epdammtlla/nljncnin Dawid
mpss fiePnneuwo/r121.9;.6. la.waicka Jumala cy aina
cohla cyulemeidänrukoustam/etlei meidän tule sentähdenwä<pä
»aanpalata jällens HERrantyzö/ jasitten on llman yhdeläc-
tään epäilytetätavahlua/että HERra jocameitä on repinyt/
hän on myoe mcila parandawa. 05e. s: 1. Hän on culewa meitä
pyhästä Templistans/ jaon otlawa meidän hutom hänen cor-
wtjns. 1?5.18.7. japarandawacaicki meidänricoxem. r^al.ioz:;.
ln 3umw2: ravollinen huustcuuli Herra handä
jaaum hänen calklsta tuffjstails. ksäl. Z- 7-

Tästä astosta opetetaan pidrmwätdä tasa toises Saarnas cvsa
edcspanaan: cuinga Chrifius on solinulKrydimaas cuolemä can-
sa; stjnä hänen euscasans rucoillut Taiwaallista Isaäns; Ia wch>
mein/zcuinga Herran Engeli on alastullul ja lohduttanut hända,

IiXIU 5 2k: v. ;5. 26 47-
AsVdaan Cuningae losaphat/ cosca hän sai tietä Moabiterit
Avpnna Amoniterein cansa/nostaalenSodan händäns wastan.
on hän sangen cowin peliastpnytheidan wakewpltäns / asettanut
paaston maalle/cumarlanul Csswoillens mahan/ja rukoillut han
eaasti Jumalalapelastamaan händäns wihollistens käsistä;nijn on
lehasiel lohduttanut panda/ jakieldanpt pelkamast sitä suulta
jourko; Jumalaolisotiwa Mlestans.i. l?ar. 20: v.l.
scl?q iahes tämin meillä myös tasa lue

~ Cuinga Chrisius/cosca
sica joiahesipl että hänmaalmä syndein edestä tahdoi vlposjuoda

" ' BH lum<^
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Jumalan wihan calkin/ on 'tullut murhellisefi hmgesä/ jaru,
wennul pettämään ja wapiscmaan; on mpss cowinwai-
watlu/ että hänen on täytynyt werta hicoilla/ ja sen suuren
ahdistaen alla eritä hänen Ooeluslapststans/ jarucoilla ha,
neu«aiwaallista Isääns: Abba/ minun Ijan/ M
mahdollinen on mengään tämä calcki pois minun
tyköni/ ey cuitengaanlnljncuin minä tahdon/
tvaatt NilNtUlN sinä. Nijn myös 2. Cuinga Engeli
on eaiwaasia alasltlllut / ja lohduttanut händä/ cosca hän
näin cuoleman cansa sodei/ jakärsel hänen Sieluns puolesta.

~ On sshrisiuxen kärsimlsesta/hänen Sieluns
poulesta Krydlmaas.

?. Oulnga «Lngell onLhristusta tasa mmheesa
lohduttanut

Ensimmäiscs Osas.
Meidän tule wam olta.

I. Zllä Khrlstus on mennyt Krydimahan/hä-
nen Opeluslastens cansa / kärsimään Sielun?
puolesta. Cusa tehdään;

l. Se Pglcka cusa Christus on Sleluns puolesia kär-
sinyt >?t. Krydimaas jocg Krpdimaan paicka on cutzuttu
(3ettisem3ne/ se on/lihana eli hedelmällinen lafo/(johon-
Chrifius on tullut Kedron ojan ylitze/ joca juoxe sijtä kl>
rolulta paicast/ cusa se Epäjumala jolle ludaancansa heidän lapjians vhranneet owA/ on ollut) )ongatah-
den myös <suninMt/tasa lloillelcmss itzeens o.i käynpet; ja

Sm,
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SeNlahden on cutzuttu myös
ituilengin ei hän ole tainnut tätä suningasta lEsusia Chri-
siusia lohdutta/waan hänen on täytynyt häncfä werla hikoilla,

1.. c. sijs me näem: cälckt tiiman
ttMlman coreuxet ne turhat luntalanevesck4
yrttitarhat tosin ne swal sangen ihanat fa'Moiset meidän
Silmäin edes/ songatahden Myös se taichaallinen Patadist

elämä yrttitarhain cansa vlwosmalataan: Cui-
tettgiu cnolemata walioin ei heistä ole yhtään lohdutosia;
Senlähden Myös tämä Krydimaa ei ole tainnut Chrtsiusia
euolematt kllwoituxes» lohdutta/ mNtta hänen on täptynpt
tzänesä werta hikoilla. Hifkialla oli sangen caunis huone/fa
jsaliocaunijta caluia/euintcngin ei olluthänellä stjtä cuoleVata
«asioin yhtään lohdutosia/ waan hänen täytyi eriämän t<M
dä. 2. KeZ. 20: 21.2. ?2r. v. 27. ehkä hän
li CuniNgallisesa Wieraspibosa/ täytyi hänen cummingin
hengens ylönanva. Vgn.;: zo. Hsmamn tapdyi myöskltt
CuningaalllseN pöydän tykö käydä hirlehen. LttK. 7: ».

Wäicka Aaronin päällä oli se callis Pappiuden hame/ cui-
tengin täytyi hänengin cuolla. 26:23. Hctodes waic«<
ks hän istui CuningMsefa Stolisa/ ei hänellä öllUl sentäh-
Len sljta yhtäkään lohdylosta/ coscs HERraN Engeli pai-
ftais händä cerwalle/ ja täytyi eläwänä mennä madoille
tuwaxi. v. 21. Rikas Mies ynnä sen rickaanPel,
doMlehen cansa/ ehkä he elit hcrcullisesta/ja teit Sielullens
hMiä päiwlä/ ei cUilettgaaN ollut fiftä cöulemata wastom
yhtään lohdutosia. ,2. v. 16. c. 16: V. 19. 22,

chdcn ftno C. Salomon: Mnck casoitt calckia jottß
amlngonallatapahluwat/ja catzv seolicatckltm-hUls//iswchellckspYs.l/ccl. 1.v.14. loF
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Jos stjs caicki tämän maalman coreudet ja.cMisioxet on
turhat/ntjn eh meidän tule ensingään ltzieM nihin luotta i
Silla ainoastans Jumalan Sanas / cuolemsia /° ja caickia
ahdistofia wasiaan meillä on paras loWtUs. ttsb. H>2.
Hänen Sanans rawitze nt/tä WM Vscöwat hä-
nen päälleni / hänen SananS on meille ilo ja
lohduws.- Ia se on meille makia Mn Hunaja.
820. ,6: !<5. Icr. »6, 3: ).

t. Kettt Lhristuxen cansa ArydimaaS olit/
Silloin min han kärsei. Calcki hänen Opetuslapsen»
paitzi hänen pelläjäläns Juvasta: Silla he piti tämän H.
cuoleman ja kärsimisen ilmoittaman caikelle Cansalle/ ja o-
leman yhdee «odistajat sen plitze. Waan että Chrisius olla
cansans erinans muista/ mutamia hänen Opetuslapststans;
N.Pelarm/ j« «c caxi Zebedeuxen poica/ Jacobin jch
Johannien/ se näky tapahtuneen senlähoen; Etla jhe
myös owal lulvaneet olla wahwemmat muita/ tarstmaän
caickmaista wasiahacsjsutta hänen tahten / ntjncuin Pelari
«uolla hänen cansans /Zebeoeuren pojaal juoda hänen cake
kins. öäalb. zz. NlZn möps sentähden että Christus
on muulloingin/ erittäin muista namät Opetuslapset seora-
sans pitänyt/ Vuorella / cosca
,?: i. Ia cosca hän Sooanpäamichen. Jakuin Tpltärea
euslluista herätti. 3.,, 2;.

Q. c. Ntjncuin Christien Opetuslapset seoraiste
hänoa Krydimahan/ joja hän cuoleman cansa tilwoltteli t

tule jocaitzen culn tahto M Christien Opeluolapst
olla nstjns ja seoma,hänl»ä» ,4:5/. Se on/ hänen

ejimer-
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efimerkilläns kärsiwallisefiä kärsiä caickitiaisia päälle tuletta
sia wasioin kapmisitä. Christuren risti / se on tosin sangen
lascas Ihmisten canda; Siliä Ihmisetainoastans läsämaal-
mas kärsiwät ruumijllisia wasioin käpmisilä; waan Chrifius
hän on sangen palio kärsinyt/ ei aionoasians ruumtzns /

mutta myös Sltlmis puolesta/ nljnclnn hän »alitta: Ki-nun S«lun on murheellinen cuolemaan asii.lhmi-
set heidän kärsimiscllcns/ ei taida mitään cika itzellens/ eikä
muillen ansaita; Silla nfjncuin me caicki olemma Spndisee
nljn tule myös caickein synnin lahden cuolla; waan Chrisius
hänen pHnallans ja cuolemallans / on meillen ansainnut tjan-
caikisen elämän / ja yhdellä vhrilla tjancaicklsest täydellistyi
tehnul ne jolca pyhitetään, «el,. io: 14. Senlähden hän
cutzu itzens Pelicanin caldaisefi corwesa / rläl. 102: v. 7.
Sillä ntjncuin lama lindu wirgolla kärmeclda lapetut poi-
cans hänen werelläns/ jonga hän omasta cuwustans wuodae-
<a; §t<lN samalla tawalla Chrisius on hänen werelläns meis
<a hancaickisesta cuolemasta wirgoltalmt ja eläwa/i lehnpe.
Ia ntjn naem/ ellei se waiwa cuin mc kärsim/ ole Christien
karsimisen werwfi wedeltapa. Senlähden lule itzccungin
wielelläns o«a päällens hänens Ikeens; Sillä se 0N st-
welias/ja hänen cuormans on kewiä. i^larli.».;^
Ia iloita sijlä/ että jos me samme Chrisiu/en cansa kärsiä,

;: 4». Nljn me myös saamme iloita hänen cunnians
ilmesiyxesa 1. ket. 4:13. Sanoden sen Jumalisen Bawidin
cänsa: Klltelly olcoon HERm jocapälwä/ hän
pane cuorman meidän päällem / mutta hän myös
aultameitä. kIAI. 63.20. Autuas on se Ihminen
jom IVmala curiltl, / Senlähden älä HMs Caicki-
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curieosta / han hawoltta/ japa-
rauda/ hän lyö / ja hänen katens terwexi teke.
Sudesta murheesta hän päästä sinun/ ja seitzemen-
nestä ei tllle tmtään pahuutta Sinulle. lob. s: v..
l/. 18 V. ,c>.

5. MngätahdenMistus on Krydimchankar-
simaan MttlNyt. Ei senlähden että hän tahdot paeta; sil-
la Ewangf lietä andawal/ eltampös ludasjoca hänen pel-
« liefi sen paican ; ja Christus oli myös vsein muulloin sie-
la ollul hänen Opetuslastensa cansa; Ia Esajaan tykönä
hän «tze puhu: Hn minä mene tacaperin / minä
annoin Selkant ncllle joeca mmm pienit ja po-
stenl nczlle joeca mmua naplM c. 52:6. IoK. »o:
V. 14 V. 17. Waan että ntlneuin Syndi on Krpdimaas
alcuns saanut/ ntjn myös hän on tahtonut Krpdimaas syn-
dein edestä hänen kärstmisens alea.

1.. c. 1. rästä npt me opim: ZttaOhristUs M
mieleltanscaiken mailmanSyndien edestäkärsinyt.
Hän tiest kyllä/ mitä hänelle Krpdimaas tapahtuman piti /

cuilengin mene hän mielelläns sinne/ että caicki olis tul-
lut taylttufi cuin hänestä kirioiteltu oli. Hän olis täsa
tpllä hywln tainnut paeta/ nijncuin hän. myös mulloisin te-
ki/ cosca Juvaan cansa tahdoil händä wahingoitta. Luc. 4:
29. 8 v. ,3.1012. n.;;. Hän olis tainnut heila tulel-
la plsspoltta/ «Wcuin Elias lckl hänen wihollisillens.e.KeZ.
i. v. ,c>. sc seq, Waan että aica jo oli lähestynyt / jona
hän lahdoi tehdä yhden täydellisen ma<ron mailman Syn-
dein edestä/ tHn ei hän tahtonut enälnbi paeta / multa

mielels
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Melelläns andoi hänens Wihollistens W)n: Sentahden pu,
Hu han itze: kengaan ota minun hengeni/ mut-
ta minä panen sen iHe miuustani. jok. ,o. »3,
Ramatus on minusta kirloilettu/ Sunln tahtos
minun Jumalan/ teen minä mielelläni. psZl^ois.
Ei hän ole ainoastans mielelians karsinpl/ mutta mpös en,
nen coko hänen elinaicans / <ätä karsimista suuresta HMn-
nut / ntlncuin hän He P. yköna puhu: MmUN
pila casteella castettaman / ja ruinga minä iKi-
wöitzen fiehenastt että se täytetään. 1.uc.12:v.50
loca on lanollu meille ManauMl.

1. Että me tästä opim tundemaan sen suuren Rackauden/
jolla Christus meitä ombi rakastanut. «A ole kenellä-
kään surembata rackaueca / cuin että jocu pane
hengens Mäwäins edestä.
pallo surembi on Chnstlyen rackaus ollut meidän cohlaam/Sillä hän on pannut hengens meidän edcstäm/ cofca mewiclä hänen tviholiisens olimwa. Kom. ;: z. Jonathanracasti Dawidila nljncuin hänen oma Spdandans. 1.82M.
18. v. 1. Sillä hän oli caunis //a ihana easwoilda. I.BIM.
is.- .2. Maan mitä cauniutta on meisa/ mingälähden lu,mala meitä rakasta? Tosin ei mitään : Glllä me olcmcaicki Saastaiset/ M meisti el ole yhtään terwet-
la paicka. L52.».- 6. Tule sijs meidän sila enammintätä Jumalan suurta rackautta plisia c»nc. s: 7. Jamei,täm sillä lohdutta Spnnin rascautta / ja cuorma wastoin;Silla I. Lhristuxen Weren lautta mclllä on

Ey Spn-
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Syndein andeexi andamus hänen armonsM
kauden jatkeen. l!pk. u7. Iloilcam W ettei han
ainoasians meitä rakasta hetkesi/ waan hamaan loppuun a-
fii. /ok. iz: l. Silla; Suca taita meittl humalan
rackaudesta eroitta l etc. «.om. 8- v.);. seq.

2. Ehkä Thlistus ei tasa pakene wihollistens edestä/ cuiten-
gin ei meidän pidä päättämän cohta: Ettei Myös mei-
dän ole ikänans coscaan luwallinen paeta 4 To,
sin paeta silloin cosca luwallisella ja kohtuullisella tawalla/
yhteisen tarpeen/ ja Isiin Maan warirlufen edestä wastat,
eaman pila/ ei ole ainoastans häpiallinen/ mutta myös «a»
hingollinen. Cuitengin tekewät ne toimellisefi jolca silloin
pakenemat/ cosca he pmmarlawat ettei he edeswasiauxel,
lans ja cuolcmMws taida mitään hywä loimitta eli Isän-
maan terweptlä edesautta. Silloin on parembi pae-
ta cuin pahoin tapella. Sillä monda merkillisiä nijl-
<en wakäwäin Vrosien Esimerckiä löytäan/ sekä maalmal-
lists Htstoriais/ jolca pilk«t olisit plösluetella/ että wpös
sijna P. Ramatus/ jotca loijmans cosca tila nijn owbi myö-
den andanul/owal itzens lacaperin andanuet/ ja cuitengin
plifieltäwasi lchnpet. HERrall mies Moses pakeni Pha-
raon edestä ivliöigmterein maalle / ja teki hpwin. Lxoä.
2:1;. Dawid pakeni C. Saulin hirmuisuden edestä/ ja ei
tehnyt Syndia. l. BZm. l8: »9. )ucl23 MpösklN
nljncuin j?jta on kirioitelm. 2. Ugcc.;:
pakeni ,'ulVuden cocstäEgyplljn. Sen-
eähven ftno ä/rgcl^.- Alpia Ihminen leke itzellens pa-
lio paha/ /a saakka yhden murhcn loisen /aikeen.
v. z: v. 29.

psppcu»
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Pappein/ ja Jumalan Sanan Palweliain on mpöskiu
luwallinen paeta/ /a loisinans jallaSeoracunnan/ erinomai,
sest silloin cosca erittäin heidän Personalans wainotaan; sil-
la sijtä on iye Chrisius käffpn andanut ,o: v. 2;. Sie-
hen on myöskin monda esimerkia: Cosca se Jumalaloin Isebel
wainois HERran Prophelata Eliasta/ on hän paennut Cor,
peen.,. N,eZ. 19:5. Cosca Judalaiset pidit newokestenänslap-
paaxens Pawalila/ ja warlioitzil hända portis yötä ja paiwa/
on hän itzens andanut lasse Coris ylitze murin mahan,
9: v. iz. )a itze Chrisius on mpös paennut wihollifiens käsi-
stä ja lpmynyt. )01, 8: v. 59. Waan cuitengin sencaldaise,
sakin pitä heidän toisen asettaman siaans/ joca HEr-wn Seoracunda edesscisois/ nhncuin Pawall on tehnyt/w
la cosca hän Damascusia/ on hän asettanut Seoracun-
da eoesseisomaan Welija. Multa «osca Seoracunda yhtei-
sesi tvatnolaan/ silloin ei oleluwallinen papin paeta/ennen cuinse Seoracundaon peräti hajoteltu/ mutoin jollei se tapahdu yh-
teisestä Seoracunnan suosiosta ja tahdosta.K12tK.10.v.z2.

Mingälahden wärinmenewat ne Papit: ~ lotca heidänSeoracundans jälläwät/ Sodan / -

eli erinomaisen muun waran ja kiusaten ajalla/ wafioin nljl-
ten P. Prophetain Esimerckiä. ,- 48. IK. i.
2. lotca owat yhdet mykät coiral/ cosca jocu erinomainen wää-
raovellaja tahto HERran Seoracunda willilä. Mden ylitze
»alitetaan,
z.lotca cosca jocu julki Syndi on sanut Seoracunnasa wallan/ei rohke sitä julkisesi ilmoilla/ ja nuhdella/ ystawyden/ langon-
den/ taicka jongun muun Syyn lahden. Mieä nuhtelephcta / l-ecl,. ,H: z. Sencaldaisel etzlwlit omalstanS/g et I ESV E N oma. rj)il. 2.. 2,.

E H He za,
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He ftnowat: Mtetty olcoon HERra jopa minä
ticas olen. lt.- 5. Naista puhu Christus: Uo-
tisesi sanon minä teille/ he owat saneet heidän
palckans. IVlarK. 6:^.

Chrisiilyillä on alinomainen Sota / Perkeleen/ Maal-
man/ ja oman lihansa cansa: Waan ei he ikänans saa
paeta; Sillä jos he pakenemat ja woitelaan/ eulewat he hei-
dän r. ket. 2: ,3. Etla stjs me aina woillai-
fimstjnä hengellises Sodas; NljN tule meidän pM-
lem puke Jumalan Sola - aseet/ ja olla wanhur-
scauden rindaraudalla puetetut. XpK. 6.- »4.
Meidän tule kilwoitella Ui hywä kilwoitus ja
pita vsco. i. l^m.»: »s. Nqn me ftmme wan-
hurscauden Orunun sinä wimeisna' päiwänlk. 2.
sim. 4: s.
ii. Omtlga Lhnsius on Krydimaas/ cuoleman

Mnsa kllwoitellut. Hän on ruwennyt murehtimaan ja
wapisemaan; Tämä waiwa cuin hända Sieluns puolesta
on maalman Synoein tähden waiwannut/ on ollut ntjn
suuri/ että hänen on.täylpnpt Opeluslastens edes/ <en plitze
walilla: Minun Sielun on murhellinen/ hamaan
tuolemaan astt ! Tämä waiwa on ollut nyn suuri että
hänen senlähden on pitänyt eriämän Opetuslapststans/ ja
culkeman palcasta paickaan/ ja näkö cuin ei hän olisi staansa
löytänyt; Toijmans on hän mennyt erinäns Opeluslapst-
stans ; Tsistnans palainnul jallens heidän tygöns/ jotcaettä
hän on löytänyt macatnast/ on hän nuhdellut heitä ja ncuwo-
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nul rukoilemaan/ ettei he kiscmxecn langeis, Ia NijN on
hän catzellut ymbärins/ ja ei ole nähnyt yhtään
auttaja / hän on ollut wapistofes ja pelgos ja
ei ole löytänyt yhtään lohduttaja. Tia. 63/ 5.
Tämä ahdistos on ollut ntzn suuri/ että on täy-
tynyt cumarta Caswoillens mahan. Meidän Syndim on
olleet n ijn rastaat/ että Christurcn ruumis/ ehkei se ollut
jollaculla vlconaisella tawalla hawoitettu/ on cuttengin tay,
tpnpt hikoilla/ että hänen hlkens on ollut NWtUIN
werenpisarat/ ja hänen klpuns nstn sullri cmn
Mri/ ettei kengään ole lvomut sitä paranda.
hiiren. 2. V. 13. Hän on caatlll vloos nizncuin
Wesi/ ja hänen luunsa owat catctt hajotetut /
hänen Svdämmens? on ollut nljncuin sulattu
medenwaha hänen ruumcjsans. ksal. 22.»
leman paulat owat hänen pirittäneet/ ja helwe-
tin ahdtstoxet owat hänen löytäneet/ hän on tul-
lut watwaan ja lustaan. ?iljncuin hän walilla rkl.
ns: z. Meidän ylpeydem onollut ntjn suuri/ että Chri,
fiuren on senlähden pitänyt itzens alendaman/ jarucoileman
hänen Taiwaallista Isaäns/ caswoillans maasa colme erino-
maista kerta; ja ssllengään ei ole pääsnpt tästä waiwast.
Sillä.. Nljn on Jumala racastanut Mailma/eltti
hän on andanut hänen ainocmsen poicans. lon-
ga Christus ntzneuin hän kyllä hywin liesi/ja himoitzi täyttä
hänen Isäns tahtoo; nHn ei hän myös tahtonutkaan/ettähänen
M tämän cMn juomala jättämän. Sillä hän racasti

meidän
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meidän autuuttani/ enämwin euin oma hengeens;
den hän myös rukoile; M jos mahdollinen ON/ Ni/N
mengään tämä Salckl pois minun tyköni/ ei ttll-
tengaan lntzncuin minä tahdon/ waan
Sinä.

1.. c. Cuinga callis ja työläs meidän lunastoxem työ
ombi ollut me tasta näemme Jumala on luonut Taiwan
jaMaan/ ja caicki mitä nljsä on yhdellä paljaalla sanalla;
mutta meitä helwetista ja tjancaickisesia cuolemafia on hän
ainocaisen Poicans lEsuren Christuren kärsimisellä pitänyt
lunastaman. Jumalan angara wihajoca on pri polttamaa
nen tuli/ Llg. 6;.- v. e. on nhn palio matkaan saattanut/
että Christus on tullut lain kirouren ala/etten metjancaic,
tisesia pitänyt kirotut oleman. Senlähden sano Pawali;
Ettekö te tiedä että te oletta callqsta ostetut i
I. cor. 6:20. Tämän ylltze hän walilla Esajaan cautta:
Sinä saalit minun työtä tekemään synnisäs/ ja
olet minulle tehnyt waiwa sinun pahoisa tegoisas.
Lsg. 4Z: 24. Tämän ylitze surcutlele myös seeemigB :

Katzocaat ja nähkäät/ jos joenkipu on nljncuin
tämä joca händä on syönyt, l.- tl. Tä-
män hvwän työn edestä/ pila meidän senlähden ktjtollisu,
denKäyttämän; Meidän pilä kljtläman ISÄ/joca ei ole hä-
nen oma poicaans meidän lahlem armahtanut: Meidän
pilä kiiltämän POICA/ joca nain pallo meidän tählem
on kärsinyt: kljttämän P. HENGE / joca pojaan kärsimi-sen cautla on meitä Jumalalle Caickiwaldiaalle pphiltanyt.

V?e mahdam talla meitäm lohdulla/ Synnin pahu«a
nastoin
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wasioin / että me ticdäm karsinen / taanealdaisla
waiwoia meidän pchudem tähden. Rangaistus 0N tul-
lut hänen päällens/ että meillä Rauha olis.TlK.
53- s. Hän on pyhkmyt pois meidän ylitzekay-
misem hänen tähtens / ja ei muista meidän Syn-
diäm. Lsa. 43: v. 25. Tolisest hän candoi mel>
dän Sairauden, / ja meidän klpum hän sälytti
päällens. Hän on hawoitettu meidän pahain
tecoim tähden / ja meldän Spndiem tähden ho-
suttu. Tla. 53.' v. 4. 2. dor. 5: v. 21.

Sentähden jos meidän Syndim meitä ahdista että mei-
dän täyty ntjnnen alla hicoilla ynnä Dawidin cansa / jocs
casti kynelilläns hänen. Wuolens l»52l. 6: 7. paetkam Chri-
siuxen tpgs/ Slllä: Hänen Werens pese ja puhdi-
sta meitä mikistä Synnistä. ». loK. 2:2.

Jos tain kirous meitä wsitta / mieleeni jotzdaltakam Chri-
siuxen kärsimys/ jonga canlta hän meitä tain kirourefia on
pelastanut. <3gl. z:,;. veut. 21: Jos Salanas meila
waiwa/lohdullacam meiläm hänen pljnallans/ jonga cautta
hän on Kärmeen pään ricki muserdannt/ ja tallanut hänen
meidän jalkani alle. Kom. 16:20. Hänen työnsä särkenyt/
ja hänen aiwoitUMs tphiaxi tehnyt. ~ 50K.;: Z. Joscuo,
lema meitä canhlsia/ lohdullacam meitäm hänen cuolemal,
lans/jonga cautta hän on meidän cuolemam muuttanut wakW
zi vneri. Jos helweltj meitä peliättä / Muisiacam hänen
ptjnaans / jonga cautta hän meitä jotca sidotut eiiwma
pimeyden cchlciUa/ on päästänyt wedellämäsig cuopajia/ ja
helwet.st pelaMttl, Nos. iz: v. 14.

41Toinen Saama.



1.. c. 2. Jos Jumala näln cowin on hänen Poicans
päälle meidän Syndiem tähden »ihastunut; cuinga palis
enämmin hän meihin »ihastu/jotta ltze jocapäiwä synnis
elämme Jos nämät tapahtumat tuoresa puusa/
mitäs lulet cuiwetusa tapahtllwan. I,uc. 2). v.FI.
Wälttäkäm sentähden SyNdlä. Cauhia on ollut sen
Enstmmä sen Mailman rangaistos/ jonga Jumala
nin tähoen / Wedenpalsumlstlla / cadotti. Cen. 7:21.
Cauhia Sodomaan ja Gomorran cadotus/ jotca Jumala
Tulella ja tullkiwellä/ cululti. 6en. lZ: Cauhia
Pharaoon ja hänen Sotawäkens cuolema / jotca Jumala
punaiseen Meeren upotti, rxocl. CauhiaCho-
raan/Dathanin/ ja Abnonin pericalo/ jotca §Ma ylös
nieli / ja menit cläwänä alas Hclwettljn, l6: ;i«
Cauhia Jerusalemin häwilys. Luc. ic>: Waan cuingo
palia cauhiambi on meidän Syndeim rangaistos olewa/ joil»
denga tähden Christuxen lavdyi Werta hikoilta. Ju-
mala on pn polttawainen tuli. Oeul. 4: 24. Ia pxi
was cosi<yi. c. 32:22. Autuat owat/ Sentähden/ jot-
ta ei astu Synneisten teille/ eikä istu/ cusa pilc-
ka/ae istumat, r^l.»:«.

1.. 6: 3. Me tästä opin,/ yhden oiklan rukouxett
muodon. Cuinga meidän pila lumalalda caickinalsi«
tarpeita rukoileman ja anoman.

~ Että me rukoilen, yhdellä nöyMa/ja firie-tyllii Sydamwellii. SM: Han cule nljven Nspräitt
rucpMl. kigl. 102: iz. A ne owalainahäncheoloWlolluel.
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9: 16. Ncpra on clllit hänen tliccliMns se köyhä
Cananeaan Waimo. Kl2lK. GodanPaamies lai-
tus/ c. 9: 18. Spilalinen Mies. c. 8: 2. Publicani. Luc.
18: v. iz. Abraham Len. 18: v. 27. Se zo. Daniel, vsn.
9:v./. Ia caicki owal lulluet laitze^hr-
lsiuSonnöyryllanyt hanens/ja
lens mahan/ rukoilemaan Talwaalllsta Isaans.Miden esimerckiä tule myös meidän seorala / ntjn Juma-
la meidängin rucouxem on culewa. Sillä: HERra 0N
lasna atlla joilla on murhellmen Hengi. l/Kl. 34.
»9. llg. 66: 2. l?l2l. llz: 6. Lccl, 3;: V. 21.

Waicka Jumala toistnans/ ei cohta meiräm rukousiam
euule/ ja aula meitä meidän mielem jälkeen; waan meidän
täptp vsein rucoilla Christu/en Esimerkillä / joca colmel e-
tinomaista kerta rucoili taiwallista Isääns: Cuilengln ej
meidän pidä sentähden rukoilemasta wäspman/ multa ole-
man alati rucouxisa. Lpn. 6: iB. Col. 4:2. Jacob ei hän
päästänyt HERra ennen / cuin hän hpwästisiunalj? hänen.
(3en. zi: Nljn tule möps meidän lackamata rucoilla.
, IKes. 3/ >/. ja ei coscaan wäspä. Lue. 18.-,. LarlimXue
ehkä cansa torui hända waickenemaan / ei hän cuilengaan
ennen lacannul hulamasi: IHsu DawldlN polca /
armahda minua : euin hän tull cuuldWi/ ja sai näköns
jallcns. Luc. ,8:39. Nijn me mpös/ jos me a-
linomaisct olemma; Jos me hudam Dawidin cansa:HERra/ HERra/ mM makaat/ walwo/
ja alä meila peräti poissysii. rlill. 44: v. 24.
Nhn Jumala anda meille milä me hänelda mcoiljuet olemme

3 H ~52m.u
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l. 83tn. l.- V. »7- Jos hän <hs wipy/ odottacam
handä/hän tule totisesi/ ja ei wiwpltele. 1t2d.2:v.5.

T. Että me rucoilem Jumalalda meidän tarpei-
tam eroiluxencansa. Ruumilllfia tarpeita/ Lona

Hc rorrunZ-, cuin on RuUMtjN Tel-
weys / Oppi/ Zmmärrys/ Werho/ l^ickaus/
ja muita sencaldaisita; Da ne owat vsein meille wahingofi
Tccl. 7/ l. tule meidän rucoilla ehdon MNsa / jos lu,
malalle nijn kelpa /ja se on hänen lahtons; nljncuin Chti-
sius ei ainoasians tasa itze tucolle: Isä jos se 0N si^
tmn tahtos / tttjn mengään tämä Lalcki pois
minun tyköni 5 mutta myös meitä opella mcoilemaan
samalla lamalla: Isä meidän elc. Tapahtukoon
sinun tahtos. Näin on mcoillut Dawid cosca hän oli
Waldacunnastans vlwosajeltu; Jos MMä oltN löylä^
nyt armon sinun Silmäis edes/ taidat sinä mi-
nun tuoda jallens. 2. »5: 25. 26. Näin on
Myös mcoillut )oab. 2. 82M. l0: KlaccabXuz.
1. z: 60. Nain on rucoillut se Spitalinen
Mies; HERra / jos sinä tahdot/ woit sinä mi-
nun puhdista. KTarjv s: 2. Sentähden wärin tek<-
wät ne/ jotca Jumalan eteen heidän mcouMns panewat
märän / casca hänen pilä auttaman / nljnculn öetNuliaan
Caupungin asuwaiftt. )ucliiK. 7: v. ult. Joita ludith

Sen-
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sentahden cowin nuhtele: Mitkä te olelta / etla te
Jumalata kiusaatte 5 c.L-n. Wälinmenewätmpis
ne/ jolca lumalalda jotakin anowal pacolla/ntjncuinlncob.n
Emända Rachell waali mieheldäns lapsia. <3en. 30: »a.
Jumala tosin cuuli hänen mcouxens / ja andoi hänelle
poica/Josephin/ja Beniaminin; mutta loisen synnpttami,ses lapdyi hänen hengens anda. Rebecca mpos ikänäns
cuin wäkiwallalla anoi lumalalda lapsia ; Jumala cuuli
hänen; Wian cosca hän merkitzi rljtelewän cohdu-
sans/ ntjn hän puolittain cami rucousians/ ntjncuin nahtä-
wä on. (3cn. 2;: v. 25 Meidän tule sentähden cosea me
lumalalda / jotakin taancaldaisia rucoilem tptpä hänen
tahdoons: M meidän/tapahtucoon sinun tahws/nyn maasa/ cuin Taiwaisa:

Hengelllsia Tarpeita/ bona viclx. Zr2NX)
cuin on; Spndein andeexi saamista ,- autualli-
sia loppua / ja M yancaickista elämätä / ett-
<ule meidän tucoilla tlman phdeltickään ehdota / ja
ennen ruumyllisia Tarpeita. «HMat en/ist
IVmalan Waldacunda ni/n caicki ruumtjlli-
set Tarpeet teille työlangewat. 6: v.
zz. Sentahden on myös Christus ntjlä hengellisia tar,
peila / meidän jocapäiwäisesa meitä ensin m,
coilemm neuwonut. Naita 3alpeita nljncuin meidän
pita rucoileman/ ilman phdetackään ehdota/ nijn Jumala

aina myös mejljm anda/ cosca me handg nWä rucollcm.

F H Ano-
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Anocaat/ ja te saatte. 7.7. Iocainen cuin
H H Rran Nime auxens huuta tule autuaani.

2: )2. llonf. LxecK. zz: ii. zi. >4-.«.
Senlahden owal myös ilman ehdota rucoilluet. Dawidsyn-
diens andeeri faamusia. ?lal. ;>: z. Calumusta. v. ,2. Job
Murhesans lohdulosta. »Z. v. 2;. Chrisiuren Opetus-
lapset vscon lisannW. »7. v. 5. Publlcaani/ Syn-
deins andeeri saamisia. I.uc. ,8: >z. Rpöwäri Hancaicki-
fia elämalä. 2z. v. 42. Näiden esimerckiä tule myös
meidän seorata/ ja olla senpäälle/ Ettet Jumala
tahdo yhdengilän cadotusta. 2. ket.)-. 9. Mutta
että caickl toeuden tUndoon tulisit.,. 2.4.

Teinen Osa.
Tasa loises osas/ lyhykäisesi edes pannaan!

HHRran Engelt tämän Suuren tu-scan alla /on lohduttanut. Jacob Pa-
triarcha/ cosca hän palslesans cohlaistWeliens Esanun tiellä, pcliäsipi hän sangen cowin, ja
tähden rukoili Jumalala; nijn Jumala lähetti Engelins hä-
nen lygsns / joca hända wähwifii; 8> contra veum sort,'s
fuilii, quanto mgziz nominein prXvalcoiz. Sas
maila muoto cosca se Taiwallinen Jacob lEsus Chrisius tu-
li murheelliseri / ja hikoili Werta Krpdimaas/ meidän syn-
diem tacan alla/ jarucoili hänen Tawaallista Isääns/ että
jos mahdollinen olis/hän onais häneldä pois sen Calkin /

NMtttti hän sitä Ms ; Jumal» on lähettänyt myös
hänen

46 Chrisiuren kärsimisestä/



hänen Engelins lohduttaman händä. Silla: ntjn suuri oli
täsä HERran Christuren waiwa ja ahdistos / ja ntjn on
hän tasa itzens alendanul/ että hän Engelin lohdulureen lar-
witzi / joca cuilengin on itze Engelein tuoja ja HCRra.
Nam on han wähä wähemmäxi tehty «Hngeleitä.
rkl. 8.6. longa tähden hän mpös walilla; Minun
Jumalan/Minun Jumalan / mixis minun hy-
liäisit. Minun Jumalan minä hufin päiwällä/
mutta ett sinä ivasta, eec.

i.. C. Nffncuin Cngeli alas tuli taiwaasta /ja lohdut-
ti Chrifiusta; ntjn Jumalan Engelit wielä nyt owgt esiki-sa tufflsa phdet lohduttawaiset Henget, palwelureen lähete-
tpt ntjlle jotta auluoen perimän pila. Sillä: Jumalaon andanut käffpn Hugeleillens meistä/ että he
warjelewat meitä caikija töisäm/ etten me jal-
kaani joscus kiween louckaisi. Neb.ul^rs.Zl-n.

Josta meillä on suuri lohdutus erinomaisesta cuoleman
hetkellä; cosca cuoleman meitä ymbärins pirillä-
wät/ ja Ihmisten/ ja pstäwäin apu/ei enämbi mitään aula:
Silloin lähellä Jumala hänen Engelins/ jolca meitä mei,
dän tuscasam wahwistawat/ Ntjncuin Engeli Chrisiustakin
cuoleman kainpauM wahwisti; jolca meitä lohdu-
tawat; eaickinaistsa murheisa plöspitäwät j että me taldam
kilwoilella hpwän kilwoilUM/ juo/um päällä; vscosa lop-
puun asti wahwana pospä/ ja wimein periä vscon lopun
Sielujem autuden !

1.. c:. 2. Päätönxt. Tule meidän coko tästä toise-stsCappalesi oppia: Mkä siehtN syy 0N ollllt/eltä
Mi-
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Lhristus on meidän Svndiem edestä tahtonut
myös Sielun? puolesta kcirsia. Christu» on sillä
«chtonut tietläwäfi tehdä. ~ Että hänellä on ollut ei/cor.
pu« aliczuoä nngntgNicum» multa totinen MUMis/ ja
lu/ ja nljn yxi täydellinen Ihmillinen luondo; ja että hänsen Ihmillisen luondons puolesta on heicousten sla annettu/
ntjncuin muutkin jhmiset/ että hän on caikis kiusattu nljNB
cuin mekin/ cuitengin ilmansynnitä. «eb. 4. v> lz.
stoin nytten wäärain lahcocundain oppia / jolcakieldäwäl/
ettei Christuren kärsimys/ ole suurembi / eikä mnuea ollut/
cuin yfi ??uoli käwis/Weden/ Tuulen eli Walkian
tze: Että nljncuin West/ Tuuli/ eli Walkia/ ei kärsi sijta
Mitään kipua/ntjn ei myös Chrisilyclla pitänyt hawoistans/
jotca hän meidän edesiäm kärfti/ olluen yhtään kipua. Iy-
ca on yxl Sauhm/ ja Vaarallinen Oppi. Sillä
ntjncuin wanhat Esijsät owat sanonet: Ouo6 tlliuL vei
non 2llumM, iä etiam non lanavir; sijtä seorais: Jos
Christuxella ei olis ollut Sielua/ ntjn eihän myös meidän
Sicluam olis wapahtanut/ waan me Sielun pnolesia wie«
la nyt olisim ijancaickiseen cadoluxeen wicapäät. Jos Chri-
siuxen kärsimys ei olis ollut Etinen kärsimys / ntjn en me
myös hänen kärsimisens caulta olis täpdelliftstä lunastetut.
Mmäl ja näiden caldaiset on Christus tahtonut
tacaperin aia/ sillä/l ettei hän ole amoastans rumtjns/mul-
ta myös Sieluns puolesi kärsinyt. 2. On Christue sillä
tahtonut osolta; Ellen rne ainoasians Spndiä tee
silla töillä ja puheilla/ multa mpos meidän Sielum ajalo-
M; Sillä Sydämmestä tulewat pahat ajatoxet/
murhat/ Salawuoleudet ele.

mlta
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eaita sano: Minä olen puhdas SydäMtnesäm t
?r0v.20:9. loidengss caickein edestä han on phden
dellisen mafon tehnyt/ siM että hän on stkä wmmjns ellä
Sieluns puolesta kärsinyt. Mm Meidän StelUMlll-
nasius on ollut ylöncallls / ?s3l. 49:9. Juma-
lan ja Neitzeen Martaan Pojaalle
LhristMlle/olcoon jentätzden ylimmäinen ylistös/
kijws ja cunma/joca on muuttanut meidän wa-
litoxem llori/ joca on rtzsunul meidän Säckimme/
ja on wyottanyt meitä riemulla. YERra mei-
dän Jumalan / me kijtäm sitnm :

LolmasSarna
Midän 3<HsuM pMn Olsiorl<st;

Cusa edes pannan.

Chrisius on Orpdimaos kij-
motettu/ ja cmnga hänen asians on lulkiltu

sinä HengcUlses oikeudes.
I N 1- K 0 I 7- U 3.

Mn kengän vscoko lähimmäistäni ,- älkän
Mkengän vstoco Försteln kätke sinun suus

owl Mii cmn maka helmasas; Sillä pona
Mtzo plön JM,- Tytär carcq Mäns waswlwG ja /h-
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ia Ihmisen wiholltset owat hänen oma perhens.
5. lollla sanoilla Propheta walitla jhmifien pe,

eollisuden ja pahuden ylitze / talla wimcisclla Mallman lo-
pulla ; Sano wärpdhen sanen ntjn suren wallan / että Rac-
kaus monesa kylmene ,2. )a tosin nhsakin M
ta ractahimmat kestenans pidais oleman, ntjncuin senpälle
sn monda Esimerckla. Laban/ hän cadhehti wawpllens
Jacobille sitä lawarata/ jolla hän lumalalda lahjoitettu oli:
japällisexi / eosca han hänen caleudens tähden pakeni/ ajoi
hän handa tacaa/ ja olis ilman Epailemätä/ saawutetluans
«ehnvt hänelle jotakin paha/ jollei hän lumalalda olis kiellpvnesa. Qcn. zi: v. l. 22. leq. Ntjn wiela nytkin ep ole cal>
kile wanhemilla oikia Isalinen halua/ heidän lafiens tvgö/
eikö iapsile wanhembains «vastan. Se Jumalinen A. Dip
Wld lvainoltin omalda AdftloNlldä/ «ta hänen
täpdhpi paeta waldacunnasialis vlwcs. 82M. i;. l4.NtjN
vsein sen pahembi wiela nylt tapahlu / ja tulewat
wanhembilans wasioin sangen tottelemattomani/ eikä pidhä
heitä sijnä culmlas cuin tulis, SimsoNltt
jonga han hanellens clii Timnalhlsi/ hukutttlli hänen sano,

maan hanellens Tapanin, jonga hän Phillsiercm etett pan-
nut oli / ja sittc ilmoitti sen heille, /us. 14- v. l;. ??ljll
lnpös vclilg jota Simson rakasti / ja makais hänen hel,
Masansa/ haukulleli hänen ilmoittaman/ misa hänen wäke-
lrpdens selsoi/ ja nhn saatti hänen Phiiijiercin käsin c. ls.
v. 4. tosin wielä nyt mies asetta tzens waimons/ ja
waimo Miesiäw wajioin/ ja ihminen peletän vsem sileäkin
joca hänen helmasans makapi. AmMON hän lyötin omal-
ta welieldäns 2. ögm. iz: 28. NlzN vstin wiclä

UyltlN
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nytkin Weli carca Weliens / Sisar Sisartans wastoin.
9.- 4. Ia jhmisen wiholliset owat hänen oma perheens

seas nuMtn Oriantappura/ja calckeln toimmel-
KsiN NljncUtN ohdakeet. 7/ 4. longa tähden
Praphela kielda omaisiakaan kewykaisest vskomasi/ sillä jhmlnen
fildajohonga hän parahin vstalda/ tule vsein prtttyri. Esi'
mercki meillä sen pallen ombi sinä lumalallomas ludaas/ jo<
ca waicka hän oli Christlyen opetuslapsi/ on cuicengin ollut
hänen suurin wainojans. Tästä asiasta cdcepanan <asä Col-
Mannes Sarnas.

