












VMolmtms/ nynen
Ewangellumtttm päällecutn pmbärl

mastamn / saamatan Jumalan
Seuracunnaft.

Laickcmlumalisicnsahpwgin Suo
malaisten/lotcalnmalata ia hsnen pyhä Sanans

racastawat/hywäxi/oplxliaoienuml/
tehty ia coconpanm.

Äldwenti Gunnantaisia tttjn Pphsn Lol^
minasuiden Sunnunlain asti.

Aräluöttp Stockholm-/



1.K0r.-. v./o.
Meille on Jumala sm ilmoittanut hauen Hen-

Cap-
palel tutkistele/Ia / mös lumaluden spwep-
dhet.

HuZuttlNUs.

<?»l«e

Michs.vs.
Se on sinnlle sanotM/O Inhiminen/mita hpwa

on/m mitä HErra sinulda waati: Nimit-
täin/cttsK ke tkisil Jumalan sanan/iarackaut-

hiniottaistt/ ia ole neura sinun lumalas
edes.



Sm.
syndmellc RuchtinalZe MH

ralle/

Fr chustaff WoWile/l
RuotzlnGöthm mWmdm Cunm'

e/Swz-iinrftille Suomen Maalla/R
jnalla Eesthin maatta iaCaMisa/mjn mss
Hertalle ylitze Ittgermattttin/m-ia.? ni-

nunarmoliselle Cmi? a-U
Herrallen.

Toyotan minckasmon i'sui

lMßqmneij ole ylMtän lwrtM



Humaluden olm.
. eehnyt/ta caicki mimailftl

lahjOs iiMeandajavlZsslacapi:
mss eij ole ntMMPmembata wsh go
rangaftufta cuin on se/eosca

pwttu > ia mailman kltttHmäitö
mhden perätl poisotctan/taica ft wäriu
etan/jotg sitte sewra swri ia sausMatein sy»

oamen pimeys ta sokms/nijn että inhimine'
sHidastkeAWmalKta tuta / hsnsn

ia Jumgliseft MmAn/
mailmafta ereaneman is

csseaWmalan sana
mm lyhty *i walkeus

'änttM/ninqmnwanhe kw-!

lawa 0k!



,

esimerkiäjenpä»>
l Jumalasta eijmitäkän «er
'cocunnifta/jotca Jumalan wH-j

pettawat/ia sen toisin / jg
nmielens iältln vlgoftoimittawat

Ia n!jn pallo min pacanoittelZ mls/
swat he nljn sotiat <a tyhmät/ettei he
iataeitä ottein tunne/eikä palwele/str
ettei hetllck ole Jumalansana/eitä fen
ole ylsfwalgaistut IKM
tKwatiollakm muoto stn tietä ia ymmHM/1

humala on/joca caicki oniMMttiKz
chnyt / ninquin P. pawstli Romarin, r

todista sanoden.- Ge mm Uumajasta tai-
, ,>pmmärtttts/le ombi heille

iäWmala heille on se'n!moittam:t/fen:-
-ta että hänen näkymMmmenonjK / ia
Mkkinen woimam ia
näctzdä (oftamjstäwariotetan/häni

! stms/mmittKn / mailmM luomisesta»
l«s

>' vei

> ,chimi'



.nc nrui 2nimiliominuml.eglbu3 mc
m clx!ettium,ut fsreri coganiur elle Deun.

s on: Inhimtset tulewat taiwan phtälW-
ljjcumjststa ia juoxusia pljtzewoitttttxi/

ä hejdsn pitä tunnustaman olewan Ju-
lian / jonga woiman cautta nelijckuwat 3

W n eij he mitengat? tiedä mcaseslimikä hänen eahtons on. 'Zassmähden
at ylssaiateäet monda Epälumalaea/ ioi-

he o«vat palwellet. Mnaum M
a/eeiä heille on ollm Cozmskymmendä

mmananei< Msnicahdat swas
ckee Aukingota/msnieahdat Swm Ajta tähdelä/mwtamat tlwia/puua ia tannsis/
ttamae iäriettömiä luondoc Iasck Suomen maalla sn oiwe monda Eps-

meidäl W
attWaowat palwellet. Za GeculiaWFw!malalla on ollut erinomalmnMrta/ejj

i woinuteikä tattmwt tehdä N irnistK/
' sheia/colmastauroia piUofta/lÄstvgz-

Mttestä -

raha



U«vlL^-ro«.!H,.

dat cmttmon mbuonmhallitzie.
iohdatit. "Mwtamat o!ii ft.s

i)an/mwtamatrauhan Jumalae.
kiat ia tyhmät he owat ollet/että he owat nn>!

! täpalwellet ia cumartanet sen eläwän ia to-
isen Jumalan siasa/nizn cauwain cM hs
MNman Jumalan sanata.

Mngaswresapimeydesä pawißomi-
,sa hänen jouconsowat/ osotta heidän l-e-
-, ge, ä2NS/ta caititle on jwlkinen ta tiettäwä!
! Sillä sttte culn he ylSnannoit humalan py - l

li stn sanan ia sen oikean Ewangeliumin opit >
! ewat hspitänet tnhimiften sädyiä ianijtä sew!

?T Ia owm poishyltänet sen oikean u
jwtlfenvälimiehen meivän HLrranMtzriftuxen/iaftn siaan astktanet muttgwä^

chMVyIM miehiä iawKimoia/ imta he
seleWKt ia ntcöelewat. W itze«M!

l PMonil-ia eveswKstaigz. wita he pglweK
eia mcolewat. Ha täsä Suomesa e?
Henrich ollut On mss ioe

wittamiehchä heidD Paeronms
wslewat Samallamme owat hetu<

f Mhe nuoliVat cait.