I'LXl' u 5 IllarK. 26. V. 47. 3ä Knem.

Jumalaloin Israelin Sodhan pääMies loab/ coscaläheltttin C. Dawidilda ajaman Sedät Bikrin
poicataca/ jocaolicapman nostanut handäwafian: on hän
dcliut sen suren wahan tpkäna Gibeonis/ Amasaan/ Bawi-
din sisaren Adigamn pojan/ jasiellä ysiawällisest terwchlänye
handäisanoden: Rauha olkon sinulle Mtnun nelien.-
on tarlunut oitialla kädhellans hänen parwns/suuta anda,
fens hänen / ja silla samalla ottanut sala micckans/ joca rl>
pui hänen Cupelsans lupesa/pistänyt M händä wcchani
wuodhatlanut hänen sisällp?ens maalle; ja petollisesta /

saattanut hänen hengeldäns pois. 2. sam. v. 4. scj ~.

longa loabin cawaluden on HERra eostanut hänen owan
päans palle/ette» hän ole saanut wiedä hänncn Harmalla
carwojans rauhas hautaan l. 2: v. ;. öc

Tamäncaldainen Esimcrcki on meille myös näisa luelulsa
G tz ftllolsa
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sanoisa sijnä lumalallomas ludas Ischariolejes / joca
«ljncuin hän o!i luwannut ylimmäiMe Papeille ja Cansan
watchemmille/ saalla hänen Mestarins Christuxen / ngn hän
myös tasa sen täyltä/ terwehtä händä pstäwällisesi/ anda
«en Suuta/ ja M samalla ylön anda hänen ylimmäisten
ja Cansan wanhembain palwelioille / jolca hän oli cansans
ott mut ktjniotlaman häuda/ senjalken cuin han ennen oli Hell,,
le puhunut: Kenengä minä suuta annan tuwet-
kat haNM. Ia nljn cohla palweliat owal ottanet hänen
ktjni/ wienet stdotluna sen ylimmäisen Papin Caiphqxen ty-
gö/ cusa hän on ruostitlu ja häwäisiv; hänen astans tutkit,
lu/kehoiteltu wärät todistajat puhuman händä wastoin/ ja
nljn duomillu hapiallisen cuoleman/ ja ylön anneltu Maan-
herran Ponlius P. haldun. Joca Juvaan pelolltsutus on
eullut mafeeu/i n?pös hancn oman päans pallea sijna että
hänen omatundons on wDein herännyt / ja saattanut hä-
nen epa!lp,rcen/ ja epälpMWNamäan itzws.

Joista mikistä puhutaan tasä Samas;

FähdesOsas.
i. Lhrisiuxen ja mitä handa

kljnntolettats on tapahtunut. .

z. Lumga asia on tlltkittu sijnck
hengellifes oikeudes / sijtlen cuin han oli
ktznmotettu: Ia Nlinga ludas on catuuul ei,
eä HM Lhnstu/en peltänpt oli / ja scjMoen hjrll»-
nyt itzcns.

Htckm-
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Ensimmätses Osas
edhes pannan:

I. Lumga Ohttstlyen kcjnniottajat owat hei-
dtlns käyttänyt hända wastoin. Cossa Chrisilw hän
parahallans nuhteli Opeluslapsians heidän surulomudcns lah-
den/ että he macaisil/ eikä woinul phlä helke walwo hänen
cansans/ ntjn silloin wiela hänen puhuesans on tullut ludas
joca oli iT. Suren joucon canja/ottaman Chri-
siusta Miecoilla ja Seipalllä. Ia ella heidän sila
paremmin piti ChristMN muista eroillaman/ oli hän anda-
nul heille merkin 4 ella jonga hänen piti suuta andaman/
siehen heidän pila tarttuman/ ja laskeman kätens hänen päl-
lens; Senlahden wpös ludas läsä ensin edeoastu / terwet-
<ä Christusta/ cutzu hänen / anda hänen suula/
ja «Hn cohta joucko earca hänen pallens.

!<. c. Tasa nyt vlwos matalaan / nijtten vlkocullal-
luin eapa tasa malmas. Ella he vsein toista puhuwat hei-
dän suuftns/ ja toista Spdämmisans ajattelemat; waan see
eapahtu moninaisis tilow moninaisella lamalla:vscon /a menols. Ia silloin se on peräti
pojes kieitp/ walcka se lapahluis aiwa hengen wahmgon ja
waran cansa; on.wpös siingen warMnen; Sillä jocainen/

Chrizius/ joca minun tunnusta ihmisien edes/ sen tun-
nustan minä mpos minun Ijani edes/ joca on taiwasa.
»«.- ;l. Cuilengin pila itzecungin Christilyn tasa loimeni-
ftst chens laitaman; Ellei he itzens anna kewikäisefi wahm-
gon/ M sencallalsen muutoin jollei handä sie-hen wadila laillisella lamalla; nijncuin Apostoli siehen neuwo.

G ltz '.per.
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l. ?«.-). V. »4- »5- öc sey. jocapäiwät-
ses kansa käyMlseS / multa Erinomaisilla ajatotllla:
Mulamat ftlawat totuven JumalanLllNNla^t/ ja Hei-
diinköyhän Lahlmalsens parahafl,- Egyp-
tin tasten ämmät; Lvo6:,: ,8- Jonathan /l. sam. -o. v. ilB.
Prophela Ttalhan 2.82M. «2:1. Samuel >. sgm. ,6: v. 2.
Rahab. 2:4. Senlähden Melan mpös Jehu
ZQ. v. »8. Eikä laiteta Chusai. 2. sgm. 16. v. 16. Ia )n,
dich c. 10: v. 1,. Nämäe caiki eij ole lehnet SpndiäMu-
lamat salawat lotuden Leikillä/ että he sen cautta laidai-
sit sekä itzens että heidän tähimmäisens ilahutta / jotka eg
«nyöffään ole laitetut; ajnoastans ettei le tapahtu aiw» v-
sein; sopimallomslla ajalla j eikä wieckaudcn hcngesä. Mu-
tamat puhuw.it toista Suullans/ toisia Spdämmesans ajat-
telemat/ heldan köyhän Lähimmälsens wahingoxi/
että he sillä tawalla taivais hänen pettä/ ja siatta cunnial«l
dans/ Tawaraldans/ ntjn myös hengeldänsä pojes. Näistä
puhu se Dmalinen Dawid hänen Pftlmeisans: Elj hei-
dän suusans ole mitään totuutta/ heidän Slsäl-
lvxens on Sydämmen kipu/ heldän Ntans on a-
woin hauta/ heidän kielelläns he llehacoitzewat.
rsäl. 5. v. 5. Heidän suuns on liuckambi cuin
woi/ ja pitäwckt cuitengln sodan mlelesäns: hei-
dän fanans owat siliämmät cuin oliu/ ja owat
cuitengin paliat miekat.?s2i. 55- v. 22.5alerem-gz:
Heidän petolliset kielens on murhanuolet/ Suul-
lans he puhuwat Lähimmälsenslansa psiäwä isest/

jvaan
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«vaan sydckmmesans he wchywat hända. lere.s>:s.
Ia laman caldaisita etj ole ollut ajnoafians endisinä alkoi-
Na /mutta wiela nptkin löylan maa'!masa. Cain hän wle-
la lähte vjtäwällisest hänen weliens cansa pedolle/ ja sieUä
c.irca hänen pällens. l3en. 4: 8. Vsein myös loab nyt-
kin rauhaWst puhuttle Abneritä / että hän saattais sila so,
tvell mmast hänen he' geldänsä poies. 2. Bam. z: 27. Vseitt
tUlewal PtMlseuM ChristMN lpgs jahänen palweliains:
cutzuwat hellä lotlsefi/ jolta elj catzo kenengän muodon jäl,
ken/ ,a cuttengin ahkcrotzewat cuinga he heidänktjnniotlalsit
ja tappalfii. 22: v. 17. Monoa löytän myös la,
wän Ischarwtyen welle/ jotka plisiäwät Ihmisiä sil-mäin edesä/ waan takanacorwin panettelemat/ja puhuwat
caickia pahlttta heitä mastoin. Mmät ja naiden caldaiset/ ei
ole muhun werra/i wedettäwäl/cuin sen RtckaN miehentollljN/ jolca nuoleskelit iajarlpen paiseita / multa etj sen-
tähden tainnut nljlä parata. I<uc. 16. Nämat owat wal-klan hautalN caldaiset / jotka ulko caunit öwat/ mut-
ta sisäldä läynans cuolluitten luita/ ja caicki
2). V. 27. Namät owat itze Oathanan weltet/ joca
Ewan peltl Makeilla sanoittane. Qcn: z:,. longa tähdenMyös tä näncaldainen cawalus cutzulan Pelkelellljefl
jumalan palweluM / hulllldyl/ ja TphmydeM.
5/r. 14. v. 20/

Joca on sanottu meil)e tarttamlsyi/ että me täsia op-
pistm l. Waltamään cc?n alulla /ja P «''mal-
li/ia wisaulla. Htten fjta «dolla wsihctttilat/

hän

55Colmas Säawa/



HZn cauhislu murhaita ja wieckaita. r1a1.,;: v. -4. Silla
euolema rienda heidän pällens ja he mene eläwanä helwet-
tm/ silla sula pahus on heidän joucosans. Heidän päällens
tule waiwa jota «h he tiedä/ ja wercko jonga he »viriltä ka-
silta heidän: Eiehen he langewal. rsgl, z;: v. s. Ntjn-
cuin se on Pharaon
1. Isaeelin/ i. L.sZ. 2/. Ia Himanin esimerkeisi pldäi-
ftsi nählawä. Sentähden rakastakaat ainoastaniRall-
ha/ ja TotUUtta sanopi HERm Zebaorh. Igcn,B: v ,9.tzeidan puhen ptta oleman/ On/ On/ «Ktj/
multa mitä siehen lisätan/ se on pahasta.
5. v. Pangaat pozs walhe / ja puhukaan
«tzecukln LählmmHlsens cansa totuutta / Sillä me
olem keffenam jasenett: LpK. 4. v. 25.

T. Etten me ole kewikäiset vssoman walehte-
lioita ja sencaldaisita pilckaita. Pidä tzesjocamiehen
cansa ystawallisesi/ mutta vsto luffin pxi llchanncsta. 3lla v-
ffo yhtään pstäwä/ joiies ole hända coclellut hadäsa. Sllla
monda on ystawätä j i tule pian wlhamlehm/ ja jos hän lie-
däis murhan sinun cansas / kyllä hän sen sanois. Muta-
mat owat myös Pöyläysiäwäl/ jotka et) ppsp hädD/ cosca
sinun hywm käy/ ntjn hän on sinun Cumppanis/ ja elä si-
nun huonelas ntjncuin hän siellä cotomies olis; multa jos
hänenkäy vchom/ ntjn hän on sinua wastoin/ja etj hända cujtan
lsytä: Sentähden erolla sinua wlhamlehildas / ja carm si-
nltas vsiäwildäs. 3yr. 6: v. e. Costa hän liehacoitze mäki-
alla kiclMns ntjn älä vsto hända/ silla seltzemän cauhistosta
yil hgNM sydätlMsätlS. ss: v. 2z. A tosin mo-

nellg
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nella on Jacobin ani/ waan EsaM kädet. Qen. 27: 22.
Ia Ihminen tule vsiamcsi psiawans caullu pctltyxi. Scn-
tähden tule meidän aina sen Jumalisen Bawidin cansa ru-<
koilla: M wedci minua Jumalattomain ja pahoin
teklckn secaan/ jotta Lähimmalsens cansH puhu-
ivat ystäwällisest / waan pahulla on he;dan sy-
dammesänS. ?5a1.23.V. 3.

11. Wta Opetuslapset owat ktjn-
nwtettals tehnyct. Wahä ennen he woinuce yhla
hetke walwo jja rukoilla hänen cansans/ cosca hän Krpdi-
maas cuoleman canft kampaili; waan npt coffa he nakcwat
Christustatuldawan ottaman ktjnni/lulewalhe ftngen pikaisesi,
wihaisexi / la peräti nopsari coston pyyndöön; mmstawat
cuinga he Christien cansa olit luwannct haman cuolewan
asti ppsywäiset olla / ja scnlähden kysywat: H^RRAemmekö me lyö miekalla 5 loisa puheisa petru^nljn-
cuin hän ennen oli wahwimmaxi itzens tehnyt; ?iljn hän
Myös tasa tahto ensin hänen miehudens paitzi muita osotla;
weta vlwos miekans / lpö ylimmäisen Papin palwella /ja
hacka pois hänen oikian corwans; mutta tämä heidän wah-
wudens elj ole pistänyt. Sillä coffa joucko lastit ks-
«ns lEfuxen päälle/ owat he cohta peliäsiynel/ paennet/ ja
jättänet hänen yxinäns. Ia walcka Petrus hän stjnakin
wielä muisti lupausians /ja semais händä laanjba/ että hän
olis nähnyt lopun / hamaan ylimmäisen Papin Salinpor-
stuan; Cuitengm etj ole hanesakan ollut yhian wahwutla/
waan on steliä nijn cowin haVMastpnyt yhden pMrelus pj-
kan anda/ että hän on hänen Mcstarins Chnsiuren cot-'
maistt kieldanyt/ennen cuin cahdesti cuckoi iMjoi.
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1.. c. Tasta mc naem: Mnga pian se joca lu-
le stlsowans/taita langeta; Optluslapsct he lupaisit
Chnstuxen cansi, hamaan cuolemanasti pysywalset olla; helah,
doit palsta handa wihamiestenK käsist; waan co-
sta suurin hätä tule clen/ ntjn he caickl hänestä pojes luo-
pumat/ ja jaltawäl hänen yrinens; ja nHn on tullut se tan,

ttM cuin Esaias oli ennustanut: Mna sotkun WtM
ruuman vrlNtlns/ ja et/ ole tMn cansast minun
tanftttl. Tla.- 6z: v. ). Sentahden eij mahda pMan
luotta hänen oman wahwuteens/ Ma caickein täptp tunnw
fia: kllll. ;2: v. 5. Lc 6. )a ne caickein pyhimmät-
km langewat Seitzeman kerta. ?eov. 24: 17. EimsoN
hän oli se loinen NaxZreuz, joka piti pelastaman HERrancansan Philisterein kasisi : ja joca rewaist iejonin rictinhn,'
cuin wohlan; ja lötz tuhannen Phlllsteriä Asin leukaluulla;
cuilengm on hangin langennut / ja andanut velilaan
itzens haukutella/ että hän on joutunut wihoilifiens
Ia monda muuta WmerM löylan sijna Pphäs Ramaws/
jotka olisit pitkät plösluetella< In summa: Pyhät 0-
wat wahendynet/ ja vstolllset owat Harmat jIM
sien lasten seaS. rs^l.»« 2. Älkän sentähden wtj,sas kerstacko hänen wtjsaudestans / etkä wiikewä
wtikewydestäns z Waan joca tahto kerffata/ nyn
kerffackan sijtä/ että hänlletci Jumalan oleman
H ERran/joka teke oKuden ja wanhurstauden
Maan Mlla. lere.^v.2s.
"l. c. 2. Tasa plwssmalMan: maalman

ja O-
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)a Ihmisien tapa heidän Lähimcksiäns wasioin;
Että se vsein tapahw/ nijncuin Syrach puhu: Mom 0N
pstäwä ntMauwan/ cuin hänen si/tä hywä on/
mutta jos sinun käy pahoin/ eq handä cusian löy-
ttl. 6: v. 9. n.

Sen plitze walilla se Jumalinen Dawtd : MlNlltt y-
stäwäni ja langoni owat cohdasians minua wa-
stoin/ ja catzowat minun waiwani/ja minunLä-
himmäisem cauwas asiuwat. rlal. zs.- ,2. Tamän-
«aldaisel owat olluet Chrisiuxen Opetuslapset ja pstäwät:
ntjncauwan cuin elj mitan waara eli hälä ollut fäsisä/ ntjn
he olit aina hänen cumpanins/ ja lupaisit hänen cansans
cuoleman asti ppspwäisel olla; waan cossa suurin ahdistus
tuli päälle/ jaChristushan olettin wihamiehildäns
silloin etj heitä enämbi cusiaan löpttp/ waan he caicfl plön
annoit hänen ja pakenit.

loca on sanottu meille MnauM: Että M meil-
lä on jocu vscollinen ystäwä / etten me händä
hänen hädchänS ja tarpeisans ylönanna/ mutta
parammin rakasittm händä ja pidäm hänen cun-
Nias. Sillä vstollinen pstäwä on wahwa eurwa: jollase
on/ hänellä on suun turwa. Vstollinen pstäwä eij talla maret-
ia pallolla ealulla ja rahalla; pstsA.«n on elämän
turwa. s: v. ,4. lcq. Senlahden alä catzo wanha y,Mwätä plön/ sillä ett sinä tiera/ cuingcs pallo'sijla woitat;H Y Vsi
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Vsi ystäwä on cuin vsi wijna , anna hänen wanheta/ ntjn
hän sinulle hpwin maista. Byr. 9-' «4- Waan jos ntjn on/
ettei meillä ole yhtään ystäwälä/ ntjn ahkeroitkan iW/että
Christus hän olis meidän ystäwäm/ ja sijnä on kyllä: Ntjn
että me sitä mahdam tunnusta sen Jumalisen Dawidincansai
HERra cuin sinä minulla ollsit / ntsn en mln<i
ensingäan sitte elt Maasta tottellS.
Waicka minl,n rumm ja sielun waipuis/ nqn
GtNti Jumala cuitengin olet minun vstalluMt
ja minun osan. 7;. 25.26.
M. OhristuMl wastaus': eli cuinga han ltzens

OpeluSlapsians wastan on kayttallyt. Costa he
kysyit- jos heidän piti lyömän hänen ktjnniotlajalans Mie-
kalla/on han heila i. phmses, wastannut: Sallllaalta-
han asti tulla/ ja sm polcs klewänyt. Siri toisti
nuhlelli hän 'Pietarila / joca lö:j ( nljmuin P:
Johannes hänen cutzn) oilian corwan vlwos hänen paastans/

kielda ha.-:cn nosi.lnx-st stncaldaist? capinala/erinomai,
fien syiden tähden, i. Sano han: Plsta mleckas sial-
lens / silla caicki jotka mieckan rupewat/ ne mie-
kalla hukutan/ ja sijnä päälle mulstlltta hänelle sen ia in,
euln Jumala oli andanut Noachille! Oe cuin Ihmisen wc-
nn wuodatla / hänen werens pila ihmisen cautta
Mtaman; <3cn. 9. Andaden silla tietä/ ettei Ihminen o,
le luwaliinen / cohla omalla kadelianK cofia sitä Mnplta/ cuin '
hänelle taita tapahtua; waan se pitä laillisien walicappalden
«Mtta ttpahMWN/ jotea Illsjzali, sitä NMttt, on asettanut.

2.Että
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3. Zttä AhriM hän woiS ltze rukoilla hänen
taiwalllsta Zsäns/ lähettämän hänellens enäm-
män cuin legwla Hngeleilä/
jotka kyllä wois hänen edesiäns paitzi heitä solia / jos se
olis nljn sääty hänen Taiwalliselda Isaldänsä. Sillä jos
pfi Engeli on ntjn Voimallinen/ että hän taita lyödä Sala
Cahdexankymmendä ja VW tuhatta miestä/ ntjn cuin se
on tapahtunut leiris. P.eZ. 19. v.);; Pallo
enämmin olis sencaldainen suri joucko/ cuin näistä l 2 tegio-
sia olis tullut/ tainnut Chnstuxen warjella; silla vhdes le-
gios/ nhncuin sitä wijsat Miehet todistamat /pidäis olemat,
66<»6. Ia nijn coco se joucko/ cuin Chrisius olis tainnut
saatta sotiman hänen edesiäns/ olis ollut 79992. Ia olw
woinel surmata/ sen perästä cuin SenachellM. Kiris
eapahdui / 1475z;200Q0 Ihmisiä. 3. Että Raamat-
tu hlinesa pltl täytettämän. Hänestä oli ennusteltu,
että hän piti mptämän zo hopiapenningin. ?,2cn. w ,z.
Ia hänen ystärväns johon hän vjkalsi/piti tallaman hänen
jalkans alle. kläl. 41: io. Nämät caicki tahdoi hän että
hänesä pili täytettämän / ja etj sentähden myös tahtonut/ että
hänen opetuslapseus piti estämän händä wihollistens käsistä.
Joilla calckilla Christus on tahtonut meitä opetta; EtlM
me ole plön pikalset wihan/ eikä aiwan ahnel ko-
ston pyyndöön. Mulamat lukewat itzellens surexi au-
«ude/l jos he saljlt kädestä käteen cohla itze costa sen wärpden/ cuin
heille joscus osa tapahtua. Ntjncuin lZlMel/joca Dawe-
dila kiroili: Vlos/ vlos tänne sinä Werlcoira/ si-
nä BellglM KileS. SlUon wihasiui Abisai Zerujan

H H Ma/
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poica/ ja tahdoi cchta omin käsin eosta sencallaisen pahuden
hänen päänsä päälle/ jollei hän olis Dawedilda efiellp. 2.
82M. »6. V. 7. öc 9. Costa lZamaritaNlt eh ottanet Chri-
fiufia wastaan/nljn hänen Opetuslapsensa/ erinowattain la-
cobus -ja Johannes/eohlatahdoit sen ylöncatzen heille ma^a/
js sanoit: HHRra tahdotkos/ Nl/N me sanomma/
että tuli tule Taiwasta/ ja cadota heidän/ n^n-
tUlN EliafflN teki,- Multa lEsus nuhteli heitä sanoden,
Httckö le tiedä kenengä hengm pojat tee oletta/

9: v. 51. seq. Näin owat mpös täsä tehneet Fhri-Opetuslapset / ja owat cohla olluel walmtjt/
costaman Christuren wainoille sen wäkiwallan/ cuin he hä-<
nelle taritzil / jollei hän olis sitä tze estänyt: tSal-
licaat tähän asti tulla. Tämäncaldaisen pikaisen
coston ahneuden on myös itze Jumala pojes kieldänyll;
Hq sinun pidä costaman eikä wihaman sinun

lapsia. I.ev. »9.- v. »3. Ia myös Apostoli
vffollisest neuwo: HM itzecostaco/minun rackaha-
m/waan andacat Jumalan wthan sia sada; sil-
lä kiriolettu on: Mnun on costo/minä tahdon
costa/ sano H<H,Rra. Kom.»« v. »9. veur.;!:
v. 35. loca <tze costa/hänellen HERm Mens
costa/ ja hän pitä myös hänen svndins hänelle/
puhu Syrach c. 28:1. Sille Jumaliselle Josephille tapah,
dui sangen sun waärpys hänen omilda weltjldans/ ja hän
olis sen kyllä hywin tainnut samalla mitalla; waan
hänen Syvämmelläns oli toinen mieli; hän tosin coetteli

heitä
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heitä ensin/ waan elj cnitengan »oinul itziänsä cauwan pitä;
ha» paukahti itkemän Rackaudesta/ ilmoitti hanens olewan
heidän
aikat sunullstt olko/ ja älkät ajatelko minua sen-
lähden wihaiseri/ että te minun mynet oletta /

sillä teidän hengen elatuxen tähden on Jumala
mmun tänne teidän edellän lähettänyt/ ja «tinan,
dexi andoi caicki heidän ricoxens/ ja andot helle parahan o,
san maata/ josa he taisit itzens elättä callylla ajalla: 6en.
«?: v.,. öi leq Tämäncaldainen on ollut mpostin se Ju-
malinen Dawio: Jumala oli sulkenut hänen surimmanwi,
hoillisens Saulin hänen katens / jonga tähden Abisai on sa-
nonul:Mlnä syöxen händä kcihäiiä mata wastoin,-
Waan Dawid elj kostanut paha pahalla; mutta kielsi Abi-
saingin sitä lekemast: tila surma händä/ sillä cucasa-
tutta kätens HERran wotdcldun/ ja on wialolN
e«. i. 82M.-6:v. 7 öc leq. Naiden Esimerctiä tule myös
meidängin seurata / Sillä aumat owat ne siwlät/
he saawat Maan periä. iVKttK. c. 5. V. 6.

loca on sanottu nljlle wericoirille/jotka sangen pi-
kaiset owat/ yhden turhan asian lahden/ »elämän Miertans
vlos ja pptämän toistans tappeleman/ lahloden sillä heidän
michudens oso«a; Nämäl mahla ajatella imua Chrisius
Pietarille on sanonut. Josta mpös se Jumalinen Jacob neu-
»o. Olkan jokainen Ihminen hldas wihan/sil-
lä ei Ihmtsen wiha tee mitään Jumalan edes/ se
min oikein on. c». v. »4.20. )a wiha lepä hullun
SpdämmeS. Lccl. 7.'v. n. Mntts jos nijn suuri

.

- wärp3s<
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wäryys meille tapahlu/ etten me taida sitä Millakaan
la kärsiä; nijn elj meidän scngään lahden pidä cohla itzcwe<
«ämään vlwos miecka/ waan tietämän / että Jumalan on
andanut meille Esiwallan/ joca elj miecka huckaan canna /

multa on Jumalan Palwelia / ja wstaja nljlle jolca paha
teke. iz: v. 4.

T. On hän pelastanut opetuslapseus klMwt-
laittens käsistä. Ntjncuin Christus rnkoili hänen tai-
Wallista Isans Opetus: edestä/ e«ä hän piti ne ketkemän;
ja myös sillon tunnusti/ellei hän yhtäkään ntjstä cadottanul
paitzi sila lasta/josta Ramatus ennustettu
hän myös sen itze työn cans, on täyltänpl/ costa hända tul-
din ottaman kljnni; Ehkä hänen wihollisens sangen cowin
kiucuitzil/pidit neuwo/ ja hangHlt handä ja hänen woidelkw
tans wasioin/cnitengin ei he ole tainnuet hänen
lapsillens milakän tehdä/ ainoasians että hän puhui yhden sa,
ttan: 3inits abire ,M le MMIM etzltle/NllNaN-dacaatncknnen mennä.

Tästä npl meillen on sangen sumi Lohdutus / waicka
sillä Thristilliscllä Smracunnalla on/sangen monda hirmul-
lista Vihamiestä/ cuilengin etj h<taidahändä Vahingoita/
man pahan mielens jälken; Sillä Christus joca on hänen
Seuracundans edejwastaja/ ja on sen wercllansä woittanut/
hän pane yhden märän heidän eeens/ jonga plitze etj he pää-se. He tosin hangitzewal ja pakenewat cuilengin/ piläwat
neuwo ja etj se mirrikään tule/ he puhuwat kestenäns/ ja etj
sekään seiso: M on tasa Flg. 8: ic>. Hän wie-
la npl wasta meidän edestäm/ ntjncuin hän opetuslastensa-
M edestä wasiaisi/ smite Kos äbire/ <l!kaalruwetko

minun
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minun woldeldlllhn,l/ja älkät tehkö paha minun
Prophctatllem. »25- v. 15. Silla joka hei-
hin ryhty/ hän tupe mimm Sllmäni terään.
AgcK. 2: v. 8. Han taita lawan ja muista muodon/ cuin-
ga hän meitä heidän wcnsisiä käsistänsä vlwos autta.
fttMNs HERra lyö hänen pstäwäins wihoillistt Sokeudel,
la / «lei he näe / waicka heillä silmät olisit / nljncuin
thitt (3eti. »9. v. io. Ia Prophelaan Elizaan. 6.
>z. Wainoillen cansa tapahdu,, hän heidän
werisel aikoimisens loisin päin käändä cuin he lulewal/ette
Ntjlä joita he wähä ennen owat aikoinet hututta/ nPeetzhemitäkään woi tehdä/ ntjncuin LabaniN Esimetkist on na>
«äwä^en. H^Rra^kätke hä-nen omans/ nhncuin hän Baruchin ja Jeremiancansa teki. jere. ;6: v. Ia monella muulla lawalla pää,
fia omans wihoillistens käsistä. Seuacherib hän vhkaisHljfiala/ ja pilckais händä/ waan HERra pani rengaan
hänen nenääns ja suitzet hänen suhuns/ ja andoi Engelins
tappa teiris l8;c>oo miestä/ että heidän täptpi
pakeneman tacapmn sama tietä jota he lullettm
iZ: v. 28.35. Saul hän luli Mahonin Corwes jo ntjn ptj-
rittänens Dawidin / ettei hänen pitänyt niilläkään lawalla
hand enambi taitaman walttä; waan costa hän parahallansa
sijtä iloitzl/ tulit sanan saattajat hänen lpgöns/ja ilmoitit et<
la Philistem olit caraannet maalle/ nijn laydpi hänen lacata
ajamast Dawidita taka. ~ 82M. 2;: v. 2/. Se Jumala»
toin dllcgnor hän wannoi HERran Altarin repiwäns/ j<l
cukistawans Jumalan Lempiin lernsalemisa/ waan Jumala

I laitti
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laitti sen toisin/ ja andoi hänen wihollisiens käsijn.
,4. z; c. l;. per inteZrum. Nyn Jumala wielä nyt lu,
malattomain neuwot leke lphiäxi. H Z,Rra taita Ju-
maliset kiusauxest pelasta / mutta wäräl hän kätke
wainata Duomtopälwän asti. 2,?et. 2.9.

3. On hän catzonut Vietann päälle. Sitten cuin
Petrus oli Chrisiuren colmasii kieldänpl/ nljn hän on catzo,
nul hänen puolens/ josta Pietari on muistanut lEsuxen sa-
nan : Hnnencum cahdestl laula/ colmaistt
finä minun kiellät / ja on mennpt vlwos ja ilkenet
catkerast.

L. 6. ~ Tästä nyt meidän tule oppia/ että nljncnin
Christlw on armollisest catzonul Pietarin puolen/ stttencuin
hän oli hänen kicldänpl; Ntjn hän wielä nytkin
sta caickia Syndisitä catzo. rsgl. ,03.- v. 8. se >o. Hän
cocotla kätens jocapäiwä/waan yhdelle tottelemattomalle
cansalle L<2: 6s: 2. Ia cuilengin/costa me käännämme
meitam hänen puolens/ armollisest meidän syndim ande^rianda.
Käännä sinuas sinä luopunut Israel/sanoHEMra

5:12. 6c »;. 2: »5.
1.. c. 2. Pietari cohla cuin hän langennut oli Nijtl

hän pala jäliens / mene vltros ja itke calkerast : mjn tule
mpss mndän cohta/ cuin me osam johongun sondin lange-
ta/ oleman sangen nopsat nouslmaan plös jällens/ ja tekemään
phden oikian ealumuren Elämän paranneen / oikialla
Ma. NHncmn Splach sichen neuwo/ syr. 5. v. 8. L: 9.
e. >B. ? 52, leq M«!dän tule linnusta mcldan sureet syn,
dm Jumalan cdesä; tlillä /oca ftla pahat tekonsa/

ey hän
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elj hän menesty/ waan joca sen luullusta ja hys-
kä/ hänelle tapahlu laupius: ?rov. 23: »3. Meidän
tule sano Dawidin cansa: ?eccgvi Domino, 2. 82M. 12. V.

IZ. Ntjn Jumala on sanowa meidän lpgom : IMI myös
HERra on sinun simdis ottanut po/es. Meidän
<ule itke/ calua/ ja pahaxem panna että me Jumalan mie,
len nhlla rickonet olemma. Maria Magdalena hän itki ha,
nen Epndiäns nhn catkcrafii/ että hän kynelillans pesi Chri-
siuxen jalaa!/ ja hinxillansa kuiwais. v. iB. 5c 50.
Senlähden hän mpös cohta sai lohduloxen : tyttären
ole hywäs turwas/ Smun syndis on andexi
anneltu sinulle. Ntj» hän wiela nyt meitä lohdul-
la / jos me spdämmesiäm cadum meidän pahoia tekojam.
Autuwaat owat murhelliset/ /lllä he sawat loh-dutuxen. 5.-4. Jotkakynellllä kplwäwät
ne ilolla ntjttäwät. rkl. »26.- v. 5.
IV. Omnga ShristuF on hänen wlhoWans

wastoin itzens käyttänyt, i. Cuin hän äckäist M
händä tuldljn ottamaan ktjnni/ nljn hän itze on käynyt heitä wa,
stoin/jarohkiast tunustanut että hänzarenus jota he etzit: jonga tähden joucko on nljn cowin
peliastpnpt/ ella he owat langennet Caswoillens mahan.

1.. c. Josta me oplm: Mnga wakewaja wol-
mallinen on se callts Nlmi. TämänNimen caulla owat Pcrkelct senpäl,
le on esimercfi Apostolisa Pawalls/ joka ajoi vlwos noilla
den hengen phdejia pikalsta nimeen. 66i. ,e: v.3 9 l6.Kley.
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i<s. öc seq. Tämän nimen cautta owat HERran Christu-
fen Opetuslapset puhunet mukalsisella kielellä / julistaden
HERran suria ja ihmellista tekoja, 2.- v. 4. Tämän
nimen cautta owat karmet vojesajelUl. Nljncuin nahläwa
on z: V. 6. c s>. 24. c. 28.8. Camän nimen caullii
on meille Spndein anden andamus/ ja me tulemme au,

/ loeli 2. V. )2. 4: V. ,4. PMllsexi/ tämän
nimen cautta annetaan meille caicki/ mitä me tai-
walliselda Isäldäm rukoilem. )on. 16: Tästä nimestä
on sille Chlistilliselle Eeuracunnale sangen suri lohdutus/
ftkä muulloin: Ncjncuin hän itze tunnusta; SMUN Nl-
mes on caatunut woide / sentähden rakastawat
Sinua sinun Pykas. (^3nr.». V. 2. Sen on «un,
denut Jacob: HERra minch odotan sinun autuuf-
tas. Qen.49 V. 18 Ntjn mpös «gbsculi: V?tna l-
loitzen ja licmuitzen mi-
nun Lunastajasanl. c. 4: v. »Z. E«ä mpös cuole-
MangtN ajalla. Nljucuin se Jumalinen BtepKgNliz ott
»npös hänoän» tällä ninlcllä itze cuolemastin lohduttanut.

1:54. Tätä nimewastoin etj woi kengäan itzcns asetta/
Se on M wahwa linna/ wanhurffas sin-
ne/ ja tule Mnellun. kro. ,8. V. lc>: Tätä nime
on hämmästynyt 32u!u5>coska hän HERran Seuracunda
aicoi wajnota v.;. 5c 6. Tätä nime on peljästy,
Nyt Christien khnntottajat/ ja langcnnet Caswcillens ma-
han. Tämä niml on surembi caickia nimiä; tähän nimen
pitä caicki polwet heidans cumartaman / jotta, mwafa maat»
päällä jg M owat. l?dil. 2.9.

3oca
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Joca on meille sanot.- ~ ja opellMt-
Coffa tamä callis lEsuxen nimi/on ntjn woimallinen cai'
kis asiois; ntjn mpös meidän pitä caickl afial tähän nimeen
alkaman/ ja «ämän nimen caulta toimittaman 3 v,!?.
Tieten että fillä aiwoturella joca tähän nimen aljctan / on
caicfein paras vlwcs käyminen. Daww hän meni tähän
Nimen/ stm ymbälinsleicfamaloinda Goliathia wasioin/sa
HERra andoi hänelle woiton/ ja andei hänen Dawidinkä-
sijn. i. 3gm-17: 4;. Ngn wielä nyt caickl pltä tllNde-
man/ jotca muistamat meidän Ju-
malan Nime/ettcl hänen okia Mcns wotmalttsest
aueta/ ja hän on cuulewa heltä pyhästä Tmwa-
stanS. ksal. 20: Hc 3.

7. LohdullMl: Jos tämä callis lEstt/en nimi on
Näin wolmalllnen ja wäkewä / ntjn lulewat lostn ne mpös

kiusau/is jotka tätä nime Hu-
tawal. Jos meidän syndim meitä peliältä/meillä on lE,
sus/ joca on ne sälyttänyt itze päällens/ j» taita meitä ntz-
siä vlwosautta. ,): 4 josPerkele meitä kiusa/ meil-
tä on Wsns/ joca wol hänen päänsä licki muserda. Qen.
3- v. ,;. jos wlhoilliset meitä cadehli js waino / meillä on
lEsus jongakädestä « kengän woi meitä repiä. SoK.
jos tauti eli klpu meitä waiwa, meillä on lEsus joca on mei-
dän parandajam. Lxocl. »f: v. 23. jos kövhps meitä ahdi-
sta/ meillä on lEsus joca on meidän lähdem tullut
H. cor. 8: 3. että me sen eautta ricka)sl lulisimms. Jos
cuolema meitä canhona/ meillä on lEjus/ joca on cuole?
man plitze wojttalint. SW hän on plös nousemus ja Elämä.

3 H Luo''
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Luottacam/senlahden / HHRran caikesa murhesa/
ntjn en me costan tule häpiän. riKi. 34- 6.

7. Että Mistus on parandanut sen palwelian
corwan/jonga Pietan hackaisvlwos hänen pää-
stätls. Ihmiset costa heille tapahlu jotakin wärpttä/o-
wat he sangen pikaiset coston ppyndöön / ja tahtowat cohta
maxa kädestä täten/ jos heidän lahimmäisens osa heitä wa-
staan joscus ricko: Waan on toinen mieli. Eh-
ta hän ensin cowan nuhteli hänen ttjnniottaitans: Kcmaä
lalronem exiviNi» öc fuNibus; Cullengin Man-
si hän yhden hänen ktjnnioltaittens palwelian corwan/ ja sij-
nä jätti meille caunin Esicuwan:

Fuinga myös meidän pitä rakastaman nljtä
jotka meitä wihawat / ja siunaman ntjlä jotka
meitä klroilewat. Cuinga Meidän pitä tekemän hywä
meidän cadehtioillem / ja rukoileman nhnnen edestä jotka
meitä wainowal/ ja wahingoittawal; Että me olistm I,
sämme pojat/ joca on ?aiwas: sillä hän salli auringonscoil,
ta nijn pahain vliye min hywaingin/ ja anda sata nijn wä,
rille cuin wanhurstaillekin. KlgttK. 57 v. 45. Ntjncuin se
Jumalinen Apostoli P. Pawali mellä myös siehen neuwo:
Jos sinun wthoillises iso Ntjn syötä hända / ja
jos hän jano nu.n juota händä,- costas tämän
teet/ ntjn finä wcool tuliset hqlet hänen päänsä
päälle. Kom.«. v. 20. öc 21. Coffa Israelin l«pset
napisit Mosesta wastoin /ja eostn cowin/ mahan itze
«aptp sen ylche wolitta: HEHM mitä MlNä teen

talle
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tälle canftlle i wäha puuttu ettei he kiwlla minua,-
Rvocl. 17. v. 4. Elj hän ole costanut paha pahalla/ waan
siiä ahkerammasti wkoillu heiden edesiäns ; Nyt M
H ERm/anna heidän ncoxens andexi: mutta
jolleica/ nljn pyhy minua pojs sinun kiriastas/

kiriottanut olet. c. zl- v. 32. Näin on tehnyt
se Jumalinen Btepk2nuz costa hän kiwilellin: HER-
ra/ ala lue tcka heille Synm>l: silla ett he tiedä
mitä he tekewät. 7:v. 60. Ntjn myös Apo-
stoli P. Pawali: ehkä ludalaiset he kiroilit itzens/ ellei
heidän pitänyt syömän laicka juoman/ennen cuin he pawa-
lin tappaisit. 23. v.-12. seq. Cuilengin on hän heila
nljn snresti rakastanut/ että hän on pyynny tulla kiwluxi
heidän edefians. V.om. 9: v. z. Ia Lhristus itze/ e! ainoa-
stans täsä paranna sen palwelian corwa / joca oli hänen
suuri wihamichens/ja tuli händä ottaman kljnni: mutta
mpss rukoile ntjnnen edestä/ jotka hänen ristljnnaulitzit: IsH
anna heille andexi: 2;: v. 34. Nämnen Esi-
merckiä pitä myös meidängin seuraman / ja mickein canja
rauhallisesta elämän; Slllä; Autuat owatRauhan te-
ktlkt/ ne pita Jumalan Lapsixi (Utzutaman.

loinen Osa.
NnMin se Jumalaloin joucko/ jotka

lit/ menit hapiallisejiä hänen cä>;sc,ns / johdattaden handä
kopsis ja Cchlns sinne ja lanne/ hänelle suuren häpleri ja

nnMin hän sen Me walitta ksal. 22:^7. 22.
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Nljn owat myös ne Jumalattomat CansanWanhimmat /

Dimmäliet Papit / ja Raadi Herrat sangen hapiallisesta ja
pahoin hänen asians tutkineet sijnä Hengellises oikeudes:

I. On se ylimtMnen Pappi Faiphas kysynyt
häneldä hänen OpetuslapsistanS ja OplstanS:
Etj senlähden/ elia hän tahdoi sen cautta toluuta ylösetzitel-
la/ Nljncum se muulloisin käräis ja lain edes tapahtu/ waan
<tlä hän olis «alla kysymyrellä tainnut hänen solmeta/ jantjn
jongun peitoren alla/ ntjncuin se olis oikeudella tapahtunut/
johongun wahingoon saalia: Sillä hän oli Juvalaisille an,

danut neuwo/ että yhtä Ihmistä olis tarpeellinen cuoletla
cansan edestä. )on. ,8: v. 14. Opetuslapsista/kysyi hän
pilcaten händä/ että hän nuldä jo oli plönannellu: sekä myös
että hän sillä «chdoi näyttä/ hänen cokoon cutzuneen Op"
«uslapsens siläwartm/ että hän olls aicoinut Capinoila / jo
zapella heitä wastoin: Hänen Oplstans senlähden/että hän
fillä tahdoi päältä/hänen opettewan nfjnnen wanhain säälviä
wastoin/ nljncuin Christus oli myös puhunut/ ;.

c2p. Ia sillä tawalla hänen wiccfaalla kysympreuans on
tahtonut Christien nijn sowaista / ettei hänen pitänyt
händans enambi laitaman selijttä/ ehkä cuinga hän wastan-
nut olis. Ia waicka Chrisius eij olis ollut welcapää »va-
stamaan hullua hänen hulludesans ; cuitengin etj hän peräti
tahtonut ohitze käydä hänen kpsympstans. Opemslapsistans
etj hän wastaa mitään/ sillä se oli caikilda ymmärretmwa/
ettei he tainuet/ eikä woinnel/ ehta he tahtoneet olisit/ sen-
caldaisia joucko wastaan Senlähden hän coh,
dastans wasia hänen Opistans; MlNil olen MaalmaN
edes Mlkisest puhunut/:. Mitäs mlnulle kysyt l

Aysy-
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Kysynljlle jotcaculllltmltammii hellli'puhunut olett-'
Ia sillä on jättänyt munin EsimMn/lM lZaNanpalWel-
joille/että myös Sanan cnultM.