M watwa waMlt.
ike Mst nijtä caickia ylösluetella/ioita he pal-
De!?wat ia auxzhutawat, M helmet enin
He»iiä3wat/iot3a he cutzuwat eli
K.ss2ri» / cusa on wijslkymmendH
pienembätä ia wiisi swrembata klwtä/mös '

kyliä osottawät heidän sotiudens. Sillä nii-
nen iglkin he lukewat/Engelin terwetyxenia

meidän rucouxen/ nlmlttäin/wijsitym-
mend.i Engelin terwetyftä eli

jstM mewänRucousta. Ha cosca he el-
t colme kerta lukewat/nimittäin/sm a la«

OtMmcndä Engelin terwetyftä/ <a wiO-!
istaknmmendäW meidänrucousta/nlj«
watwkenet csco Martan psaltarln. Ha n
?ca sen nimlukewat salvat palio aneita tt

ftndlns OndfN/waica cninqa caucana sydän

iukewKlHwiensa cansa ftu luguu!äyle<
näwillttyxesowat meidän eslw^nhemban!

Pawin opin aicana ollet / ennen cuw tämä
KMä Ewangeliumin oppi mli walkeutt'

'"iftaWstntähdcnolecadoctuvo oa
mllaowatsllet/Mä ?u-
-



i» ,a ychckUäpiti sechemen tuhatta/ w«3s eij m-
martanet heidän polwtans Baattn ZK
i!mH nijtä moni talsi ml!a tätyxz cosa hs ewltt
Ewangeliumin Texnn lmttawck eli metsättä-
wck Meffuft.Monda wimeistM
! on kändänyr./ että he oikeasa vstosa

rran Ohrifiuxeupäälle owat poisnucku-
me. Ia waica me eij nljtä cmckia taida tietä

m / cmca nr owat ollst/enämbimin E-
kias Prophetg tiesi ne settzemen tuhatta ise-
,<K eii p-, B«alt, Mä hän lwli hänen^

-oittvan. Wnmm nM Inmaia^
AmmhkMM tygs ° 'chwa Jumala
pwtstos ptH ftiowamm/ Ua on hänellä t 6

tunöetzMen om^ns.
Zss me mss otama mewän eteem Ga

ta GwMFlja
?peMH catzelems hewän

ime/ tmnga swresa erhety-i
'"'sittecmnheylomnpl

'-.Ke,
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UWstvtMttW

Stockholms,
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i)e v b. iX.

iapsel/lottceij
qulnluMlaElianplophetan "
li ia ylhäläpiti ssitzemen tuhatta/ iotca
Märtana heidätt polwians Baattn edefa. la'
slmaniM moni taisi tulla kätyxi cofthe lwM
Emaugeliumin Textin luettawck ett weisatta-
wck Mffusa.Monda wtmelsellä
hetkellä on kändänyt/ että he oikeasa vstosa
YErran ShrisiuMpäälle owat poisnucku<
net. me eijnljtäcaickia taida tietä

! eli mm / cutta ne owae ollet/ enämbt cuin E-
lias Prophetlt tiesi ne seitzemen tuhatta iot-
ca ch palweletßaall/sillä hän lwlt hänens
yxlnänsolewan.
tietHtatmwepine/nlnquln p. Pawali

! Timstheuxen tvgs - Ge wchwa Jumalan
! ustos pplp sesowamen/ Ia on hänellä tä- j

i Infigel/Oenatundehänen omans.
mosotama meidäneteem Ga-

ja SwinZlm<
nit/ia lttpemacatzelemaHeidän wääräoppl-

! «im me löydäme/ tuinga swresa erhety-
,<s «VOeWawatlSillä sitte min he ylsnan-
nott Inmalcmpuhtan ia stltichn sanan, -

rawat heoma iärtiäns ia lchalista wtzsaue-
mns.SillHntnquln pawln isuco hewän op-

d pme.

j1.^.1?

2.1W.2.



Drvlc^vollH
pzns perustamat lnhlmisen iälienMälle/lasen iälten tahtowatduomlta asioi-ea/eitä edemä taida vsco culn se myitä anda/
ia owat sen cautts tullet niin swrenechetyren/
ettei he ainoastAltarin SacmmentU/ mut,
ta möscaikisaopin Kappalisa enlmäfi wä-
rin menewät. Mn mss caicki mwt wärät
lahcocunnat/iotcalumalanftlMftHsanasta
owat polsluopunet/ owat swrefa erhetyjrefä/
ia eij taida siftävlgostulla/ennen euin he hei-dän wärän oppins ylöndawat/ta ottawat
Jumalanselkiän sanan wastan/loeg on se ow
kea lyhty ta waikeus.

Nämä ylösluemt efimerklt sekä paea»
noista/pawin iomosta la Sacrame> ärl»
stäkylläosottawat/eulnga se
on/ ia eulnga swri «villitys Ms mle/eosts
inhiminmylönanda Jumalansanan ia puh«
tan Ewangeliumin opin/uljn että hän sen
eautta tule ealettnaisen nhetyxen. Za sitkedemä euin hsn ZVMAIan sanat valkeus
defta poisculke / sitä swremban ll zyxeO
häntule. MuttameldäntuleWH
ta<aickiwaldlasta/ioeahänen swlaLastans la hywydestänson saattanut meitä E-

wa»











Lei§soi.z vrv!eX7o»,H.

wcholifia waftan/la olla wojmallinzn heidän
saarnanscautta/iawaicullL autuuden nijs-
st iotca vscowat. Za ninquin meidän HEr -

ra Shristus lesus oli hänen Opewstaftens
cansa/ costa he hänenkästyns lälken saarnai-
sit Ewangeliumin ymbärt calken mailman/
ia teesttli heidäncansans / ninquin Marcus,
Ewangellsta todista :Mn hän wlelH nyton
caickeinhurscaften saarnamiesten tykönä/ ia
eeestele hedän cansans/että heidän saarnans
meneftypi ta teke swren hedelmän Sillä eli
hän istu Isäns oikeallakädellä/mut<
taanvavscollsia saamamilhiä ia tyswäke/
Mca hänen wljttatarhasanv työeä tekewät
opetuxen ia manauxen cansa. Zlöshärättämös oppenee miehet / iotca eij ainoasi

! opemxen / mutta mös Kirioituxcn cansa/sw-!ren hedelmän cansa palwelewat Jumalansturamnda. Ia vlgostoimittawae prophe-
tatnia Apofiolittm Klrioimxet Wanhan ia
VdenTestamentin/toista ne yxikerraistt loil-
la se lahia eij ole annettu/ sawat oikean ym-
menyxen Jumalansanan päälle. Ia erlno-
maisefi vn Jumalaylöshärättänytmonda/

l iotca swren ahkeruden eansa owat Kirlollta-

«<?«5.

net'



Lp l 5 ? QI. 4 !)evIO47Q«.IH.

tzm lacehnet vlgoftotmltuxet nynen Cwange-
liumitten päälle iotca ymbärl Mstaian saar<
nasan Zuumlan Seuracunnisa/eljyhdeliä/
mutta monella kielellä/ senpäälle/että itzecu-
tin maacundaealdaisi omatta tielelläns nljtä
lukla ia ymmärtä Sillä waicka ne Ewange -

llumit totta ftarnatan/owat itzestäns selkiät:
Mncuitenginch caicki taida niftä nijn kästl-
tckieitänijtä opemxiacuin nisssH on sisällä sw,
liettue vlgospoimla/etletne vlgoftoimtteta. Ia
olisi toiwottapa että sencaltainen vlgoftolmi-
tusnijnen Ewangeliumitten päälle
meidän maan kielellä tehty / niin cu:n se olisi
tyllätarpelinen,s<nlä «,<« »nuii-
lakln/ cusa se puyoas oppiz
on. Mutta eij ole yMn tahtonut otta filä!
walwK ia tyseä hänen päsllens/monen mwn!
asmrenia työn tähden/iotta heitä estäwät.

ftneähdden owat monicahdae
inhimiset/sekäopettaista/että sanat? culioifia
minuwa pyeanet ia anonet/että minä otatsin!
tehdäxen yhden Suomenkielen pofiisaniot- >
nen anomista en ole minä taitanut toe Zun
oikiuden cansa
että minä minun wircani puolssta tunnen it>

zens!



eni olewan welcapään sihen/ ta en näkyijl
, maan alla caiwawan sen leiwiskän cuin Iu-

malalda on minulle vscottu. Ia sen syn täh-
den olen minä ottanut eteeni tehdäxeni tä-
män yxltertaisen Suomenkielen postillan eli
vlgoftoimituxen pä-

cuin ymbärl aiaftaian saarnamn Juma-
lan seuracunnasa/sen mitan/ia lahjan iälkin
eutn humala minulle on andanut. Ia olensen Maij"« corkian nimen alla anda-.
nm präntistä vlgostäydä/eijsentähden/että

Maij"" sitä tarwitze/ionga Jumala on
!fwrella opilla ia wijfaudella lahiottamt/ ta
mZskorkiatoppenuttm miesten Mioia ioca
pälwä lwke:Mutta että näkisiia tiedälsi cuinga Jumalanp.sana tällä ma-
alla alamaisten edesä saarnä-j
mnia opeteean/ta minä minunnsyränM-i
Men Maij"« wastansen cansa osotai.
fin/sen swrest ylistetyn la corteim hywän työn
edestä/min Mghem. Anulle ia eoco
saarnawirgalle armolistfta on ossttanut
Nhn mösstn swren murhen edestä/mm

, Maij«« pitäolkiasta Jumalanpaiweluxesta
>ia saarnawirgasta- Sillä T""°« Wahtm eij

e amo

Leis7-oi.z OLvic/^ökiz.



Lk!s?oi.ä vkv! c: >rQ I

ainoasiwe racafta Jumawn sana. Mmm
msstahloettä jeymbärißotzln Rijkin
Maijt"' alamaisten ldcfti / pnhmst ia ftltiäst
faarnataisin ta opetetaistn/la se olkia Juma-'lan palwellus ylöspidetcksin. Ia sitä wastancaicki wärät opit tulisit poiscfteuM Ia on
sijnä asiasa/ninquin calkisa mu ssa Jumaltstsa menoisa/scuranutcaickein JumalistenKet-'
ftritten iaKunlngaften esimsrckiH. Ntnquin'mssseon swrefta ylifteztäpä
Maijt". ioca wuost anda M ymbäri coco
RotzlnßWniulkirucous ia paastopäiwät/!
ia sen cansa osotta/ettei Malj"«> pane!
hänen vscaluxens inhimisten woiman päälle/,
mutta Jumalancaickiwaldlan päälle.llman
monda mwta caunista menö/cuin
Mmi"" on asettanut ia Mnyt mailmallfisaasiojft lain ta oikiuden cansa / <a muwen
Zhristiliften ia cunnialisten menoin cansa.!Zoca on yxi erinomainen lahia/ ia ninquttr
Keyftrl 'lkeaäossuz on sanonut: VelUs Oln,.

lUS jmpelij, Se on: Erinomainen hallituen
caumstlts/ cosca Gstwalög on Jumalmm/
ta teke hänen islssen: Saapi mös
Jumalalda hywästlsiugnauxen ia menesty-

jrm!



M hänen hallitus wirgstsans/ninquln Ku,
ttingasVslssta seiso Kirjoitettu/että hänen
hywln ia myöden talvi/ erinomaisesta nijn
cauwain cutn hän etzel jumalala. Jumala
casckMaldiKswnga camta Zuningat HMt<
z<wat Maij"«. fhahwtstacon /että nim

!Hettgellsete!tä mailmallset asiat / mahdaisi
mös loppun aftt sijnä wahwana pysyä. Iaz rucoelen minä mss nöyrästi / että

tämän yhtenäisen lyön hywäxl ot-
! taisi/M holhotsi ia sen edestä waftaisi. Ia
! tämän canfaannan Maij««

z-ackan puolisen/ Sen Gwriwai-
, htan/lLorktasi hndpnen Erowanw Z)wt-
ningin Marian Elconoran

ichtn ia Wändin DrotnmZin/ Gwrlfur-
' siinnän Suomenmaalla/ Scrtjginnan Ee-
sthjn maalla ia Aareljs / Erowan Inger-

maalla/ Gpndpnm
nan/ C.horfursim luZusta BrandebwrM/!
PruKs/etc Mnun armoltsen DrotnlnZtn!
laFrowan / JumalancalcktvHldlan wsima-
lisen warteluxen allg / toiwsttaden molemille

sekä HengMM

2 ('js.zL.