1.. d. ~ Sananpalweliain lule tata
siuxen Esimerckla storala si/nä: Ettei he ole mpkäe
coiral/ ;6: v. »o; multa että hc Mveletval toinen toi-
sians/ jocainen sillä lahjalla cuin hän saanut on/ ntjncum hy,
wät moninalstn Jumalan armon huoneen haldial; Että he
puhuwal nijncuin Jumalan sanoia/ sijta woimasta jonga
Jumala anda.' l. ?ct. 4: v. io. Christus hän fyl>a hywll,
tiesi/etla Caiphaxclla/ hänen vppiniskaisen ja häpewättömän
jouckons cansa/ oli pxipadutelm Sydän klal. 9;.- 8. Ia yh-
den porton Caswct. 2. v. z. Cuitel:gin han ole sen<
tähden heitä nruwomasta suuttunut/ eikä pcliännpl heidän y«F
sepllans/waan rohkiasti heitä rangoin»! / ellei he hänen opi-,
stans/ cuin hän julkisesta heidän seasans opetti/ pitäneet waa,
«ia: Nljn etj Pldä myös Jumaliset Saarnamichel pelkämän
Ihmisten sanoja/eitä heidän Caswojans hämmästymän Lxecl,
2:6. Etj myös tekemin heille päänalaisia/ eli pehmityfi»
hiedan cainaloins ala. cap. ez: ,z. Multa paremmin sanoo
man heille HERran sanoia/ jos he sen cuulewat/ taicka
plsncatzowat. c. i.-v. 7. Sillä cosca he sen lekewät/nljn
he on pclastanuet heidän Sicluns. c.;: 19. Maan jollej
he sila tee/ ntjn Jumala tahto waatia heidän Sananscuuli-
ains welen/ jolca Spnmsäns cuolewat/ heidän kädestäns.
v. 18. Ntjncuin Jumala sijta watilla IKren. 2: v. 14,
Ottamat scntähden waari ltzestän/ ja caikesta lau-
masta/ Saarnacat Sana/ MM piialle / ftk^

K hywal-
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hywalla että sopimattomalla ajalla / rangaiscat/
nuhdelcaat/ neuwokat/ cmkella siweMla' ja.o-
petuxella. 2.^1^1.4:2:

Sanäncuuliat pita myöskin täsia oppiman.-
Ette» he.,iz,oistans olewalmtjt wastamaan caickta/ jolcaheio
dän vscostans heilda kyselewät: >. ?et. z: i6. Mutiampös
oleman yhdet todistajat heidän opetlaiains opin yliye/ ntjn,
cujn Christus myös tasa kaste ylimmäisen Papin kysyä hä-
nen Sananclmlilldans milä hän heille opettanut oli/ nljn
hänen heildä sen kyllä hywin piti saaman tietä Nijncnin
myös Propheta Samuel oli tehnyt/cosca hän hallituen an,
doi K. Saulm haldunn. Hän tunnusti caikcn cansan edes/
«lei hän ollut ottanut keneng Un Asta/eli Härkä; eckä lch,
nyt kenengaäi ylöllistä; cckä ketäkään sortanut; eikä lahjs-
ia ottanut Ia heidän piti sen ilmoittaman Cuningaan e,
des. i. 33M. v. ~ Ia Apostoli kerska stjtä /ettei hän
larwitze mullta kijtoskiria/ cmn hänen oma tundons/ ja hä-
nen Sanancmlltjteans ntzllen Torintherein todistuxen/ joca
kiris pita luettaman caikilda Ihmistldä ; etc. 2. 6or. z. i.

Ia Jumalan Seoracunda pitä o!eman servu, verilatiz,
Toluden Tunnustaja/nljncuin Apostoli hänen cuyu. i. c. 2.

Täsä vlwosmaalataan ne Jumalattomat fa waäräl
Duomaril; cuinga wieckaasti he laitamat jongun asian
wäätä sinne cmn he tchtowat / ja cuinga vsein he trke-
wät wialloman heidän wialllsen; ja wialnsen
Wlattomaxi: jasitä tekewäl jongun peitsen alla/lkänanscuin
se oikeudella tapahduist. It jncuin tämä Inmalalmn Aal-
phas ombi ChristufM cans, tchnpt ; I, PhniseurV sni'
päälle on monoa Estnerck»ä:erttiomattai!i öc lcq.

Oosca
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Cosca he tahdoit lEsusta sanoisi, solmela/ lähetit he hänen
lygöns Opeluslapsens Herodianein cansa / panit hänen ctccns
yhden wieckaan kpspmp^rcn.- Sopiko Keysarille anda
wero/ taicka eh i Jos Chrifius olis heitä keffenpt/nljn
he olisit pllptäneel Cansan asettaman hanncns händä wafiom/
ja sanoneet hänen tthtowan heivän wanha wapaultans wa-
sioin/ waalia heitä weronalaisyi: Mutta jos Chrisius olis
kieldanyl/ntjn he olisit candaneel hänen pätien» Kepsann e-
desä/ ja sanoneet hänen yllylläwan cansa
da wastoin. Ntjn myös lon. 9: v. ,z. Lc Pharifcus

kysyit sen Sokian Wanhemmilda / jonga oli
Sabbathina parandanull; jämäkö lcldan poIMN ON/
jonga te sanetta Soklana syndyncen/ Suinga
hiln 0N Ntiköns saatMt i I<, olit päättäneet kestenäns ;

että jos jocu olis tunnustanut hänen Christien/ sen he oli,
fit heittäneet vlwos Synagogista. Samalla muoto owat
tthnpel myöskin Sadduceuxet/ ja pannuel Chtistuxen e-
teen yhden waarallisenkysympxen/ Cuolluilten ylösnousemi-
sesta / aicoden handä sencaulta saatla johunguun »Vahingon
ja rvaraan. Multa nämät ja näiden caldaiset mahlawat a>
jatella/ että ehkä he laitamat pc«ä Ihmiset, cuilengin et)
he taida pellä Jumalala/ joca on yn kljwas costaia sencal,
daisten wiecasten pahuden Me; Wol Nljtä/ jotka pa-
han hywä>i/ ja hywän pahW lekewät: Jotka
pimeydestä walkeuden/ ja walkendesta.pimeyden
lekewät: jotca happamasta Maltan/ ja makiasta
happaman lekewät. kk. 5: v. 20.

11. Etla ylimmäisen Papin palwelia on lyönyt
K q Fhri-
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Ohnstllsta poffelle, locaitzella pidais oleman lupa/ tain
ja oikeuden edes hänen asians wapaasti vlwospuhuwa: mutta
Christus eij ole ftanul sencaldaisia wapantta nautita: Mä
että hän tunnusti totuden/ sen Jumalattoman ylimmäisen
P,pin edesä/ cuinga hän oli aina julkiseni heidän edesans
samcmnul; cohla paisc,ns p/i hapemälsin Palwelioista
hända corwallc/ sanoden: Pitäkö SInUN WastN-
maan yllmmatsiii Pappia t Patzitälä on ollut myös
monda muuta/ jotca syljcskelit H.Znen Caswoillens/ löit handä
»usicoillans/ ja peilit hanmcaswons/ smoden: arwamell"
lle Lhnste cuca sinua löi i longa pllcan on Chlljius
cuilengin kärsiwaljiscsta kärsinyt/ ncjncuin han myös oli o?

pettanul. Kl2tK. ;: v. Nijncuin hänen puhestans
hawpttöMaispazwelian lpzö onnählewa: Josmttlcl pa-
hoin puhuin/ nqn tuuuusia se pahalla mutta M
minci puhlln eotuden/ m:rls mlnua lyöt Ia nljn
<«ja on tullut täpcctyri Mlchcaan Prophelia: KliclV^v.^.
Israelin Duomarita lyövän wltzalla pessette.

Q. li. Wä me nä'm:Htla mlngacaldatlekl-.
siinnät owat/ senca!da:set owat myös vsem pal-
Wellat. Saul eij amoastans ollut itze Jumalaloin/
Multa myös hänellä on ollut lumalalom palwelia OoeZ/
zoca kästyns, jälkeen/ lappoi Bc> Herran Prophelalt»
2. Bzm l6:v. ,z Nljn on tehnyt 's? Jumalaloin' Isebel/
joca Bailin Pappein anomisen jalkijn hucutti Prophelaila.
l. Keg. »8: 4. Tämän calcaijet owat oliuet myös ne )uma,
lallomst Cuningas Palweliat / jotca hänen ka-
stons Mijn surmaisit BtthllhMjlterejn poica lapset/jotca olit

ca^i,
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caxiwuoliset/lalcka nuoremmat, 2. v. 17. Näldctt
wuoloinen on ollut myös tämä hapemälöln Pal,
welia/ joca ilman epällemätä hänen pahan Isandäns tahdon
sia/ palscals fila wialoinda ITsusta poffelle. Joca on sanot-
tu : SaMe Pakollisille Opltt: Elleihe ainoastaus
walta sencaloaista Jumalattomia Isanditä/ ja nijn mpös itze
eulij? Jumalattomani; Multa mpös ettei he ole picaisel te-
kemän sen perasia cuin he heidän lyhmodesms waatiwat ja
kässewat. Silla enämbl lule cuulla Jumalala/ cuin Ihmi-
M. 5-9. Mutta jos wlela he wäella watlstt/jota,
kin lckanäan Jumalan kastpä wasioin/ nljn Palwelialle on
parembi molla/cuin sencallaisten Jumalattomta kajkpiaseo,
rata. aikaätpellcitkö/neuwo Christus/nlztaculn ruu-
mc/n tappamat: mutta paremmin peltiitlMt sila/
cuin ruumcjn ynnä sielun cansa taitat cadotureen
saalta. 10: 23.

ui. «Lltci ylimmäiset papit/ ja caickl Raadi/
pwat etzlneet wäarci todlftusta Jujusta «vastoin.
Papin huulet pnä opin kälkemän/ c«a iak, hänen suustans
tpsptälsi/n / puhu c. 2: v. 7. Duomarein wlrca
mpös on ; ettei heidän pidä oikeutta käandäman/ waan te,

keMän lain jalktjn/ nhn ettei he wilpisiele/ eikä oikialle/eikä
wasemmalle puolelle; ja ettei he duomitze »aaräin lodi-
fiajwin suusta/ mutta paremmiti rangaisewat heila/ senpe-
rasta cuin he oli aicomeet loiselle/ litjncuin Jumala ltze sijta
on kästyn andanlil/ Veut. ,7: v. ,1. c. 19: v. 1;. öc 16.
Multa namat Jumalattomat owat tchnyet loisella tawalla.
Ej he ole ainoastans kehoitlaneel »raäriä todistaija hälidä
tpajiaan; Ella hänen p»li tahtoman mahan Mjia Jeruft-

K G lemin
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lemin Templin/ ja colmena päiwanä sen jällens ylös raketa;
multa myös eosca elj he ntjden cautta tainnuet »itään loi-
milta/ owat he hawainneel loisen neuwon/ja ruwennuet ky<
spmään hanetdä , Jos hän piti oleman eläwan Ju-malan poica, Ia ellä Chrifius tunnusti totuden /

cohta Pappein Päämies on tullut kmckuhun/ rewäisnyl ha-
meens/ja sanonut: Hän on pllcannut Jumalala/
mitä me sillen todlstosta tarwltzem Ia ntjn caicki
he owat phdesiä suosiosta Duowinneet hänen, cuolemaa»
tvicapaä/i.

Tämä nylon sanstlu meillen Manauxexi: Etten me
tämän Jumalattoman jouconcansa/walehtele; emmekä wää,
rin todista/ja ntjn peloilla saata meidän köyhä lähimmäifiam
johongun wahingson cuin eij hän ole wicapää; sillä sen on
Jumala angarasti pojes kieldänpt! Ey sinun pldä Wää-
rä todistusta sanoman lähimmälstäs wastaan.'
tahto myös olla pxi ktjwas costaja nallen ylltze / jotca t«<
man ja muut hänen kalkyns laiminlpöwät ja plön käywät.
HERra cadotta walehteliat/ hän cauhistu mur-
halla ja wieckaita. 5:6. Ia waarän todlsta-
jan plta huckuman. klo V. 21.23. 41,2t, ettei hän saa-
nut lakotkin Wtjnamake/ toimitti han waimons Isebelin
cansa/etlä caxi pahanjuonista Miestä rupeisil wäärin todi-
stamaan hänen päällens/ ja sanoit hänen hawäisneen Juma,
lata/ ja Cuningasta/ ja silla tawalla saalit hänen wääran to,
difiuM cautta hengeldäns poies: Senlähden on Jumalahei-
dän cowasti rangaisnul/ ja ntjn perät häwiltänpt/ ettei Aka-
vin huoyeeseest ole jäänpt nljtälM, cuin wettäns seinen heil^

läwtil
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tawat.,. KeZ. 21: v. 21. Ettei loiakimin Emändä Susan-
na mielistynyt cahden wanhan Duomarin pahaan tchtoon/
cannoil he hänen päällens/ jawäarin todistit handä w 'stoln,
sanoden hänen huorudes löytaneens yhden nuoren Muhen
cansa; sencähoen owal he myös tulluel rangaisturi/ ja owal

cuoliaafi kiwileeptt N>N, Bus. v. l. öc seq. Nain wäarin
on todistettu myös sen P. Marlpr Stephanin päälle, joca
myös sentahden on kimitetty/ nijncuin nähtäwä on ä6. 6:
v. »i. öc leq. Ia sencaldaista löplään monda muuta Esi/
merckia/ joita etj meidän tule seurata/ mutta wälttä/ ja ai-
na rucoilla: meidän kielem pahu-
desta/ja huulem puhumasta wilpiä. 34. v. »4.
IV. Costa ssMMn cnolemaatt

ntjn sano Ewang. ~ hän 0N catU-
nut sitä paha työtä/jonga hän MstannS Khris
stuMe tehnyt oli ,- Ia sentahden wienyt jällens ne zu
Hopiapenningltä ylimmäisille Papeille/ ja Cansan wanhem-
mille sanoden : pahasti lein/että minä petin
wlatloman weren. Ia ettei he tahtoneet ntjtä otta
wastaan/ waan sysäisit caiken syyn hänen päällens; S^/ltä
meidän siehen tule 5 catzo itzees. On hän heittänyt
Ne Temp!tt> mennyt pois/ hirttänyt itzens: ja pacahlanul
cchtia. ». «8. lantjn on sijnä tullut läytelyri Aposto-
lin Pawalin Sana: Ne jotca rikastua lahlowat/ langewat
kiusluren etc. jotca Ihmlset wanhingson/ ja KadotUMN
vpottawat. i. 'li m. 6: 9. Ia ntjncuin Zophar puhu:
Ne calllt cuin hän niellyt cn/ pitä hänen oxenda-
man Mens/ ja lumaig wetä ne vloos hanm

w>itz.i-
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watzastans. lob. 22.-15. mpss ProphetiaiHtlnen
plilwilns olcoon harwat/ ja hanell wircans ot-
tacoon toinen. r521. IQ9: V. 3. loca ennustus Inda,
resta oleman ymmärretläwä/ osotclaan i: v. 20.

Q. c. ~ Tästä me opim: Mngclcaldainen lapa
on Synnillä. Että se on Ihmiselle lehdes sangen ma-
fia / mutta cosca se tehty on / pistä han nijncuin kärme.
Hänen hambaans on ntjncllin Lejonin hambaat/
ja tappawat Ihmisen. locainen Syndi on nyn-
mm teräwä miecka/ ja teke sencaldaisen hawan/
jota elj kenMn taida parata. 2l: v. 2. H z.
Cain/ensin cosca hän oli lpsnpt weliens Abelin cuoliaaxi/
elj han, sitä mirikään lukenut/ waan eli hetken aica surutöin,
«a; Multa wljmein cosca hänen oma lundons heräisi/ j<l
HERra soimais hänelle sitä syndiä; nijn ästen hänen pa,
hatecons rupeis waiwamaan händä/ että hän sen cautla jou<
dui epävscoism/ ja sanoi.- H E Rw/ MINUN pahate-
<on on silurembl/ cmn se minulle annctaisi/n andee-
Lt. 4.- v. 1;. Saul eli mpös hetken aica murheloin-

sitten cuin hän oli andanut lappa HERran Prophetaat/
äkimclychin / ja hänen Isäns huoneen/ 85 mlestä:
myös lyödä heidän Cauvungins !<sol,een miecalla/ ja leh,
nyt monda muuta pahuutta/ sekg Dawidillel/ että muille.
~ BHM. --: v. 1. sc i'B. Multa wWein on hän tullut >tjn
suureen ahdistaen/ että hän on langennut omaan mieclans/
ja surmannut »itze hanens. 1. 3am.;,. v. 5. Achilophel elj
hän myöskään pitänyt ensin sijtä lucua/etlähänneuwoiDa-
widjta ajamaan lacaa; mullg cosca hän näki/ ettei hänen

neuwons
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Colmas Saama.
yeuwons kelwanjiut/ niin asten hänen Spndins heräisi ja
hän hirtti iyens. l. 3am.,7. v. Näin on se tapahtunut
myös Judaren cansa: hän ensin pelti hänen Mestanne»
Chrlsiuren/ eikä luullut sijtämitakään seowwan perästä/ mul-
ta cofta hän näki Christien cuolemaan duomilufi/ nijn hän
affm rupcis caeumaan / ja hawaitzi mingä pahan työn hän
tehnyt oli/ eikä ennen saanut rauha cuin hän hirtti itzens/ ja
ntjn cuoli epäilyres/ ja tuli ljgncaickisen cadotMN lapseA
Joca on sanottu meille Opl>l ja ManaUMl,-

1. Että me näitten Esimerkeisi/ mieleem johdalam/ cuinga
catkerasti SyNdt on wihdoin wtjmengin maistawa / ehkäse on makia lehdes/ ja hetken aica lewä/ eikä mcitä coh,
ta ahdista / ja sentHden myös opim tästä aina cattlamaan
Spndiä, Sillä meidän omalundom on wimeln tummin?
gin herawä/joca todista/ ja duomitze/etten me rohke wa,
sigla/emmekä tiedä cufiaan apua/ ja ntjn epällye ttke ena
Uwaiwa cuin ine rangaistus. 829. ,7: v. ic>. K A^I-
as on se jolla elj ole paha tundo/ /a eq hcinm
lolwons ole turha. »4: v: 2.

2. Etten me epäile Jumalan armoj?a/ehkä cuinga suuret
Syndiset me olisimme. Judas hän kyllä calui sitä paha
lyötä cuin hän tehnyt oli/ Mutta eH hän vsconul Jumalaitzellens armollisexi; jonga tähden hän myös lUrwannul
häneen/ mutta Ihmisiin/ta tunnusti amocha.w plimmäisten
Pepein jaWanhimbam edes: Minä pahastt lelN t.
Ia nijn elj löpnnpt yhtään lohdutojia lumilan angaran duo-
W'ON jälkeen: Kirottu ölcoon se mies/ joca luotta
itzens Ihmlsecn/ ja pane lihan itzellens Wwar-
NMjaMgasydckjiuopu pols DE^rasta.lel.^;e» '.5



v.;. Ia nyncuin Apostoli puhu: Se MMhe joca )tts
malan mielen jälkeen tapahtu/ ftaeea caeumisen
autuderi/ jota eij yxikään cadu. Mutta maal-
man mllrhe ftatta cuoleman. 2. Cor. v. /o.
Senlähden myös hänen ole ollut oikia calu-
mus: Silla oikeaan Calumu<reen larwitaan/ etj ainoastans
että jhminentunnusta itzens syndisexi/ ja catu hänen syndiäns;
MUlla myös vscoo/ cusa Svndi on wäkewä/
sielä on cullengin Jumalan armo/ palio wäke-
wämmäxi tullut. l<om. 5.21. HHRran ar-
mot vlottuwat t/ancaicklsest c/ancalcklseen hänen
pelkäwaisiens pääiie/ ja hänen wanhurscaudens
lasten lapsijn. 123: v. 17.

Jos stjs meidän pahat tecom rupewat meitä ahdistaman/
ja meidän omatundom rupe veliattämään meitä/ nljn lohdut-
lacam meitäm sillä; että ne Ma lEsuxes
M owal/ nljsa elj ole mitään laitettapa. ll.om.
e: v. l. Ia joca hänen päällens vsco/ ec/ händä
duomita: waan mene cuolemast elämähän
).' »s: c. 5: 24.

1.. C. 2. Me lasta optm! Ella nijncuin pllmmäiset
Papit jaCansan Wanhiminal owal sysänneet ««ken Syyn
luvaxen päälle: Wlck meidän tule ; catzo
ltzläs t eikä tahtoneet stjtä mitään «elä cuin Pawall hai,

sano/että nhn hpwin se on cuoZeman ansainnut/ cuin johon/
guun pahaan lyöhön on suostunut / cuin sekln / joku pahan
lyön on tehnyt. Kom. n v. >'. NlZn wiclä npl pahanlekljljä

on se
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on st tapa/ että he vsein kielratrat sen.pahan tpon cuin hetchi
lipet owat/ ja pilawat aina sen sanan parren mlclesans: N f«.
citti, ncZ2 ! Cosca H E Rra kpsyi Cainilda/ sitten cuin hän.
weliens lappanut oli i Alfa on sinun Welles Abel?
teki hän itzens tictamaltöma^i: En MlllH tiedä/ olengo
minä welieni wartia i (-en. 4- 9. Tamancaldaisila vp.
piniscaisia/ jakiwisia Sydammita löytäan wiela npt sen pa,
hembi maalmas/ jotta ascttawat jpdämmens cowaxi nlZncuin
Dcmantin 7: ii. jatekewat itzens peräti Synnillö/
maltöma/i/ ci?a anna H E Aran hengen itzians HMta/ ja
rangoia. <3en. z. Namat mahtawat mielecns jahdatta/
Mitä P. Johannes hän puhu : Jos me sanomme : ci
meisä ole syndia/nijn me petäm itzem/ ja ci ole
totuus metsä. Mutta jos me tunnustamme spn-
dlm/nljn hän (HERRA/) on vscollinen/a
hurscas / joca meille Synnit andeexi anda / ja
puhdista meitä caikesta warydestä. Jos me sa-
nomme: Embä me syndiä tehneet ole/ nijn me
teem hänen «valehtelisi/ ja ei hänen sanans cle
meisä. «. »: v. s. 9.

H. Ewang. tasa ««a anda: Mitä Pappein paamichet o-
wat tehneet ntztten ;c> hopiapenningin cansa / jolca ludas
wei Templtjn/ ja joilla he hänen ennen palccmnnt oltt pl>»
tamaan Chnstusta. He tiesit ettei HERra rakasia
luita/ ja waann sadusia calusta tehtpia vhrm/nljncum E-
saias puhu/ c. 6l: 8. Byr. z;: I. Scntahden ty he n pös
tahtoneet ntjta panna vhri arckuun/ multa paaiie klffcrälis/
että nijllä piti ofiettaman phden Sawenwalaja» pcldo/ wie-
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tasien hautamisexi/ jotta olit muucalaijee heidän seasans /

ta olluct itze heillens toimittaneet jotacuta hauta. Smpe>
tästä cuin Propbtta Zacharias stjtä 01l ennustanut, c. ime.

1.. c. Tästä l<yc jukistst nähdään nytten ylimmäisten
Pappein ja Cansan V-m himbain tyhmyys ja vlcocuUaistw.
Hc»piaPe!Mwgl lta/ zoula he ludaan Christusia pettämään
palcanneel olit/ p<?nna vhri lukewat he suurexl spn-
ni)-i,Mlltta wlatoinda <sd istusta nytten edestä cuolctla/ ei he>

lue. Tosin tija/ j?s lkäiiäns muulloinginonChri,
siu/m puhe tullut läytetnxi: PZot tella soklstt talut-
tajat/ te cmmlchette hyttylsen / ja Kamelin Ute-
lette. v.

Cuitengin pnä meidän tietämän/ ettei tämä heidän työns
ole ltzestäns oliue laitettopa; siliä )umc,la elj suingaan lakasta ra,
delluita vhreia; ft«gatahden myös Syrach sano: Iyeavh-
ra köyhän tawarasia / han tcke nqncum se/ joca
pojaan teilrasia ID? stlm.izn nahven.

Elj he mpos lthnyct pahoin synä; ainoajians jos he si-
tä iZman vlcocuui-zsutt.i ttij/Että he pidit surun nssttenmu-
«laisten hantau:.'sli:.i, Silla: ntjllci jcilla on toiws cuolluit-
ien plssnoustjniststa/ ja scka lianraicklftsta elaknästä/ ntjiieei
ole mpos sowcliiS' hcidan cuolimttens ruumijta heittä Cois

ell mlttden jaljcteömäin luondo«pp.,lden rar.Ua/ mlcfa
<ul?°la plöspoltta / ntjneuin Paca!U7t owat tthnyct; multa

cuin »emai,ia tullme ow,,f.

PaatöMi: On meille t,;sia suuri lotzdlttlls. 7?hn v-
sein e'"!l me ja cuulem että Christu-
Z-en Wcren hinnat rn ojiettu Peivo mesien h<unMism;
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Nffn me l idam myös mieleeni johdatta/etta me jotcamuul<
loin ollwma oudot/ nyt olemma sowilelut halien lihans ruu->
wljla / cuoleman cautta/ dol. 1: 21. Ellen me sillen ole
Muucalaisel/ waan pyhäin kplämichel/ ja Jumalan peche. 1.
(!or. 2: iy. Mjn niyös että meidän haulam owat jo aica
Chrijiuren werella puhdistetut/ ja pyhitetyt/ ettei he yhtä-
kään wchkiys wetcä/ eikä muita taicauLia/ joita Pawilaiftt
palion hourailewtt/ enämdl tartritze. MeldäNWliMllN/
ne/ tosin/ kylmetään turmeluxes/mutta ylösnou-
se turmelcmatomna,- ne kylmetään huonona/ ja
piövnouse clmumsi. Ne kylmetään heicoudesa /.
ja ylösnouje träkewydesä. Ne kylmetään luonot-
llsna ruumisa / ja ylösnouse hengellM rumlsna.
l. »z: v. 42.

Nelläs Saarna MristuM kWmlsesta,-
Cufa cdespannan:

SmtW on stisottttt Rna-
stuwan oikeudes.

lelen cautta me ktjtämme lumalaea/ ja I-
HA2ft/ sen cautta me myös kirollemme jhmistta/
joeca Jumalan cuwau jälkeen luodut owal. Zh-
destck suusta ktzlos ja kirous vlwoskäy/ ei ft uun
Rackaat Weliet) oleman v. 9.

öc iv. sinulla Apostoli tleteawafi leke/ jhmistcnsuuren petoljijusviVhadW koph4 lahWMisiqns trasiom: st- '
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<a jhmiset joidenpidäis aina ylistämän HERmn sumia'ja
Ihmeellisiä lecoja/ cuilengln heidän kieldens caulla/jotca owa<
maalman waryttä/ v. 6. lewoloinda pahuutta/ ja cuoletta-
waista wyrckyä täynnäns / v. 8- ambnwat walhelta / waeli
dawat wäkiwallalla m«asa/ ja menewät yhdestä pahudefia
toiseen, 9:;- myös puhuwat kirousta / cawalul-
ta /ja wiellelystä. klal. ,Q: 7. Ia silla lawalla / andawat
yhdestä suusta/ sekä kilojen, ella kirojen vlwoskäydä. )on<
ga tähden hän myös neuwo meitä hillitzemaän meidän kie,
lem/ etten me lähimmäistäm panettelis/ häwäisis/ taicka sem,
mengaän sytlömälä dnomitzis. Silla jocu lähde ei
cuohu yhdestä huogosia/matiata ja carwasta wettä» eli jocll
sijcunapuu ei taida candaöliyä/ eli wijnavu ficunala; ntjn ei se
myös ole sowelias että jhminen sekä kilttä eliracasta jumalala/ ja
wiha welieens. loca sano; Mmci racastan luma-
lata/ ja wiha weljeens/ hän on walehtelia.» .jok.
4. v. 20. Petolliset huulet owat HERralle cau-
histos / waan jotca oikein tekewcit owat hauelle
ottolllftt. krov. »2:22.

Tästä asiast opetetaan tasä Saarnas/ erinomaisest Pi-
latuxen Esimetkllla/ joca ehkä hän teelleli itzens pääiiämäan
Chnsiufia/ ja sanoi Tansan edes: En MlNa yhtcickn syy-
tti löpdcl tämän wanhurscaan Miehen cansa:
on cuitengin Cansalle mielenmouleefi duomlnnul hänen syyt-
«ö.Mi njitjnnaulitla.

"INXI' U 5 IVIZtK. 27: v. n. aä z«.
Mä ketään dupmitze/ ennen cuins asian tiedät/

lUttt
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tulkt ensin ja rangaise fitte. älä ennen
tmns asian cuullu plet/jaanna cansan ensinpuhua,
Neuwo lEsus Sirach hänen kiriaftns. c. jA v. 7. sc s.
Caiclia Jumalista Päämiehiä/ ja Duomaleila/ cuinga hei,
dän ltzens käyttämän pilä. N. Ella he ahke,
toitzcwal stjtä/ että HERran pelco olis heidän tpkönans:
carltawat wäryllä/ eikä catzo muoto/ eli ota lahjoia / ntjn-
lUln Cun: losaphat on Juvaan cansan Duomareita opet-
tanut. 2. kalgl. »Z.- v. 6. Ia sentähden ei ole nopsat duo-
mitzemaan/ eikä rangaisemaan/ ennen cuin he astan cuulluet

tutkineet owal; multa andawat cansan puhua : Ellei he
tee wälptta lesteille/ja orwoille/mucalaistlleja

iv. Mutta culewat heidän weltjäns/ ja duomitzewat oi-
kein jocaitzen miehen. Oeut. 1: v. ,e.

Tämän paalia on ilman epäilemälä catzonut MaanHer-
ta Ponnus Pilatus/ cosca ludalalset cannoil hänen edesäns
lEsuxen päälle. Hän on kpsynvl ei ainoastans ludalaistld«"
Mltti cannetta te tuotte lalä mlestci evästein Z'
Multa mpös on tutkinut Christlyelda: Jos hänen pltl
oleman ludalaisten Kuningas i eli wietelleen
cansaa i ?iilncuin he hänen paällens cannoil ja todistit.
Ia ellei hän löytänyt yhtään hengen ricosta hänesä/ Nhn
myös liesi/ että he hänen caeeuden lahden olit plsnanhanuel/
on hän pylänyl calkllla tiloilla hända päästä. Enlw sysäis
han peräll hänen pois lpkööns / ja kasti heidän duomita
handä oman lakins jäkeen: Waan ellei he tahtonuet/ mul-
ta enämnin / ja enämmin cannoil hänen paällens- HHll
kleldä Keisaillle andamasta wero,- hän keholtta

Fan-
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Fansan/ opettain coko on ruwen-
nut Galileaasi hamaan tähän asti. On lMlähet-
tänyt hänen Herodcxen tygo/ että hän oli myös hänen läni<
sians. Ia mä Herodes lähetti hänen jällens tacaperin/eikä
tahtonut "häneen ryhtyä/on PNatus cutzunut cocoon plimmäft
set papit ja waldamiehel/ja tahtonut hänen päästä/ ettei Hei
rodcffaan hänes jolacula pahateco/ eli wica löytänyt. Ia et-
tä cansa näki ettei heidän se enambi mitäkään auttanut/
maitzit he loisen neuwon/ ja muistit että MaanHerra oli
tottunut päsiäls Juhlana päästämään heille jongun Fangm
irralle/ jonga he tahdoit/ ja senlähden menit jarmoilit te-
kemään hända heillens/ nijncuin hän aina oli tottunut:
mutta Maanherralla oli silloin v?i euluisa fangi N. Rps-
wäri / joca cuyulljn Bmrabqs/ ja capinas oli murhan teh^
nyt; senlähden on hän kysynyt heildä: Kumman te tah-
dotte että minä päästän lellle/Barrabaan/lait-
ta joca culMaan Fhristus t Sijnälu^
los/ että heleän cnmmingin piti nmloinoa lEsusta ennetra«,
noman/ cuin yhlä Muchacniestä. Ia ehkä he plimmaistcn
Pappein ja pllyitämisest anoit Barrabast/ oy
Pielus sitiengin tahtonut hänen päästä/ ja wlelä tolsen ja
colmannen kerran hciloä kysynyt l Mltä haneNpitt Lhrl-
silyesta tekemän: eli mitä hän oli tehnyt paha 3
W",n että he caicki hogit surella änellä; - nault-
tze/ Ristqn händä; jos sinä hänen pää-
stät et sinä oleKelsarm ystäwä. Owat he cummgin
saa-.net hänen ruostozemaan hänoa/ ja istumaanDuomio istui-
melle/ cufa hän wielä sn tahtonut Christusta päästä / senpärasta

cmtl
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euin hänen Emäntäns lähetti sanomaan hänelle : äiti Ntt^
tään tee sille wanhurscaalle Miehelle,- silla mi-
nä olen palio kärsinyt unesani hänen tähtens.
Mutta että aina enä huhu luli/on hän ottanut wettä/ pes<
nyt kälens Cansan edes/sanoden: HlalolN olen MlNtl
tämän wanhurscaan Weresta; catzocaat teitäni
Johon caicki Cansa on wasiannul.- Hänen lverens tul-
coon meidän ja meidän Lasteni päälle. Ia lign on
hän duominnul hänen nsitznnaulitta/heidän anomisens jäl-
teen/ mutta Barrabaan on hän pästänyl wallallens. Näi-
stä caikista samma me cuM/ paremman jariesiöxen ja pm-
märro/en lähden;

Lahdes Osas:
I. Luinga Pilatus on FhriMen asian tutki-

nut/ oikeuden edes,- ja cuinga hän on estel-
lyt händänS/ eikä ole tahtonut tzändä wia-
toinna duomita:

11. Pilatus on cummingin hänen wil-
mein duominnut hansalle mielen tloutee^rl.

Ensimmäises Gsas/
Tule meidän waariotta:

I. Ponttus Pllatuxen kysymlsesta/ mitä hän onkysynyt/sekä Chrifiuxen päälle candmlda/ mä myös tzeChrifiuxclta. ?te vlcocullalul Juvalaiset; MM
ama vlco caunyt olluet/ multa Mrä täynäns

M calcke
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caicke riettautta. KlarK. 2;.- 27. Jotta owat lähe«<
stnneet HERm suullans/ mutta heidän Sy-
dämmenson ollet caucana hänestä. k52.29:v.1?.
Jotta owat kehuneet tundewans Jumalan/
multa töwens owat cuitengin sen kieldänyet In,
« V «6. Cosca he tahdoit canra Chrlsiu)sen päälle Maan-
Herran edesä / nljn ei he ole mennpee Raastupaan sisälle:
SlUa hc sanoit sencaulta faasiuttawans itzens / Uman epäile-
mä:ä sentähden / että he pirit Esiwallan Sadvn/Jumalal-
le tcloamatoinna sälynä/ ntjncvin wymeislllä aigolNu/ Apcfio-
lln einustoxen jälkeen/ PawlKlsten tykönä on lapchtu^ut;
tltä st synnin Ihminen / ja lapsi Pawi Romisa/
on corgotlanut chens caicfein päälle/ euin Jumaloi/
Jumalan cutzumam 2, IKe5«. 2? v. z. 4. Ntjn
Myös monda muum tylyä ja luima löytään mailmasa / Ma
lihan jälkeen saastalsisa himoisa waeldawat/ ja Herraudee p-
löncatzowat/ eikä pelkä waldoiakaan pilcata. 2. tct. 2: v. ,c>.

Setttähden on Pllaeus mennyt vlwos hellän lygöns ja ky-
synyt helloä: caiNietta te luotte tätä miestäWastolN )a cosca hän oli cuullut hezoän candeens/ men-
nyt jällens Raastupaan/ja kysynyt myös
Jos hän pill oleman Juvalaisten Sumngas > jos
hänen PM wleteilccn caltft: eli kleldäneen Ket-
sarllle andamasta wero i Nqncum ludalaiftt hänen

cannou ja lodistli. Waan että nämät caicfj olit
walh.el> sencähdm ci myös Chn,'Zus ole tahtonut nälhln mi-
läkään wajiatc,/ lhkä mlnga Pi!)ttw hamloa kpftli: Etkös
cuule cuinga cowasti he simm Mljcs candawat/

Linda-
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Andaden sm caulla tietä: ettei meidät, pidä ivasta-
man tyhmä/ hänen lyhmydens jältecn/ etten ms
tulis hänen caldatsyens; ja ettei hän näkyis wtj-
<ari. krov. 26.4. Ia elta Prophetaanennustos hänesä
tuleman piti täylclpxi: Softa hän rangaWtt/ Nljtl tl
hän suutans awannut / nijncum Caritzaetc. efg.

oli se että Chrisius piti sanoneen itzens ludalaistenhän itze Msest tunnusti/ettei hänen wal,
dacundans ollut tästä mallmast: Ia cosca Juvalaiset tahdoit
tehdä händä on hän lympnyl wuorelle. )ob. 6:
,;. ja cosca pfi on rukoillut händä Duomarixi pelinnösäns/
ei hän ole tahtonut/ sanoden: Ihmmen/cuca pani Ml-
nun eli jacomiehexi teidän wälilläni
Luc. V. «4. Valhe oli myös se että hänen piti metel-
ien cansaa/ ja kieldäneen Keisatille andamasta wero: SillF
Christus ei ole ainoostans itze maxanut wero Petarin cansi».
vonut : Andacaat se Keisarin/ cuin Keisarin tule.
e. z« v. 17. Mnloln olit Phmseurel hänen elämästansitze
aidannet cannijta toeistoxia/ Phariseusten ja Hero-
dianein Opetuslapset: Mestari me tiedämme sinun
toeisexi/ ja finä opetat Jumalan tien totudes.
v. »6. Ia Mestari me ticdäm/
että sinä olet Jumalasi opettaM tullut.
z: v. 2.

1.. Q Tästä nyt meidän tule oppia/ mnomallain
wastoin nijtä vlcocullawita ludalaisiz / jolca ei tahtonuet
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mennä Raastupaan Me: Ettei se saastuta Ihmistä?
eikä sijta ole yhtään syndiä/ettäjocuLallla /an-
keudella aja hänen asians/ cosca hänen rljta we-
liens ei muloin tahdo hänen cansans sopm.
Silla; MaalmallincnEsiwalda/iaki/ jaoike«s owat luma-
lalda caickiwaloialda jo hamasta algufia as.telut. Eikö Ju-
mala cohla jälkeen wedenpaisumisen tahtonut lakla ja Esi"
walda woimasans pila/ cosca hän puhui Noachin ja hänen
poicainstpgö:Se cuin Ihmistll weren wuodatta/
hänen werens pitä Ihmisen caulta wuodatetta-
man. 9:6. Ntjn myös cosca HERm andoi ka-
stpn MoseM: Dllomarit jakästylälset aseta sinul-
les/ caickijn simm porleis/ cuin HERra sinun
lumalas sinulle andawa on Sucucunnas/ duo-
mitzemaan hansaa/oikialla huomiolla. Dem. »7.
18. Ia Jumala itze on Dawidin walinnut hänellens Cunin-
gMi. i. sam. ie: v. i. öc leq. Ntjncuin hän itze mpos ha-
nestans puhu: H ERw 0N käskenyt MINUN olla

hansan Israelin pämiehenä. 2.82M.6:
V. 2, Tämän on toveri myös löpnnyt Cuningas

ehkä hän ensin suuresta woimasians ylpeili/ jaon
täytynyt wijmcin lun:wsta/ siliä Corkeimmalla
Ihmisten waldacundain päälle. OZn. 4:29. 6c Tämän
on todistanut myös Christus wasiauMans Pilatuin lpgö:
Ei sinulla olts yhtään walda minua wastaan/ jos
eq se olis annettu ylhaäldä. loK. 15:». Samal-
la lawalla puhu mpos se Taiwaallimn WGust MINUN

canl-
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cauttam Luningaat hallitzewat/ ja neuwol, an-
damt olkeultasaattawal. rrov. s- v. 15.

nijncuin Jumala pane pois Cunina/illa/ ja pane
Cuninga.it sialletw jallens. van. 2: v. -1. Ntjn pitä hei-
dän myös tietämän että se wirca jota he edesseisowat / on
Jumalan/ ja ei heidän omaficl, woimastans / ja ellei hc ole
muiden cuin Jumalan palweliat.
den myös heidän pila phtä Jumalista elämän kerta edesans
pitämän/ ja peltamän HERra heidän lumalatans/ että he
pldäisil calcki hänen lakins sanai/ ja tekisit stn jälkeen.vcul.
,7: v. Heidän pitä oleman sen Chrisiillisen Seoracun-
«an holhojal ja edeswastajat / nytten Jumalisien Cunlnga,
sicn; Salomoon. 1. KeZ. ;: Lc 6. Ezechiaan. 2. KeZ. 18- v.
3 K leq. Josiaan/ Josaphatin/ ja muiden Esimerkeillä.
Heidän pilä ei ainoastans Jumalisella elämallans/ oleman
alammaisillens hyrväri Esimerkix / mutta myös heitä neuwo,
Män yhteen oikian ja elämän paranno/een/ e-
rinomaisesta silloin cosca joen wahingo eli waara näky
Van taeiona/ ja ntjn lepyttämän Jumalan angaran »vihan/
ettei hänCansa rangaisis oman ansions perästä.
Dawio. 32m. 6.- ,4. Salomon.~ KeZ.ween Cuningas 50n.;.- e. mpös owat tehnyel. Heidän
pitä angarasti rangsiseman Jumalan Mmm pilckaita/ Sen-
perästä cuin HERra on Menpl, I.ev. ,6. Ntjn myös
walltzemaan heillens toimellisia Miehiä/ ia hurscaita Palwe-
lioita/ jotca HERran Seoracunda/ja Cansaa/ edesselsotsit.
Lxacl. ,8: 21.2. laral. ,9:/. ksgl. lv,: v.,. sc secz Hei-
dän pitä asettaman tain/ ja ilman phdetäckäan Personaan/
eli muodon cayomustz duomcheman. Oeut. 1:17. El hei,
dgn pioa arlnaitzeman sitä köyhä!/ ja ei cunniotzcman jitä

M ltj wolMal-
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Voimallista/ mutta duomitzeman tähiwmälsellens oikein. I<«7.
,9: ,5. Heidän pitä wisusti tutkiman/ M ennen duomitze-
man/ cuin he afian owat cuulluet. Ngncuin Pilatuxes stj,
ta on jaloEstmercki. Silla: fijnäne Toimellistmmackin vsein
waärin menewät ja itzens petläwäl / nijncuin Dawidin E-
simerkist onnähtäwa/ joca picaisest vscoiZibaan walheen/ha,
«en Herraans wastoin / ja annoi hänelle caiken
tin pellon. 2. Bam. 16: v. 1. sc icq. Saul cosca hänen hä-
nen hallilufens alusa/ mnlamat catzoit hänen plön/ teesteli
hän cuin ei hän cuullutkaan ollfi. ». 3gm. 10: v. 27. Näin/cosca Luningaan caswo on lepyinen / stjna on e-
Uma/ja hänen armons on nyncuin hiljainen sade.
krov. 16: 15. Mutta Cuningas andoi alammaistl-
lms jolcarucoilil: Huojenna sei/es/jonga JM mei-
dän paallem pannut on: cowan wssstauxen: Mnun
Isän on teitä lurittanut Nuostilla/ multa minä
curitan teitä Scorpioilla. longatähven 10 S«cu<
cunda owat luopuneet hänestä, l.

PaäldiskeiN ,' Heidän pitä andaman itzens caikis lain a-
lalsexl/ ntjncuin se Jumalinen Joseph on tunnustanut wel<
mnsedes: Minä olen myös Jumalan käden alla,
6sn. ;a: v. l?. Ia cosca Estwalda tällä tawalla hallitze
maalla/ ntjn he oikein tallaan Jumalan cutzu-
ta, ynnä Dawidin cansa. 2.Bsm. 14:1/. Silloin he owa<
myss oikial Maan klluet / nijncuin he cutzutaan rsal.
47.- v. »o. Ia Jumalan Waldacunnan wirca-
miehet jotcapltäwcit oikeuden/ja tekewät
HENra on asettanut. 339.6: v. 5.

Mm,-
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Al mn aisten tule n yös tDa oppia/ että ntjncuin Efi,
ivalta »i ole trualdo euin Iliwalalta / nl'n plta myös heitän
hanrä R arastaman, cunnias ja ede-
stä pitämän ; ja hänelle cnnllaisel oleman /

cmn lumclu si«a ncllännllläfästplläitze culdakin ano jawaali.
Ractaus seiso stjnä i. Että me caikella waellä cuin met-
sä om wastaam meldan edestä/ hpwin hänestä pu-
hum/ ja «oiwolaw bänellc caickia hywä/sen JumalisenDa,
«»loin cansa ; HERw tUUIckOON sinua hädäsäs/ ja
Jacobin Illmalan niml warjelcoon stnua.rs2O:l.
ludalc,tjiUe ole kaffetly/ eltä heidän piti pacanalliscn Estwal-
daNS C. I>iel)uc2ciuexällN edestä rucolleman. )er. 29: v.
7: LarucK. l: n. Ntjtt on Myös meille kestetty: NtlN MlNä
M neuwon/ että ennen calckla pldetälsijn rukou-

anomiset/ loiwoluret/ jaktztoxet/ calckein jh-
Mlsten edestä/ Kuningasten ja Esiwallan edestä.
1. lim. ? i. Nain on tchnyel C Dawidin alimmaiset:
Onnen minun H E Rrallem Luningaalle qan-
calcklstst. etc. l. u V. ?l. Hc ZT'. Nain o»at teh-
nyet mpö» Dcilluxen Palwclial: Herramalu suocoon sinulle pitkä M. D2N 6: V. 6. Samalla
lawalla llMlilwn.e myös me Jumala
anna meldan ja caikel Esiwallall/
3<anha ja hywä hallltuS ett. 2. Että me ilmoitam
EstwaUalle päallc m>»e:n?al! sta waaroista/ ja cosca wahingol,
lljj, ruweeaan plcamaan/ eli jocu capina tahto nosta alammaft
sim jras/ EslmerlM/

Ma
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joca ilmoitti kuningas Ahaswerurelle/cuinga hänen
lians olit aicoineel heittä kalens hänen pallens. LNn. 6:
~ Etten me ole picaiset soimamaan Esiwallalle heidän wi-
cojans/ jos he joscus osawat wärin mennä/multa cmcki par-
hain päin vlwostoimilam/ ja mielcllens kärsim heldän hei-
coutlans; Mä/ Sangarit myös puuttuwaat. rl«l.
62.- »V. Ia Moses on angarasii klelvänpt/ ellei meidän
pidä lumaltla/cusa hän ymmartä Esiwallan/sadatteleman/
elt häwäisemän ylimmäisiä eansan seas. Lxoä. 22: v. 28.

Cunnia lllin meidän Esiwallalle pitä tekemän/ seiso e-
Nimmast recoZnitione lupenorltaliz, että me olem E-

alammalset. 3.0m. iz: v. l. 2. Z.eZ 14: v. 2c». Ia
piväm häncn cunnias / nljncuin Apofiol» siehen neuwo :

Racastacaat Welqä/ pellckkM Jumalala/ ja
(unmoltlacaalLunlngasia.». kcr. 2: »7. ?rov.»4.
1,. Lccl. 8 2. Lvr. lc>: v. 24.

CuullOlset Wmallalle olemme me silloin. «. Coscame
mieleUäm otam Esiwallalda säopn lain wastaan/ ja täpläni
itzem sen jälkeen / cullengin nljn että me wisusti catzom/ jos
se lakl on Jumalan kästyä wastoin; ja silloin tule enämbl
cuullalumalata/culnlhmlsilä. ~ 23. Mut-
ta muullom pilq meidän aina tietämän j Etts jocamen
tuin ltzens Esiwalda ivastaan asetta/ se on Ju-
malan siityä wastaan. »z: 2. Että me
mielellam wastaan plam ne vlgos <eg« ja päälle panot /
«uin Esiwalda waoilaan ajaan «lan jälkeen tarpeen
päälkpanemaan: Christien Wanhembain Esimeklllä/ >otca
vwal sen ensimmälsen weronlastemunn aieana mmnpet

Peth-
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Bethlehemin andamaan heiläns arwatta.Luc 2.4 IaChw
fius on itze andanul häner.s Wewn alaisen. 27.

andacaat sijs jocmtzelle mitä te welgolliseto-
lette.- Sille wero/ jolle wero lule: sille tulli jolle
tulli tule: sille mnnla/ jollecunmaluie.^oni.^:^.

U. NOa esielemisist/ joillapilallls on hckndanS
estcllpt/eM ole tahtonut Misiusia wiawmna
Dliomita.
i. Pllalus nljncuit, hän kyllä hywiti ymmersi/ asian tMis,

lelcmiftsia/ ellei Chnstus ollut fppää nljhin tricchm/ min
ludalaistt banen paallens cannoit ; tiesi myös että he CIM
sturen ealHden lahden olit vlönandanuel: Nijnei han ole
myös tahtonut häneen ensingaan ryhtyä/ waan kai?enyl hei<
dän duomita hända oman lakins jälkeen/andaden Ma etelä/
ellei senpäälle ole yhtään lakia/ että jocu wiatoinna pidäis
dnomittaman / nljncuin itze sljta todista:
Duomltzeco meidän lakin Mgun Ihmisen/en-
nen cmn cuullaan eli tietä sadaan mltä han tett<
)nk. 7: V. ;i. vcut. 17: 6. c. 19: V. Is. Mutta lusValaiset ei tahlonuet/sanoden: Ei Mtldan sowl ketäätt
Wppa. Jumala algusa cosca hän Juvaancansalle andoi sen
vlwosluwatun CanaanMaan andoi hän heille myös sencal-daijten wapauden/ ettei he pitänyt jciW,
can ala annetut oleman/nnMlin stjlä on kmottcttu Oeut.i7:
,; longa lupau/cn jälkeen / wweten heidän e»-.fin maisesta
CuningMtaiis Saullst/ hamaan Babyloniaan fangiueeena-
si?' helLä o,v.?t cliuct Cunlng n. Mutta clt? he ob
iect MOlan hc,oan Jumalan» anelle muilalset/M pilänyet

N hänen
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hanm ka!?yja>w ja oikeurians ett. nijn hän andoi myös M
wastaan sen kirouren tulla heidän päällens/ cuin hän vhkais.
Oeuc.23: v.48. Että heidän piti palwelemanwihol-
lisians/näljäs ja janos/alastomudesjacalckinaiseS
puuttumtsis; za heldan caulaans M pandaman
rautainen tjes. etc. Silla Neknc2äne?ar tuli cnal-

Judeaan/ ja wei heidän Lsbelljn faugjuteen/ josa he
olit muncataifen wallan alla 70 ajastaica: ja waicka he jäl-
lens pästyäns palaisit Juliaan/ cuilengjn ei heillä ollut e-
nämbi omaista Cuningasta/ waan ainoastani muta-
milda pämiehilda Dawldin sugusta; Cohta senjalkeen tuli
CrNClHlist joca ludeaan perälli hävitti; ja et-
tei Juvalaisilla enämbi ollut loiwo/ että heidän piti pelasta

tuleman/ leithe lijlon nytten Romalaisten cansa/ jotta
taas silla tilalla «ulit heitän »naacundaans sisälle/ ja wadeit
heila ellä heidän laydyi sijtäkin rahasta / jon-
gahe olit coonnuet Jumalan palweluren awuri/
Britten käff. 'aisten ylöspilämiseJi vlwoetckcmän. Muu-
toin olit heidän päällens pandul mpos ku!)llc2QU/jo(caheil,
»a Romalaisten puolchen Tullin caickinalsista ealuista ylös<
«annoit. Että he sijs näin heidän wapaudcns jo
stannuet olit/ »chn on läylpnyl myös hcidän Pilaturen edes
tunnusta/ ei meidän sowl ketään tappa> lanhnon
tullut täpttlp,u sikä Prophceain cnnäjioDt: El waldlcka
pois oteta Ilwaastc, / ennen ctlin SIMMt tule.
(ien. 49: v. >c>. l2«nf. lls!. v. i Sekä lEsuren oma
puhe/ joca iye o!i ennustanut! Että hän pltt aNNkt-

i^.d.t.
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1.. c. l. Tästä sijs 01 lättgen todisiilft/ että lE-sus on wii)ist se vlwoslutrattu mailmau Mtsilas: Silla coh-
ta hänen tulemisens jälkeen/ on myoswaldicfa ludaastapo«
jesotetw / nijncmn ludalaifet tasa itzekjn taptp todista:
Et meidän sowi ketään tappa.

1.. <I. 2. On meille myös tästä suun lohdmus; Ju-valaiset sysawat Christuxen peräti pacanallisen Estwallan
halduun/ josta me myös taidam paatta/ ettei Chnstus ole
ainoastans Judalaisten ja wavaitten/ mutta myös Grlekein
ja omin edestäkärsinyt/ja että me nyt olemma caicki -

Esiues Christures. (3a!. ;: v. 28. Wapaxilehdpt.)oK B:v.z6.
Ia Jumala en mcitä pimeyden Estwallast pelastanut/ja on
meidän stsrtänyt wckaan polcans Waldacundaan, jonga
ta melllä lunastus on/ hänen werens caulta. N. Eyndcin
andefi andomus. i.- v iz, I? olemma kapnpetZionin
wuoren tpgö/ sen elämän Jumalan tygö; taiwaalllsen Jeru-
salemin tpgö/ ja monen tuhannen Engelitten joucon tpgö/ ja
Estcoifien Seoracunnan tpgö/ jolca Taiwaisa kirioiletut o,
Ml. Ncb. I?: V. «'

1.. C ;. Plimmälsct Papit wafiaisit Pilatusta: Zimeidiin sowl ketään tappa. Stjta pilä oppiman ne cum
Hengellisen Sadye owat/ ettei heidän tule tappa/ se on/ se-
candua maalmalliseen Sälphpn/ ja anda itzeens Estwallan a-
stoihin. Silla ntjncuin hengellinen säätyy on erolttttu maal,
mallisesta Sadpstä/ ntjn myös itzecullakin on erinomainen hei-dän wircans ; Hengelliselle EstwalWe on anneltu se woimal,
linen miecka Jumalan Sana/ »cb, 4: v. ,2. Jonga
caulta hän duomitze: Wärän OPM ja SyNMN. Hh-kä me/tatcka MEngelt saarnals tellle

N t) toisin
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toisin Ewangeliumi/ euinmeolemma teille saar-
nanneet/ se olcyon tifottu. (-31: i: v. s. loca ei
OEiXra ISsusia Lhristusta racasta/ se olcoou

». t6.' v. 22. (ionl.
c. 14. v. 23. Niin myös siwwat ne catnmattomat
Syndthm/ ja catuwalset päästäwat Synnistä.

l6: V. «9» se 18.- V, 17. Multa Mailmalilselle Esi<
weillalle. on slwmu Miccka/ uljlle rangaistoMi/ jolca pahs
<eke. «.om. 4. Tästä neuwo Pappeia Apostoli PetHrit
Kalttaat lauma ett. ei nHncuin Herrat Cansans päälle;
waan olcaat laumalle opixi. ». rec. j. v. 2. öc 3. Ia Ch?p
stus itzekin Opemslapsians on iopettanue: Wailmalllset
Päclmiehet hallitzewat heitci/ ei nyn pidä oleman
ieidän Menan. 2a: v. 25. On myös jältä,
nyt caunihin Estcuwan/ jotameidän tule seorala: A. että co,

sia Juvalaiset tahdoit tehdä hänen Cutungaaxi/ on hän ly,
mpnyl wuorelle. )ali. 6: v.,;. Sentahden meidän
jotta Ohristnren Sotamiehet olemma / ei sowi i-
tziem secoitta mailmallisijn menohim 2. lim. 2.- 4;
)a el se ole kohtuullinen että me ylönannam Ju-
malan Sanan ja pöytäin edes palwelemma.
s: v. Eunengin tule meidän täsä liclä:

i. Eltä nHtlen Hmgellisten tule myös duomilla maalmallistst
gsioist/ mutta ynnä mMn wallmallisten cansa. jaainoasiaus 6e
eZuliz civiliduz mixNs>nljNcuinoNj
climinL
maiinen C. JosaWt cchla /y slgusia on Dlänyt/ el ainoa,
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sians maalmallisia Dnomareila; mutta mpös Levitaat ja
Papit HERran Duomioon Icruftlemis/jotta pui duomitze>
wan Weren jaWeren wälillä; lam jakästyn wälittä; Eälpiu
ja oikeutten wälllla elc. 2.

tan walittuase P. Pawali/ on andanut yhden Saiawuo-
teisen miehen/ joca oli Isans emandä pitänyt / Perkeleen
halvnun lihan cadolettyi/ella hengi olis tullut autuari HER-
,an paiwana. 1. l2or. 3: v. 3. öc leq. Ngnmpös
N/meaeuM ja i- 1.20.

2. Ella waicka ne jolcapapilliseen Satyyn lumalalda
hutut owat/ owat erinomaises Sadps/ jamutamis «lois cor,
ttammat mailmallista Salpa; Cuitengin pita heidangin mait-
mallisen Esiwallan ala annetut oleman/ »vastaan ntjten Pa,
Maisten jaWastacastailten houwuna. Sillä: JotMNeN
pltä Esiwallalle/ jolla walda on/alammainen s-
leman. li.om. i): v. l. senpäalle on sijn»
P. Ramatus monda jalo Esnnercki». Wanhas
metldts/ on se ylimmäinen Pappi Aaron/ HENran Mie-
hen Mosexen Esimiehens edestä pitänyt- Lx. 12:2;. v.
Ia Moses nijncuin yxi tailiinen jalumalalda aseteltu Esi-
walda/ on Papeille kästpt/ fa lait andanue / jolea heidän on
pitany? pitämän, c. ,y: c. ,4. Nljn mpös rangais-
nut hcttä/ eosca he joseus wäälin menit. I.ev. 4: v.;. 60n5
dlum. ,2: v. 11. On myöskin ollut walda Pappein plitze
losualla/ nhncuin nähtärra on )01-:.-12. v.
e. 6: V. 6. Cuuingas Dawidilla. l. KeZ. 1: K Zl, I

v. 25- Niin myös C. Salomoolla/ jocaon'pannut Papin
AbMharin pow wiraalda/ iaasettanut Zadochm hänen siaans.
«. 2: öc 26. v. 36. Vdes Testamenyls/onChw

N ch jius ltzc
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fius itze ei ainoasians seisonut Raastuwan oikcudcs/ ntjnwli»
me lasta näem i mutta mpss cosca ylimmälsen Papin pal<
»elia löi handa poffelle / on hän turwannut oikeuteen j

Jos minä pahasti puhuin/ Ntzn tunnusta se paha-
ni) multa josminä oikein puhuin/mixis minua lyöt!
jok. ,8: V. 23. Senjalkcn owal letznpet myös Christien
Apostolit. Pietari wero rahan. KlgtK. 17:27. Cosca

kasti Parpallta lyödä oikeuden edes poskelle/ on pan
Myös lakihjn turwannut. 2;: ~ conf. 22.- v. 25.
c. 2;: v. h. Zc seq. Näitten Estmerckia tule myös muiden,
gin seorata/ ja stehcn owal he tallakin ajaalla welcapaät. Vi-
cleat. su« nolt. tit. 6e Lccl. Kyrck. B. c. 20. Item ex
<!onst. 1527 eöitis. /. 15. Lc 16. 3ecj ele Kis

2. OnPilatus händans estellylM/clkä ole tahtonut Chri,
stusta wiatoinna duomita; Että hän on lähettänyt hä-nen lygo. Että Juvalaiset ajna enammin
jaenHmlnin cannoil päglje/ ja sanoit hänen op>
tufillans häirjtzewan cansaa/ jongq oppins hänen piti letvittä,
neen/ruweten hamaan heidän rnaafundaans asti:

Pilatps/että häncuuli hänenQMXglaisexi/ lähetti hä-
nen. Heroderen tygs/joca on cUtzuttu nimelda
p25, ja silloin stn macunnan ylitze hallitzl/ pyten sen cautta:

Seka Herodexen ysttiiyytla t nijncuin se on nähtäwä
Luc. 23: »2. Ella Herydexen ja Pilaluxen «välil-
lä on ollut silloin rPa/ mutta samana päiwänä
owat he tulluet ystawäxi kestenäns: Seka myös
päästä Ohrlstlyesta / Silla hän llest hänen
Josta Herodes on enstst sangan surest ihastunut/ Silla hän

oli
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oli jocaurran aica h-.lainnut händä nähdäxens / että hän oli
palio hänestä cuntlut / ja toiwoi jongun ihmeen näkcwans.
Multa ctta Christus tiesi (S'llä han tietä caicki mitä Ihmi<ses on/ )oK. -: 2;.) ettei hän sila tehnyt puhtast/ ja calnwal>
ftsi Sydammest/ nHncuin Zachlrus/ josta on kirioilellu I.uc.
19: v. 6. Waan wihais opetusta/ eikä ottanut HERran
pelcoa wastaan. ?rc>. >: 28. Sentähden ei ole myös hänen
huoneellans autuus tapahtunut/ eikä Christus händä wastan-
nut/ ehkä han moninaisista asioista kpsclt hanelda/ ia Juva-
laiset cmnga cannoit hänen päallens/ andaden sillä tietä;

Httaehka Jumalattomille armoiatarllalsijn/ncin
ei st opi cuilengaan wanhttrstaulla / waan teke-
zM ainoastans paha wagalla maalla,- Stllll et

he ncle HERran ,Cunniata. kia. 26. v. »o. Ia
ettet se ole sowellas/ anda coirille' sitä cuin pyhä
on/ ja heltta pärlyja Slcain eleen. iNarK.?: 6.
longa lähden Herodes on hänen wielä pahemmin
nut/ pannut walkian waatten hänen päällens/ ja lähettänyt la<»
caperin Pllatu/en Josta Pilatus on taas saanut li-
lan Chllstusta wapahta/ japylänyt händä päästä/ainoastans
rangaistuna/ ellei Herodestaan hanes yhtään Hengen ricofia
löytänyt.

L. Q. l. Pilatuin Esimerkillä lieläwaxi tehdään/ntjt-
K» wäräin Duomareitten tapa/ cuinga he owat heidän oikeus

hmkendelewaiset / ja lanawat spMastan toinen toisens
päälle jHtoffestakmäjästänlWtolseen/eikäcohdastans asiata luo-
rilacosia he taheowat jongunmieldänoma/nljncuin tämä Ju-
malaloin PiKttustin on tehnyt/ joca on lähettänyt Chnstu,
Zen Herodexen lpgö; ja että he vsein heidän psiäwillens
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mielen nouleexiwialtoman duomitzewal; Namat owat ne joi-
sta Apostoli puhu .He tiesit olewan Jumalan/ ja ei
ylistäneet handä Nl/nculn Jumalala/eikäkqttaneee
waan wilpistellt omija ajattmsans / ja heidän jar-
jetöm SydammellS on PZMINNYt. kaista puhutaan
SoK. 12: 4r. Lultengin monda vlimmalsist vstoit
hänen paallens/ waan ei he phariseusten tähden
fitä tllnnllstaneet/ ettei he olis pannaan culutelut
Sillä he racastlt enämman Ihmzsien cmn Juma-
lan ttlinnala.MtMt owat MktiluwaLejonl/ja ahne
karhll. ?r0.25:15. Nämät m.chtaw.tt myös stnlähdai sja,
eelli: Ettei st ole hywä caiD Jumalattoman muo-
to/ ja sotta wauhllrstasta duomiosii. c. »s: 5. Ia
Mi Jumalattomalle ftno: Smä oict Maloin/
händä klrowat Ihmiset/ ja wiha handa.
Muta jotta rangaisewat / he owat otolliset/ ja
runsas Siunaus tule heidän paällcns. c. 24: v.25^

1.. c>'. 2. Herodes on ihastunut/ elta han sai nähdä
Chnsiuxcn / ja loiwsi ainoastans hänclda jota cuta »nerckiä i
Scncaldaista lumalaloinda / sen pahembi/ wiela »?yt monda
löyiaan/ jolca wahän laicka ei ensingaän sitä luclla pidä cuin-
ga hM' Jumalan sanan cuulosta lulis vsco/ jahevftoncaul-
ta sen tjancaickisen elämän perisit: waan paremmalla mielellä
soisit heillens evespandawan / joita cuita vsia asioita ja me-
noja/M he ilohon janauruhun tulisit
eehoitttufl. Nglstg on ennustanut D<mid: Iq c«in he
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lulewat catzelemaan/ nyn ei he tee sitä Sydän,-
mestäns/waan jotakin chiwät jota he latttaisit/
M he menewat pois/ ja M panette! ewat. rs2l.
41: 7. Tämän tapaiset olit Pawalin Sananniulial/ jotta
eimihingaän muhunwalmpmmatolluel/ cuin jotakin rutta
sanomaan/ jacuuldclemaan. 17:21: Nij» myös Phan'«
sen/et/ jaKirjanoppmeel/ jotca plsncatzoit ChrijKllcn Eaar-
nan/ ja anoit hänelvä merkcia lgitraast. longa lchdcn hanheitä cswin nuhtele: häG ja huorin ttttäsilcu
etzi merckeia. 12: v. 33. Wältläkäm sentäh-den turhia ja kelwMomia'juttuja. 1.1^1.6:^20.
Monda lsplään mpös jotca e.i pmmärrä Jumalan Walchur-
scaudefia mitään. Kom. 10: v- z. Jotca HerodeM ja hä-nen huoweins cansa/.CHnsiuM/ hänen Ewanseliumms,'/ zasanans Palweliat peräti vlöncatzowat: MutamiNe on hä-nen Ewang. surman haju loiDe elämän haju ela-mäli. z. cor. z: V. 6. Mutamat menewat heidän pellol-
lens Luc. ,4.- v. l«. Ia caiken toiwons/ ainoasians siehen
Mewat; Ztta heidän poicans caswaisitsans wesat/ ja.heidän Tyltärens/ nlzn-
luin Templin caunlstelut Seinät/ ja coriat huo-
neet : «Z>ttä heidän atttans olisit täynnä/ jotca
runsaat elaeoxet andaisit toinen toisens perästä,et-
tä heidän lambaans poMt /ooc,/ ja
heidän kylisäns; Httä heidän härkäns olisit trä-
kewät työhön/ ettei yhtään wahingola/ e,kä iva-
illusta eli canuttta olis heidän cutllans, rs. »44. v.
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,«. öc lcq. Tämän caldaisel owat olluet «e CerZelenerit /

joista puhutaan. s: 28. Mueamat menewät heidän
canpallans. 22: v. s. Ia tämän mailman turhan
eunnian pyynnön / ja ylpeyden andawatitzens poiesestä Ju-malasta / jahänen Sanatis cuulofia/
xar. l)2n. 4: v. 27. Herodes. 12: v. 2. Ia Nicgnor
2. ,;. owat tehnyet. Naista puhu P.Laicki caupltziam cansa on häwllelly/ ja caicki
sttca raha cokowat owat cadotetut. c.,. v.«.
Vlutamal menewät ottamaan heilläns cmändilä/ ja pitäwat
tämän mailman hecuman surembana / cuin Jumalan aulua-
si tekewaisen Sanan ; nyncuin 8l»Iomon, 1. 4. ä-
bab «. Z.eg 2,. v. 7. Herodes, iVlgr. 6: v. 27. Näitä neu,
wo Apostoli: Joilla Vaimo on/ olcaan nyncllltl
ei hellla ollscaan etc. Joilla mmlmalllsia on/ et-
tei hän ntjta wärln käyttäls: silla tämän maai-
man meno on menewä. ». dor. 7:25. Ntjnmyös
racastawat juopumusta/ja puhuwal nytten-Jumalattomaincansa.- oltacam WIM/ ja juopllcam/ ja
olcoon hnomena nijnlum llinapanakm / ja wtcltk
pallo enammin.
lut Le!?2lcr. vii n. z. Ia Tuhlaja poica. I.uc. 1;: V. lp.
Naisia pchu P. Jocl: Heratkäat jnopuneet ja ltke-kciäl. l.- V.5.6.A7. Mulamat kgnnioltawae Sananpalwclioi a/ ntjta haw.;isewät ja pllckawat. Ha-non on tehnyt Dawidin palwelioille. BZm. iu: 4.Myös tämä Jumalaloin Herodes Christurelle. I.uc. 2;: ,l.
loldenga jalfta ne suuret/ ja Jumalattomat Waldamiehet/
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heidän huoneisans vsein owat noulaneel/ ja ei cnnoastans itze
Saarnamiehiä häwaijneet/ mnlla myös ftllinuet heidän a-
-7ammaisens ja palwelians heitä pileata. ??ain ylöncayoltu
on ollut HERran Mies Moses Pharaon tykönä. Pro-
pheta Eljas i. p.eZ. ry: 3. jaKlicKa c. 22: v. 2/.
Sencaldaistla wiela nptkm monda lsylään/ jolca lulewat te-
fewäns Jumalalle erinomaisen palwelu<ren/ cosca he hänen
ftnans palwelioita saawal wihata/ oman Christuxen ennuste-
xenj jälkeen, 16:2, Eikä tahdo myös Syndiä rangai-
sta/ mutta färstwät eaickinaista pahuuta heitän taloisans.
Sentähven myös se rietas Hengi kernsast pylä asua heidän
tykönäns / ntjncuin stjtä on jaloEstmercki van. »o: >;.

Cuilengin ei mejdän pidä tästä päättämän/ että caicki «e
Moimalliset owat jumalattomat/ jaMa Jumalisna pysyä
tahtorpat/ ei mahda tzeens anoa nijllen Suureen jaVoimalli-
sten palrpelufhn/ ja pasihin/ ntjncuin ne Wastacastajat wä-
nn opettatpae; Silla.- Ej Jumala hylia' woimalllsia/
Slllti hän on myös wolmallmen Sydämmens
zVtiestck. Wob. 36: V. 5. Ic, joca Ivmalata pelkä/ hän
taita Jumalaltpmaingin paris olla Jumalinen. Jumali-
set owat olluel Saulin palweliat/ walcka heillä oli Jumala-
lan Isändä. i. sgm. 22: v. Jumalinen on ollut möys
ybacligz l. KeZ. l8: V. l;. Batman Spnaan Cu-
ningan/ 2. Z,e§. 5:17. BcciecKjgn Z8: V.9.tpkönä- Jumaliset owat ollutt myös äÄclracn, ja

waicka heillä oli Jumalaloin Cuningas dfedu-
cacln«2r. van z- »3. c. 6.-16. Jumaliset
danpaamies 8:;. CandacsM Camaripalwelia.
8: v. 27- Ia comeliuz. c. 10: v. l. ö: lcy. Ktisar I^e.
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rou tykönä on ollut mpsbkin monda Jumalala pelkawäista>
jotta lerwetit Philippereitä. Dkil. 4. v. 12. Lcc.

3. On Pilatus estellpt händans/ eikä ole tahtonut Christuo "

sia Juvalaisten anomisen jälkeen Duomita/ Silla ;

hätl 0N tattNllUt heille Juvalaisilla on
ollut tapa / «ta Päjiäis Juhlalle heille aina piti paästettä,
Man jocu Fangi
doll he pitq sixi muistoni/ että Jumala oli myös PMisen
aicahan / Israelin Cansan Egyptin orindest wäkewalla kävel-
lä pelastanut. Lxocl. 14: v.,. K lecz. Mutta he owat lur<
haan Jumalata palwelluet / pitaven heidän Isäins sätpiä.

käskyä. Sillä Jumala oli sen hywän työn muistosi/heidän
makian leiwän juhla pyhiltä lWenpt. LxQä. 12: ,4. Oli
myös muutoin angarast kiclvänpl/ettei pahointMa pilanne
siltengään arlnchdetlaman/ waicka he wavaisijn Caupungein.

z;: v. ;i. Ia HERran alltarihin. Lxoä. 21: ,4. «M
wannuet ollstt. Mrottll olcoon/ joca mieckans an-
da lacata werm wuodattamast. lor. 4s: v. ia.
Tämän heidän owat he muisiullanuel Pilalunlle, ja
rnkoiUuet händä heillens nljncuin hän oli tottunut;
josta Pilatus on lällens ottanut tilan wapchtaaMs Chnstu-
siä. Ia että hänellä oli silloin yn euluisa fangi )"l. Ryöwäri
nimeldä jom Capinas nuirhan tehnyt/ja Capi-
nan - nosiaitten canja kljnniolcliu oli; SenlHden on hän
kysynyt heilda: Kumman te tahdotta / ttta minä
päästän teille/ tatcka lEsnM joca
tlltzutaan Fhristus ; Stjnä lutos ellä heidän cummin-
gi.l M wlluoinda lEsussa/ennen pin tahtoman päästä/< uin
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sitä pchanclkista/ ja julkista Murhajata Larrudgsii Ia chkä
ludalaiftl Pappein ja Wanhinden anoit
bafi/ on Pilatus wiela siltengin tahtonut handa paasia/ ja
wiela toisen/ ja colmancn kerran heilda kysynyt; Mltähä-
nen pltt tekemän? eli mitä hän oli
tehnyt paha i Mutta he caicki hogil enämmin/ jaenäm<
Mln surella anella : RlsiljN-llaulltze hättdä.

L. <2. '. Että Pilatus nain caikilla liloilla pyla Chri<
fiusta pasta; sijta tule meidän myös oppia/ auttamaan
nijtä joita tappa tahdotaan/ etkä wetämän itzeem
pols ncjden tykö/Ma cuoleletaan/nllncum Oat»
mon siehen neuwo krov. 24: V. li. Min on tehnyt se potti
to Rahab/ joca wacojatrauhallisesi huoneseens corjais/jot«
ea Hoswalda maata wacoimaan lähetetyt olit. v. 4.
Senlahden ei han myös huckunut vscotlolnattomain cansa/
mutta tuli sucuinens pelasieluxi. e. 6: v. 2z. Ned. li:;»»
Losca se Jumalaloin Isebel hueutti HERran Prophelaila/
otti Obadia sata Prophelaat/ ja kätki ne luolcjn/ 50 tänne/
ja 50 sinne/ ja Ml,z heidän leiwalla ja wedclla. ..KeZ.iz:
4. Nain on se Jumalinen Jonathan myös ilmoittanut Da-
widille/ «uinga hänen Isans Saul oli pytawa tappa handa/
ja senlahden myös neuwonut handa Varjelemaan itzeens / ja
pakeneman, l. Sam. 19: v. 2. Lc <eq. Ntjn myös lonachaan
Sisar Michel Dawioin Emända/ on lastenut hänen acku-
nanlapitzevlwos/ ja ntjn pelastanut Isans Saulin kWa.
V. 12. Näin oivat libelimeleck, ja Qecla-
lig, waricl.net myös Prophelaat Jeremiasi/nljncuin nahta-
wa on. ZZ. sc 40. Nain on lSodan pamies ipsias
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lerusalemls pelastanut Pawalin Juvalaisten kW/ coscahe
tahdoit hänen lappa. 2l>> v. zl. Samallamuoloon hän
auttanut Pawalita silloin/ cosca hän ymmärsi että muta,

mat ludalalsisi olit sadgtelluet wiens/ ja rpannoneet ettei hei-
dän pitänyt ennen syömän / eikä /uoman cuin he P „

»alin lappaisit/ja lähettänyt hänen Eolawakens cansa yöllä
Coesareahan/ Felixen Maan WanhinMan lygö. 23: v.
il. öc 22. säitten Esimerckiä tule myös m?wän seorata/ ja
vytä ntztä wialfomia pelasta Jumalattomain käsistä; Sllla
lvericoirat japettqjat et tule puoli 1Mn5.r121.55:
v. 24. Mitä Mme tahdom/ettci Ihmisetmeil-
le tekisit/ nqn tehkcim me myös heille. )MrK.7.-»l.
Multa jota en me takdp itzellem tehdä/ älkam si-
tä myös muitten tehkö, Sillä sen-
caldaisille lupa HERra siunaten ja elämän/ a-
lali ja ljancaickisest. klal. ,33: v. 3.o. 2. Hl caicki «vanhatkaan tawat ole oi-
kiat/ ja luwallljet: Juvalaisilla oli tapa, että heille piti
västettäman jpcu fangi jrralle pqasiäiseri; Waan se lapa on
ollut Jumalan käffyä wastaan/ joca tahto että pahantekijät
vita rangaistamqn. <3en. Z: v. s, Sentähden ei se myös
ole ollut olkia ja luwalliuen. Wanha on ollut Myös Phari,
seuM tapa; Ettci miehen oli luwailinen erlta wai-
moftans caickmaisten Syiden tähden: SM/sen
tawan olit he pitänyet jy liki aiastaica/ ettei kengäänol,
lnl asettanut itzeclw sitä wafioin; y>qan ettei se sopinut Juma-
lan Sanan cansa yhteen/ sencahren on myös Chrifiussen
perät pdiskieldänyl.
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wanhindens Sädyl/ ja lain vlgos eoimituxet lailla Christuz
Myös. ;.- v. sc lecz. Ntjn myös sano l Että
turhaan handä palwellaan/ opeltain sitä opelust/
joca on Ihmisien käffp. c. »5: V. 9. Semehden mei-
dän tule coelella/ ennen cuin «ne jongun wanhan tawanwah-
wana ja oikiana pidäm/ jos se tapa sopi Jumalan Sanan/sen P. Ramatun/ ja oikeuden cansa yhteen/ nljncuin meitä sijF
<ä neuwolaan: ler. 36-16. Mngäät teille/ kysykäät

catzocaat/ endlsitä teitä/ cuca olkia tie on fitll
te waeldacaat.

Ei pidä myös meidän caickia osiakaan lapoja ja Sätpiä
hpliamän; Silla monda asiala näky meillen vdexi/ senlahden
eltä me neästen tnndemaan oppinuel olemma/jotcaei cuilen-
gaan ole vdee. Näin Chrisiuxen oppi on näkynyt ludalai,
sille ftntähden ettei he ennen sijlä mitään lielänpel:
Mlkä rsi oppi tämä 0N i l^arc.»: la ätKe.
nis owat he Pawalin opin soimannuet vdezli/ cosca hän heille
saarnais Ewangcllumi lEsufefia/ ja ylösnousemisen cuollui-
sia. ,8. Sentahdenl Loetelcaat caicki/ja
pllMät se cum hywä on. ett. l. 511e15. z: V. 20.

4. On Pllalus efiellyt ltziens: Että hän on andanut
Khnsiuxen rnostltta ja pileatta. Siliä hän on luul-
lut sen cautta Cansan/ )oca ntjn syttynyt oli wihäfis Christu-
sta wastllan/ lepyttäwans/ ettei he enä watinuet handä
cuoletctta. Jumala oli ttstyn andanut Vcue. 2;:;. ettei luma-
latoinda / euin hawoia oli ansainnut / pitänyt sitten enämbi
lyölämän cuin hau oli saanut 40 hawa. Ia ApostoliU Pa-
»Me/ on nWkin M anneltu. 2.(H1.,1^24.W^an

Ohri-

111Ncliäs Saanis



Chrifiuren harvoilla/ ei ole ollut yhtään märä ; Ia nhn
on Prophetaan ennustos tullut läptelpxi: KyNdäjät owat
Minun Selkäni päälle kyndäneet/ ja wacons plt-
käxi welättyet. klkl. v. 3. Silloin owat mpss
MaanHerwn huowit ottanee lEsuxen Rastupaan; puetta-
nuet Purppuraisen Tapun hänen pällens; pannuet orian
tappuraisen Crunun hänen pähäns; andanuet Ruogon hä-
nen oikian käleens; cumardanueel polwians hänen edesäns/
syllestelleet/ japilcannuet händä sanpden: Tettve Illda-
laisten Dmingaas. IVl^rc. 15: 16. ,9:2. Ia co-
sca hän näin olihäwäisty/ on Maanherra wienpt hänen
wos/ candain purppuraisia Capua/ ja oriantappuraista Cru-
nua: ja että Cansaa/ olis stllengin armahtanut händä/ co-
sca hän nijn pahoin hänen cansans lnennyl oli/on hän armach-
telien sanonut: Katzocaat Ihmistä. Ia nijn ei ole hs-
ncs ollut mitään cauneulta/ eikä yhtään meille kelpawata
muoto. Lsg. SZ: 2. On tullut Myös täplelyfi mitä ksgl. 22:
7. hänestä oli ennustettu: Mnä olen mato/ ja en lh-
mmen/ Ihmisien pilcka/ ja Lansan ylöncatze. eec.
Mutta «i sekään neuwo ole Pilatusta mitään auttanut/waan
he on aina enäwmin ja mämmin hulanuet; NlstljN-Nau-
lltzs,- Jos sinä hänen päästät et sinä ole. Keisa-
rin ystäwä.

1.. c. i. Tästä me näem : Cltä stjnä cusa jocu tahto
lumalisna/ jaJumalan mielen jälkeen elB; Shnä Paha

Heygi Perkele herällä hänen jäsenilänsrplclävstamman/joto
ca nljtä Jumalista heidän lumalssudestans ppläwät estellä/
jaraicken pahulen hauculella/ntzncmn se Pilallesi jaludalaisist
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onkpua nchtaroa. E«ll»rmaiseH jot>ga Irmcila
lvedm paisumisella earotti/llz muma löpttvhurscasia cuincah-
dexen Sielua. ~ ?et. z. 20. <3cu, 6:7. Nyn wpös So-
domaas jaGomonas/ amoafians tolh huonee«s cansa/jon-
ga Jumala hawitvM cveNa anvoi EnZMns cantta vlwos
johdamla. l3en. 19.,?. P: Esaiaa myös surcuttele/ ettH
hänen cansafians on sangen hanvae jotcaktittäwäl Jumalan, 5
Mxtminä laiha.' Woi minua; SM
plöncatzoial ylöncatzowat/ plöncatzoiat ylöncatzo-
lvat. c. 24.»,6. Sen plche walitta myös Jumala saman»
Prophetaan caulta: Minä olen lapsia caswallanut/
i)a corgottanut/mutta he owat minustapolsluopu-
neet; Härkä lunye omista/ans/ ja Afi )sandäl,s
Seimen/mutta Israii ei tunne minua. Ia Cbnstus<sel Kosta Ihmisen poica tule lcheänekö hany-sco maan pääldä. Monda owat cutzumt/muttaharwat walltflt,
dän wlsu waanolla / ttlen me senwuoxi crfane -u seurasi, waicka heifq pn plscuinen lauma l-vc.
,2:z2. älä storajouckopahuleen. Vxoci. 2;: 2, Iaälä ripu kW vhttlsesä stansasa. 5/r.7>7. Slllä
law/a porm//a awqra s,e/ lple fadoMen

Q Q 2. Efta Chrlstus on fandanut Putpurcista ra-
pua/ karl g sentähden/ euin Ihmiset »aat-
mllans plpei'ewat! smtähden tule meidän myös lajia oppia/
«Alen me comle watetleq tähden. syr. n: 4. Tosin
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clmniallinen waatteen parsi/ itzecungin lilan ja sadpn jälkeen/
ei ole tzeMns laitettu. Josephilla owae olluel walkeee
Silckisetwaalleel/ jaculdakädy hänen caulaftns. (3en 4.:4?.
Idäisen maan Dwlningi on ihmetellpl C. Salomoon
ja hänen palweliains caunyta »aatteita. 2. eZr. 9:4.
e: 29. Cauntjl waatleet on ollut mpös Estherlllii NK.
5: l. donf. V. 16. Mardochatlla c. 3- ,5.
Danielilla e.;: V. 29. Ia Fumngaan 2.
8Zm.«;: v. 18. Ei myös ole kieltty waimojen
lifia waattcita canda / ja saunisia heitäns hywydella ja cau-
«iudella.». 'lim. 2.3. ?rav. z>: v. 22. Vsein puhutaan
myös P. Ramatus Juhla - «aatteista. 6en. 45: v. 2.