c ij ettck

Tl>ls?oi,ä Devie^i-oklä.



ettärwmilifta hywäftismgnaufia/terweyttä/
onnellfta ia lewolifta hallitusta/ia woittoy-
litze Maijt««. ia Rotzin Rijkin wiholi-
sten/ia wijmein tämän elämän iälken/ sen ca-
lomattoman cunnian crwnun/ynnä caickeln
humalanvlgoslvalittutn cansa. Oirjojtet-

cl) O 6 XXI,!
Wuona jölken OErran Lhrjstuxm spw!
dpmsn. j

Td^Mljtin.

Nöyrä alamainen ia pal-
Mliasanasa.

kncus L. Hboenl»

Sen

Ori)icH?okiä.



? « l °r io.

Am Llristilistn m Uu-
maliscn EMampgö.

MM Eidän HERmn Issuxen
Khrtstuxen vlgoswalittu Apostoli
p. petarl/hänen Ansimäises Episto»
lasans H.sugus sano: palwelcae

testenän teinen wlstan/iocainen sen lahian
Minculn hän on sanut. Joilla sanoilla hän
neuwo ia maua/etj rvairvoin nistä / loinen tygs
hän sen Epistolan on Ainotteanut/murta caickia
(hsistilisiä ia Jumalisia iuhimisitä/ ettei he sitä
lahia culn he owat Imnalaloaftnet/ it)e hywäi
xens ainoast silä nautitzisi ia käyttäisi : lÖutka
mös sen cansa palwelisic heivän lähimäistäliA/
että se mss heidänginhyrväxens ia hyodptxxene
tulisi/ia niin osotaisirsen (hsistiiisen rackauden
toinen toistane «vastan. Tämän pyhän Bps-
stolin neuwon ia Manauxen minä olen mielem
pannut/ia aiatellut cuinga minä taidaisin pal.
wella Jumalan seuracunoaiacaickia Jumalisia
inhimisiä/ erinomaisest täsä Siuomesa minun
rackaM IlHnmaalla sen lahiancansa cuin mins

olen saanut/ettei minä näkyisi ma«
c iij han



han cKln?Kn?an firä leiw«stätä/cum minulle on
lrstorcu/mutta käyräisin sen Jumalan cunmaxi ta
hänen seuracunnans plssrakenuxe)ci. Olen sen-'
jtähden cehnptia coconpannut tämän Suomena
kielen postillan eli plgostoimttuxen/ nijnen Kuan«
gellumitten päälle cuin pmbäri aiastaien saarnaa
canlumalan seuxacunnaft(yxikertainen tosin
zestäns/lnuttacnitengin pwphetain ia Nposto,!

perustelun) caickein hyrräin
ia Jumalisten Suomalaisten hywHi ia opixi.
iTrcä ninguin minä eläijäni liki neliäkymmcnock
aiKMicakaarnan ia opctuxencansa /olen
IKN seulMunpH tällä maalla/ Jumpan armon
cautta palwell.ut ia sen edeMjonut/mahoaisil?
mösMnuncuolemanWiM (jota minä iocahct«
N odotan ia toin>on lähestymän) tämän Mnfä
pKlwella nUä/cuin jälkm läwät. Ia en ole
cansamwta et;myt/cuin Jumalan cumiiata) ia
hänen seuracunliansparasta. Ia toiwontämM
cpsnolewgn inhimisellä o,
roliftM/mnguln se msson srprexi tarpexi. GUlz
ectck Wt enin iyucoon oppenec
muxen/ig wllaMn muolo sen psnmäNärväc/lissta
kys?,n'sistäiarvastauxlstg/iotca sekäsiihen sn?re,
nZania wähemän Clakechismuicen owat sisälle
weoeeft.lDomcahdarmssowatnäinä wuosing
ki nasta oppmet lukeman/ntjstä A B C kirkoista/
cutnheioän tygZns owat läherecyc. SenrFhben
on se sängen tarpeUnen/ että heillä mos Olisi
Guomenrieley postilla/ iota he raivaisit lukin/

että

? K M ?4 1° I 0.



l^ci-OkLn.
! ettähe sin swseman hedelmän cansa saama cn>,
Usir.Gllzäcoscahe cotona ennen cmn he kircon
mtnerpäc/taicattzelukewat taica
tawan iklpangelmmin ia sen plgostoinutuxeli/
nijn he sen sivrenian hedelmän cansa taitamat
cVlla iakäsittä/mitä saarnasä saarnatan ia ope,
teran.la olen minä täsä sen iäriestyxen ia vlgos/
coimttuxen muodonpitanxc. eträcohta esipuhcsa
coco Gnmma iocaiczen lLtvangettumin päälle

! edespannan. Sicälitin osotctan cunga Cappa-
! len cansa se Gwangelium xhtcn,
sopi. Senjälkinitzecukln EwaWelium iaelan
enimästcahtenosan paraman niuiston tähden/
Harmoin colmen. Textin plgostoinucuxcsa icze/