3.LZ. z: 22. ?121. 4;: v. 14. )ucl. 14. iz: KlglK. 22: »2.

sWaan cofca waalteNa plönpaldisest coreilla.w>ja ne pilä-
wat calltjla joidenga sätp/ wirca eli tila ei nljtä myöden,
anna/ nljsia puhutaan: Jotta MUINeN ollt silkillä wa-
letut heldäll täyty nyt logasa maata,
Httä Ziomn Tyttäret owat ylpiclt/ jakäywät K-
nos cauloin / kijluS silminä ja corjast astelemat
ntjncum jalaat sidotut olisit. On M OERra
tekewa' Zionin tytärten paat rupisexi/ ja HEN-ra on paliastawa heidän hapyns. N 3: «6. aäKn.
Mitäs/ smlahden/ coreilet sinä waiwainen tuhka
jamulda/joca et cmtengaan muuta ole cuin ilkia
loca elalM. »o: iv. Parammin ahkeroitze sijtä
MaK oM wanhurscaudcha puetcllu > Dsta Gelles wal-
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kiae waatlet/ joillas sinus pukisit/ ettei sinun ala-
stomudes/ jahäpys näkyis,- Ntjncuin Christus nenwa
iHoöicean Seoracunnan Opettaja, z: V. 11.

I« C z. O« meille myös Ma suuri lohdutus / ettei
Christus turhaan/ waan meidän tähteni ontaancaldaisiapll-
ka kärsinplj Rangaistus on ollut hänen Mlens/että meillä rauha olis/ja hänen hawains caulta
olemma me paratut. Ala. 53: v. s. hänen
waattens owst olluet ntjn punaiset/ja hänen puculis nljncuin
Wtjnansolcujan k sz.- 2. Hän 0N puettanut mei-
tä autuden waattella/ja werhonnut wanhurstau-den hameella, c. 6« io. Hän on sotcuuut wyna-
curnan vfinäns/ja elpMänLansast hänen can-
ftnS. c. 6;.- 2. Hän on ottanut Ruogon Mahan kate-
hens: Sillä; särjettyä ruoco el hän murenna/ ei-
tä sammuta suitzewaista kynttlänSydändärH.42;
3. Waancatzosenpuoleen/ jocaradollinen ja sär-jetyllä hengellä on. c. 66:2. Hän on candannt Orian-tappuraista Crunua/ ja sencaulta ansainnut meillecun-
niallisen waldacunnan / jacaunljn LrununHHr-ran kädestä, sap. 5: »7. Wn myös tehnyt mei-
tä 6uningol>l ja Papchi/ Jumalan ja Isäns e-
des. Hänelle olcoon ja Walva uancaic-
kisest t/ancatcklseen. Amen. ».- v. 6.

I" 0. 4 Jos sijs Christus on hawoilettu meidän pa-
hain tecoim lähden/ jameidän Spndiem lähden hosuttu.^.p 53. 5-
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5;: 5 Silla ei handä tarwittu omain Syndeins lahden,vh>
ramaan/ muut ylimmäiset Papit teit. Neb. 7:7.27.

ne vlcocullalut ja turhaan itze heilans
hosuwat. Laglm Papit wilesselit itzens weitzilla/ janasta
leilla/ että he weru tiucuit/ ja ei filtengaän tainnpet
siida palamaan vhreians. 1.KeZ. is: 28. Nljn myös he ei
taida piexemiflllans Jumalalle kelwala. Sillä; joshe s,
main hawains cautta taidaifil pahat lecons/ Jumalan edes
somilta; Nijn Khnstus olls huckaan cuollut ja ho-suttu. (-21. l: V. 2,. Tule fijs meidän lietä i mei-
dän rumijn on pyhcln Hengen Vempli/ ja että
me olemma calGa ostetut,- Oentiihden ett me
mahda myös tumistam suotta waiwaea / waan
paremmin cunnioitta Jumalata meidän rumisam
ja Hengesam/jolca Jumalan owae. <.00r.6i
V. 19. öl 20.

5. Cösca Pilatus jo istui duomlWuinM, / lähetti hänett
waimons sanoman hänelle; M finck mitään tee fille
Wanhurftaalle/ Mä minä olen pallo vneftni kcw
fiNyl kanäpclN haNM tchtetts. lonsatayvenPita/
<us wiela sijnakin on pylä.M händä päästä/ ja senlahven sa-
nonut Cansalle: Latzocaat teidän Kunlngastan:pl<-
täko minllN ristin-naulltzemall teidänLuningaan?
Mutta ylimmäiset Pc,pll wqstaisit: Ei meillä oleCuningal)/
man Keisari/ om pois/ rlstqn naulitze haM,

C. ~ «ulc c u!-k.ii, Jumalisten AwloMlestett
oppia/ että «M lommoin oi/ samllU Miehläns wMa. ,<
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Li m. 2: ii. Cuitengin laitatvat he Miehiäns neuwoa/jaheil,
lemuisiutta hiliaisudes / mitä heieän wircans waati/nijsil a<
fiois cuin sopi. Ntjncuin tämä PilaluM ja Ksbalin G
mändä I. 82lt>. 2j:z7. ölval tehnptt. Ia Priscil,
la on opettanut Mollota, iB.- 26. longatähden A-
postoli cutztt hänen MttajaMs Z.CHttfiuxes. «.vm.is:;.
Senlähden ei mahda Miehet Waimöjens «euwoja ja Sa-
na peräti plöncatzo/waan toetella mingäcalvainen se olis. Jollei
iAbWhaM olis ottanut Emändäns OaMN neuwo/jaaw
NUt Hagarita Ismaelin poicans cansa/ pois tykoäns; olisls,
wael tehnyt hänen awiopojaallens Iftchille pation wärpttä/
Sillä; hän tuli eylyxi mieheni/ /a hänen tätensoli
Mlsta wastaan. (-en. l6: t2. c< 2U 10. JolleiIftck
blislähetlänpl lacobitaMesöpotamiaatt/Rebeccäatt E-
wandans nettwon jälkeen; W tosin olis Esau murhannut hä-
nen. Qen. 28: i. Ia jollei losias olis ottanut Prophelissaan
Huldaan oppia; «tjntolisefi ei hän olis tnlllit rauhas hautaan/
eikä wälltänpt sitä onotlomulta/cuin Judaalle heidän wiera-
fien lumaldens palrveluten tähden tapahwwa oli. KeZ.
22: v. iB. iin Jos olis ciiullui mitä
ttW / ei hänen olis nHn pahoin sopinut, i. sZm. 25 v. 38.
Jos Pilatus olis mpös ottanut warin EmändänS kälkystä/
ei sumsaan hän olis Chnstusta sptlsmälä dUoMinnue. Mi-
tä sijs »vaimot Miehillens neljwowat/ sitä enin ppha ja lu,
Malinen on/ Ntjn altaat plöncatzdco sila. lZillll WtllMo
ott heidän elamclns cllmpani/ johon he lijtolla si-
doit ltzens Wnt. Sentatzden carttllcat teidän
Hengen/ jä MM kengM tatzoco ylön hänenp H wca-
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racasta waimons. Jumaliste wai-
mol/ei mahda myös miehillens anda paha Nkuwo / ellei he
ftncaula satais heilä ynnä itze cansans wahingoon/ ja
?een; nllncuin Lalllmoon waimot hancuttelit heidän Her<
rans Epäjumalan palwelureen. .i. Z.eZ. n: v. i. 2c lecz. I<,
Iftbel saatti Miehens C.AHabIN cukifiamaan HER-

«n alttarit/ jasurmamaan hänen Prophelans. i. Z.eZ. 21:25,
?ttln myös se julkinen portto Herodias/saatti Herodexen
andamaan tappa Johannes Dstajan.KwrK. 14. v. 3.
Nämal waimot ja näiden caldaiset/ ei ole heidän Miehillens

l. cor. >,: )7. ?ro. il: 4. M lloxi/ 25: 2.

Mutta pikemmin Lyr. 2;: 25. ja Murheeni, v.iz:
Senlahden: Nljncuin jhminen el pidci andaman
wedelle sia: Mei pidä myös miehen salliman sen
ealdaiselle waimolle htinen tahtoans. v. 34.

1.. (?. H. Että Pilalleen Emändä sano palio vnesans
tarsineens Christu/en tähden; Stjtä me naem; Etteicalc-
fi unetkaan ole turhat ja lailettawat. Sillä mu<
tamat vncl owal hlönl«oNNollistt/ ja tulewst:

». lumalalda/nlzneuin meille sijtä on monda jalo Esi-
merckiä. Toisinans Jumala, peliättä vnesa ntjtä Juma-
lattomia/
Min Emännän lahden/ ettei hän olis häneen ryhlynyt.Qen.
?c>. ;. Toisinans Jumala nljtä Jumalisia vnesa lohdutta/
ngncuin hän lacobitakin lohdutti/ ja luvais wariella händä
cuhunga hänen ikänäns piti joutuman, (ien. 12. Ia Jose-
phia: äl<i pelkä ottaxes Mriaal puollsolas tvgös.

118 Chrifiurett kärsimisestä/



!: 2V. Toisinans Jumala neuwojaopetta
silci vnes/ cuinga heidän M itzens käyttämän/ntzneuinntl<
stä jdäisen maan Wisaist >Michist/ joita hän vnes kielsi pa-
lajamast Herodefen lpgö. ,2:12. Ia Josephisi/jota
hän neuwoi pakenemaan Egyptin v. on nahtäwa. Toi,
ftnans Jumala vnes ilmoitta/ sekä/ jhmlsten lulewal-
stst onnest/ Nljncuin Josephille hätien tulewaisesia cun,
niastans. <3en. 37: v. 7. sc 9. Ia Pl>iraon Juolmnlafki-
alle/ että hänen ptti tuleman jallens endiscen wlrcaa«s.c 42.
v. 9. Sekä: WahlNgost / MncuinPharaon leipojalle/
että hän piti ripusiettaman hirsipuhun / la linnut piti spss
män hänen lihans v. 16. sc leq. NG mpös mmsta a-
sioist; ugncuin Abrahamille sijlä tulewaisefi Siemenesi ;

(sen. 15:4. Pharaolle nljsiä 7 laihasi ja lihawasi wuodest.
<3en. 4!: 1/. Ntjstä neliäsivan. 2: Z7. Totstnans Jumala/unen cautta/ kehoitta jh-
misiä tekemään suuria/ ja Mia tecoia: ngnemnM
deonin lyömään 7: ,5. l^oifinans
ilmoilta hänen salaisudens / ja aicolmlsens/ nq.
den cautta; nyncuin hän Jacobille ilmoitti Chrisiuxen lihaan
tulemisen/ ja että sen cautta piti siunaltaman caicki
nat maan pqällä. (?en. 28:14. Mistä /ja tämän ealoaisist
vnist/ puhui HERra baronin ja lpgö; Hysjo-
cu on teidän seasan HERran propheta/minck
HERra ilmoitan minuni hänelle näpsii/ja puhut-
telen hckndci onesa. NIINI. »2.6.

2. Tulewäl mpös plönluonnolliset vne< Petkelelda /
joca ngtä ihmisien etten vsein wttä ja ppptä njden cautta vsco-

sia
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fis exytta/ ja saalia eadolureen ; nämHl owat perät wahin-
golliset/ja laitaan nWä vnist/jolcalumajalda lulerrat crojlla stj
ta että se »viekas Hengi nidencautta meitä poisercanei
maan Jumalasta/ ja tekemään hqnen kästpiäns wafiaan.Sillg
sijtä me tunnemmq totuden hengen/ja erhetMN
Hengen, i. K. 4: 6. Sentähden ei meidän tule
gään nW lucua pila/tze oman H E Rean kässpn jälkeen:
loSpropheta eli vnennäkiä nouse teidän seaftn/ji;
anda teille merkin eli
ihmetapahtu nqn/josta hän puhui sinulle/ sano-
den: fäykäm ja noudaltakam Meraita lumalna/
loitta et le tunne/ ja palwelcam heitti. Nczn ch
ftnun pidä culeman sen Proph. eli vnemMän sq«
noja. i)em- l3i ». Ia Jumala anda stnealdaiset ainoa,
stantz lapalHlUwa / stkä meitä/ jvs me caikesiq
Sydämmestäm/ ja Sielustam racastam händä. v, 6. sekä;
Hllej sen caldaWa PrHphetajlla olis yhtään estelewvst/ellei
he ele Ehristuren palle pssonuel/ jonga lumaltlden rpoiman
he ntjsakin ihmeis/ cuin he hqnennimehens/Jumalan sallimi-sen caulla lekewäl/ kyllä nähnyet owat; llekä: Ettei he)
ractautta totuden puoleen ottaneet/au.uaxi lullqs
Jens, iSentähdm Jumala läheltä heille wäke-
wän echelyxen ettq hewalheen. yscowat; että ne
caicki duomltaisijn/jotca ei totuutta vscyneet/waan
lvätyteen suostunut. 2. 2: :o. sä »3.
Multä paremmin IMalalH hartaast rueMa/että hän mei,
«äwariells sen cawalan hengen peloilta ja juonista; SIMM
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P. Engells olcoon aina minun cansani/ alkcön
cungaan minusta luopucö / ettei se paha inhotti-nen minusta mitakcian woittais. Amen. Muta-
mal vnet owal myös luonnolisct/ ja tapahluwat <«. Lx ak-
feÄione curponz, tcmpsrgmentc, öc Kumorib. sen-
jälken cum jhminen on llwnnosians. Senlähden ne cuin luon-
nosians owat murhelliset/ ne vneMwalwpss
murhellisist asioisi; ntjncuin/Luolleista/ PimeUlstä/Aelwellst/ elc. Stztä wastaan «e cuin owal sgogvinci /

ja luonnofians iloiset/ne näkewät mpös iloisila vnia/ ??. lall-luja/ cuin owal lucnosians cno-
lerici / cuiwat jakiuckuiset/ ne vneruwat cuiwist asioisi: nHn,

sta? Sila wafiaau ne cuin owat kKleSmgtici, ia wetiset/ne
vsiamwast mpös vnefuwat märtjsia cappaleisi; nljncuin
Mesistä/ Sateista, ett. Npt ntjncuin jhminen naisia
vmsta/laita lulla »cl coZnitioncm luV complexioniz, ja
ymmällä mingäcaldainen hän on luonnostansa nljn ei ole
Mpös namälkaän peräti turhat /ja plöncatzotawat. /?. Tapah-
luwat mpös luonnolliset vnet / nytten ascaritlen ajallelewisisi
ja muisiullelemW/cujn jhminen paiwällä on ercsans pilänpt.
V. KmamieS pstammast kirioista/ So-
tamies Sodista/Kauppamies nupeista elc. ??ä-
Mät vnet owat peräti turhat/ ntzncuin sen jocapaiwämencocl-
telemus kpllä osotla; StUä z Isowainen MieS on vttl-
sans/ syöpänans/mutta hertiltytlns on hänen sie-
luns wlelci tyhiti,- janowa mies on jnopcmans/
mutta herattytills on han wolmatom/a /aloisans.

Q Us,.
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Ll2. 29: z. Naista puhu myös 8y«cli: loca vnia tot-
tele/hän rupe wanoon/ ja etzi tuulda ottaxens
kl/nni/el vnet ole muta/enin cuwat ilman olendo-
ta. c.34:2.A5. Vnee peltäwät monda ihmistä/
ia se puuttu ncjldä joeca siehen rakendawat. v. ?^.

I»82lomon Saarnaja: Luft palw VNia ON/ sijNck
on turha meno/ ja palio puhetta/ mutta pelka si-
nä Jumalala. Tccl. 5:6.

I<. c:. ;. Tule meidän erinomaisesi
<en me Pawilaij??n eansa/ el'ämbi joitacuila eoiwo>
eli odots ; Silla ehkä Jumala sijna V. 5. puhui hänenPro>
phetains cansa/ näpsä ja vnesa. dlum. 12: 6. longatah-
den myös sencaldaisten nakpien plgosloimitus oli erinomal>
nen lahia/ jolla Jumala mulamat lahjoittanut oli/ntjncum
Josephin <3en. 40: v. 12. Lc ,z. c, 41:15. ja Danielin c. 2:

Cmtengin ci ft cnainbi nMi ole; Silla/Humala plp
mumen vsem/ ja monella muoto IstilePw-

phelain cautta/ mutta näinä wlmeisilm pälwma/
on hän meille puhunut polcansa multa. Ueb.»:,.
Hän on meille luiiut lilmalalda Opettajan.)oK.
3:2. Sentahden eulc myös meidänainoastans hän-
dck cuulla. 17:5- MM on Moses ja
Prophetaat/ culcam heitä. »6: Ntjncuii
Hebrerem Epistolaan klrioittaja meiea sichcn mana: Olcat
teidän opettal!len mukaiset/ m seomtcaat heitä.
c. 13: v. »7.

Toinen
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loinen Osa.
Cusa edespatinaan . Fmnga Pilatus on Khristly-cn
kuolemahan Duommnut. Tafia puhu Ewang. ja sano:

I. Htttl PllalllS on pesnyt kalens hansan edes:
Costa Pilatus nakt/ ellei pxikään neuwo cnämbi auttanut/
jolla hän tahdoi Christusta päästä; multa aina enä huhu tu-
li/ on hän istunut Duomioisimmelle/ joca on cutzuttuQrN.
caan kielellä LlthostroWS/ Hebreafi Gabalha/ se on/
kireistä corkialle rakeltu paicka/ ja sijnä ottanut wellä/ ja
pesnpt tälens Cansan edes/ sanodcn: WlatotN olen MMli
tckman Wanhurscaan wereen/ catzocaat leitan:
S»Uä osotladen että nljncuin hänoll ennen pptänpt häntä
wialomudens lahden päästä/ nHn ei hän nytkään tahtonutsu,
<ä otta/ waan caiken spsala Juvalaisten selkään/jot,
<a hänen Chrifiusta wiatoinna duomitzemaan watinuel olit.
Ia ntjn ilman epailemät oli tekewanans sen lain jalkren/cuin
Jumala tietämältömäst miestaposi oli andanut / ja käskenyt
wanhimmat Caupungeisi pesemään kälens yhden nuoren leh->män päällä/ ja sanoman: meidän kätem latä wer-
ta wuodattanllet/eika' meldänsilmam fita nahnyet«
Ia ntjn he piti oleman pelastetut sijtä weresta. vcus. 2,. gcl
10. exclus. Multa ei se ole Pllalust mitään auttanut ;

Sillä hän lietens ja omatundoons wastaan tuo-
mitzi: ja se peseminen cuin WanhaHTesiamcndls cli tapana/
ei ollut muuta cuin ennustos ja vlwoomakue / Lhlistu-
Xen wercn woiwasta/ stjnä Vdes Testamcnris/nljncuin se
lMelään/ tteb. 9: v. u. öl

V callll'

123NeliasSaawa.



cauristen taicka wasickain weren / waan oman
Werens cautta on mennyt pyhään/ ja qancaic-
kisen lunastoxen loynnyt. Sillä jos härkäin ja
cauristen weri/ja prtlscotettu ehkoisen tuhka py-
hittä saastaiset lihalliseen puhtauteen 5 cuinga pa-
llo mämmin Lhristuxen weri/ joca itzens ilman
caikela wiata tjancaickisen hengen cautta/ Juma-
lalle vhrannut on'/ ptchdistaxens meidän oman
tundom cuolewaiststa töistä/ eläwätä Jumalala
palwelemaan. Tästä stjs me taidam päällä:

1.. c. l. Vastaan nijtä Pawilaisia / jotca Wihkiys
wecten/ ja vlconalsten pesemisien cautta lulewal tulewans
puhdistelet Synnistä; Si!'ä: ffhrisiuren
weri pese /a puhdista meitä talkista mcioätlSyn-
NlstätN. i. I<)K. u 7. A täsä Vden Seo-
racnnn.w/ ei meillä ole m »Ma puhdistos «vettä/ cuin

sten Sacramrttti/ joca on ftn vden Syndymisen
peso / Pyhän Oengen vdlstoxcn cautta,- longa
hän meldän paallcm I. meidän Wa-
pahtajam cautta / runsaasi wuovaltanut on/ että
me hänen armons cälltta wanhurfcaari tullsim/
ja ijancaicklstn cläman penZilsc/l/ toiwon jckkeelz.
'Cämä 0N totinen tosi. v. 5.6. H7.

L. 12.2. Eliä Ntjnaun ci taivÄ toisen vscon/
eli hywyden tähden lulla aulu <rl; Elliä/ Wanhmscas

one-
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on eläwä vscostans. N3b. 2: 4. Ntjn myös ei ken-
sään toisen pahain töiden lähden duomita/ eli toisen tviat-
tomuden lähden ole wapa Senlähden myös Pllalus ynnä
ludalaisten cansa/ on ChlistuM cuolemahan wicapaä. Silla:
ft Sielu joca Svndiä tcke/ han pita cuoleman.- ei
pojaan pidä candaman Isäns Syndi/ eikä Isän
pojaan Syndi: multa wachurscaan wanhurstaus
pitä hänen ttze palläns oleman/ ja sen wäran pa-
huus pitä hänen paallatts oleman.

11. Että Juvalaiset owal ottanuet calken syyn
ltze paalletts. Että he olisit sittengin saanuet Pilaluxen
duomiZemaatt Chrisiusta/ sanoden: HänenWereNslUl-eoon meidän/ ja meidän lastem päälle.

1.. c:. i. Täsä nyt vlOosmalalclaN Wten lumalallo-
mitten lnondo/ ettei he ennen anna itzellens yhtään lepo eli
tauha/ cuin he ne Jumaliset petäli saisit ja hawi-

maasta heidän muistons/waicka se lapahduis heille su,
timman wahingoxi ja waraxi; ludalaiset/ ennen cuin he soitsen wialloman lEslyen eläroän/ ennen he tahdoit että hä-
nen wialöin werens piti tuleman/ heidän/ ja heidän lastens
palle. Sencaldaifia wielä nyt/ sen pahembi/ lsylaan masl-
masa/jolca nljncuin L52M5 heistä todista; Owat NWtUIN
lainehtima meri / joca ei woi lywendyä / waan
hänen aldons heittämät logan/ja mudan. 20.

Heidän jalcans pahaan/ ja owat nop-
sat wuoddatamaan wlatoinda werea/heidän aja-
loxensontusta/ heidän ttenson wahingo jahäwt-

Q T lys.c.
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tys. c. 59: Zoca sitä tietä käy/ et hänellä ole ikä-
näns rauha. V. 3. Ia tämä heidän lewotlomudens on
mcrcki siehen/ ettei he myös muilda Hallila/ cuin silda le-
wollomalda Hengelva/ ymbärins käy maas/nG-
cmn kiliuwa Lejon/ja etzi kenen hän nielis. job.»:
7. i.
maan rattina/ja walwomaan. v. 8. Ia Pawali: Httä llyt
on aica vnesta nosta / yö on culunut/ ja paiwä
onlullut/sentähden hyliälkämplmeyden työt/ja pu-
kekam meitäm walkeuden Sola aseilla. Kom.

n:
I. C 2. Tule meidän tästä oppia /etten me ludalaiZ

sten Esimerkillä/ ole ntjn picaiset sadattelemaan meitäm/mw
dän lapsiam/ rhstam ja caluam/ ja nhn annais meitäm sekä
sielun / ruumtjn/ että myös tawaran cansa/ Perkelen huoman
ja halduun. Goliath kirois Dawidila hänen lumalillens
caulla / ja Jumala andoi hänen Dawidin käsijn. 1. Lam.,/,-
43. K 49. NgN Myös äimei: Vlos/ Vlos tättNe/ si-
na wericoira/ sinä Veltalin mies. 2.Bsm. »6.-
Ia ftntHhden ei hän wienpt harmaita carwojans rauhas hau,
taw. l. KeZ. 2: 9. 4!- 43- Mitä paha on Juvalaisille
heidän sadalu/cns luottanut/ on se nahtäwä rlgl. »09: v. 6.
K scq. icom v. »7. sc 18. Han tahdoi kirousta saa-
da/ sen pitä myös hänelle tuleman/ ei hän tahto-
nut siunausta/ sen pitä myös hänestä cauwas er-
kaneman ett. Tuilengin on Jumalan armo heisäkin ol-
lut ntln wäkewä/ että psial heidän jälken tlckwaWans / on

tullut
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tullut kaatoi ChristuM vscoon ja tundoon; nijncuin Apo-
stoli P. Pawali/ jamonoa 1000 muuta ludalaista. 5:
v. ;, c. 21. v. 20. sc 39.
Walttäkam sentähdcn sencaldaista sillä: Jocctt-
nen (Uin sano welieens Tyhmäni/ hlin on helwe-
lin tulen wicapää.
Lihan lyöt owat julkiset/ nijncuin on HuorullS/
Salawuoteus/Pahansuomus elc. Ne cuin sencal-
daista tekewät/ei pidä Jumalan waldacunda peri-
män. Qal. 5: IZ.
UI. Httä pilatus on päästänyt Barrabaan/

ja duominnut ristin - «aulilta t Ia ntzn
andanut sen weren wuodatetta/ josta hän itzevsein/jawielä/
ja wiela duomioistuimcllatin on todistanut/ Ettei hän yh-
tään pahuutta ell wica hänes löytänyt. Näin on
hänpahantekläin caldaisexl luettu, kl».«: v. l-. Wa,c-
fa ei hiines yhtään pahateco ollut/ntjncuin Pelari sitä.soiM

kielsitte sen pyhän ja hurscan plla-
luxen edes/cosca hän duomitzi että hän piti päästet-
tämän/ja anoitte teille» murhamiestä annetta. KN.

L. c. Tämä olcoon sanottu caikillelumalistlleWalda,
miehille ettet he tencngään mielen PilaluM
eansa/anna wuodalella wialoindawerla. Pharao eilacatl-
nul HERran Cansa ennen waiwamast/ cuin hän tuli caiken
Solawäkens cansa punaisen mereen.Lx.,4:2B.^^
ilndoi l,ppa HTRran Papit/ kttsSeidsnksttNsoli Dawidin

cgnsa
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cHnsa/ ja wainois heila nhncauwan/ että HERra andoi hä-
nen langeta omaan Mieckasns/ ja caicki hänen miehens sinä
patwana.l Bgm. 32: ,7. c. z>.;: Cosca ei tahto-,
nut luopua Wtjnalarhafia/ jongahän Isäldans perinyt oli/
toimitti Isebel nyn että han kiwillettyn cnoliaaxi. «. ».eZ.
21: v. 7. öc seq. Sentähden Jumala rangaisi hänen co--
win/ että coirat söit hänen lihanslesreelin pellolla. 2. «.eZ.?:
v. z;. Min HERra costa nijlle/ jolcaowat wal-
mtjt wlwdattamaan wiatoinda werta/ joca huuea maasta hä-
nen tygöns. (?en. 4:6. 6.10. H ERra pyhkl
heitä poA wihasans/ ettei he oliscaan/ ja ymmär-
räis Jumalan olewan Jacobin haldian caikeft
maitmasa, scw rsai. 59: 14. Luusi on joita YEr-
ra wiha/ ja seitzemäs on cauhistos hänen edesäns;
ylpiät Silmät, petollinen kieli/ kädet jotta wuo-
dallawat wiatoinda werta. ett. ?rov. 6: »6. Nyt
le Luningaat sijS ymmärtäkäat/ja maan huoma-
ni andacaat teieän curilta. Palwelcaat
ra pelgosa /ja jloilcaat wapistoxes. Andacaat
suuta pojaan/ ettei hän wlhastuis/ ja te huckuisit-
le tiellä; Sillä hänen wihans sytty pian. Mutta
autuaat owat ne Ma hänen vscaldawat, rkl. -.-

V. II». 26 Knem_».
Paalöxefi«on meille tästä suuri lohdmos? Fhristus ei

Kän kellengään wärytta tehnyt eikä petosi ollut
hänen suusans. Mutta tahdot hänen NM

piestä
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piestä Sairaudella/ että hänen tundemiseus caut-
ta / hänen wanhurscas palwelians monda wan-
hurscautlais: sillä hän canda heldän Syndms.
Llg.;;: V. 9. öe 1,. Senlahden: Kljtelly ottoon IV-
mala/meidän HERran I.
piuden Isa ia caiken lohduloren Humala / joca
meitä lohdutta caikeS meidän waiwaftm/ että
mekin taidaisimma lohdutta ntjtä/ jotta caicklnat-
ses tvaiwas owat/sillä lohdutuxella jolla Jumala
meitä lohdutta. Slllä ntjncllin kärsi-
misesi/ on meille patio,- nijn tule mellle myös pa-
llo lohdulost KhristuM cautta. 2. dor.»: v.34. öcs.

LhllstuM karsimisesi/ Wljdes Saarna.-
Cusa Edespannaan:

ismnZaKristus onRisimttaultttu^
N Mltlck ttzlisnl pitänyt teidän seasan/ NM-mlnä olisin jotakin tiennyt/ waan aino-

astans lEsuxen Lhnsiuxen/ ja sen ristinnaulilun.
~ Cor. 2:2. Joilla sanoilla Jumalan waltttu ase P. Pa,
wali 9:»). ticttäwäxj teke/ mlsta itzecungin Chrifiilptt
tule cmmmD ltzens ahkewlla/ ja nnsä se oikia ja patas nGsaus seisoi Ei colrels ja cawalow Sanois/ taicka caUl-
nisteluis ju<uis Ibmism wisauden jälkeen; »aan lEsuM
C» ristinnaulllun tunnesa. Oppi toftn/ yionjnqjsien asiain

R liety
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«elo/loimi/ ja ymmärrös/ ne owat nljn suuret Jumalan lah,
iat/e«ä caicki mitä Ihminen hanellens toiwo/ei ole heidän
wettaisens. ?rov. 8: n. -

lö.paldisen lEsurenChristien tundemisenwcrrafiwedellä-wät. SiUä; Ei ne ole pysywatset/ mutta huckuwat
». dor. 2: 6. longalähden myös Apostoli/ waicka hän oli
hamaan colmandeen Taiwaseen plöslemmattu/ ja erinomai,
sella wysaudella Jumalalda lahioilellu -. lUor. 12: 2. On stt,
tengin hänen HERrans lundemisen suhteen caicki wahingo,
z-i lukenut/ jaraiscana pitänyt. ?K,l. z: z.
mala sijlä itzempos neuwo: Macin Wljfts kerstalw
wljsimdestans; Waan joca tahto kerscata/ tM
kerscatcaan fijta/etla han tietä ja lunoe minun/et-
ta minä olen HERra/ joca teen iauplllden/olkell-
den/ ja maan piialla. ler. 3:2;.

Ia tämä' on llancaickiuen elamck/ että he sinun ai-
noan totisen Jumalan tunoisit/ ja jongas lähetit
lEsiixen Khristuxen. »7:5.
Waan e«en me tätä Jumalan Woiina/ ja Wljsaulta/ ntj,
den cansa jolcacadoletaan hullulena pidäist; mutta että mekin
<amän ristinnaulilun JEftxen oikein tundisim/nyn että hän
olis meille jolca autuas lulemma/ Jumalan wäki. 1. cor.
»: >3. SeNtähden tule meidän ennomaisest tätä seorawaistch
Cappalelta ChrlstuM, kärsimisest/ caiken wireyden cansa tut-
kia/ joja meille opetetaan; FlllNga Shristuxen RlstlN-
naulttzemlis on tapahtunut.

1- TX u 5 - v.51. 3ä 45.
g)Scowalj?en Ija patnarcha Abraham/cosca
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hän HERran käskyn jälken aicoi poicans Iftchin vhraea
polllovhrifi, on hän sälyttänyt pclttorhrin halgct Isachin o,
maan selkään/ ja itze ottanut tulen ja weitzen kätcens/ ja
wienyt hänen cansans Moriaan wuorelle/ ja sielä lahwnue
hänen teurasta/ jollei hän Engelildä Tmwast olls tullut estely-
fi/ ja sinne on heitä seorannul Palteella. leq.

löca Historia on ollut W. T. sangen jalo Esicutra
ristin.naultzemiseen ; Sillä «. Jumala ei ole ainoa-

fians yhteisesi kieldänyl tappamasi/ mutta myös erinomaisesikastcnyt ne euoleletla/ jotca heidän lapsians Molkchille vh-
rawal.
sencaldaisel rhril peräti poieskiclda/ ntjncuin nählärräen.
?sal. >O6:v.z/. koisia scora ja on afaleldafra/eltä
sachin vhraminen on oinoasians ollut y<ri ennustos Chrifiu-
/en vhramisefi ristin päällä/nyncuin Hebrerem Epistolaan
kiriolttaja myös sila todista/ ja sano: «Alta Abrahamon poicans Isachin hänellens ottanut, c.
n: ly. N. Chrisiu/en joca meidän Spndiem täh-den piti vhrataman/ ja colmandena paiwana jällensseman.
jalosi loinen toisens cansa phleen; Siliä
Isällcns culiainen ollut/ ja candanut ne halgot itze selasans?Monaan wuorclle/ joiden palla hänen HERrclle polllcvh/
rixi piti vhrattaman ; niju on mpös Chnstus hänen Caiwal-
llselle Isallens/ haman listin coulemaan asti culiainen oM.

2: 8. Ia candanut oma ristians paacal'oin paickaan/
johongahänon naulittu. Eitalikin »njnculn "jsach ei ole can-,
danut caiclia polttovhnn «lula/ multa Abraham ow /
iye ottanut käleens lllliN ja wcitzen; nljn mpös cosmChrisius
on ruwcnnul tijiins alla waspmaan / olrat lutalaiscl/ jctca

R händä
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händä tistmnaulilta vlgostalutit/watinuetSiNoninKyrenist
candamaan jäliesta hänen ristians/jaamtamaan händä/nHn-

on nähläwä. 2;: le^^bMM^i^e^UMl
ynn poicans cansa vhramaan HERrallc/

»nutta heitä on seorannut myös pHlweliat-,; Samalla ta<
»alla on Chrisiusta storannut/ paitzi ludalalsia jotca hänen
Mnnaulitzit/ suuri joucko C «nsaa / ja wuulamita Jumalisia
Waimoja/ jotta itkit ja parguit/ joiden lygö lEsusonmpös
puhunut: lemsalemln älktUt minua
itkeko/waanitkekaat/itze teitän jateldan Lapsian. ic.
WHmeisexi nijncuin Abraham on sitonut poicans/ ja pannut
Alttarin lMoin päälle; sillä samalla hetkellä on HERra

hämllc vhrin/ ja Isach on pääsnpt -elämään; Ntjn
myös Chrisius on rifiihins kljnni naulittu/ ja punnpälle cah-
den pahanteklän keffelle vhrattu/ että me Spnnisä poiscuol,
luet eläisimlne Wanhurscaudelle. i. ket. 2:24. Ia ei aino-
nossians rifiinnauliltu/multa päälliseni pilcattu ; Sillä caics
ki jotcahänen näit/ häwäisil händä/ warisielit hulians/ japää,
täns pudistit, rkl. 22: 8. Ia sitten cosi a hän hengens y-
lömmwi/ kirjoitit hänen Syyns pääns päälle: I
Nazarenus Juvalaisten Ammgas.

I. Ahristuxen vlgoswtemlsest ristlnnaulttta.
li. rlstmnaulltzemlftst/ ja mmgahan

rlstmputlsa on pilcattu.

Ensimmätses Gsas
Tulemeidän wanolla;

i. Paicasia/susta Khnstus on vlgostalutettu.
n. Ie-
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N. Jerusalemisi joca on ollut Jumalan oma piZl. 46: 5.
Ia Pyhä Caupungi. 4.-;. losa oli HERran tuli
ja tottoi. Lla.;,.- 9. losa saarnailen cunniallisel asiat
z/.-z. lonaatähden myös nli ihminen jocatvuo<

s, siehcn cokoon/ khttämään HERran nime. rsgl. 122:;. Ig,
l>än ntjncuin CbriNus oli liki neliä päiwä en,
nen surclla riemnlla wasianoletlu/ ja weisatlu hänelle cunniari

118: V. 26. Psalmista: Hosianna Dawtdin pojal-
le ; ktjtetty olcoon se cuin tule HERran nimeen/
Hosianna corkeudes. iviack. 2».- v. 9. Ntjn hän
nyt täyty sijla surella ja pilcalla vlwoskäpda.

joca hänen päälläns oli. Qen. 37: 2;. mpos ne
malattomat ludalaiset owat risuncet Christuxen paäldä sen
purvuraisen Capun/ jolla he ennen hänen PilatUM edes o,
ltl pilcannuet/j? pueltanuet hänen omljn waalteisijns/ että
hän/ jonga muoto jooli peräti muuttunut/ ja jonga caswo oli
taonans häpiatg/ ja 01l joutunut silläkin tawalla welljtlens
mucalaiftfi/ jaoudoxi äilins lapsille, rlgl. 69: 9. piti sitä
parammin Cansalda jällens tultaman/ hänelle
häwäisiöM.

-1., O. Tasta Chrisiuxen vlwoslählemisest omasta Cau-
pungisians/ on meille.- i. Jalo Opetus , Että nyncultt
hänen ontäylpnyt jätta Laupungins/ja vlcona ponista kär-
siä ; picä myös meidän menemän! hänen tvgöns vlwos
leirisiä/ ja zattämän maalmalliset Caupnngit ja asumasial;
Sillä tämän «mm, maalmollinen huone purjclaan 2 cor. <.-

~la Jumala/jonga halius on elämä ja cuolema. Bgp. 15: «z.
VN märännyc hänen elukans. -
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mat läylp lääldä vlwoskaydä/ ntjn pian cuin he syndynpet
on tähän maalma<in/ Dawidin poicaisen Estmerkilla.2.Bgm.

v. >z. Mutamat sawal lälä olla ainoastans mutamat
cucaudel/ että he plsscaswawal ntjncuin plandut/ waan pian
pois raukewat. )ob. 14: 2. Nljncuin lapahdui Jeroboaminjalle. i. KsZ. 14: >/. Mulamille suo Jumala tämän olon
mulamm ja päinchi/ ntjncuin stlle nuorucaiselle Ey«
lhychille. 22:5. lairuxen Tyttärelle. Luc. 8:42. ja
Nam Caupungin testen pojalle. Luc. 7: 12. Mutamat
anda Jumala elä miehillliseen ikääns asti/ ntjncuin
nin. 2.Bam. ,z: 14. Mutamat wanhaxi ja ntjn-
cuin Abrahamin. Qen.2 5:8 Isachin. Qen. 3;: 2Y. ja Ja-
cobin Qcn. 49: V. ult. Multa ei yhdelläkään ole täälä wah-
wa asumasta, l. Car. 4: n. Waan caickein täplp eritä
tääldä-

Jos sijs ei meillä täällä ole yhtään wahwa Asumasta; jos
me olem täällä caicki mucalaiset ja oudot. ~ kargl. zo: i;.
?sul. 34:14. tule meidän otta stjtä wtjsu waan/ että
me taidaistm walmtjn olla/ cosca Jumala tahto meitä täälda
poiscutzua/ ntjncuin Christus itze meitä stehen neuwo
24: 4!. 2;: lz. Luc. 21: ;6. joca lapahtu erinomattain
loin/ cosca me mielcm johdatam; <«. Että meidän pltä
kerran ajaallisen cuoleman calttta tälda pois läh-
temän ; sen jälkeen cuin Sprach meitä opelta: Mta si-
nä lkänans teet/ ne/n ajattele loppua/ ja Nljn et
sinä coscaan Syndiä tee. 5/r. 7:39. Tätä on aja,
lellui HERran Mies Moses: HERra opeta meidän
ajattelemaan että meidän cuoleman pltä/ että me

tUllflM.rs3l.9o. 12. Tätä onmieleens
johdat»
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johdattanut mpös HERran Prophela Dawid: HERM
opetta minua että minulla on loppu/ ja minun e-
lckmallam on mitta/ ja elta minä erkanen taalda.
llal. ;y: 6. jaApostoli Pawali: Mlna halajanMl-
da eritä /ja olla Shristuxen cansa. rKil. n 23.
/?. Losca me teem yhden oikian Synnin Falunill-
een Malla ajalla/ ja emme lyckä meidän parannösiam
yhdestä päiwäfiä/ ntjn toiseen/ ellei hänen wihans joca tule
nopiast cadotais meitä/ ja cosiais meille. 5:B. jacuo,
lema tulis silloin cosca me wähimmän händä muistelem/ ja
lemmais meitä pois pahalla ajaalla/ cosca se äkist tule meidän
paällem nijncuin linnut käsitetään paulalla. Lccl. ?: ,2. Stj-
lä neuwo meitä Sprach ja sano: Älä calumusias
siehen asti cuins sairaani tulet. :c. >B: v. 22.5eq. laco-sca me tällä tawalla kllwoittelem yhden hywiln kll-
woituM/patam meidän juoruni/ja pidamvscon/
NW meille on tallelle pandu
nu/ jonga H ERra nl/llen anda cuin hänen il-
mestpstans racastawat. 2. lim. 4:7.
T. Ouuri Lohdutuscaikilleyhteisest,- Meolisimkyl^
la bnwm ansainnuel/ että me caickl pidäis sancaickilefi ela,
mali vlgostalmettäman / ntlncuin Adam ia Ewakin on Pam-
diMvlwösajettu. 6en.;.- 241 Wian Cbriiins on meidän
edMmNuUngistans ella me jotca ennen
olimma vlcona kplqcunnast / ja mucalaiset lupauxm
TcMMdM^bpK.-: i-. nyt saamme §ancn Canftns W
Uht sipä. v. 18. za emme Mn s»e wlersatjl< mmälaljelwa^

pphält,
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pyhäin kylamlehet/ ja Jumalan perhe, v, i<). 2. Ettnom'i<
sest nPe joidenga taylp palion waino ja Nha laja"
MUlmas/jaChrifiuxen cansa heidän
ja oiNlisens jätta. KM ntfncuin 1»m.i1., nn
senlahden corgottanut/ ja andanul hänelle nimen/ joca <aick>.a
muita nimlä surin on. ?K,l. 9. Ticjn myös meidän pila
monen cautta Jumalan Waldacundaan tulemaa

pilcalv cum Egyptm tawaral/ jo.igaeahden hän myös
gypfista ja walitzi palio kärsiä waiwa Jumalan
jouco-, cans,/ cuin ajallista larwella synnisa naulita; sillä hän
catzoi palcan maxo tteK. ,1:25. Samalla tawalla/jos me
menem hänen lygöns vlgos leirisiä/ cand.qin hänen pilckaans.
»«b. ,z: 15. HERra on meidängin palcsm hywin
maxawa. locainen cuin luopu Huoneistans/taic-
ka Welljllans/ taicka Sisaristans/ taicka IWcknS/
taicka?iltlstans/taicka Emannastans/taicka
sistans/ lalcka Pellostans minun Nimeni tähden/
hänen pita satakertaisesi saman/ ja tjancaickisen
elamcin perimän/ pub" Kristus, ic>- 29.

11. Että Khristus on candanut oma ristickns.
Romalaisilla on ollut lapa / nHncuin klutarcnus kirioitla in
!. 6« selä vincliälg, että pahantekiat jolca puhun
nau!ltttzn/piei itze candaman heidänrisiians selasans/silla muut
pidit sen häpiallisna että heidän olis pllanyt pahoimekian
nftlä candaman. longa tawan jälkeen myös ludalalscl o<
wae Chniilmn Selkään pannuel hänen ristins/ jota hänen
oi lä)wnpt canoa Jerusalemin Caupungifi/ hamaan siehen

M han cuolettttljn. WMMMMzsMa oij
M
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ollut slires lralwomiscs / ja lllpeis tämän rastaan iacaNiM
waspmään/ owat he wacmuet Kpreniji/ jostu maan
paicast puhutaan.
nljncuinMamw hauen cutzu c 1;: 2,. loca sijlä ohwe ka-
wi ja tuli pellolta/ auttamaan ChrisilA?/ ja candamaan hä-
nen ristians Mesta/ Ntjncuin I_.uca3 todista, c.

i. Tule Ehkä Simon oncan-
danue ChrisiMN ristiä/ ei hän sentähden ole Christu/en ede-
stä kärsinpl eikä risiinnaulittu / nmcuin L2sllicies ja
mclk in suc> stjtä wärin päältäwäl. SM
Simon cn ainoasians auttanut candamas Christuxen ristiä/
mutta Chrisius on che omilla hartioillans ristins candanul/
ja sillä samalla caicki meidän Sairaudem jakipum. Ll2.;;: 4.
Ia on Meirän Andimme itze vhrannut omas rumisans puun
päällä. I. ket. 2:24. longcl caulta meillä npt on Rauha
Juhalan tykönä/ että me stjtä taidam/ ja mahdam kerscata :

Nyt meillä on Rauha Jumalan cansa/meidän
HERran lEsuM KhrtzwM caulta. 5: l.

fiuxen ristiä; nijn tahto seomla handä/ Hall
kltldakaän itzens/ ja ollacaan ristins paällms. ,6.24.
SM,- loca ei canna ristians / ja seora minua/ eise ole minulle otollinen, c. »o: 33. eikä taida myös
olla minun Opetuslapseni/ puhu Chrisius i.uc. ,4:
27. Tosin ei olais li;e jotacuta_Maiwa/ j.,
ka'pmW pääUcns 8imonin EsimerkW/ joca on ivadlltU
canramaan Christurcn ristiä. Multa etla me tirdäm/ntjn-
cuin Christus on candanm ristiä Simonin cansa/ ngn ci hän
nptkään salli wanhmiMN mikiana ollaljancaickjs<si.rs^;:^.

G Waan
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käändä mijmein hänen Murheens ilofi.
Senlähden ei meidän tule misakäan waiwas peljästyä/ waan
paremmin meitam Apostolin cansa lohdulta i Meillti 0N
joMWlcasHWos/ multa en me sitcl jureTmell-
la_m packo/ multa en me evälle,- W! kckrMMai-
no/ mlttta : me alas paine-
taan/ mutta en me huku :c. 2. dor. 4.9. Siltä;

lunastetut pala/awat Zionc/n/ja ljan-
caicktnen ilo on olewa heidckn pclans piialla; 3-
lon jariemun he kasittckwat/ waanMurhe jahuo-caus pita pakeneman. Tla. 55.- io.

lii. «AlaFhristusta on seorannnt pallo Fansaa;
longa seas on ollut myös mmamna Jumalisia waimoia Ma
itkit /ja parguit. Ihmiset he itkewät tasa Mailmas moni,
naisella tawalla; Mutamat heidän itkuisans owat Hye-
MllN caldaiset/ jocaon pli eläin Egypti», han oppe <utzu<
maan Eoiran nimeldans/ jH syö sen. L^r.«;- 22. Mutamat
itkewät dwcoäilein itku.,/ joca/ coscahan Ihmisen näke/ ru-
pe itkemaH:/ ja M tawKu pytä handa lähestyä/ jaravella.
lonzacaldainm on ollut Thimnathin itku. 14: «7-.
Nljii myös Saulin. 1. sam. -4: 4. Mmamat itkewät
Tawasta/nljncuin Romalaisien Waimol owat walmtjtol-
luet itkemään pnlcan edestä. Mutamat itkewät ilofia/ntsn,
euin Joseph/ cosca hän tulijlfäns jaWelieins cansa yhteen.
Oen. 4;r c. 4;: l. c. 45. Mutamat itkewät Mrsi,
maltömpdesiä/ ntjncuin Israelin cansa lihan himon tähden.
sluiV. >l: 4. Mutamat itkewät csfionpyynnösiä/ jacostaei
tze. sa wihaans sammulla wchatlawains palle/ nijncnin Eftu
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Len. 27: 40. Waan näistä ja tämäncalkalslsta nmlestä/ ei
ole itkcnyel namät Waimot/ jolca Christusta seoraistt ja ilo
tii/ cosca hän candoi ristiäns. I.uc. 2z: 27. Mutta yhdes
sta Christillisesiä Cansakärstmisestä / crinomattain senläh,
den/ ellä sen hurscaan lEsuxen cansa/ joca caikelle macun-
nalle oli lchnpl pallo hpwä/ ilman splä pahein ja häpiäl-
lifestä mendgn. Waicka Chrisius kitldä näiden lvaimoien
ltzicns itkemäst: Te 3elusalcmin Tyttäret elc. El
hän heitä senwuofl kiellä / ettei Cansakärsimist pldäis pidetä
tämän nstiwcliein cansa; mutta ainoastans ilmoitta heille sensuren rangaistoxen/ cuin juvalaista tämän bäpian

teit/ piti cohtaman/ ja ei ainoastans
heitä/ multa myös heidän lapsiani että be l?lä rarem-
min olistsMiän Christien ennustaen tainnuet pmmärtä/
edespane hän heille sen

ja sano «. tulewat/ jon<,l,e san^wa,:
Autuat owat ne hedelmättömät elc. CuMgHml
humalan lahja se on/ että on sikiöitäpä cohdun he-
delmilä/ näyttä kyllä hpwin Rahelin Qen. Han,
naan, ~ Bam. 1:6. Ia Elizabethin I.uc. 1: 7. Esimercfi/
jolca sen luit sureri häpiari/ettei helllä ollut lopsta; ?ipt sano
Chnsius sttäwastaan/ja cntzu ne onncllise/i taicka auluaxi/
joilla ei pitänyt oleman laosta/ sen suren surun ja murheen
lähden/ cuin Vanhemmilla stjlä oli olewa/ellei ainoastans
he/ multa myös heidän lapsens heiden stlmäins edes piti
cauhiasia surmattaman. Samalla tawalla H«se«
as vhcais Israelin Cansa sokalla? ja
jMmyös heidän Sikiäns olis tullut raoellu/i / ja e«ei hesencaldaista cauhiulta näkis stlmilläns/ rucoile hän/ ellei Ju-mala annais HM lapsta; anna heille.-Sh' niu»-



muita mitäs tahdot heille anda 5 anna heille he-delmatöm cohtu/ ja mahot nisät, 9: 14.
he rupewat sanomaan Wuorille/lanqet-

kaat - ja cuckuloille/peittäkäät
Mttt3; silla osoltaden / että se ahdistos cuin heidän pallens
tulewa oleman nljn suuri/ että he ennen piti suoman
wuaret catuwan päällens/ cuin että he sen nä,
kislt. Samalla tawatla puhu mpös mmilettp Prophela Israc<-
lin hansan rangaistoM. c. iQ- z. Ia ne Jumalattomat o->
lval sanowa si>,a wtjmeijna paiwanä cuckuloille/ ja wuoliL,. f
Langetcaat meidän pällem/ ja peittäkäät meitä/
ftncaswoin edestä joca istuimella istu/ jacantzan wi-
hasta> 6.16. Ia että he olisit sitä varamminv-
sconuet senca!d..ist, heillrns tapapluwan/ janohan: Hos nä- >
mät tapahtuivat ttwreft puuft/ mitä silloin clll-
wetllsa tapahtu ; andadm M tietä/ että jos hanm/jo,'
ca 01l Jumalan ainoa poica. z: ,7. täyty nain paiio
vlwosstiso ilman syeä/cuinga palio enammin heidän piti kar-
siman/jotcaspnnelsans to peräti cuiwettunuet olit.

Q. (H. 1. Tajia sijsMeidän tule oppia/ellen me häwat»
<e nn.tä muchclujia. li. Mutta seoraam/ naimn
Jumalisten Wttmoicn Esimerckiai lloitzem Nljtten llol-
sten/ ja ltkem ltkewätsten (ansa. B.oln. l2: 15.

wali meilda ChsiMnm/ jawelielllnen rackaus/ jon-
ga me toinen toisellem wclgollisel olemma; Rackaus 0N
kärfiwäinen/ ja laupias'/ joca ei cadehdi/ eikä
wckpdestä lloGe. l. dvr. l): 4. SekäMtenMhämEsi'
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WiZdes Sa^NH/ 14l

EKmrckt/ j-M meidän tule seomta. Saul waicka hän oli
Davidin sunn wihamies/ ei cuitengaan Dawid scntähden
hänen wahingojialw iloinnut/ multa ilki/ cosca hän culi hänen
caluneen sodas Philistereiä wastaan/ ja annoi sen nuorucai/en
tappa/ joca hänelle Saulin cuoleman ilmoitti. Lam. i: i>.
sc sec; Näin on tehnyt myös Propheta Esaias /ja ilmoit-
tanut ludaan ca»salle heidän häwitöstäns sumisellamielellä:
Mngaät pois minun tyköni / andacaat minun
itkewaikiast/älkääl ahkeroitco minua lohdutta/
minun canftni häwitMN tähden, c. 22: 4. Tämä
on se cuin Salomon c,,ickia neulro! M lloitze wihamie-
heswahingosta/ ja älköön sinlin Sydämmesrie-
muitco hänen onnetlomudestans/ettei DERra
nokis sitä /ja st olis hänelle kelwotoin ett.
24: ,8. Ia Apostoli: Muistamat sidotulta/ nljn-
cuin te heidän cansans sidotut olisilta/ ja Ma
jotta murhetta kärsimät/ Nl/ncllin teitze wieläli-
haft ollsitta. k!d. i;.- 3. Mutta jotca heidän lahimmäi-
ses wahingosta iloltzewat/ nijlä on Jumala cowinrangaisewa/
NtlNi,uln (idomereiä wastaan rucoillaan/ jolca ludalaifia Ba<
Helin fangeudes häwälstt. ?121. MM-
sia Eoomin lapsia Jerusalemin päiwänä/ jotca
stnowat,- Radelcaat/ Radelcaal/hamaan hauen
perustoxeetls asti. Ia Ezechiel Ammoniteteitä wastaan
ennusta: Eltäs käsiäs paucutit/ ja Israelin maa-
sta calkesta Svdämmestäs ntln älklstellen iloitzlt.
Sentahden / catzo / minä tahdon käteni ojenda
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sinun ylltzes/ja anda sinun pacanoille ryöstöxi/ja
häivittä sinun Kansoista / ja macunnista surmata/

cadotta sinun. c. 25: V. 6. öc 7. Mitä Hamanil,
le on tapahtunut / ella hän wahingosta iloi,
hi/ nähdään LltK.;.-14. c. e: 9. Ia cuinga Danielin cadeh,
«oille kawi/ on selkiä. Dan. 6: v. 6.- seq. Ntjn wiela nyt:
Foca lloitze toisen wahingosta/ ei han rangalse-
mata pääse. ?rov. »7:5'

1.. <2. 2.
Christusta joca on myös meille lu,
walljnennljla itke/jotta HERrasa pols nuckunuet owat/ Sy-
rachmnmwon jälkeen: Poican/kosta jO(U llwle NljN
itke händä/ ja walita nc/ncuin se joca suren surun
on saanut, c. 33: »6. Ttgn on tehnyt Palriarcha Abra-
ham/ ja itkenyt hänen Emandälans Sarata. Qcn. 23:2. la,
cob Rahelila. c. z?: v. 19. Joseph hänen Isääns. c. 49: v.
uit. c. ;o: ,0. Juvalaiset Aronita 20: 29. Dawld
Saulia/ Jonathania/ ja Absolonia/ 2.Bam. i: iz.sc 24 c.
i«: z;> Ia Christus iye iazarusta son. i,: v. Zz. Cuiten,
gin tule meidän catzo / etten me ylönpaldisesi meidän cuollui,
tam murehdi/ ne joilla ei yhtään toiwo 01e.,. 5Ke5 4:
IZ. Slllä:yll)npaldinen murhe teke pallon paha/ja
moni on murheseens cuotlut. syr. 33,

1,. C. 3. suri lobdutus, erinomaisesi ntjlle/lotck
ca toluden lnnnustoren, lalcka heidän spndeins lahden,
julkisesi pitä karfimän. Sillä Myin vsein cocoondu palio

cansa ja wäke catzelemaHN heitä/nljncuin pallo cansa onChw
fiustakin storannut/ cosea hän ylgoswietljn nstinnaulitta. 3"

ehkä
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ehkä se näky heille häpian/ cuilengin on heille sijla lohdutus/että Christurellakin on jencaldaista tapahtunut/ ja ettei he ole
ainoastans Maalman/ multa myös Jumalan jaEnsellin ch-
meeri tullnet; nijncuin Apostoli puhu : l. Cor. 4: 9 Jos
he sshristu/en cansa karfiwckt / he mpös sa-
wat ilolta hänen cunmans «lmesipxesik. l. ?ec.
4: l;.

1.. <2. 4. Jumala ei suingaan pidä hänen/ ja hänen
nstins wihollisille costamala/ nijncuin Christus nailen Wai-
moien edes/ ludalaisten rangaistorefi ennusta/ ja Apostoli stj-
lä todista; Heidän loppuns on cadotus/ ja heidäncunmans joutu heille häpia>l< etc. kKil. 1: is.
lv. sshnsius on metl) cuoletetta cahden.

pahaNteklcilN cansa.lotca pahanlekiät owat ollnet Rpö-
wäril/ Ntjncnin Ewangel. ja he cutzuwal.
Näin on han pahantekian caldaijexl lllettu/ NM'
cuin Efajas oli ennustanut, c. 5;: v. «2.

1« li. Jos Christus on pahantekiäin caldaiseri lu«w/
nijn hän on myös pahantekiain edestä kärsinyt/ ja caickein
spndein edestä cuollut. llor. ;: 15. Ia tosin nljvengm
edestä jolca cndoletaan. l. <2or. 8: il. Kom. 14:15. Hä-
nen kicldäwät. 2. ket. 2: ~ Ia wastuvest ristlN..aMtzewat.
tteb. e- 6. Vastaan nytten Calwinistettin wMi opetusta:
Nijncuin Apostoli stjlä todista: Jumala echtocaickiaih nisiä
amuaxi/että he tolnven wndoontulisit, l. sim.2:4. Juma^
la on caickl epadscon ala sulkenut/ että hän calckm
mmahdais. n:;;.

Towen
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loinen Gsa.
Lllsa meille edespannaan: Rlstmnau-

litzemus/<a tule meidän waari olla ;

I. Sljttl paicasta/ johonga tzan on ristinnclulit-
tll,- N. Golgatahan/joca merkitzenljn palio cuin päacalloin
paicka/ ntjncuin Ewnngclista sen itzeMostoimitta : Ia on
ilman epäilemälä sentähden ntjn cutzMetlä sijnä on ollut Mj,
den cuollnillen Pääcalloia/ ja luita; Silla sijnä paicas o,
wat he tappanet pahantekijla/ ntjncuin se sijlä on nählawä/
että he sinne owal wienpel caxi muuta ynnä lEsuxen cansa/
jotcaheidän pahainlecoins lahden piti surmaltaman.

Q. O. Tästä nyt on suuri lohdutus/ erinomaisesi ntjlle/
jotca heidän pahaintöidens tähden/ sencaldisa häpiällisisa

paicoisa pitä karsiman/ ja Hengens ylönandaman/ja mahla,
wat paatta,' nekin paicat Christien wigattomalla werella ole-
wan puhdistetut/ nljn ellei heidän sielullans ole sentähden ph-
taan wica Jumalan edes/eikä ole hänelda hyliätty/ ainoaa
stans etla hywäs taidos/ja oikias vscos täldä poieserranewat.
Silla ntjncuin tämä häpiällinen paicka/ josa lshristus on ri-
stinnaulittu/ ja ne rangaisiuidenpaacallol/jolca cauhiat olit
catzella/ ei lainnuet estä/ ettei Chrifiuxen cuolema ollut pxi
läydcllinm maxo/ calken maillyan Syndien edestä. >.

z: 7. Nljn ei myös nekään häplälliset paicat taida estä/
ellei ntjden pyhäin cuolema olecallis
edes. rtzl. ,16: .5. Ia ellei caswom
e.des ole täydellinen ilo/ja riemllllinen meno hä-
nen Malta kckdellans ljancalcklsest. ?ll,lrn. ,6: n.

heidän luuns wihpila nnmutnRuoho, L^.66-l4
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Nljncuin i> mpösntjsta P. Moreprcisiä todiste,
<aan/ jotca myös Christien tunnusioM tahren/owat tayly,
npel scncaldaistsa Moisa Hengens plönanda: nä-
mcit Walkeilla waallellla puetetut owat i Namät
owat ne/ jotca suresta waiwasta tulit/ ja he 0-
wat heidän waalteens pesueet/ja ne caritzanwe«
resä walgaisneel. Senlähden owat he Jumalan
istuimen edes ett. Me jotcatällä jalies elämme/ mal>
dam myös itzellem sencaldaista lila loiwotta jälkeen laman e-
lon/ja sano: Aumat owat ne/jotca owat luetut Ju-
malan Lasten secaan/ ja joiden perindö on pyhäin
cansa. 5:5.'

11. Oulnga Fhnstus on rtstinnaullltu. ~ E«ne^
enin he.hanen ristin kijnni naulitzit/ juotit he hänen Elicalla
Sapella secoilelulla/lalcka nljncuin kinoitta/ annoit
hänelle Mprrhalla secoiletlua wijna juota. Muut andawal
ntjlle jotca hucalaan wijna-juoda/ elta he stncaulta lulis
murheesans ilahuleluri/ Silla ; WtjNa llahulla Ihmt-
stn SpdammeN/ Salamonin neuwon jälkeen: lINNN
wlikewtla' juolawtta nljlle jotca hucattaman pitä/
ja wtjna murhellifille Sleluille; että he joisit/ ja
vnhotalsitahdlstuxens/jaeiena johdalalS micleens
WlhellcksyttliNS. lrov. z,: 6. «Vaan Juvalaiset/ elta
tama waiwa olis ollut karsta/owat andannel
Christuren Sappe syödä/ja elickala juoda hänen surimmas
janosans. rlgl. 69.2;.

I<. c. Tästä on nähtäwä Juvalaisen suri julmus/ sekäT tijllä,
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kllttamallömys Chrifiusta wafioin. Muut andawat murhe,
lisille wäkewitä juolawita / että he ahdisioxcns vnhoeaisil;
»aan he oanewal Chnsturelle walian täyteen wäkewälä juo-
tawala. eläl. 75: 9. että hänen kipuns tulis sencaulta enä-
<ytt. Jumala wirgotti Juvalaisten Sielun heidän surim"
mas janosans/ja andoi heille wcllä calliosia. Lxoä. 17: 6.
Ia Christus itze muun Canaan GalilNan haisä weden wH-
nall. Jali. 7. Maan Christien he on ruockineel kyne-
llitten leiwällä/ ja juottaneet surella mitalla läpnans kpnelilä.
klgl. 8o: 6. Eikost hän sijs mahda walitta: MlNiiolen
istuttanut sinun maklliri hedelmät-
listxi siemenexi: Mngast sinä nyt olet muuttunut
nyn carwaxi/ /a metzä Mnapuuxli ler. 2:2^.
Itzecukin Chrisiilty wälttäköön sc»c<ildalsta julmutta/ ja yn,
sepllä; M:Mplat/ tojm/ pilcawal jahäwckstwät/
mutta costo wartloitze hella ntMlilll Lejon. Jot-
ta lloitzewat cosca hywllle pahom käy/ he ftngi-
laan paulalla/ /a ftdammen murhe calwahei-
dan ennen cllin he cuolewak.
sca he näin Christien olit eticallil juolanuet; owat he
hänen ltstlNNaullNNeet. N. he owat läwistaneet hänen
täems ja jalcans puhun kHnni/ ja nljn vlwoslewittäneet/w
«a calcki hänen luuns clis tailtu lukea / ntjncuin stjtä oli en,
«ijietlä. kIÄ. 22:18. Ia se on nähläwä Apostolin Iho,
maan puheesta )oK. 22: v. iz. Lc
staneet ylös. 2: ZZ. Eleä Christuren oma puhe olis
eullut täplelp/i: Nijncuin Moses ylensi karmeen cor-
WeS/ NW

i« c. i.
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W.ljdes Saaws.
I. 6, i. Nijncuin Christus on niZn wle

Myös meidän lisiinnaultta liham haluilw/ ja hin.oms ccnsa,
l-2l. j: 24. Silla: kyllä sljna on'/ että me culuneen
ajaan elämäst culutimme pacanain nnelen jälkeen/
waeldaiftn irstaisildes/ htmols ett. Ia senlah-
den on Jumala meitä lunastanut wtholllstcn kä--
dest/että me händä pelkämät palwellsim/ pyhy-
des ja hurscaudes hänen edesälls / caickena mei-
dän eltnaicanam. Luc. u 74-

I<. C 2. Tästä nyt meille on sumi tohclttus ; Kl's0t^luonjocainen cuin puusa lippu. 2l:^Chri,
stus on tippunut puusa; sentähden laldam me myös päällä l
Että hän on pelastanut mettä Lain kirouresta/ cos
fta hckn oll kirous meidän edestäm. OZl. 3: ,5.
Me olim caicki cuolluet vlitzekäymisten ja Syndein tähdey.
lpli. l: i. Multa Chrlstus on meidän cansans ela»ra/i teh-
nyt/ cosca me synnisä poiscuolluet olimma/ ja meidän liham
efinahaas. Hän on poispphkmpl sen käsikitioilUM elc. sen
hän tastelda poisotli/ ja »istinnaulitzi. col. ,: v. ,z. Jos
sijs meidän <yndim rupe mena waiwamaan/ntln eltä meidän
täply wasva huocauxista/mina vitan wuolcm yli yötä/ jacasta le-
posiam kyneleilla. l»<2l. 6: 7. Nljn me mahdam milleem
johdatta Christien karsimisen »istu, päällä/ ja että hän on
sowindo meidän syndiem edestä. «. 2:2. Silla nhn-cuin Christien piti näitä karsiman/ ja fitte hänen Cynnia-
Hans sisälle käymän. Luc. 24.- ksgl. 120: Ntjnnipösse on totinen tosi: Jos me ynnä olemma cuolluet/n«zn me myös ynnä elämmez jos me taisimme/T nljn



Mn ynn3 hallitzemma. 2. 2: n.
5. Owat he myös jacanuet waatteet,-
ja tehnyel neliä osa/ cullcngin Sotamiehelle osan; owat he
myös ottanuet hameen/ joca oli vmbinainen/ cmc«
ki cudottu/ylhälda hamaan alas/ ja sanolt kcstenans ; alkäm
tätä rlckoko/ waan heiltakam arpa/ kenengä se pita oleman/
että Ramaltu tayletäistjn/joca sano: He Vwat MINUN
waatteni Gellens 'jacaneet/ ja owat arpa heittä-
neet minun hameestani ?lkl. 22: i<?. Ia nljn/ nijn-
cuin Chrisius on tähän maalmaan alastomudes/ jaköyhydes
syndynyt/ köphydes tälä elänyt/ nijncuiti hän sencaldaisen ti-
lans ylitze walilta. 8:20. slljn hänen, on täytynyt
Myös köphydes/ jz alastomudes laalda eritä. .

1.. c. Josta mc mpös mahdam oppia tietämään se:
Httä caikllla on yhtäläinen tulemus elämähän/
ja yhtäläinen lahdendö. 32P. 77 6. Sillä nljncuin
emme ole tähän maalmaan mitään luonuel/ nijn en me myös
taida tääida mitään mystämmc wiedä. l. I>m. 6: 7. Nljn-
min se Jumalinen Job sitä todista ; alastl oleN Mlttä
tullut äitini cohdusta/alasti pitä minun jällens
sinne menemän, c.,: 21. Joca on meille sanottu opifi,
ellen me aiwan cowin pyrkis tämän maalman/ ja hänen la,
warains perään/ mutta paremmin huocaistm lulewaisenjäl,
keen ynnä Apostolin cansa: Minä halaMN eritä tääl-

olla canft« rwi. 1.-22.
1.. c. 2. On meÄc lasta lohdutus; Että me tie-

dän, FhristuM tullen meidän lUheem köyhöxi/
että
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etlcime hänen köyhydens cautla tullsim-
ma. 2. 3: 9. Ia on coonnul meille taiwahas sen,
caldaisen lawawn, jota eiruoste/ eikä coi raisca. 6:20.
TM on heitäns lohdullanucl tteblerein cansa/ jotta heidän
hywpvms ralelenusen owal ilolla kärsinyet/ tieten että heillä
on parembi ja pysywäisembi lawara taiwahis. Neli. 10:34.
4. Owat he myös klriolttanuet pcicin
paalle hänen Syyns. Juvalaisilla on ollut lapa/ kinoit-
ta pahantckiain pään palle heidän ricorens/ jonga lähden
he olit surmatut / muille tiedori ja carttamiseri; ja mei-
dän macunnisa wiclä nyt pahamekläln edes/ cosca he rico-
«ns lähden wicdään kärsimään/ luetaan heidän SyrM/ ja
duomions. Tämän tawan jälkeen owat myös Juvalaiset lah-?
tonuet trhdä Christurelle; multa ellei he hänes löylänpet
yhtään muuta ricosta/ kirjoitit he hänen pääns päälle/1.2»-
nan / QrXcaan/ ja NsbrNan kielen i NaMe-nus ludalmsten Kuningas. Ia nyn on täytynyt
heidän hänen cuolemansackin jälkeen wiallomari tunnusta/ ja
sen «julkisesi caikelle mailmalle lleltäwärl tehdä. Mm 0N
han tullut toludes pyhlletM. l?: »9.

L. c. r, Tästä sijs me näem/ettei Wanhurscasikänans
vnhotela/ hänen Sydämmens on wahwistcllu/ siehen astimin
hän näke ilons Vihollisistani ?ig!. 1,2:6. Hänen Nimens
pysy siunauxesa / mutta Jumalattoman nimi pitä mälänemän
kro?. iV: 7. Juvalaiset tahdoit Christuxen muiston maa,

sta peräti häwillä/ ja alaspolke hänen cunnians; mutta Ju-
mala sillä samalla corgotta hänen pääns.rsal. 100:7. Ia teke
hänen cunnians julkisti caikillc kielille/josta me syöstä nyt mah-

T H - dam

149Wijdes Saarna.



dam kerscata i Hl ole kieldä eli puhetta cusa ei hei-
dänänens cuulu. rs2l. ,9: 4- Sentahden en me mah-
da misataan waiwas pelläta j Jumala 0N meidän lur-
wam ja wäkewydem/ joca on sowelias apu tu-
fflsa. Jos wielä mailma huckuiS/ ja «vuoret
kestellä merta wajoisit, Wmcka wielä meri pau-
hats ja lainehdiS/ ntzn että sijtä pauhinasta mäet
mklstuisit/ cuitengin on Jumalan Oaupungi lha-
na wartioinens/ josa corkeimman pyhät asumiset
owal 46.-,. lec^.

in, c. 2. ChrifiuxfN nM paalle kirioilus/el ole kirjoi-
teltu ainoastans Indalaisien kielellä/mutta
myös muilla/ jolca mailmas filloin olit julkisimmal: sijta me
tiedämme/ ettei Christien ansiosi ole osalliset ainoastans Ju-
valaiset/ Ma lihan jalkenAbrahamisi sondynet owal/ mutZ
la myös me/ jotca lapset olemme 621. 4: iz. low
galahden mpss Christus on hänen Ewangeliumins käskenyt
saamatta räikille luoduille 16:15. iQW asiasta on
Daniel mpös kmoittanut: Han andoi hänelle Wol-
man/ että handä caickl Fansa/ wakt ja klelet
palweleman pitä c. 7- »4. Dawid: Ano mi-
nulda/ nejn minä annan sinulle pacanat sinun pe-
nnnoxes/ ja mailman äret omaM. l?s. 2:3.

111. Sulnga Lhristus on ristin päällä häwäisty
ja pllcattu.
l. Hwat Lhrifiufili pilkannet caicki ohldze käpwät/. jasano-
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sanonee: Woi sinuas/ jalost sinä Jumalan Tem-
plm maahan jaotat«. Jos sinä olet Jumalan
Poica nljn alaSastu rlstistä. Tähän hawäistyren nä-
ky heidän oltaneen tilan/ sijlä culn wärät todistajat Caipha-
xen edes Christien päälle Mlehlelit: Me tuulimme
hänen sanowan: Minä tahdon mahan ricko Ju-
malan Templin/ ja colmena päiwänä wlsen jäl-
lens raketa etc. Ntjn myös «ällä tahtoman kielvä hä-
«en lumaludens luondons / japäältä/ että cosca ei hän tai-
da alasafiua rististä/ ngn ei hän myös ole Jumalan Poica/
SM: Jumalan edes ei ole yhtään asiata mahdo-
toinda. Luc. u ikänäns cuin ei Christus olis ennen sen-
caldaisia ihmettä heidän seasans tehnpl. Waan hän tahdoi
toisella lawalla hänens Jumalan osotta/ josta
fioli puhu. Kom. i: 4. Tällä tawalla on Christusta Pcr-
kelet myös kiusalwul/ ja kästenyt hänen
plin harialda. 4: «. On händä pilcannuet myös/
Pappcin Päämiehet/tlnanoppeneet/ ja »vanhimmat sanodm:
Mllita 01l hän auttanut/ mutta ei hän wol lIMS
autta ett. Christus oliskyllä hywin lainut alasastuarististä/
heidän lahwans wastaan/ntjncuin Dawid hänen Jumaludens
woimasta p«hu: s§?l>l pacanat ktucuitzewat. rs. 2:2.
Multa « hän tahtonut/ M; nsin piti sen kiwen/ jocaraken-
dajat hyliännyel olit / tuleman culmakiweri. klal. i»8:
Ia tämän caldaisen pilcan «Ulla/ kelpais hänen cunnianssi-sälle käydä. Luc. 24. .es. z. Pilckaistt Myös händä IZO-
-/ ja cokotil hänelle klickata ftnoden : Jos si-

nä olet
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nä olet Juvalaisten Kuningas nl/n wapah-
da sinuas. 4- händä pilcannut myös yri pa»
hantektjfi / cuin hänen cansans ripustettu oli; Jos si-
nä oletKhristuS auta sinuas ja meitä. Jota
loinen hänen Tuwpanins on nuhdellut; Ett sinäkään
Jumalaea pelkä/ ettäs olet yhdes cadotuM.- ja
on rucoillue lEsusta; HERra muista minua/costas
tulet sinun Waldacundaas. Ia smtähven on saanut
myös suloisen wasiauren: Tänäpänä simm pltä ole-
man minun canftNl Paradlsis. 5. WWeiftldao-
wat he pannuet elickata Isopilla stcoilettua astiahan Ruogon
pahan/ pitäneet sitä hänen suuns edes/ ja kästenel hänen juo-
da. Ia rvljmmeiselda cosca hän jo cuollut oli/wielä yli
Solamiehist awais hänen kylkens keihallä.

c. 1. 'Ntjncuin Christusta on kiusattu ristisa tippui-
sans; nijn Perkele wielä kiusa ihmisilä/ ei ainoastans heidän
elaisäns/ nijncuin Niobdia Nic»b. 2:4. Ia Dawldita/ NljN/
cuin hän sljlä watitta: Moni puhu MlNllN Sielusta-
ni/ ei hänellä ole apua Jumalan tykönä rlkl. 3:3.
Multa myös erinomaisesi cosca cuoleman paulat heila Mil-
täwät/ ja heidän pitä hengens vlönandaman/pytäden heitä
sen caulta epaillyreen/ ntjncuin hän täsä kehoilta tekemän ja-
sänens Chlisiurengin cans/ jonga ylldze »alitetaan 12:

»2. Woi maan ja meren asuwlta/ sillä perkele a,

stu alas teidän lygsnne/ pitätn suurta wiha/ tie-
ten hänelläns wähän alca olewan. Väännyn-
cuin Christus ci ole laancaldaisis kiusauris mitan lausunut /

ntln mahdamme myös lietä/ että me tulemma hilioisudcs
autuas
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ja loiwosa wäkenazl ;o:,?. Tiijlicuin Chri,
fius on luottanut lalwaKiseen Isans/ja häneen tmwannul
?lal. 22: io. Nljn tule myös meidängin senealtaists petkelen
kiusauris ainoastans Jumalan tmwata/ sanoden Jumalisen
losavhatin cansa: me tiedä mitä me teem/waatt
meidän Silmäni cadzelewat sinun puoleens 2.

2O: ,2. Ia cosca me talla tawalla heitam meidän
mm H ERran paalle/ hän mpös murehti meistä/ eikä
salli culklclna olla nMaickisest l?sgl. 2;.

1.. 2. Etla Ryöwari on Chrisiusta pilcannut/ chka
hän idze oli jamas sijta Me näemme Evnnci,
lans paaluneilten lhmisten luonnon/ että waicfaHEßra lvö
heila/ ei he sentahden handa tunne; ja ehta han lranra heila
nlft ei he heitans paranna; heillä on cowembi caswo cuin ki-
tsi/ ja ei tahdo kaattä heitans ;: z. loca paaluneilten
cangeus on mpös nahtäwä 44: 15. Cosa/ waicka HEr<
ra heitävhcarangaista/cuttengin he sangen ylpiäst wasta-wae Prophelata/ joca heille fi<ä ilmoitti: ISeN sanan jäl-
ken (sa"owat he) jongas meille H HRran nimen
sanot/en me tahdo sinua suingan cuulla.etc. Tä-
män caltaiseft paatunest Spdämmesi/ että Jumala meitä
warjellis/ tule meidän aina händä rueoilla/ eikä sallis meitäMielestäm pois kändpä 2. -.

c. z. Christus lupa sen Rpöwärin/joca häneen
wais/muista hänen waldacunnasans/ sijlä me näen,/ ettei ph,
eän ole nljn suurta spndiä/ cuin ei catllspaistlle anneta.
Sillä cusa syndi on wäkewä/ sielck on armo cuilen-
gin palto wakewamma>i tullut Koni. 5:20. locson meille suuMi lohdulo/ksi/spnnin palioutla ja cuowawa-

V stoin/
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fioin/ että me ticdäm: Jos meidän SyNdlM weri
tustiat olisit/ lM heidän pltä lumiwalklaxi tu-
leman. Ia waicka he olisit ruusun carwaiset/
pitä heidän cuitengin nWcllln willa tuleman Ls.
l: 18. Tämä on se olkia vscon kilpi/ jonga caulla me woim-
Me sammutta caicki sen Ruman tutisee nuolet Kpl,, e: ,6. Ia
eaidam kerscata.- Satzo/ suuri htltck oli minulle tur-
wasta/ mutta sinä olet minun Sielun sydemme-
llisest wapahtamtt / ettei se huckuis. Sillä sinä
heitit caickt minun Syndim felkäs taa.
Kuolema on nielty woillosa. Kuolema cusa on
finun otas! Helwetti cusa on sinun wotttos i
Kuoleman ota on Syndi/ ja synnin woima on la-
ki. Mutta ktjtos olcon Jumalan/joca
woiton andanut on/ meidän HZRran lEsu-zren cautta. ~ ,5: 55. Kmä
M carldza jsca tapettu on/ on mahdollinen ot-
taman wäkewyden/ja nckauden/ja wWuden

woiman/ ja cunnian /ja hlistöxen etc. Hänel-
le olcon ktjtos/ ja cunnia/ ja ylistös/ ja woima
Wzcalckijest Gncaicklseen. Hmen. 5:12.15.

Mnsm-
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MlstuM karsimljest/ Suudes Saarna;
Tus« edes pannaan:

ShrlsiuxettMijmetset SanatRtM
päällä Nqn myös ne ja Ih-

meet/jotta hänen cuoleman
le jälkeen/owat lapahtunuet.

Innx)jrus.
sinä lkänäns leet/nG ajattele loppua/özl Hja nljll et sinä coscaan Syndlä tee. 7:

ult. Joilla sanoilla / LyrgcK neuwo meitä wi,
sustl «uistelemaan loppua/ eli mjtä wt)meisitä mailman me-
noja; erinowaisefi että ne estäwäe meitä tekemäsi caicfinal-
sta pahutta/ ja syndiä/ja ntjn osotlawal wljmein jälkeen lä-
wan elämän/ meille tien stehen ijancaickisten autmeen. Sen-
caldaista rotjmeista Cappalella/ luettelewat ne Jumalisetkir.
kon EjWt erittäin neliä/ joista on 1.

Ihmljet / cuin Adamista tulluel owal/ ei ole ainoastan»Spnnelsest siemenest syndpnpel/ ja spnnisä sijlelpl. ksgl. ;i:
7. Mutta myös sittengin caickena elinaicanans/ spndiaja
wäärin lehnpet/ ja poikennuel HERran oikeuMa jakaffpi-
sta. van. 9:5. longa lahden wpss se on pxi wanha ltjllot
Että calckem täyty cuolla: SM/ Cuolema on synnin
palcka. Kom. s.- z;. Ia sen teke Jumalan angara ja suuri
wiha/ että me ntjn äkist temmataan pois; M hän asettameidän pahat tecom eteens/ ja tuolla meidän tundcmallo-
mal spndim lpMmeen. rkl. 90: Sentähdw tule myös
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lalckem aina cnolemata muista/ istua sen kärsiwaisen Job,
bin cansa luhtaan, /ab. 2:8. Caappia itzestans synmn pai-
seita/ja sijla ahkeroita/ cuinga hän taidais elä pyhpdes ja
wanhurscaudcs caickena hänen elinaicanans. i: 7; Ru»
cuellen Mosexcn ja Dawidin cansa: HE Rm opetlg
meitä ajattelemaan/ että meidän cuoleman pitä/
että me ymmärtäwäisext tulisim. kIKI. 92- 12.

HERm opeta minua/ että minulla on loppu/ja
minun elamlillani on mitta / ja että minä erka-
nen tääldä.
mio pälwä / Jona se totinen duomari lEsus C. on tu,
lewa laiwam, pilwisa/ surella woimaUa jaCunnialla/ ja caicki
Pphät Engelil hänen cans<ms/ja onclehens otlawa caikcn
Cansan. Z.c>m. >o. Etm joca«ncn sais sen jälkeen cuin
hän ansainnut on/ olcoon se hpwa eN paha. 2, 5: ,o.
Sillä: Amckt Jumalattomat pita olemW olkena/
ja se patwa pitä heitä jylyltämän: Mutta nqlle
jotta HE9ira Miwät/ on wmchurftauM Au-
ringo coittawa/ ja autulls hänen Sipeins alda<

4: V. I. Sentahden olis toiwollapa/ että itzccukin jo<
capaiwH olis aina wilnis H E Rra trastoin: HvudU j0
tulema lEsil Uhrisi/ tee loppll mailmall pahu-
desi. 22: 22. Ia olais warin loinen toisestans/
ja ahkeroitzis itziens rack<u)es ja hywlsi toisä/ jlta enämmin
cuiti han nake sen pHlwä-i lahestylvän.
H'lwttli /> cusz ne
owat cMlltt sm cachian -men: SKengMtpols/cn mt-
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na tunne lietä,- pila seka Sielun että Rumijn puolesta/
pnna sen rickaan Miehen cansa/ ijancaiclisest waiwaltaman;
Silla,- Heidcln matons ei pldil cuoleman / elka
heidtln tlilens sammuman.
ta he purestelewat heidän kielens tlcki klwmllans.
ta waiwa muistelis/ tosin olis aiatcloawa/ ettei hän ikänäns
tekisi paha ; waan racastais hpwytlä/ eltti hän cokois paal,
lens wiha wihan päiwänä. 4. )/ancaickmen
cusa caicli Jumaliset pila Jumalaa näkemän/cilswosta ntjn
caswohin. ». >z: 12. Ia HZRran cansa aina oleman
«. Ilies. 4. i/. 2läla ilo cosca me myös aina muisielem/
ja Jumalan Pyhäin cansa sitä halajam/ on litltäwä
wyös/elcn me co<can spndiä tee/ ntjncuin Sprach puhu m-
Milelpijä sanoisa.
Tajiä asiasi/ eli cainga meidän oikein pila toimittaman la<

loim/ ja itziem tästä mailmasta lähtemään walmisiaman/
opetetaan meitä lyhykäisesi tasa Saarnas. :c.

N X l' U 3 v. 45. 26 57.

AVin papit HERran kciffyn jälkeen/ lenchon
Cauplwgin edes/ olit sotttanuet Seitzemällä Cajahdos

wuoden Basunalla/ nljn cohla on tapahtunut suuri jhme Ju-
malan Catchn seas/ ja HERra on andanul
rit langeta mahan/e«ä itzecukin cohdastans on taitanut astua
siehen sisälle. >lv. 6: 4. öc ;.