Ecukin osa taas iaetan tvissn kappalein ett asian?
hawln/senjälkm cuin Next! mystä anda.la iocai»
nen Cappale eli asian hara lphMjMä sanoilla

cum sijnä
owat/nyn vlsostoinnteran/että se ioca lu?e cl:
cwleluercawan/taitaneymmärtä/ia mös tteläcosca iacwsa ne owat taparrunuer. lälkin Tex-
tin vlgostoimicuxen seurarvat Opetupet/ iotca
Texristäowat poimitut ia vlgosomut itzecusas
kin osas / ia p, raznatun todzstoxen cansa ryn
wahrpistecan/että caicki taitawae sijcä nähdä,
että ne Israelin lähteistä owat plgosotetut.O/
wat mös esimerckein sekä Wan,
hasta että Vosta Testamcntistä/ niin «nös mail/
Malisista Oistonoista selitetyt. Ia olen minä
tätä muoto (ioca tai.ancutMta cx-

fli



kK/2r 4 7 l o
plicHcioLv3Ngellorum)stncäboensew»-anur/ersäl
täsä enimäft caicki Textin sanat ia asian haratiä,
«estäns selitetä» ia vlgostoimitetan/nijn ettei mi,
räkän iävigostoimittamata/se cuin tasn>itse vl/
gostoimitusta. En cuitengan tahdo yhcäkän
Gaamamiestä tähän postillan erinomaisesta fi,
to. Sillä ettäheille on monoa corkiast oppe-!
nen miesten postillat/iolta he taitawaclukiaia
seurata. Mutta loca tahto tätä seurata / taita!
wmkin otta sijtä plgos/se seiso hänen ehoosans.

machta Malira sen cuin paras on/ai«
noasteccä Texti iäriestäns/selkiäst ia puhtast pl-
gostoimitetan/ia l3petuxec Jumalan sanancan?,
sa wKhrvlstecan ia edespannan Ninquln mös en
rahvo/että iocutästä picH tilan ottaman cotona
macaman/iMrcosta ooisoleman >

tFhäMleoy Suomenkielen Postilla/ iota hän
cGconK taita lukia/eikä mssse sencähdenrehty o>
le:Murca että hsnsilä ahkeramasta kircofä kä/
rpisi/ia sen stpreman hedelmäncansa saama cw/
list. Gilläcosca he cocona ensista lukeroat/
!Fa cwlewat luttcaroan Krvanseiiumin UeMn/
Msin plgostoimttyrcn/Mnhe sitä paremin tai,
imwatkäsircä/nntä he sarnoisi» cwleypat. Mut?
ra ne iotca caucana kircosta asywat/ia eijaina

conpäse/erinomaisista coscasäidenrijdat o<-
lailisetestet/ niinhs

lukecan perhens edefä cotona tchrä postillasta.
K)ucta siliä «päällä owat he tvelcapät
menemän/ia eij milläkän mworo saarna pisnca^

zoman



!irc7Oke«.
zoman. Ocasijs hywäxi Jumalien iaChristl/
Unen lukia tämä tps/ ianautitzesesinun hpwä»-
jces/muistaden nijrck sinun mcouxisäs/jotca X3e»v
ran Chsistuxen lauman plitze wal«vowac/ia HF«
nen Seuracundans palwelervat. Junalla caic,
kiwaldias hsnen f>. sanans meidsnseasäm/ war,
ielcon ia plhellH se puhrast ia selkickst
aina opetectaisin/sekämeidän aicanam / ettck nij/

> nensotca jcklken tulewac/ ia me caicki mahoai-
simma sijttä iloita Herrasa / mkäfitliisini sen ilonz la riemun/ jota eij pxirän silmck ole nphnpt / eikä
yxikän corwa cwllur / eikck phoengckn inhimistn
ftoMen ole astunut. 2lmen.

Lric»s L.
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IH. LcH««s veibl Kolina lucc, s^cri,
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manitiz pgKus t,opulus monitore r,2t«ni§,
vslbum öum piuz iple Oei.

I>?on solum c<^ocmt, veruin committere libloz
d!ur2 kuir culcoz pelviZil ane

UtjHmcNvlniOatecKelicH ciagmata vcibi
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Ln 6extl2 piognata
()uX Kabcc l«)Veiut 21c2. sgcraz.

dion tot Nvmett' 2peB,nontot patit «ra Ooiin-
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llic proprio ceinis. mi siane,i6iQM2te, mMg»,
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lluno ltzitur rexiamcz liblym, «volve^,
Ut 02621 om2nibuz nec p2U2re tuis.

HtH; veoprimum pro t2Nto miinere 212tN3
lar «lminZ lZrea can2z.

!näe leni autlioii iove«n6o solvitoclitznas
(3t2te5.» !ngr2tos o6it en iple vcu§.
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Lrraca, yu»6HM int«rreleen-
6um äeprckenla slc Oorriggntur.

p«g <l». lin.,« »ordantfta/ luefsrvHnlssa p. l,»lsylti.
luels/tt/.p. 8».l. ».nlnqumnluenlntlnln. p «,.l. 24. yllma-
men lue /ltmHlnen. p 8z».l. > s.wanhasta lueVanhasta p,5»;1.1,.!
swta l»estvta/p?4-1.'4 vdesa/luewanhaft/ p.lxo.ltn sanan
luesamam. p. >8«.l.
fotettu lueha,otett».p. «o.elewäc ca,cklnKlsi«/lne ele-
wät caicklnalsis.p. l. 1,. cslmenkjlm-
menen, p ,8».1.9 Nqdesta lue Nijsnista.p. 4 ia.l-,s.NelHn/e

p.4z", l )o«yhhz!oölueylhä!dä.p.4ls.l.i,co«a-
»yesta /lue,oeapyesta» p. 44«. l. !6 /<F« ,/>«?-«,»?.p. !
kekisl lue ter,ft.P. 4) 9. l. 24» lasaac. lue?laac p. 46!. l to Hrs
tspagtta leg<Arespagita. p. 46; l. »t. cadotexilue cavseetttxi
p. 46?. l. ,2. opetustapsens lue opetuslaftens/