Mmat stitzemän cajahdos wuoden Basnnata/ näky ollucn
V. T- (itjniuin mulamila lumalisist kirkon Esimiehl<i o-
wal myöökln si)n» lulosa) Christien wtjweistlN Sanain

V itz Esicu-
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Esicuwae ja vlgosmalaum Ristin päällä; M nijncuin Pa-
pit cannoit ja soitit seiyemälla Basunalla/ cosca HERran
Cansan lericohon piti sisälle menemän; nyn myösChristuo/
joca on Pappi ljancaickisest / Melchisedechin sädpn jälkeen,
rsgl. ,iQ: 4. Cofta hän oman Werens cautta/ on men-
nyt pyhään/ joca ei käsillä tehty ole. Neb. 9:12. Sc 24. On
puhunut seitzemän merktllista Sana: «. Rucoillul Taiwaal,
lista Isääns/ wihollisiens/ jarifiijnaulitziains edestä/ntzncuin
hän myös tekemään ennen oli neuwonul. lviatN. ;: 44.
/3. lohduttanut Mariala/ jocamuitten lunialisten waimoin
cansa/seisoi hänen ristins tykönä; WaiMo/catzopoicaaS!
Ia andannt Opetuslapseus Johannien halduun: Latzl)
finun ättläs. 19: 26. Andaden sillä tietä; Et-
tä Isiäpitä euulttaman/ jotta meidän on sijttck-
nyet/ etkä catzottqman älteiä ylön/ cosca hewan-
haM tulewat. ?rov. 2,. tohrultanue Rpswä-
titä / joca wymeisellans teki calumuxen/ nHncuin hän myös
caicsi muutkin syndins caluwaiset olta armohlns/ ja jolca tur-
wawat häneen/ wetä tygons. IoK. ,2:32. Valittanut
hänen suurta ahdistostans ja waiwaans; Sillä/) E
oli heittänyt caickl meidän wärydem hänen päl-
jens 7- Humannt;Wnä Janoon/101,.
,9: ts. SlUa hänen woimansoli cuiwetlunut Nl)n-
cuin Lrufin muru/ ja tielens tarttunut hänen
smmS lakehen. rIZI. 22:13. f Huutanut; Mckion
täytetty. loK. 13:30. Sillä; hän oli jo caickl täyt-
tänyt/ ja leydelltsexi tehnyt ne jotta pyhitetään.
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Neb. io.' ,4. 7. Andanut itzens sen halduun/ joca hänen o,
lis wolnui cuolemasta pelasta/ ja huutanut wakcwallahudolla;
Ueb. s.-7. Isa/sinunkaM annanminä
I.uc. 23: 4c. Silälikin cosca Papit wHmeisen kerran olii
Basunoilla soittanuet/«Hn on tapahtunut suurit Ihme/ ja
Ienchon murit owat langennuet mahan; Ncjn myös cosca
Chrlfius oli lopettanut caicki nämät puheet/ on tapahtunut
monda Ihmettä ja Tunnusmerckiä. Cudennesi hetkesi phde-
sändeen asti on ollut pimiä caikesa mailmasa: Templin Esi-
wate on rewennpt cahtia: Maa on nljn cowin jgrisnpl/et-
tä kiwet owat halienneet, ja molluitten haudat auwennuet/
joista monoa P. Ruwist on plosnosnllt / ja mennyt Pphatt
Caupungijn hänen ylösnousemisens jälkeen; että Pämiebkiu
jtze/ja jotca IEsusta hänen cansans olit wartioitzemas / o-
wat cowin pellästpnyel/ lpönet rindojans jaZsanoneet;
sest/ oli tämä Jumalan poica :

I. Edespannaan LhristUen wWeiset puheet
Rlsttn pMlck.

II. Ne Tunnusmerkit ja chmeet/ min silloin o-
wat eapahtunuet.

puhe eli Satta Ristin päällä on ollut:
1. )si anna heille siila ei he tiedä mitä

he tekewät. Christus on mullein rucoilla luwannul ai-
nosfians omains/ja el mmlman cdefiä. 17:?. Jaon
sijnä tehnyt nijncuin oikia ja wanhurscas Duomari/joca
tahto tchda itz»cullengin ansions perästä; waan hänen cnolle-
sans/ ei hän ole rucojllut pstäwäjns/ nljncuin Abraham 6en.

,3: v. 23.
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l8! V. -3. eikä alammaistens edestä ntjncuin Dawld.2. Bam.
24:1/. Multa wihollisicns/ erinomattain ntjden jotca HH-
nen wäräin tallen cautta olil surmannuet.
cuin se on nähiäwä

mitä Dawid hänestä oli ennustanut. kMm. 109: 4.H,tta minä heitä racastan/ owat he minua iva-
staan/ mutta minä rucoilen.

1.. c. Christus on rucoillut Isäldäns wihoWenssytt,
deia andeexi/ ei senlähden/ellei hän tze olio taitanut heidän
syndiäns anoen anda; multa/ että hän M olis osoltanut
hänens olcwan yhden totisen WcillMlehen Jumalan jajh.
wisten wälillä. 1. Hm. 2:5. Ntjn myös opettanut/ että
mekin muistelisin, aina loppua/ ja panisin, pois
wihan/joca cuoleman/ /a cadoeuM etzi.
HERran Mies Moses/cosca Cansa, hänen wuorella ollesans)
olit tthnyet. heillens cullaisen wasikan/ rucoili/ ja himoitzihei,
dän edesiäns tulla pois pyhitti Jumalan kirjasta, zz.-
zH. Ntjn ei myös meidän pidä auringon andaman
dän wiham plitze. Lpn. 4:26. Saul / cosca mutamal Be,
lialin lapset catzoit hänen ylön/ eitä luoneet hänelle mitään
lahia/ ntjn hän leestlei ntjncuin ei hän sitä tuullutkaan olls.
i. 32m. ic>: 27. Dawid/ ehkä hän Saulille joca seisoi hä-
nen hengenfä perään/ olis vsein tainnut tehdä paha; Ehkä
hän olis taitanut anoa toppa myös Simein/ joca händä ki-
roili/cuitengm ei hän ole tahtonut heille paha pahalla MM.
i. 82M. 24: n. c. 26: 10.2.Bam. l6>- v. »l. Le Ntjnpft
iä myös meidän cadehlioillem paremmin hpwa cuin pahate,
kcmän/ l?rov. 20: 22. c. 24: 29.
man heidän edesiäns/ pnnä Stephanien Msa/coscahe meille

pahoin

160 ChrPuxen kärsimisestä/



pahointtkewät: HERra ala lue heille tilta Syndta.
?.- 60. Ia cosca me tämän lcem/ ntjn me tuliset

let heidän pääns päälle cokoomme. 12:20. OIMM/
sentähden/loinen loistllem psiawalllset ja laupiaat/
ja andakam loinen lossellem/ nezncuin Ju-
mala meillengin lautta andee/t anda-
nut on. LpK.4:;2.

11. Christien Sana ristin paalia on ollut: Waimo ca-
tzo poimas,- Sille sanoi han Opetuslapselle: Fatzo si-
NUN Mtls. Milla sanoilla on Christus puhutellut se,
ta ailiäns Mariala/ että myös Opeeuslastans Johannesta/
jotta Marian Cleophaan Emännän/ ja Mariaan Magda,
lenaan cansa/ seisoit hänen risiins tykönä. Htens cutzu hän
WalMo/l / ei ntjn ajatellen/ että hän plöncatzoi hänen/ ei,
ka lahsonut äityens tunnusta; waan pikemmin sentähden/ et-
tä hän sillä olis muistuttanut hänelle sitä ensimmäist lupausta
Että ehkä hän oli se waimo/ jonga Siemen olikärmeen
pään ricki nmserdawa/ ft Perkeleen lyöt särkewä. Qen. z:
»5. z,: 22. l. I«n. z: z. Cuittngin ei hän tasä lunafio-
M «pösa tainnut hända mitään autta/ multa han solcuiwlj,
Na cnurnan ja ei paikaan Cansasi hänen cansans.
lsg. 6z: z. Ia oli ltze ainoa Wällmeis Jumalan ja Ihmi
sten wälilla. 1. lim. 2: z. Tällä tarralla on Chrisius cw
tzunul 3lit»ns cosca hän oli wircans löisa/ ja tekisen ensimmäisen Tunnusmerkin CanaanGallwanhälsä.
2: 4. JohannesMu itzens jota IEsus
kasti/ että hän silla osotais hanens ei pptäwan corkeliarraan
mielelläns «ahlowan olla alammaisten calda!sna/Z.^m.^:i6.
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Christuxen kärsimisestä/
Nljncuin hän aina itzestätw muulloingin on siwollisest puhu<
nul. u. c. iz: 2;. c. 20: 2. c. 7. Lc 2Q. itämän Ooe,
luslapsen on Christus tahtonut asetta aitillens
teen hänen cuolemans/ joca händä piti catzoman/ holhoman/
ja warieleman. Joca myös on ntzn tehnpt/ ja shtä helkest ot-
tanut hänen tpgons. )on. iZ: v.

I<. c. i. Tasia mahla Jumaliset lapset otta opetlmn:
Cuinga heidän itzens wanhembilans wastoin pila käyttämän,

i. LllNNWlttanmn heitä. Salomon/cosea hänen
Äitins luli"DW"tygöns/ nousi hän ylös/ weni
hända wastaan/ cumarsi händä/ ja jsiutti oikialle puolellms.
~ «.eZ. -: IZ. Ntzn mpös M/ Kunnioita Isäs cai-
kest Sydämmest/ ja ala dnhotta / cuinga rastas
sinä olet ollut ättilles. Muista että sinä olee
heisiä syndynyt/ ja mitä stnä taidat heille sijla teh-dä / cmn he sinulle tehneet owat. 7:29.
T. Oleman Tobiaan Esimerkillä. loi).
5: 22. caikis.cunniallsis ja luinMs asiois; muloin/ pila
Jumalala enambi cuultaman cuin jhmisttä.
Z. Et nauraman wanhembain chndta/ 3yr. Z: 12.
Ntjncuin Cham on tehnyt/mutta pikemmin peittämän hei-
dän heicoudens Ifiwepdellä ja cunnialla / nhnmin Sem ja
laphet. Qen. 9.- 2;. )a 4. Foriaman heitä wgn-
halla tjallans,- cosca hänen I-
säns emwais hänehen rallilla ajalla/aset-
ti hän asumaan hänen/ yhteen lchawaan Maanpaickaan/Ra-
mesien maalla/ ja elätti häncn / ja coko hänen huonens/ toi-
Mittaden cullmgin stnjälkccn/ cuin heillä lapsia oli. Qen.47
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Cliudes Saama. ' 's;
ii. ,2. Ia Dawid/ joca mpös on ioimitlannut Isans ja2li<
lens Moabiterein Cuningaan lpgö/ nljnraulran cuin hän cli
culkiana Cuningas Saulin edest. i. LZm. 22. z. IZHAzChristus on pitänyt murheen äilistäns Mariasta/ ja anda-
nut hänen Johannien halduun. Ia wHmein 5. poimit-
taman wanhcmbains cuolluet rumljt cunniallisest
hautaan ,- Nijncuin Tobias on hänen poicans neuwonut;
Racas poican cosca Jumala minun Steluni co-
ria/ nqn hauta muuul r,lmini / ja cunnwita si-
nun ältiäs caickella ellnalcanas. Ia cosca hän
cuole/ nljn hauta händä minun Mmm. 4:
Z. Lc Äuluwaat owat ne lapstt/ jolea näin lekewat !

Silla se hvwa cuin Wanhcmmille tehdään/ei i-
känäns vnhöMa/ ja M sinä olet spndumi/ nW
sinulle cuieenain hywin tapahtu. SlMKpitä
luscaS mulsttttaman/ ja sinun syndis pila hucku-
man nqnculn paistesa. 3: »6.

wastaan: Ne lapset cum Isäns hylläwät
ne pila häwäistämän //a jolca altins murhellise-
xi stattawat/ owas kirotut HERmlda. v. 13.

ialn jalkem/-pitä cowacolwaiftt Kpsel
tnän cuoli«fl. vcut. 21: iz. c. 27: :6. Ia Salomon vhki,
heitä/ että heidän kynttilans pilä sammuman pimeydcs/ ja
corpit ojan tykönä hlickaman heidän silmans. i ruv. ly.- 26.
c. 30: 17. SuNNioita/ sentähden / JM ja ältlaS/
ettäs menestyisit / ja olisit pitkä lzälllnen Maan
päällä, kxocl. 20: n.
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>64 ' Chrifiu/enkärsimisestä/
i Q. C. l. On tästä suuri lohdutus räikille

jaOrwoille; Heillä tosin on täsä mailmas suwlli,
«en <ila i Heidän täyty notkista tdzenS että käydäi-
sijn heidän ylitzens/ja panna Selkänsmaan pääl-
le/ että sitä myöden juostaisijn< f».- 23. ?tijn-
enin Hsßra itze sen ylitze walltla i ne Jumalat-
tomat ei tee orwoille oikeutta / eikä lestein asia
tule heidän etehens. Ia Chnstus i.uc. 18: v.,. se
leq puhu samasta asiast wertauxen caulla wäräst Duomas
tist/ joca ei tahtonut clehens otla leffen asiata: jongatäZden
heillä on kyllä sywalilta Naemin cansa : Se eaicktwal-
dias on minun surest surulllM tehnyt. K.urK.».-zo.
CuitenZi waicka he nain mailmalda owal plöncatzolut/ ei he
senlähden ole ylsncayotul lumalalda. hän jäi
lostn miehesiäns NabgliK^effexi; waan ellahan pelkäis
HERra/ toimitti hän hänen C- Dawidin Emännäfi. l.äam.
2;: ;8-

1:;. Multa Jumala eoimitu Unelle loijw eoesws-
stajan/ja saatti hänen Bo«Uen Emännäri. c. 5:». Ma,
tia oli myös janylmiehestäns lefferi/ taydpi myös
jälkeen jädä hänen hywästistunalusta pojafianslEsuxestHhri,
fimest i Senlähden toimitti Christus lähteisäns lääldä hä-
nelle toisen andoi hänen Opeluslapsens' Jo-
hznnexen halvuun. ja waicka caicki leffel ei tule edescatzo,
Ii toisella Miehellä / cuilengin pilä Jumala heistäkin mur-
heen mmllä tqwoilla: Joca heldän tehnyt on/ hän
on heidän Mehms/ H TRra Zebaoth on hänen
Mmms. Tlk. 54:5. Hän on orwpllle Isa /ja
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Cuudes Saarna/ rsf
Assein Duomari. rlkl. 63.6. Cosca lestclla Sar-
pathist/ ei ollut muuta elatost/ cuin piwo jauhoja tvactai-
ses/ ja wähä öliyä astics/ jahän hangitzi menemän walmi-
fiamaan sijlä hänellens ja pojallens syödchrens/ ja sitten cuol,
larens ynnä; silloin HERra Israelin Jumala siunais hä-
nen nljn ihmelliiefi / ettei jauhot loppunut w.ickaisest/eikä s-
liy puuttunut astiasi/ siehen asti että hän andoi sata nnan
päälle. ~ «.eg. ,7:12. lq. Näin on HERra toimittanut
myös wähäst ölipfi phden köyhän lesten welaan z.
Z.eZ. 4: v. 1. öc leq. Nain HERra wielä nyt anoa orwoi,
le ja leffllle leiwän ja «aatteen, veut. ic>.-1». Tällä Us
mahtawat caickt puoliset itzeens lohdutta/ ja sano Daroi-
din cansa: Fatzosi/s; siNii Ntlet lliscat ja surut/se
on sinun käsisis/ sinuun köyhä ttzens luotta/ ja
sinä olet orwollasien holhoja. ks2l. lv: 14.

111. Chlistuxen Sana on ollut. Totisesi/ saNON Ml-
nä sinulle,- TäNiipaNtl/ pltti sinun minun cansimi
Paradlsis oleman. Tläilla sanoilla on Christus puhu-
tellut Ryöwäritä/ joca hänen oikialle puolcllens ripusteli»
oli/ja teki wtjttieisellans oifian calumuxen/ ja lupa hänelle/
että hänen cohla StNti pälwanä / se on/ ntjn pian cuin
Hengi mmist oli eriäwä/piti hänen cansans Paradlsis/se on/ tjancaickises elämäs/ jolla tawalla Paradifi myös puu
märretaan. 2. l2: 4. äpoc. 7° oleman. <

Q. c. i. Tästä me taidan» tacaperin aja Pawilaifien
houraufen MS tulesta. Silla jos jhmisten Sielut vi,
däis kiraseules ensist kircaMaman/ngn tosin Christus ei oli-
si Me Rvöwärille lutpannut/ ellä hänen samana pälwanä,

ch min



enin Hengi eris hänen rumistans/ piti Paradisis oleman.
Mingälähden me mahdan, wahwat olla sen päälle/ että nn>
den Pyhäin Sielut cohla cuolemans jälkeen owat Jumalan
kädes. 82P. z:,. Owat Chrisiuxcn cansa. rnil.l: 2z.,.'1Kc5.
4: ja tulewal Abrahamin helmaan. ,6.22.

Q. c. 2. Mem myös tästä wärin mcnewän kpicu»
rerit/ ja suruttomat jhmiscl/ jolca sanowat Että Ihmisien
sielut pnnä rumtjn cansa peräti huckuwat ja turhan nnke-
wal/ nhncuin muidengin järietlömäin luondocappalden sielut:
Sillä Chrisiustäsä julkisest todista/ että Ryöwärin pitacoh,
ta samana päiwanä Paradisis oleman. Nljn myös puhu /

IVlacK. lo: 13. älkaat pellätko Wti jotta
tappäwat/ ja ei woi Sielua tappa. Ehkä sis ru-
mis tule tomuxi jällcns / ntjncuin se ollut on; cuilengin palaja
Sielu HERran tpgö/ joca hänen on andanut/ Lccl. 12: 7.
Ia on sitte tjancaickisest/ caickiwaldiaan wariosa. rlal. Zi.»,.

IV. ChrisiliM Sana Ristin paalia on ollut; Minun
Jumalan/ Mlllun Jumalan/ mixis minun ylön-
annoit i <shrijws on IllNalalda ollut plönantMU/ ei o^>

main/Silla/ Lma nuhtele händli Synnin tähden 3
)«K. 8: 46. Waan meidän syndlem tähden/ joten eroitta-
wal meidän / ja meidän Jumalan loinen toisesians. Lla;?:
2. Nqncuin ApostoliWä todista l^or.;: 21.

humalalta ollut plönannetlu/elj nfjn ajatellen/ että hänMst-
misens ajalla on ollut eroitettu sijlä yhleydesi / jonga caulta
hän Isän jaP. Hengen cansa on yli Jumala: jongacaulla
hän myös on Isas/ ja Isä hänes. 14: i<2. eli eila hän
on ollut eroitettu luonnosta/ ja ainoastans jhml-
sen luondons puolesta kärstnpl: waan pikemmin scmahden/

että

166 Christien kärsimisestä,



elta waicka han huusi päiwallä/ ja ei yölläkään waikennul/
cuilmgin Jumala ei wasiannut rsal. 22: z.CHMus
ri walilllanut itzeens ylönanneluxi epäilpfestä; Da hän Mui
Jumalan Hänen lumalaxens/ cl. waicka wlelg
minun rumyn ja Sielun lvaipms/ nqn sinä Zu-
mala cuitengin olet aina minun Sydämmeni v-
stallus/ ja minun osan. ?521. 73: 26. Waan!sensuren waiwan ja ahdistaen lahM/ cuin hän magnan spn,
dein edestä piti vlgosseisoman/ joidenga lahden han nakp: i<
kanäns cuin han lumalalda olis ollut hpliätly. SiLa.-
Helwelin siteet olit hänen käsittäneet/ ja cuole-
man paulat olit ennättäneet hänen. klal. »s: 6.
Cuitengin. on hän näitä caickia mielelläns kärsinyt M.

1.. C. Tasta on meille jalo lohdutus; jhmiset cosca
Jumala heila curitta/ ja loifinans heidän wiele-
stä.is awun cansa wipp ; ntzn cohta he lulewat itzens pois-

tulcwat vsein kärsimättömän/ nyncuin Gideon
lucl. 6:2j. Job. c. z: 2.2.KeZ.l: 10. 2.Z.cZ.
H: 24. )ercmi.qz. c. 9. öco. Waan nljncuin Chrisius
ei ole laiwalliselda Isaldans ylönanneltu ollut; nljn myös ne
Jumaliset/ n ikanans ylsnanneta/ nijncuin Dawid todista:
Minun Isan ja aitin MWt minun / mlitta
HERra corialS minun. 27: ia. Minä 0-
lin nuori ja wanhenin/ ja en
wanhurscasta hyMyn/ engck hänen Siemenens
keriäwan Leipä. klal. 37:25. donl. l!sa. 54: 3.

Sen-
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Senlähden- PM weifttka ktjtost HERwlle/
ja ktjttaMt hiindti pvhydens mmMl. Sillä
hänen wlhans wipy silmän räpäyxen/ ja ihastu
elämäst/ ehtona on ilku/ mutta amulla ilo. tkl.
30:;.
v. Christien Sana on ollut: Mnä lanooN.Bitn°

lon cosca hän oli lpsnyt mädänneenä Asin len,
caluulla ivoc, Philisteriä/ ngn on hän sangen cowin janon,
nut ja huutanut H ERratt lygs: Smä annoit suren
terweyden sinun palwelias käden mutta tc. lucl.
»;: v. »z. Samalla tawalla cosca lEsus Na-greuus, ntjn
«owin oli sotinut Helwelin Philisterein/ Perkelen/ja calken
mailman Syndein cansa ristinpaällä/ että hänen woimans
cuiwellni hänes. ?lal. 22. ,6. Ntjn sijna hänen smimmas
lanosans. rlal. 6Z: 23. On hän myös huutanut: 33?inä
HaNOON, Waan paitzi tätä on Chris
fius janonnut mpös hengellisella tawalla. Peura cosca hän
syönyt on karmeita/ eli muuta mprckyä/ nljn hän himoitze
tuoretta wetlä. klin. Nitt. dfgiur. c. 22: lib. 38. c. 9.
losia Dawid myös puhu. ?lal,
ra/ jota warhain joca on ChnMs. klZl. 22: ~

Cosca hän sen wanhan madon Perkeleen oli plitzewoittanut
on myöskin jangnut. Me piti Spndeim tähden heitettämän
siihen wedettömään Cuoppagn. ?,3cri 9: n. Cusa meidän
ijancaickisesia olis pitänyt janowan/ynnä Rickaan Miehencansa. Luc. is.- 24. Mutta Chfifius on janonnut/ellHtue
Da janosi olifim tßuet pelastetuxi/ ja.oleluri ngden joM
koon/ jotcaei coscaan jso/ eikä Mk 7: Waan

juopu-
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juopuivat AHRran huoneen runsaasi tawarasi/
ja juotetaan hecumalla mMuiN wirralla. rsaim.
36:9. Ia senlähdenlailawat iloisesi weisalaDawidin canft:

on minun paimenen/ ei minulda mi-
tään puutu/ Hall wie mmlia wirgoltawan weden
tygö. rs2i.2z.-l.

1.. C. Chnstus on janonnut ja halalNNUt
Meidän autuuttam. i. lim. 2: 4. Nijn mpös meidän pnä
janoman hänen peräans/ sm Samarialaisen »aimon cansa
sanodm : HERM anna mmulleMNvedM.el-
ten Mlna jMM. M. 4715.
Salomonin ano haneldans mila hänen piti tahtoman/ on han
anonut ymmärtiiwcksia SOaNdä/ etta hän laidais
duomila hänen Cansans/ ja eroitta pchan jahywän. 1. RcZ.
2: 9. Nljn tule mpös meidän ensist ja enuck caickia himol-
ta Jumalan Waldacunda/ja hänen Wanhurscautlans.
c: 3;. Maria on walinnut hywan osan/ jotaci hanelda ote-
ta pois. I.ue. 10: 42. Ntjn pila mpös meidän harioit-
laman meitäm lumalisuleen ; Silla :' Jumalisuus 0N
tarpellmen calklS asiois/ ja silla owat stkä nykyi-
sen/ että tulewalsen elämän lupauM. 4:
3. Se on suuri wollto. c. 6.6. Hänelle tay hywm
wljmetftsä hädäsä/ ja hän saa lopulla siunauxen/
ja cosca han lohdulosta tarwltze/ nyn han tule siu-
natun. 3yr.1.13.
Vl. ChrijwM sana on ollvl: Faickl 0N

Apostoli Pawali cosea han jo oli cuolemallans/on han sanonut.-
Z
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MIU olen hywän ktlwoilUM kllwoitellut/ juo-
Mttcknyt/ ja oston pitänyt, 4: 7.

EhrifiW hän oli läyltänpt caickl mitä Ramams hänestä oli
ennusteltu. I.uc. 2l: Z7. Hän oli täyttänyt caicki Esicu,
lvat/ Ma hän W. T.oli vlgosmalalw. van. 9.- -4. Hän
oli täyttänyt caicki mitä Ihrmsen lunastaen larwittyn/M:
Mitä olls hänen ena ollu wt/namäellens tekemlst/

ei hän tehnyt ole i L52. 5:4. Hän oli läytt
tänye Saarnawircans / j: näkywäisen cansakäymisens jhmi->
fien cansa läsä mailmas lopettanut >6: 16 Hän oli
täyttänyt Taimillisen Isans tahdon/joca ljancaickisesta neu-
wostans hänen oli lähettänyt ptzna ja cnolemata kärsimään
caiken mailman spndein edestä, rnil. s. Sentähden ei o,
le ihmeeltä Christus myös on »anonut: caickl 0N täytetty.

L. c. l. Jos Christus on caicki täyttänyt/ nijn tosin
ludalaiftt loista Messiasta odotlawal. olt
muuta Nime haimaan alla jhmisille anneltu/ joft
«ne autuaxi tulemma. 4: »2. Autuat owat
ne jotta häneen vstaldawat.! ?sal. 2:12.
Jos Christus on caicki täyttänyt/ mitä meidän aulttteemtat,
witaan; ciköst sis Pawilaiset harhaile opeltaisans / että jhmi-sen tain töiden cautta pidäis tuleman ? Jos Watp
hurscaus tule Laista/ nyn on Shristus huckaanclwtlut. 62!. 2: 21. Etkö he houraile/ luuNesans cuolluil-
ten pyhäin heillens jol<ckn hyz?ä l.utawan loimilla Jumalan
tykönä? Mon walim:esl«malan ja jhmisienwa-
llllck/jhmmenlEfus Ahnsius.,. 2:5. 'LM
on vston aisa/a ja packlchä. ttel?. 12:2.
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L. c. 2. On meille tästä jalo lohdutus: Silla Ntjtls,
cuin Chrifiuxen karsiminen on tvimein tullut
mpös meidän murhe päiwäm wtmein loppuwal. 6o:^o^
Wanhurscalle tapahtu palio paha/ mutta
ra hänen nijsta caikista pästä/ 34: v. 20. Sa-
teen peräsi paista vftin Auringo; ja kulman Talwen peräsi
tule lemmin Suwi: Nljn mpös wlZmein; Wanhurstall-
le coitta walkeus/ ja ilo hmscaille sydämmille. rc
97: n. NoacK oli hetken alea arkisa/multa wymein tuli hän
lumalalda pelastetuxi. <3en. 7: «7. c. 8:»;. rgtriarcka
cobolicauwan aica suuresi, mmhesa/ jaluuli poicans Josephin
Pedoilda reweW/mutta wimein sai hän-cuulla hänestä i-
loisita sanomita / että hän oli joutunut suureni Herwfi Egy-
ptin maalle. 6en. 43: 26. Zlobiala rangaisi Jumala cap,
palen aica Sokeudella; mutta wtjmein andoi hän hänelle nä-
köns jällens/ ja llahulli hänen/ josta hän itzekin on sanonut:
H HRra/ sinä writat/ ja lohdutat
iz: 2. Nijn wielä: M tulemme wghä waiwatuxi/
mutta palio hywä pttcl meille tapahtuman: sillä
Jumala coettele meitä/ /a löyta 829.
3: 5. )a waicfa caicki meidän waiwam ei eulis taptelpxi/
nyncauwain cuin me elam läsa mailmas/ silla täällä: W^e
olem tehty kärsimään/ ja meidän kipum on alati

Meidän edesäm, rkl. 38: »3. Cuilengin «ulewat ne
silloin/ cosca me ertäm tästä wa,lmast/ja lulcm

parembaan elämään: silloin we tawam ockein sano Chri,
fiu/encansa:LalckloN täytetty. Silloin me laldamsano:ole Nyt Rauhas minun Sielun/ sillä HHRm
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tckc hywastl sinulle. Sillä sinä olet minun Sieluni
potsrewalsnvt cuolemast/minun silmäni kyncM/
mwun jalcani combastuxesta. Wlnä wqellan
HERran edes eluwilten maasa. ?131.«6:5.

VI l. Ia wgVeinen Sana on ollut: Isil sinun kaWannan MlNik minun Hengeni4 Nämät sanat owat o,
tttut Pftltarin Ramttust/cufa Prophela wielä näihin lisä:
Smä olet minun pelastanut/ HHRra sinä toti-
nen humala. ?sal. Zl: 6. lolca Chrisius on poisjät,
<änyt/ Sillä hän oli l<eclempror Lc uon iu-
«asiaja ja tl tunasiellu/ licuc Kunc locum v.
ruz explicat. ludalaisel ei woineet sttä kärssä/ että hän
cutzlli itzens Jumalan Pojali/ lon. io: 'VoMlabvenKe myss hänen cuolemaan wtt«,<

v. Cmiengin on Christus iye cMe-
maakin lunnuMni; Ia ntzncuin haliföti
trpdimaas Isäns aunhuiawisella kälstmisens alkanut. lVtäN.
26: Z9. öc 42. Ntjn hän on takonut ristin psWä Isäns- au-
fihuu:.,misella myös kärsimlsens iopelta/ ja <mda HeNMNsse on/ SiclllNs/ jsca myös vsein wulloin Ramatus Hm-

cutzylaan/ Lecl. 12: 7. HH. /: l. dar. ,l. 2.
ccir. /.- l. ttsb. 12:5. hänen huomaans; ja jättänyt
meille Esicuwan:

Q c 5 ~ CuiigH myss meidän pitä M MW, Ituva-
lan tunnustaman/ j, hänen täh,
den hengem ald!>i andHN.in/er!tw!nalstst cofta meidän vscompuolesta meilä coeiellaam Sillä: lZtllM tUNNllstoLrl-la me autua>i tulemme 10: «o. DawiV vscoi/

WW
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sentähden hän myös ptthui/kM hän sangen waiwatliln. Pl2l>
ns: la.Pamiehel puhuit handa wastan/ mutta hän puhui cuittn-
gin HERran oitemista. rlal. «15»: 2;, mpös Patvali
2. 4: iz. Ia Chrisiut, l?e sano : localNtN llllNMi-
nun tunnusta jhmlsten edes/ sen"tunnustan mma
myös Isani edes/ Ma on TaiwalS ett.
lo: z2.2. 2:12.

1.. 6. z. Cuinga meidän pila caicki lmnom/ ja coce
elämäni andaman Jumalan haldunn/ ja hänen käsijns/joi,
hinga me olemma pyäldpt. LK. 49: 16. Ia joista ei ken,
gaän meitä rcvele. )on. 10.28. Per-
kele pmbärinskap/ nijncuin kiliuwa tefon / jaetzi kenen hän
niells. t. ?et. 5.- 8. Coco mailma onMhudcs. ~ )oK. 5:19.
Ei mitään ole pysywäista meidän seasam; lanapan Cuningas/
huomena cuollul.L/r. 10:12. Sentähden on suuresti larvel,
linen että me annam itzem/ ja meidän Siclum Jumalalle/
nHncuin vscolllselle iuojalle/ hpwain töiden cansa. l. ket. 4:
13. ermomaisest Moin/cosca apllinen cuolema meitä lähesty,
jameidän pila waeldaman caikcn mailman lietä. /05.25: »4.
Slmson oli cuolemallans/huust hän HErranlpgöt
HERra/HMra/muista minun pclllem. lucl.
i6: -8. Samalla latvalla on tehnpt Dawld t jtNUN k^
Hs annan minä Hengeni ett. 6.
srepk3ni: HERra lEju ota minun Hengeni.

7: ;9. Naiden Estmerckiä tule mpös Meidän seorata/
ja talla meitäm caikinais kiusauM lotzdutta/sanoden: Mltäs
murehdit minun sielun/ jaolet nynlewolyln minusaz

Z H Tuv-
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Turwa Jumalaan: Sillä minä wielä nytkin hän-
dä ktjtän/ että hän minua auta hänen caswollans.
rlKi. 42: 6.

Toinen Osa.
Cusa meidän tule waan ötta

Wstä Tunnusmerkeist ja Ihmeist/ cuin Fhrisiu-
xen cuoleman jälkeen owat eapahtunuet.

I. On ollut pimeys caikesa masa colme hetke.
?t. Cudennesi ngn phdexandeen asti. Kosta AuriNgs
NoUse/ sano Syrach/nM hän ilmoitta pälwän/ja
anda «tsn kirckaan paisteen itzestans/että se Sil-
mät halkaise, c. 43: v. 2. 6c 4. Waan ChrifiuM
cuolcman ajalla/ on andanul Auringon lastia puoli,
paiwästaalas/japimitla Maan kirckaalla paiwalla.
«: 9. Talla meidän ajallam pimene myös Auringo ja Cuu/
liki sanoin /ora wuosi/ cuitengin erinomaisis maanpaicois erin-
omalsclla ajalla ja tawallazmutamis enammin/ mutamis Vä-
hemmin. Auringo pimene silloin/ cosca Cuu tule cohda-
fians auringon ja meidän Silmäim walille/ jaestä eltem me
saa auringota nahva/ ja lapahtu ainoastans vdella Cuulla ja

cosca Cuu spndy. Multa zsuu pimene silloin/ cosca Maan
wario tule cohdastans Auringon ja Cuun walille/ nljn ellei
Auringo taida paista Cuun palle / ja hänen paistellans sitä
«valaista/ ja tapahiu waiwoin täydellä Cuulla. Waan tä-
mä pimeys cuin on ollut Christuxen risttnnaulitzemisen ajalla/
ei pie tapahtunut laMaldaisella luonnollisella / mutta ylön-

luon-
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l'wnnollisella ja erinomaisella taValla: Sillä se on ellut.<
)< llllla ajalla / jona Auringon pimeys ei taida luonnos
lisest tapahtua/ ?t. täydellä / Icca aitaan paat-
ta Ula/ että Juvalaiset p.ili HERran kaffyn jälkeen
Man PäWstä 14 Päiwänä ensimmäisestä euusia. r.xocj.l2:

,4. Ia tata heidän Pasiäisians päiwä ennen on Christus rt>
siinnaulitlu. 2. On se lapahlunut caikcft maasa/se on/
caikesamailmasa/ntjncuinEwang sijla selkiäji lo-
tista, c. 1;:;;. loca ei myös ltaida luonnoksesi tapahtua;
Sillä Cuu/ on rcahembi sekaj AminZoka/ lcki 7000 ker-
ta/ että myös maata lähes 43/ ei taida cackilda lMilnan asu-
waisilda Auringola phtä haroa" pimitta. 3. Sopi myös ja,
lost yhteen sen pimeyden cansa / jolla lama W. T. oli aroi,
stettu/N. että cosca Jumala tahdot Israclzn Csnftn Egy-
ptin oriudesta vlgos johdalta/ fiehcn luwattuun Canaan ma-
han/ nijn on ollut Egyptis coko colmel päiwä syngiä pi-
meys/ettei vMan toinen toistans nähnyt/ eikä sillä ajalla
tiosnut sijlä paicast josa Kän oli. Lxoö. ic>: 22: Samalla
tawalla cosca Christus on meitä pimeyden ja syngeyden mat-
ta lob. lo: 21. tahtonut johdatta eläwitlen maslle I?l2l ns:
9. Mjn on myöskin ollut pimeys caikesa mailmast, colmet hecke.

1.. c. Tästä sijs me naem; sekä että Christus alen-
tamlscnsakln aicana on woinul hallita/ auringon/ cuun/ täh,
tee/ ja caickia muita luondocappalitta/ että mc mahdam jcn<
tähden s«no: HERra meidän HERram/ eumga
jhmMnen on sinun nimeS/ ca?cktowat sinun lal-
cals ala heitelpt. klki. 3:v. 2. l3 S.tä e«ä iuon-
torappalelkin luopuwat luonnostans/ peliäsipwat ja pilpc -

»at / pimeyden töiden.
lccci.m
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ttcoiem ja syndeim tähden. Tämä on se cuin Jeremias ros-
tilla: hämmästyköön peliätköön ja
wapiscoon/ ftno OERra.- sillä minun cansan te-
le cahmlaisen synnin. Minun/ joca olen eUwa
lchde/he hyliäwät/ja cmwawat itzellens caiwoja/
pahoja caiwoja/ joift ei wesi pysy. c. 2: »2. Sen-
tähden wällläköön itzecukin Chrifiitty spndiä. Hlkäät olcs
heidän osaweliens,- M muinen te oliltaptmeys/
mutta nyt te oletta «valkeus HERrasa/ waelda-
caat nl>ncuin walkeuden lapset. LpK. 5.- s.

ii. Templin Esiwaee on rewennut (ahtia.
Jerusalemin Templi on ollut Mtu erinomaiseen colmeen o-
saan. i. on ollut Esihuone/ joca oli rafenu vhreia war-
len ; 2. eli Surembl huone/ cusa he owal
pilänpet/ Jumalan PalweluMs; Sitä liki on ollut z. 82N.
Qum LanÄorum, caickein Pyhin huone/cusa on pidelty
HERran lizeon arcki / ja sm päällä armon istuin
Lxoä. 26:34. Cuhunga ei pxikäan tohtinut mennä sisälle/
multa ainoastans ylimmäinen Pappi yhden kerran wuojlcau-
<ena; ja että lama caickein Pyhin olis taillu eroilta keski
huonesta/ on-fen edes pidelty pfi waale/ joca oli tehty kellai-
sesia Rosuin punaisesta/ jacallisia llnasia ic.
2. rargl. z-. 14. )a tämä on ollut seEsiwale/ jongaEwang.
sano Chrisiuxen cuoleman jälkeen rewenneen itzellens cahua/
plhäldä haman alas.

!<. c. Tämä tunnufmercki on ollut lodistos stehen/ et-
tä caicki M- T- ccremonlHt ne owat Chlisiu/es lopetetut:
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Cuudes Saattn/ '77
Sillä hän onwaihe aidan sätkmyt/ ms me jctca mumcn
taambana ollwma/ npt hänen wcrcns caulla okmma lahcs
päsnyel. Lpn. 2: ,4. ole tasa ludalamen ctka
Grekilainen/ ei Oria eli Wapa/ ei mies eli wai-
mo; mutta me olcmma catcki Ui lEjurcs Ahn-
siures. Olli. 3:23. Waliltu sucu/ Lunigallincn
Pappius/ pyhä Fansa. i. ?er. 2:9. Nyt meil-
lä on vscalllls/ja me pclsemme caikella rohkeudel-
la/ vston cautta hänen tygöns. Npd.. 3: »2. I«,
taidan, sano: Abba racas Isa: 6gl. 4:6. SeneHi
den on myös Christus cohla hänen plösnouftmisens jälkeen
ei enämbt kiäldänpt Opeluslapsians menemäsi
le. >o: ;. Multa on kästelipl Samamaan
geliumita caikille luoduille. lttZrc. l 6: ,5.
lii. Maa on Kisllyt/ ntzn että kiwet owat hal-

ttNNUet. Tämä järinä ei ole myöskään taitanut luonuol-
lisest tapahtua; Mnljncuin knleZon. lib. 14. HuZuN. in
lidio <i<- mirab. lcrip. jamnut lodlstawat/ se on tapahtua
nut mones maan paicas/ jongacaldaisi ei ikänäns ennen /eikä
sille ole nähtp.

L. c. ». Tämä jhme tosin ei myöskään ole mu ollut/
culn erinomainen Jumalan »ihan mercki/ Juvalaisten pahu,
tm/ ja spdammen cowuden tähden / joca raudalla ja cowal<
la Ocmgnlilla oli kirioilettu/ ja heidän spdämwens lauluin
caiwetlu/ nlzncuin Jumala heidän plitze roalilta

,. Etkö maa sencaldalsist asipist pldaiS
«vapiseman/ ja caicki sen asuwaiset murehtimaniAmoz. 3:3^



1.. c:. 2. Mahla myös cukin Chlistitly tästä itzelkns
ella lohduloxen/ sillä nljncuin wuoret hyppäisit
naat/ ja cuckulat nijncuin nuoret lambaat/ cosca Jumalawäkcwällä kädellä johdatti Israelin Cansan Egyptin oriudest.

114: 4. Ttijn myös cosca Christus hänen werelläns
meitä johdatti Perkeleen oriudest vlgos / owat maa ja kiwel
jloinnuet. Sencaldaisesta llost puhu Dawid: HHRM
on Aumttgas/ sijtä maa iloittaan/ ja olcoon saa-
ret riemuiset ntjn monda cuin heila' on. klal. 9»:».
,Vicl. ksal. »48. rorum.
IV. Ouolluitten haudat owat auwennueti Joi-

fia monpa pyhäin rumisi on ylösnosnnt/ Christuren plös-
nousemisen jälkeen/ mennyt pyhään Caupungin/
jalemin/ joca ntjn cutzutan myös KlgtK. 4:;. ja jlmefiynye
monelle. Maan keltä ne olit cnin canft ylös,
nousit/ ei Ewang. täsä nimitä. 0. LutNeruz on sijna lulos /

että «glle» seas on plssnosnut Abraham/ hänen Eman-
dans Sara/ Isaac/ Jacob/Rebecca erc. lalääl-la olluel Chrijiurcn cans, 40 päiwä/ ja sitten pnnä häneneansans Taiwasthen plösmennpee.

L. (2. i. lästä me laid,m päällä: EttF
en ylösnousemus ja clama / nljncuin hän ennen isse
oli Marthaallc sanonut. )on. n: Sillä jos hän alenda-
Mlsens atcana/ on taitanut näiden pyhäin haudut arvata/ ja
heitä ylösnosta 5 e«ks hän sitä palio enämmin taida tehdä st"
ns wimcisnä paiwäna/ jona hän on tulewa furcs cunnias/ ja
«caickl P. Engeltt hänen cansans? KlgtK. 2;: ;l. Mah<
damscntähoen pastaan Saduce!i.rjla sen aina wchwana pih^

178 Christien karsimisesta/



Että meidän Lunastajan, elä/ ja heratta meitä
tvimein maasta; ja me puetetaan tällä meidän
nahallam/ ja me saamme lihastmme nähdä Ju-
malan, ,9: 25. Mahdmn tällä meitän, lohdutta
Bawiditt cansa / ja sano i Meillä on Jumala joca allt-
ta,- ja HERra/ joca («olemasta wa-
pahta / r/ai. 63:21. Klltelty olcoon lumalai 36.

1.. O. 2. Opcmme me Da cuin Ewangel. sano«
Että nijden p. Rumit owac ilmestynyet monelle/
ja ei talkille. Ettei lunjalan Pyhäin Rumihit taita m<-
milllsilla Silmillä nahtä tasa elämäs/ heidän kllckaudcns läh-
den ,z: 43. vgn. 12: z. wutoin jollei Jumala crino-
maisesi awa meidän Silmiäm/ nljncuin Christus awais O,
peluslasiens Silmät Taborin wuorella/ cssca hän tncafiel,
«n. 17:,. Sentähoen wärin menewät Calwinifie,
rit/ päättaisans/ ellei ChristUlen Rumis taida läsnä olla Al,
earin Sacramendis/ senlahden/ettei se taita nähta/ eikä käsil
pidelda. Sillä/ cuinga ChristuM kircasieuu Rnmls/ nljn-
cuin se npl on rnil.,: 19- laitaan meilda nähtä/ cosca ei ph,
dengään silmä ole nähnpl sila cnnniata/ cuin Jumala
nijlle on rakasiawat. 1. cor.2: 9.

V. On LhristuM kyliestä wuotanut Wm/a
West. IoK. »3:; 4. N. Sytä hawast/ jonga pxi Sola,
wtehist/joca mninnen cansa nytten npusietluintei,
M läheletlin/ oli keihallä pistänyt. Tuman lulewal mulamae
luonnollisesi tapahtuneen / nyncuw n lnnengin cuolluitlen
Meri bplv/ ia sitten wetiftfi tule. Cmöngin enin osa o»
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jijiia ai^t-es/että se W»st/ joca Christu/cn kyliefiä Werencansa w«)ss,on ollucplönwonnollmen/erinomaisesi sentähden/
että ScU Ewang. niin ahkerasi ja erinomaisella tawalla
on tästä asiasta kmoitlanut: loca tämän näki/ hän
on sen todistanut / ja hänen Mzsioxens on tosi/
ja hän tietä hänenS totta sanowan/ että te myös
vscoisitte. Sekä / Että Prophetaat olit ennen stjtä en-
nusianuet» Ettei hänen luitans pitänyt ricoltaMan / mutta
heidän piti saman nähdä/ euhunga he pistäneet olit. Lxoä.
12: 46. AgcK: ia.

1.. tI. Tama West jaWeri/cuin Christn/en kpliesia
Ristin päällä wuosi/muiftutla meille ne
din Sacramcntiä. West
gen cautta Ihmiset wastudefi spndpwäl ijancaicfiscen elämä,
hän. z:;. Ia puhdistetaan synnistä weden pesos/ sa,
«an cautta- LpK. ;: 25. Weri/ HHRraN
wäs ja lelwän alta / Chrisilyen totinen Rumis f
Wtjnas jaWhNatt alla Christien totinen weri, Syn-
nein samisexi; stllä: C. Weri puhdista
meitä caiklsia synnisiäln i. )ok. i. 7. Tästä näky puhu-
wan myös Johannes. 1. Lpilb. c. 5: 6. Tämä on ft joca
»edellä ja werellä tule lEsus Chrisius/ ei ainoastans wedel-
la/ waan wedcllä ja werellä. Tällä taidam me myös mcilam
tohdlttta/ sanodcn Dawidin cansa: Mllts 0N St-
Mn bywydes Jumala tt. Stllä sinlm tyköncks on
eläwck wesilähde/ ja sinun walkeudesas me näemme

180 ChriDxett kärsiNiscstä/



vi. On myös se pacanallmcn Sodanpam;es/
ja nejoeca hänen cansans ollt/warttowemaslE-
susta/ cofta he Ntimal näit tapahtuwan/ surest pel-
lästyNyet; ja tulluet käätyxi Christuxen vscohon ja lun-
doon/ ja cohla lunnusianuel Jumalan pojari. Ei,
köji sijs tämä ole se jostaPropheeaat on ennustanucl: Ko^sca hcln on hengens wlcallhnxlandannt/nffnhckl
sta Siemenen/ ja elä cauwan/ ja HERranal-
woltuS on hänen kadesanS mcmsiywa. 53:10.
Hänen plta saaman Siemenen joca handck palwe-
le/ HERrasta pila ilmolttlkaman lasten lapjW

22: Zl.
L. c. l. Tasta meidän tule oppia/ että wmcla luma>

la el ainoastans käännä syndistea parannoxeen/ ja cokoa itzel-
lens hänen tasa mailmas/ per verbum
6>cgwm, Sanan ja Sacramentlcin caulla; multa mpös lot>
sinans per c>pera extraorclinariZ, ja ttinomaistlla muilla
tawollla/ntjncuin hän tasa mpös Sodanpämichen on hänen
tnndoons kaändanyt/ja ftnpäalle on meillä Esimercki Apofios
l<s Pawalts/jonga hän käänsi oikian vscvon Damascun f«
Jerusalemin Malilla. äÄ. 9: z. Lc Cuilengin ei meidän
fi)ä sencaldaistta jhmellisia menoja loiwoman/eli semmengaän
pitämän Jumalan antUM tekewälsia Sana pro liierä mor-
luä, eli yhden cnolluen Sanan edestä/ Pawilaisien Tawalla/
ntjncuin ei sijna olis kyllä nijn palio cuin meidän aulmeem
larwilaan: Slllä: Jumalan Sana 0N elckvä jaWol-
Mallinen :c. lled' 44. 12. Se p. Namatttt taltu

Z H meitck

181Cuudes Saawa/



meitä aututeen neuwoa/ dscon cautea lEsuxen
Ahristulen päälle. ,5.
wangeliumi on myös Jumalan wätt ltzeeullengm
vstowaiselle aututM. u v.

1.. Q 2. Ella Chtistus on coonnut hänellens Me»
Christicunnan tasa mailmas/ei tnuulawarten/ cuin että sen
pidäis hänen tundeman/ ja tämän Sodanpamichen cansa
tunnustaman / ei ainoasians totiseni jhmisexi/ multa wpss
Jumalan PcMi: Luca on joca woitta mailman 3
Sejocadsco/ että lEsus on Jumalan pol-
ta, r. loK. 5: 5. Ettei se Ms waiwoin itzellens /

waan hänelle joca hänen edestäns cnollut ja plasnosnul on.
2. (Hor. ;.' Etlg se hyliais pimeyden työt / ja pue,
eais hanens walkeuden Sola-aseilla. Kom. ,;: 12.
Ia sille jälkeen tämän elämän olis hänen tytönans / ja
caickein vloswalitluidcn Pphäis cansa/ weisais Caritzanwirllä/sanpdenl Suuret ja Ihmelllset owat Sinun
tecos /HENNA Jumala Lalcklwaldias /

oikiat ja totiset owat Sinun ties/ sinä pyhäin
Kuningas. Luka ei pelkä HERra sinua /ja
Sinun Nimees ylistä i Sillä sinä yxmäns lau-
pias olet/ ja caicki pacanat tulemat/ ja sinun
Lastvos edes cumartawat/ että sinun duomios
julistetut OWt / »5: z:

sshri-
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FhnsillM kärsimisesi SeilMcks Saarna^
Cusa edespannaan;

! is§risiuxen Daucammcn.
e

MMät wetakö t/esta epavscoisten canft lc. -.

6:14.:14. Joilla Sanoilla Jumalan walilln ase P.
Pawali/ neuwo itzeculakin Christitlyla/ wälllämän pa«

hain seura/neuwo/ joucko/ jacansakaymista / ntjnculn W^sas
C. Salomon moös meitä stjlä opelta; M meneluma>
lmomam astelllle/ja a!ä astu pahain teille, kro.
4: ,4. Ia H ERra itze Prophctaan caulla; Paetkaat
heidän seorasians/ ja eroittacaat teltan heisia<
Llg. 52: n. Sillä nHncuin lainmss ei ole rauhas Sut-
een kestella. syr. ,;: 21. Mvös Wanhurscas
ei ole «auhas Jumalattomain pam/ multa saastutti»
itzens/ ja tule peräti Jumalattomat». mielistyi H,
,ins paris Jumalallomulecn/ ja tapcltin
2. ?21. 22:4. Lc 5. Nu> wiela npl / Joca terwaan
rupe/ se ltzens saastlltta< s?r. »z: t. Ia joca mielisty
Jumalattomain aiwoituftjn/ei hän tule coscaan hpwäri / ei
Hclwettlngaan asti. c. 9:17. Sentahden plistcttäwast on
tehnyt Joseph Hllmathlast / jaNlcodemus / Seka;
ettei he wiekynyet Pämiestcn ja Cansanwanhembain neuwo-,
hin/eltä lEslls pm wiallomast ristin cuolemahan duomil-
taman; M/ eofca hän rifiinnauliltu oli/että he otit hänen
aw ristljiä /ja toimitit cunnjgllisest hautaan. Autuas 0N

se/o-
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se jom ei waella Jumalattomain neuwosa etc.
1'521. I. l. Tästä Lhristu/cn haulMlsest opetetaan tasa
Saarnas.

Xl' U 3 277 v. 57. 2c! iinem.'
NOsua/ joca tuli OERran Lansau pämiehe^

cosca hän käsitti Je-
rusalemin Cumngaan/ ja astella Cuningasi/jot<
ca ltzcns sielä luolaan lymylläneel olit/ lappoi hän heidän/ ja
ripusti witsen puhun. Mutta Ehtona cosca Auringo laste-
nut oli/ kaffj han heidän puista olta pois/ ja heiltä luolaan/
johonga he itzens lymylil/ ja he panit suret kiwct sen suulle/
jolca sielä wielq tänäpänä owat. lo: v. 22. Lc seq.
Tgniancaldainen Esimercki on meillä myös näisä luetuisa
sgnoisa/joisa Ewang. tietä anda; Cninga Joseph All-
mathiast/ ja Nlcodemus/ owat Christuren rumin risti-
stä alas otlqneel/ samana paiwäna ehtolla cuin hän oli ristin-
nalitlu; ja cuinga cunniallisest he owat toimittaneet hänenru<
mtlnh hautaan. Joseph/ sitten cuin Maanherra oli luwan
andanut/ hänen rististä slasolctta / on ostanut itjnawaatteen:
Nlcodemus Minhamita ja Aloela secoilellua; ja nijn
sitten ynnä owat kärineel hänen hpwinhajullistlla yrliltä/nijm
cuin Juvalaisilla tapa oli haudata i pannuet hänen Krydi-
mahan/ Josephin vteen hautaan/ jawierittänyel suurenkiwcn
haudan owelle, Ia ehkä ludalaisel olit näin Chrisitmnjo sa-
ucel hamaan/ ci he hänen cuolluelle rumillens sie->
läkaän suonuet lepo/eikä sitlengään wielä händä wamomast
lacannect; Sillä cosca he loisna päiwäna walmistnren päi>
rpäst huomtzll/ että Christus elWns/colmndena päiwänä

oli
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oli ylösnosta lmvannut/ ttruhdit he cohea lpgö/ja
tucoilit hänen anda hauta cowandeen päiwaän asti »amoil-,
ea/ että joscushänen Opeluslapsens eioiistulluel yöllä/ »ara-
staneet hänen rumifians/ ja sitten soittaneet yhteiselle Cansalle;
.YtlN 0N ylöSlwsNUt. Ia nljn se jalkiwn.äincn willity,
olis tullut pahemmaxi cuin Ensimmäinen: jonga heidän
hattaananomisens jälkeenPllalUS on andannt heille »<m
<ial/ja he owat menneet; ja lukinneet kiwen cuin haudanle wierilellp oli/ Sinetilläni

kZrrez 6uZ3.
l. Mnga/ ja costa Lhrisius on haudatlm
ii. Luinga hänen hautans on warlloltlu.

Ensimmäises Gsas
Ewang. meille edespane/

l. Sm Ajaan/ cosca Lhnstus on haMttu<N. Ehlolla samana Päiwänä cuin hän ristinanlitttln/ joca
meidän päiwa lutum jälkeen lange Pltkckn PetlNNdalNpäälle; Sillä se on tapahtunut Esisabbathina eli walmifiuspäiwänä/joca käwi Sabbalhin edellä/ja lMlwandama
on Juvalaisten seas Sabbathia pidelty. Että sijs Sabba-
<hi jo rupeis lähestymään/ jona ludalaiset ei ollet lelluneee
tekemään mitäkään tpölä/ ei olemutamal salaisset opetuslapset/ tahtoneet hänen rumifians Sabbalhin vliye
haulamata pilä/ ermomaisest että Jumala oli myös tästenpl/
ellei ntjden rumila/ jolca Hirsipuus spndeins lähden olit cuo,
letelul/ pitänyt puusa yötä pidettämän/ Oeut. 22. Jolcacaicki olpal tapahtuneet Jumalan edescatzomisefi;
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loca mitä ikänäns hän tahto/ sitä hän tele. ?M.
"/: V.;. Ia on jsoi neuwos/ /a wäkewä lölsck.

Q. <2. i. Että Joseph jg Nicodemus ei ole tahtoneet
Christien hautamist Sabbachin päiwään asti wtjwpttä;
ta myös meidän tule aina muista pyhillä mekan Sabba-
thim ja lepopäiwamv nljncuin Jumala sijtä on kaffenyt wl<
mannes kässys. Juvalaiset he owat tasa astas/ ntjncuin muu-
sakin/l»sh m Jumalala palwclleel/pitäden jhmisten kästylä/ja
heidän Isäins satyiä. He owat tieldäneet; ettei Sab-
bathina ole luwallinen tähkäpäitä noukia; nljncuin
se on nahlawa Phariseurifi/ jotka owat nuhdelleet Chrtfiusta
sentähden/ että hän Opeluslapsinens kawi Sabbalhina iai-
hoin lapitze/ ja noukit tähkäpäitä. KlacK. >^.-1.6c lccz. He
owat kieldäneel; ettei Sabbathlna ole luwallinenpa-
ratwa i longatähden he owat myös Christusta laittaneet
I,uc. 6.7. c. »4'. V. l. äc Eli/ lyckuwa pai-
tasta paickahan; Ntjncuin kirias heista to-
distetaan; Että cosca lähetti hänen sotawäkens
Sabbalhina Judalaisten päälle Jerusalemiin/ nijn ei he tzeens
warielleel; elkä kiwäkään heiltäneet; eikä luolangan owe sul-
keneet/waan sanoit: Me tahdomme näin molla mei-
dän Mattomttdestm / Talwas ja Maa pitä to-
distaman että ce meitä wänn ja wlattomast ta-
patte, l. IVlacc. 2: v. 3». Lc Ia tämän syn
tähden yinä muiden cansa/ owat ilm.>n epäilemät myös Jo-
seph ja Modemus kiruhtsneet/ Christusta hautamaan wal-
Mifills palwänä. Wian N4Aär calcki Chlizius ala tacape-

tin se-
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lin seka KlgtK. z. ja sano: että Papit owat Eabbalhina
walmistanect heidän vhrins/ja ei tehneet syndiä. « 32w. 12:

e. owal myös Sabbalhina ymbarins leicanneet heidän lap-
stns. )oli. 7: v. 2;. öcc. sekä -

Ma eli Naudasta/joca Eabbalhina Caiwoon pueo/ ja pls«-
nostetaan ic. Josta me wvös laldam paatta; Ettcl calt-
tl työt ole Sabbathlna potskleldyt,- cuin on ),^ac-
kalldtN työt / jolca tapahmwat meidän tahimmäisem tar-
peeni/ N. Sairaita parata/ lohdulta/ etziä/ haudalla cuollci-
la/ja mM sencaldaistta. ?. Ne Työt NllN la-
pahtuwat Jumalan Lunniani.- N. käpda tircosa:
cuulla Jumalan Sana; naulita nljtä corkeita Sacramen-
leja/ eli muita lumalisuden hariolluxia. Silla nljta on Ju-
mala kässenyt meitä tekemään/ jonga käffpa patzi me hända
huckaan palwelcm. L5. 23: iz. - 9. Ia nawäl o-
wal hänelle otolliset/ cosca me nljtä vscolla teemme/ jota pai,
tzi on mahdoloin Jumalallekelwala. Neb.,:: 6. 5, Ma-
tamat keWttt lyöt? opera mmirum recre2tionis,ntjn-
cuin käyskennellä/ ja cohlullisest itzeens iloilla / cuitengin jäl-
keen Jumalan Palweluxen ; Silla hänen
pitä enstn hajeltaman/ että rumilliset tarpeet sitä paremmin
lyölangeistt. 6: 33-
NalulX; joita paitzi jhmiscn lnondo ei taida olla fpsprräi-
nen/ cuin on/ keiltä; puke itzens; spödä; llZclua pallasta p<?ic-
tahan/ ja muita sencaldaistla ete. Mltta Salbalhmaowae polffieldyt ainoastans rascahimmat Työt/
ntjncuin ne eutzulaan v. 7. öi 8. N. ne euin ar-
tloinna lehvän pynnöxi/ joihmgarrake ja juhlia lalni-
taan häistä on rässvn andanue 17:".

H « lj Näitä
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Mitä ftno HERra: cawattacaat keitän/ jack-
kaät cuorma candaco leru-
ft!emm porttein läpitze. Ia älkäät wiekö yh-
tään tacka Sabbathina vloos teidän huoneistan/
ja älkäät tehkö työtä/ waan pyhilläkäät Sabba-
thin pätwä/nljncuin minä teidän Isillen käskenyt
olen. etl. Conf. Lxocl. 20.3. 9. öc lc>.

20.' 47. 22:2t. 47^.
1.. (3.2. Että Christus on Eabbalhin walmifins pm<

wälle haudattu/ ja Sabbathin plitze haudasa maannut/ sijlH
mahla itzecukin ChriMp tzellens muifiutla; Etla Fhtt-
stus hänen cuolemallans on meille myös lewon/
Men tämän elämän/ja yancaickisen Sabbathin
ansainnut. Meidän tofin pilä aina oleman Sodäs maan-
Mä/ ja meidän päiwäm on ntzncuin orian päiwät. /01,. 7:
l. Cuilengin on meille fijlä lohdutus; että me wtjmein saam-
me Christien cansa Sabbathia pilä meidän Cammiolsam/
Ka lewälä Raohas. rkl. 4: 9. Nyncauwan cnin wiha
llitzen täp. Lsg. 26: 20. Ia että caicki liha/ pita yhdest cu-
caudest ntsn toiseen/phdefi <Zabbathist coiften/ kumar-
taman HERran eleen. e. 66:23. Silloin 0N Jumala
poispyhkiwä caicki khneltt meidän filmlstäm c. 2j:

3. Ia muultawa meidän walitoxem iloxi/ rqsu-
wa meidän säckim/ ja wyöttäwä meitä riemulla,
rkl. 30: «2. Tämän lilan on Jumala walnnsta-
mt nMe jotca händä rgeastawm:». cor. 2:3.

li. Ne
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11. Ne personaae/jotta LhnsiuM owat hau-
danneet. Ia sano Että hän on haudattu )osephllda/ j'
Nicodemufelda. Jotta heidän lumalisudens tähden mpös
tasa surest plisietään. Josephisi puhu Ewang. ta sano että
hän on ollut; 2. Kunniallisesta sugusta vlwostullut;
N- Arimathiast/ Juvaan Caupungisi/ tptirgimin tvuo,
telda/ joca on ollut mpös Samuel Prophelaan Syndp-
mä C«,upungi/ ja cutzulaan toisella nimellä Ramatha. l.Laru
1: l. öi lcq. d. Ricas/ ei senealdainen joca on vscalda-
nut wäkiwaldaan/ jawärpleem eli turwannut nihin jolca ei
mitään ole; waan hän on ollut ricas/ jaei nysiä lucna pitä-
nyt, elal. 62.- >l. Hän on ollut Mpös; <l. eUNNlll-
linen Radimies/ hywä ja hurstas,- joca ei ollne
Mtelifipnpl Juvalaisien neuwohin ja tecohin. e. LhrisiU-Opetuslapsi/ jaon odottanut lumalanwaldacunda,
l. On hän mennyt Pllatuxen lygs/ ja pptanyt
haudataxens Khristuxen rmMista. Mfielään myös
tasa Nicodemufia / erinomaisesi semähden/ että hän on ollut
Juvalaisten ylimmäinen; jocaennen yöllä oli tullut lEsuren
lygs. )on. z: 1. eli Mestari Istaetis / nijncuin Christus itze
hänen cutzn. v. >o. c. 7:51. Nämal hurscaat ja Jumali-
set miehet owat ynnä Chrifiuren haudanneet.

1.. c. ». Että Joseph ja Nikodemus läsä näin snrest
P. Hengen yllytören eaulla Ewang. piisittään/ stjtämenäem;
«Cttli Wanhurscaan mmsto pvsy Smnauxes/
waan Jumalattomain nimi pitä mätänemcin s
ntjncum C. Salomo puhu. krov. lt>: 7. )a meAlä se»,
päälle on Digen jaly Estwttcki lesns Sftachln Nrias Es»

Asti? 45-»
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4;. 26 zl. joja se Jumalinen Symch/ P. Hengen ylöswall,
kijltä Cunniallisia miehiä/ ja meidän Esijsiäm yhtä

toisens jälkeen/ heille tjancaickiseri muistoxi ja Cunniaxi. Ia
Christus itze puhu sijlä waimosia/ joca L<ll>gnjas sen Spi->
talisen Simonin huonees oli caatanul clasin turmelemaloin-
da woidctta hänen paäns palle/ ja ennättänyt
woilelemas hänen rumyns hantaMlsexi; lkänäns
tämä Hwangelium saarnataan calkes mailmas/
nijn tämä myös min hän teki/ pitä mainittaman
hilnen muistorens. INarK. 26: 15. Nain wicla npl:
ei wanhurftas lkänäns vnholeta. klklm. U2: 6.
multa hänen nimens pysy qancaickisest. 3yr.
»3. Hänen luuns wiheriöitzewät cusa he maca-

)a hänen nimens ylistetään hänen lap-
sisans / jotta hänen perineet owal- c. 46: »4.

1.. c. 2. Ncjncuin namat JumalisetMiehet orval
danneel Ehristuxen rumHn ; nijn wiela npl meidän pitä
cuollet cunniallisesia hautaman. Sillä sila waalj meilda Iw
mala itze/ joca on satänyt cohla jälkeen Syndeinlangcmisen/
että meidän pila jäljens tuleman/ nuMin me maa,

sta otetut olemma. <^en.;-19. Nijn myös Salomon Saar-
naja: Mulda pltä jällens mahan tuleman josta
hän oteltu on. c, l2: 7. Siehen on myös meillä san,
gen monda Pyhäin Esimerckia z Abraham on huadannut E,
mandans Saran. <3en. iZ. Jacob Rachelin/ c.;;: iy.

Joseph Isans Jacobin, c. ;o: v. 7. öe scq. jakannez
C,stajan hänen Opelustapsens. 4:12. Ta'<ta on To<
blas mpöspoiMns/cofta han luuli cuolewans/neuwonut.lol,

4» Z.A
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4:3. Li ;. Tämän tähden hän myös ylistetään, c. 1:20. 7t«
Että hän hautais tapetulta ja cuolleita. Tämän
tähden kijlta myös Dawid laberen Miehiä/ että he Gilea-
dis Saulin lrumljn haudanneet olit; tZIUNatUt olelta
te H E Rralda että te tämän laupiuden mttc
Saulille teidän Herralle».ett. 2.82M. 2:5.A5.
Muloin cunniallinen hautamme» stjnä P. Ramalus lue,
taan erinomaiseri Jumalan lahiari; jonga Jumala on myös
Abrahamille. <3ea. 1;: 15. Ia C. Jostalle/ 2. KeZ. 20-

luwannut; sitä wastaan/ cosca ci jocu taida saada rumlzllens
hautamista/erinomalsexi synnin ntjncuin Ju-
mala leroboamille/ ja Isebelille heidän pahudens lahden on
vhaannul. i. KeZ. 14: n. 2. N.eZ. M jO-
- cuole/ nqn toimittacam händä cunniallstst hau-
taan. s)?r. is: 16.

111. Sen muodon/ cuinga/ eli millä hautami-
sen caunisiorella/ Ohristuren rumis on haudattu.
Sitten cuin hänen rumtjns oli Pilawxen luwalla Ristisi a,

lasottllu/ seiso Terlisä. i. Ella Joseph on ostanut puhtaan
ltjnawaatteen; Mooemus Mirrhamitaja Aloela jecoitel-,
<ua lähes sala naula/ ja nijn owat ynnä käärineet hänenru<
Mljns/ja näillähywänhajuliistlla yrteillä woidclleet Juvalaisten
tawan jälkeen. Juvalaiset olit tämän tawan saaneet Egypti-
läisilda / jolca tämän caldalstlla yrteillä cuoluitans woilelit
40 pälwa/ ntjncuin Jacobin estmerklst on nähläwa Qen.
50: i. ja taisit helkki aica estä matänemast / ntjncuin N«.
rnäut, iu Lutrop. lib. 2. sijtä todista, ja sano nähnecns

rumtjn 300. ajastan» jälkccn cuin
hän
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hän oli haudattu/ joca talla tawalla oli «"ideldu/ ja ei ollue
ensingäan pahennut. Vicle Qernarcl. in naim Lv»nZ. K.
1. p3Z. lv. in 6sn. ?lin,'um 8e glioz. Maan
tämancaldaist wsidellufi waicka Christuxen rumis ei tatwins
nuti Sillä: hän olicolmandenapälwänäylssnou-
stwa / eikä taittu cuolemalda pidettä. HA. 2:24.
eikä hänen lihans pitänyt mätänemän. v. zi.rsZl.
is: v. 10. Cuitengin owat nämät Jumaliset Miehet sijnZ
ylisteltäwäl / e«a he owat Thrisiuxen Isäns maan tawan
jälkeen cunniallisest haudanneet / ja osoltaneet hpwäl työns
cuoluilten päälle. 7. ;7> 2. Että he owat haudanneet
h inen Krydimahan/ Josephin vteen hautaan/jonga hän oli
hakannut calliohon/ ja johonga ei ketään ennen pandu ollue.
jolca caicki owat tapahtuneet erinnomaisest Jumalan edes,
catzomiscsi. Hän on haudattu Krydimahan .- Sillä
nljncuin hän oli Krydimas kärsimisens alcanut/ suu. «8.-».

hän on tahtonut moss krpdimaas sen lopella: ja
cuin Adam on Krydimaas langennut. <3en. z: z.
Nijn hän on tahtonut myös krydimaas meidän spndim hau,
data/ ja meren sywyteen heittä. KlicK. 19. 0N
haudattu vteen hautaan/ johonga eikengään en-
nen pandu ollut/ettei kengään mahdais ajatella/jongun
muun Christu/en edestä / eli Christien muitten woimM
plösnosneen/ ntzncuin st cuollul wircois joca heitttlljn Llisa.
an hautaan/fijtä että hän sattui hänen luihins 2.keZ.iz:-a
Hän on haudattu mmnen/ja ei omaan hautaans.
Sillä Chrtstus pn kärssnnyt muiden ja ei omaln spndeins e-
pestä. i. I<?b. H? 2. Nlju mpös e«ä haudat owat cuoleman/

Kyy-
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ja nljtlen cuolluillen asumasiae; muttaKhrlsillS 0N elcl-
ma/ ja ela allia/ ja rucoile meldän edestam. Ne!).
7:2;. z. Ella he owal wierltlaneet suren kirven haudan owel-
le/ilman epailemal siläwarten/ ellei joscus pahanelkiset olis
Chrifiuxen rumille tehneet mitään waryltä eli järiettömal luon,
docappalcct läneet sila wahingoilla jaradella; waan eltähän
olis haudasans saanut rauhas lewäta. 4. Owal hänen ru-
Mifians saattaneet haudalle n. Maria Magdalena/ jor«
oli Galilean Caupungis. Magdlaast sucuisin. ,5:3;.
Maria/ Jacobin sen wähemmän/ ja Joseen äiti; jolcahan
oli sijltänvl meihestens Alpheistä, jasitten hänen cuolemans
jälkeen on mennyt toiselle Miehelle n. Clcophaxelle/jonga
tähden hän mpös cutzulaan Maria Cleophle )oK. 18:2;. Lgla»
me Josephin Sisar ja Zebedeuxen poicain äilei. 27:
55. Ia monda muuta jolca hända elaljans heidän lawarafianspalwelleet olit. Luc. 8: z.

Q. (3. i. NincuinChrifius on haudattu ueeen cauniseen
hautaan; ntzn wielä npt meille on luwalinen meidän haulojam
cohmllisest caunijia; ja meidän cnollettam kohtuullisella cau-
liifioMa haudata. Abraham cululti haulans päälle 400/Sicli hopeata käppä raha. 6en. 2z: ,6, Se on meidän ra,
han jälkeen 200 SaMalarita. Jacob pani Payaan / wai-
MonsRachclin haudan tvgö LetKelijn. c ,z: 20. simon

andoi tehdä Isallens ja Weltjllens corkian hau-
dan wnolduista kwistä jonga päälle hän pani Seltz»män Pa-hasia litt loinen toijians/ Isällens/Hlllleno. :c Ia andoi su-
ret Patzaat ftn ymbärille tehdä/ jaasetti nljden päälle heidänaseens

Hahdet/ jolca pnmhtiwaisct mensa näkemän pili. ~

B b
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iz: v. 27. sc secz. Ia ei ole senlahden mitään laitetut
Sljnä Pyhä s Ramams. Multa täja asias nincuin muift-»
kin tule itzccungin wälltä plönpaldisulla/ jongatähden mpös
HERra Lebna Homestarila anda cowin nuhdella: Mila st-
nun tasa on/ kenengä oma sinä eltas an-
nat itzelles hacata haudan cotkeuteen/ ja olet nM-
lum se joca itzellens anda tehdä asumassan worel-
le. Fatzo HENra hylkii sinun/ ncznculn iväkewa
mies heittä jongun pois/ M temma sinun alas tt4
Lsg. l6. öe t)7.

1.. C. 2. nämät Jumaliset wamot owal seu-»
tänneet Christuren rumista hauvalle: ntjn piea myös mei>

edesmenneille WelPem ja Sisarilleni te-
kemän sen wljmeisen pakrelnren / ja saattaman heitä leposia,
Hans/ locobin poicain ja Egyptin wanhinden. (ien. 7.
Dawidin/ joca kawi Abnerin parein peras. ZZm. 3:2?.
Nain Caupuugin asuwaisten/ jotca seoraisit phden testen po-
kaan rumista/ costa se Caupungista vlwoscannetlhn. Luc. 7-:
,2 Ia muiden/Esimerkillä. Ntjncuin Sprach mpös neuwo:
Lohdulta ttkewalsia/ ja murehdi murhetlwaisteneansa. ?-: Z7. Sillä: Se on IWe /a Juma-
lalle puhdas ja ftastatoin lamalan palwelus: e-
tzlck orwoja ja leM heidän murhesans lac. u 27.

L. c. 3. Coko tästä enstmaisest osafi tule meidän oppia;
Että Lhrisius on totisesi cuollut ja haudattu. Sil-
lä mutoin e» olis lama hänen hantamistnscaickein asiain harain
kansanälnwisustlkirioiltellu: la/Että me olemwa hck-yen.eansans haudalAlalleey cuolemahan/

MS
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että nljncuin Fhnstus on cuoleista Isan cunnian
talitta herätetty: nyn pita meidängin vdes elck-
mas waeldaman. 6:4.

Toinen Gsa.
Cusa edespanna»n;

Fuinga FhrilMen hautaa on wartl'olttu.
Tafi Ewang. osolta/ ja teke;

l. Sen ajaan/ cosca pappein Pämiehet /a pha-
liseuret owat pvtäneet pilatuxelda/ että Khrisiu-
M hautaa piti wartiolttaman. Ei walmistus p<w
wäna/elicohta silloin cosca hän oli haudattu/ waan/töls-ua päiwcinti walMtsiUM pckwast/ se on/ Sabbathl.
na ja Päsiäis Juhlana. Muulloisin olit he piläwänäns
Sabbalhin nljn kljndiäfi/ ettei he tahtoneet Siasiansackaan
filloin HKua/nHncuin ennen on sanottu mutta nyt cosca he
oiit spllpneel wihasia jacaleudesia Chrisiusia wasioin/ «ocon-
duwal he PilalUM lpgö/ yhteen.

1.. c. Tästä on nähläwä ludalaifien/ ja caiclein lu,
malatlomain suuri vlcocullaisils. Cosca heidän pidäis j-
loisella Sydämmellä menemän HERran huonescen.
i. HERran Nime. v. 4. culemaan Jumalan Sao
na. lz: 44. Ia sen.kätkemän hvwällä ja toinMscllck
Sydämmellä. 8:15. Opettaman janeuwomankestes
näns toinen toistans/ Psalmeilla/ kljtoswirsillä/ja hengellisia
lä laulmlla/ weisalen amwn cautla HERralle heidän Sps
dämmijäns. Col. i: 16. Silloin he pitäwät neuwo kestenäns
ja sanowal bullat/M ahdlstacamköptza' wanhusca-

Bbtz sta//a
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sia/ ja älkäm säästäkö Lesilä eli t/ällistä miestä/
älkäm lucua pitäkö wanhain harmapäldenrangai-
stuxista. Kaicki mitä me tehdä tahdom pitä oikemo-
lemaN it. 2.- n. 6c Nälden plitze HERra
«alitta Prophelaan cautta: Oabbathla en minä kärsi/
Sillä on wäklwalda ja wärys ,:

ho/coscg te paastotta/ nyn te teette teidän tah-
ton/ ja waaditta caickia teidän welgoWaNiFatzo
tepaastoolta tomuja rljdaxi/ja piexette rusical-
la lumalatlomast. Älkäät paastocko nijmum le
nyt teette/että teidän parcun mulu eorkeuleen. :c.

11. Sen Syyn/ minMihden he pystt Fhrisim
M hauta warltoila. Nämäl ludalaisel ei vsconett
cuolluillen ylösnousemusta/scnlähden/ cosca he muistit että
Chrisins oli luwannut colmandena päiwanä plönosta/ ajatte-
lit he Christllz-en Opetuslapset tulewan polla/ ja warasiawatt
hänen rumljns haudasta/ ja sitten vscollawan yhteisen cansan,

hän 01l ylösnosllllt: Ia ntjnpelkatstt sen jalkim,
Maisen willilyM wlewan pahemmaxi min se ensimmäinen ol-
lut oli. Naita caicka estäden owal he Maanherran Pontiw
Pllaluxen rucoilleet anda hauta warlioita colmsndeen päi-
Van ast».

Q. (?. Tasta on nähtawa niden jhmisien tapa/ joillck
on lewoloin ja paha omatlwdo. Ei heillä ole coscaan Rau-
ha. Llg. 21. Se lekc heidän aina pahemmin pain aM
«tcnMN/ ia jg epatlps tcke heille cnä wawa

ttlltt
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cnin Rangaistus. 3gp. ,7: n. Tamäncaldainen paha omaMw
do on walinne Indalaiset pytämäan että Chrifin/cn hauta
lis wartioitlu; Silla hepelkäistt hänen plösnousewan/nhncuin
hän mpös lollsest plösnosnnl on. Paha omalundo saatti
Caimn epällMen; Mmm pahalecon on sunmbt
tMN se minulle annelaisiD ande/t. (-en. 4:15.
Ia Wanhat opettajat kinoilawat hänestä että pahan oman
tunnon tähden cuin hänellä oli weliens murhasta on hauen
rumftns aina wawisnul/ hänen hahmons muuttunut/ja lnl<
lut hawan lehden ealdaisert; elka hänellä ole cnfaan ollut le-
po. Tämä on se min Job on sanonm: Että Jumalat-
tomain kerscaus ei dlotu eauwas / ja vlcocullat-
tum 110 on Silmän rapaten, c. 22:5. Mahla
sen lähden itzecukln Chrisiitlp aheroila/ että han waellais hy-
wätta tunnolla. /l6i. 2;:,. Ia pidais caikis himottoman o,
man tunnon/ Jumalan jaIhmisten edes. c. 24: ,6. S«lla 5
Luca on jocaasu HERran majasa i cuka onjo-
ca woi asua llancaicklsten htzlden tykönä t Joca
wanhurstaudesa waelda/ja puhu oikeutta tt.
on corleudesa asuwa is.

m. Zttä pilatus on andanut ludalaisille war-
tiat. ilmoisna päiwäna annoi Pilatus lllwatt Josephille/
Jumalan oman edescatzomisen jälkeen/ Chrifiuxen rumista
haudalta ; Nvt hän anda taas wamat warlioitzemaan hänen
hautaans/ ja omalla Einelilläns sen lukua; Seka ettäLhr>
sturcn ylösnousemus olis sen cautta jnWclttfi tullut/nljnevin
ft Mpös on tapahtunut, 28: u. Scka mi, hansaan
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vscomil Thristusta woiwan ylösnosta/ ja senlähden ei tahtoanue möys Juvalaisten cansa mitään rijdella/ eikä heidän lah-
toans estä.

L. c. I. Tästä meille on jalo lohdutus; Että Chnstus/
joca meidän syndein tähden on vlosannetlu/ ja meidän wan,
hurscauden tähden ylsshärelly/ li.c,m. 4:2;. on maannut lu-»
kltnsa haudasa: Stjlä mc teidäm että hän myös meidän syn-
dim jotca hän cannoi. 50n.,.- on nhncuin kimppuun lu,
tinnue. ,4:,/. Heittänyt ne selkäns taa. Llg. z/: ,7.
ja ntjn peittänyt. Oam 9:24. ettei n? hänen ansions tähden
meille enä lyöluela/eika tule Jumalan caswoin eleen rläl. 92:
8. Luca fijs tahto Jumalan waltttuln päälle can-
da Jumala teke wanhurstaaxt. Fuca tahto ai-
doita t FhnlM on cuollut/ ja han on myös y-
löshercketty/ ja on Jumalan Malla kädellä ru-
coilemaf hywä meidail edestmn. Koni. 3:3;. Au-
tuas on jongapahat tcgot owat annetut andefl//a
Mga ftnmt pcltettyt owat/1^.32:1.

d. C Sillä cuin Juvalaiset lulit estäwäns Christu,
M ylösnousemisen/ owal he tehneet sen cuulnisaxi/ja jnlkiftlm
NM; nijn wielä nyt: tekepacanamneuwok
tyhläxi/ja kaanda cansan ajaloxet. rM. 3;: n.
Josephin wcllel myit hänen Istmelillereille/ jaluulit
<a tullen
Isäxi Pharaolle/ ia Herrani calkcn hänen huonens päälle/ ja
wko Egyptin Maan Wmiehe/i. <3en. 4;: z. Daniel oli
myös yri nGia fangeist<,/ jotta 15. andoi wie<
da Jerusalemisi Babelchn; Mutta mitä hänelle Siclä tapah<
dui/ Hän Mli Päämieheni eslckm wtjsasten päälle BabeliK

198 Chrisiuxen kärsimisestä/



D<in. 2:4?. Ia tuli woimalltW DariMN Waldacunnas/ja
Lorien Persian Waldacunnas c. 5: -8. Nljn wielä nptkin
Ntsile Ma Jumalala racastawat/ caickl
let parhaaxi käändywat. s: 23. Ia HER-
ra pelasta heidän caikesta pahasta/ ja autta hänen
taiwaalllseen Waldacundaans/Me olcoon cunnia
tzancaicklsest ffancaickiseen/ Amen<: 2. 4.-13.
H?äin tahdon minä nyt tämän kiris» tallan» päättä. Jos min» Otolli-
sest tehnyt olen/ fen ininä niielcllZni tahdoisin - Multa ,os se halpa
on/niin olen minä cuuengm tehnyt »iin palio en»» niin» woinnt ««

len. Sillä wijna eli wetta aina »uoda ei ole otollinen/ waan toifis
«an« wijna toislnans »että se on suloinen: Niin on mys« suloi-

nen «oscg moninasia liinaan. i;. v. zg> Z>> 4«»

krior numerus pgZinam, koltcrior iineZm clenotgt.
4: iz:Pyhapaiwina.6: >a:csulm.2l: lo.lohdi. :z: »B.ainoost<i«K23:laitostaneen. 50:15:puolesta.Z2:i8:tähtens.34:
loin. 4i.-2i:jalkalm. 42.12. Mereen. 4j: »3: lahloons. 47:,;.
ttisam. 50: lz: caikllla. egciem.l4: eikä. «cl. 14: iapsllla.;,.
Birkin «26. 18:Abigaelin. 2;:,4:petollisuus. ;z:-6.-hän. 56:7.Isebelin. pgg. eaclcm 501. -s: Sinun. 59:24. protuma leK. ta«>
wara. 66.;.waiVatta. 77.»;. taita. 78: ( uit. huoneefi. 79:15.McstariUens. 87: 24:Ensin. 9;: n:oli. «ci. 26:wahingcWa
lieuwoja. lQz.-l-.-He. io;:l l kelwotlcmia. 117:20 Abigaelin Sa-
nan. 120:2 ;. suosiuwat- «7: >z. cicie veiba iawielä. 145:20:
ludalaisien.l47:2l.czelekXcvclog:MinavitanwuolenplipS-
la.2;3:6:puolees.!;7.'lo.lumalani64:iz.luitengin.lB2:i6.-pnhal«

tuul, «K,Fl»s«.l<fi in äiÄioulbul muin s^Il2l?,l«m.
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?2lNong!e«

Ut conviätoriz lvavillimi»it2 nunc fr2tri«
öe amici otlic>ose nonorgncli bilce nHucu»

li» donolabac^

vccupatilllmuz

Latacun^-kinlgncl.

lacer ills tuuz ciaQiz plscet libellus,
BtriltentiB linZvV (non fgvet illg tibi)

Uorlum non cures; le6 glto ex cielpice scit«
luu ritu Zgrrulg linZva

Hll nerZ3s porro lacro sgMo cloZmare Cnrilti
kxiZuum K6uz palcere ricö ZreZem.

Bie tidi maZn» 1010 veu» iple reponet
kromia <zu« uullo lunt neritur2 6i^»