pag.4pp !-4 kMn luekäsi/n. p. 504.». lt.Cahoellaoh
raisella lel»zllHla »vijdhella «alalla / lue w/ohellaohraisella
letwäll»tacahdßla «alalla,p f»»l., ? »ntsla luesuesia/ item
»l. SaastanutlueOatannuf. p. f«4 fänHsitens,luejisemeän
p. ?14. l.»t.oca/ lueloca.kp.sg<,.z.,s«ylcstta/ lue/lssotetta
p.50t.1.»,. muria/luemurula p Cnnmganlueke-
nengän p. «tts.l «« pahelioLtan« luepaltvelisitans. p <5;,.l
l? Cumngasta/lue culngafta. p.544-l. ?6> «nsimgille
mHtselle.p.6s?' l. to. Swren/lue Swrun. p. ;, lu
yxe. p. l. 5 lusisella lue sulolisella. p. ??6. opetuslapsia
tusöps,tuslapslsa.p.?'9 F.1., o.loi lue ole p. 8!j.1.!; sinom luesio
p.B4B.l.'c,.>ocaculmata
lue rhucyvldes p.Z/, l waaitl lue «vaati. p. 864 1.,«,. lie lue
sltt.P,9>s>KlB lohduttaluelohduttaia/p.s>6«,.j»lueia.p.s<s
l, i lchetuntatlnelieluntal p. Christu. lueLhrlftuxe»
p 99?. l. lZ.Caloatalsetluecaldalset estän» me eye«
ftam. p.» i4o.i»'';. pharaonit luePliaraomn.p.«69. l. l,.s)>nnl-
set luessnnysit.p.»!zl.l ,«4,».,
sunresaluesuresta»

leplorÄ, i-Ma'»»'» ieK<,»'« »'»//»^«tt»»,.
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Wwtt-
ta PWaMus 21. Lugus.

Ostahe lähestpitlero-
ia tulit Wech-

phaM Glwmäen tp-
gö/lahetti lesuscaxi

petustasians/sanodett heillcWew
edesän/

A ia

1



2 I: 3u««lu»i-^i

ia cchta te löpdätteWn sidota ua/
ia warsanhänencansans / päästä-
kätte nc ia mocatte minulle Ia ios
iocu teille iotakinsanopi nijn sano-
cat: AErra nijtä tarwit;e/ia coh'.
ta hän laste heidän. Mttta nä-
mät cmcki tapatmt/että setäpte-
täisin/cum sanottu oliProphetan
cautta/ioca sanoi: Sanocae
mn tpttärelle/ Saczo / sinun isu-
ninggs tule sinulle sibiä / isiuden
Asiniaikeen alaisen Asin warsan
päällä. Opetustapset menit ia te..
Mt/ninquin lesus heidän olikä-
stettpt/ia talutit hänen tpgöns A<>'
siniä Warsan. IaPanit niinen
päälle heidän Waattens/ia istutit

M-'



hänennijnenpäälle. NijnPaliocansa haiotit Waattens tielle/ mo-
mcahdat carseit GM Puista/ ia
haiotit tielle. cansa iotca
edelläkäbit ia iotca seuraisit
sit sanoden: Kosianna Nabidin
Poialle/ hpbästisiuMattuolcoonse ioca tule KEnan nimen/So-
sianna corkeudes.

E wanhat jumaliset kireon Esi-^miehet / owat wijsafii ia toimelisesta säätä/.
neel Jumalan seuraeunnasa/ etlältzecunginl
Sunnuntain ia pyhäpäivän päälle pilä
sarnatlaman wWt Euangeliumil/ meidän

HErran lesuxen Chrisiuxen hyvistä isistä / inhimisen
slttucunda «vastan. Senpälle / että caicki Pidäist toi,
metisestä tapalluman Jumalan seuracunnasa P.Pava/
lin manauM iälken.la ovat mss muiden seasa säätäneet
ia asettaneet/ että tähän aitan wusdhesia/pitä faarnak
tamgn meidän HErran lesuxen Christuxen tulemisesta/
ia senlähdmovat lutzunet nämät neliä Sunnuntaita en,
nm Joulua Sunnunlaixi/se on Christuxen
Memistn Sunnuntaixi. Owat wös nijn säätänet/ että

<,?«>.14.

A ij itzeo
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I. 8u»!,U«1'^I4
itzellmgin näinen Eteliä» Sunnuntainpäälle pllck saars
naltaman erinomaisista HErran Chrisiuxcn l«lcmisi«
sta.'

Kämän ensimmäisen Adventin Sunnuntain
päälle pita saarnattaman Chrisiuren nsyryden tulemi,
sesia/iongaheowallutzunet Numilmtio-
niz. Smtähden/että meidän HErra Chrisius on il,

zensä alendanut/oltanulhänen pällens orian muodhon/
iaandanutitzenstäydexihinnaxi ia maMi caiken mail/
man syndein edestä.

Toisen Sunnuntain pälle he ovat säätänet saarnat.
la/Christuxen eunnialisesia tulemisesta/ ionga he ovat

mmanwijmeisnä päivänä/eosca meidän HErra lesus
Chrisius on tuleva swresacunniasa ia Miestltisä/ duo,
Mitzeman elävitck ia enolluita.

Colmanen ia.Nel!,wen Sunnuntain pälleheiovat
asettanet sarnatla Christurm hengelisestä tulemisesta/
ionga he ovat eutzunet Lpiritualem
82n6riKc:atiQni5/ ioca tapattu sen enfimäisen ia wij,
meisen Chrlstuxen tulemisen wälillä/Costa meidänHEr'
raChrifiuo tule meidän tvgsmeEuangeliumin sarnan ia
Sacramenlem eaulta Hengelisellä muodolla. Ia ovat
he tahtonet sen eansa meille muisiutla ia mieteniohdalta/
meidän HErranlesuMCHrisiuren tulemisen/ettei me
sitä unholaisi/ multa aina mielesä pidäisime ia mui-
staifime. Ia erinomaisesta ovat tahtonet meitä wal/
misia sille swrelle ia eorkialle Joulun Juhlalle / ioca nyt
lähesivpi / meidän HErran lesuxen ChrisiuM syndy/
mästä ia lihaan tulemisesta/ ionga he owat lutznnet

ven-



vr»i-i«. 5
ventum Incarnallo,niH,iosa caieti meidän autwdcm!
stiss/että mc ollsimma sitä soveliamal iakclvolisemat/pi,
lamansitä eorkiata Juhla caikenlumalisuden eansa.

Ia sentähden mss on tämä Euangelium mci/'
dän HErran Icsurcn Chrisiuren aiamisesia
man laupungin/astlcttu saarnatta / tämän ensimmäisen

Sunnuntain pälle/ninquin yhdyi
! li/ettäChrisius totisesta on tullut tähän mailman/ia iul,
kisesta caickein nähden aianut lerosolyman eaupungm
yhden Asin ia warsan pällä. Ia eij waivoin tämän

! Sunnuntain pälle pitänyt saarnattaman/multa mss
! Palma Sunnuntain palle/ionga päivän Me tämä
!mo°s on tapatlunut/nijn että stca)ci kerta iota wuofi pi-
la saarnattaman. Smpälle että meidän pitä tietämän/
että lämä HErra Chrisius/ioca näin ylsncatzomlla
muodolla on tullut lerosolyman aiainyhdmAsin pal/
la/on setotlnui vlgosluatlu Messias mailman wapalla/
ia. Tämä Euangclium mös on se ensimmäinen ioea
faarnatan ymbari eoeo aiasiaian.

Ia nijn palio luin tähän EuangeliummHisto/
rianlule/onseyxi mcrkilincn ia sangen suloinen Histo-
ria/cusa Ettangclista P. MatthXUS lietä anda/että
meidän HErra lesus Chrisius on aianut lerosolpman
laupungin sisälle/nöyrällä ia ylsnlatzotulla muodolla/
mailman edesä / yhden Asin pällä. Ia waicka hän oli
yxi ijancaickinen euningas ia HErra yiitzm laivan ia
maan/ia olisi taitanut waelda swresa ia laivalisefa <un/
niasa ia Maiesittisä laickein P. Engclitttn cansa/ cj hän

! ole sitä cuitengan tahtonut tehdä. Mutta on iHms alen,
! danut ia aianut yhden Asin pällä / että hänen piti täyt,

H.
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tämän sen cuin Prophela Zacharias oli hänestä ennusta/
nul. Multa tämä yhteinen eansa eij ole händä senläh/
den wieroinel eikä ylsnlatzonet/mutta swren eunnian/ilon
ia riemun eansa händä wastanottanel. Monieahdat
,ovatcarsinet Oria Puista ia halottanet ne tielle hänen
eteens. Monieahdat ovat levittänet heidän Waatlens
tielle. Multa eansa lolca edelläkäwit ia seurailit / hw/
stl sanoden: Hostanna Dawibin Poialle/ hyväsiistug-
nallu oleon se cuin tule HErran nimeen / Hostanna eor/
keudes

Ia on tämä Euangeliumin Historia nijn swrexi
ia eorkiari luettu Jumalan tykönä / että hän io ennen
Prophetain cautla/Mavidin/ Esaiaxen ia Zachariaan/
on stjtä ennustanut. Ovat mös eaicki neliä Euangcli-
siat sen kirioittanet. Ia senlähden tule mss meidän sttä
swremanahkeruden eansa ewlla ia wasian otta tätä E-
uangeliumi.

5/5/.,15.

l l.
s«c. ly.

Tämä Euangelium vhlensopi sen loisen ia
Mn Vjeoneappalen eansa. Sentähden että täsä ulgoe,
maalatan meidän HErran Christuren lesnM.Persona
iawirea»

Ia on meillä tasa Euangeliumis tay' Cappalelta.
l. Sameeuulla/euinza meiöan HErra Chrisius

on Valmistanut hanens mattufiaman lerosolyman cau-
pungin.

11. Cuinga opetuflapsel ia yhteineneansa händä wa/
sian ovat itzens käyttänet/ ia händä ilon eansa wastan
oltantt.

En-

6 l. äunlluni^l



Ettsimmnen kappale.
WW pallo culn tähän ensimäisen cappa<

tule/kdespanc Euangelifta sm mlian Asmnhaaran cansa.
I. On sijtä paitasta/cllsta HErra Chrisius lähetti

hänen Opelufiapsens:
Kosta he lähestyit lerosolymita / is tulit

BethplMen Oliomäen tygö / lähettiMs
caxi hänen opetustaftsns.

P. Matthg-usia mwlEuangelisteril kisloillavat/
että tämä on lapatlunut silla wijmeisellä erällä / cuin
HErraChrisiuswaelst Galileasta lerosolyman pain/
stjtte losca/hän oli hänen saarna mreansa täyttänyt/ia
aieaoli ioulunut /että hänen piti itzens ufiraman «aiken
Mailman syndem edestä» Ia cofta hän lähestyi leroso/
lymala ia tuli Belhphagen Oliomäen tygs / lähetti hän
caxi opetufiastane. Bethphage
mäen lyksnä/«'äha enämbi euin Puoli nellänmtlä penl>
eulma lerr /Masta/itään päin/ionga ohitze kävi swrj
maan tle/' ickssäkylää/tuin kivellä lafietaisi.nymus kirioitta/tttäßlthphage on ollUt pappein asuma-
sta/iosa lerosoliman papit ovat asunet/iotla HErran
ttmplis ovat palvelusta tthnet. Ia tämä Olw mäki/
ionga p. Matthlrus täfä nimiltä/on ollut pxi suloinen
ia iloinen mäki/iosa casvoi Olio pwl/Palmut ia FiM
napwt. Ia HErra Christus on usein ollut stjnä/ia
Vijnnin sm mäen palla ylssastunuttaivaftn NlliänkpW«

mmen?
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I. Luxllulli^i
menen päivän iälken/sijlte cuin hän oli ylssnosnul euolui,
sta. Tästäkyläsiä hän on lähettänyt taxi hänen ope/
tustastans. Mutta eulea nämät opetusiapset owal 01,
let/ iolca HErra Chrisius lähetti/ eijEuangclistanjjtä
»nimitä. Mutta sano llta hän lähälli eaxi/ninquin hän
Imss ennen/eosea hän lähälli ovetusiapsens ulgos sarna/
man/onhän lähettänyt taxin iacaM Ia on sen
smtähden/ninquin Moses sano:
men swsa seiso caicki todistos.

11. Asian haara /on sijläPaieasia/cuhunga HEr»
- ra Chrisius on lähettänyt nc eaxl opelusiasia.

Mengätle tylään toca on teidän edesän> i
ia cohta te löydätte Asm ia Warftn sidot-
tuna.

Täsä meille ovat kahtalaiset asiat,
l. Että HErraChrisius lähetti optluflapfcns ky/

län/mu«a euea se kylä on ollut/cij Euangelisio silä
tä. Multa monicahdat wanhatkircon opttiaiat kirioitt
tavat/että se on ollutBechania/eusa HErra Chrisius!
ylsshcrätti cuolluisia/ ioea io eolme päivä oli
maanut haudasa/ia oli
kymmendäwaeomitta/ninquin ) iirioitla.
luKinusMartpr kirivittä/ että zijnäon ollut
maia euhunga malta miehet ovat Poikennet. P.
thXUren tyksnä seiso yriHebrXan on nijm
Palio euin.ialoftirakeltu huone.

2. Että HErra Chrisius sano täsä: Ia cohtalspvätte Asinia warsan sidottuna: Sen can,
sa hän osona ftn lumaluden »tjsauden/ euin hänesä
oli salattu iaPeitelty orian muodm alla/ ionga hän oli.

lF>

2.

<i<« /»ci»»
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päällcns
ne luin hänestä wielä nägyit caueana olewan / ia eij y^i,
kanopctufiapDa eli mwt lailancl nähdä.

111. On meidän HErran Chrisiuxen kaffpsiä/ ien-
ga hän on andanut nijlle lahdelle opelustapselle.

PMstMt ne ia tuocae minulle/ia iosl
iocu teiLe ioeakiu sano /" nijn sanocat / HErra
Wätarwitze/iacohtahänlslste ne.

Misä sanoija E«angcllsia cahtalaiset meille edes-
tuolla.

l 111.

i. HErran Christuxen käffyn/ionga cansa Chri-
sius osolta/ettähän on yxi Herra/ionga hallusa ia woi/
maja owat laisi cappalet/ia taita käste/ninquin pri
keva hallitzia Herra/pääsin ia tallttla hänen lygsns/ io/
la wästan eij paikan taida sano. Multa mingä lahden
hän on kastenyt tuodha Hsin ia Warsan hänen lygone/
anda se «vanha Kireon optttaia ChrysoftomM, tietä la/

hän näinki,
rioiltazlesus usein »aelsilerololfman/iaeij cui/
tengan ikanäns manut nijnen pälls/ wai/
womnyc/cosca hän meni lerosolxmankärsimän
pijna ia cuolemata. Ia on senlähden näin iuikiscfta
ia tämän tällaiseneunnian lansa sisälle mennyt lerösoly-
man/että hän sitä enämin ylösherätäisi Imltan eansa ia
Phariseu)e<twihan itzläns wastan/slllä aica oli tt'ä hä,>
nm ptli kärsimän Pijnan/ ia cuolema eij taitanut handa
waatm/ multa hän mämin plsskehoitli eupftmata hän»
däns wastan..

2. On se wasiaus ionga opelltfiapftl piti anda-
man/iosioeu heille iotatin sanoi/Sanocat: Vermnis

I.

2.

B lätar>
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cätastvicze.HErraChrifius pane sanat opilufiastens
swhun/milä heidän piti puhuman ia wastaman. Nin,
quinhänlahdoisisanoa:Eij teidän pidä teistä itzesiän
mitan puhuman/multa st euin minä teille sanon. Ne sa,
natpilä oleman nijnwoimaliset/eltäcosca henetwleval/
pttä heidän cohta päästämän Asin ia Warfan. Elkal
sljs miläkän peliätkseiiepäilcko'/sillä teidän Asian M
tzywin menestymän. Ninquin se mos tapalui. Sillä
ninquin P.Marcus kinoitta/että eoscaopttusiapset tulit
ia päästit ne/nijn monieahdat iotta sijnä seisoit/sanoit z
Mitä te teette ettäte Marsan päästätte s Nijn he
sanoit heille ninquin lesus olikäffenyt. Ia he cohta an,
noil myslä. P. «tucas sano:Että eosca he päästit War-
san/sanoi hänen HErrans heidän tygsns: Min le pä/
ställe Warsan s Nijn he sanoit; Sillä Herra sitä tar«
witze. Ia he talutit hänen lesuren lygs. Nijn woima,
linen oli HErran sana heidän swsans/eltti pnkän
nulsitä wastan sano.

l/

i»c.^»

IV. IV. Asian haara on sijlä syystä / mingä lähden
meidän Herra Chrisius lähätli Asin ia Warsan perän.

Mmät caickiowat mpattunet/ettH se
eHytetäisin/cuin sanoitin propheean tantta/
ioca sanoi:Sanocat Sionln tyttHrelle/eatzo
sinunKuningas tule sinun tygös sivlä / istu-
dhen yhden Asin ia ites alaisen Warsanpällä.

jäinensanain eansa Euangelista anda tietä / että
meidän HErra Chrisius eij ilman fttck ole sitä tehnyt ei,
kä keweydefiä inhimisien latvalla/ninquin he usein leke-
vät. Multa yhden eorkian syyn tähden/ia Jumalan ih-

meli,
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metisestä neuvosta ia lahdosta/iola ennen Prophetan Za-charian cautla sen oli ennustanut. Sillä ZachariasPro,
vhela io eaxi sala jawijsikymmendäalastailatnnen Chri<
siuren spndymälä/oli senpropheterannul/ttlä hänen täl-
lä muolo piti aiaman lerofolyman <aupungin sisälle.
Ia sano Prophelanäin l Mnck tptärSion riemuit,
ze swresta/ia sinä' tptär lerufälemiloitze / cat;o/
sinun Cuningascule sinun tpgss wanhurscas ia
yxi auctaia/rsphck iaaia yhden 2lsin pällck/ ia ph,
oen nuorenAsin N?arsan pällF. Näillä sanoilla Za<charias Hän<nsisiäjotzdul«a Iwttan lansa/iotta ikävöit-
zit swresia Messian tulemisia/ia suuren halun canfa sitä
odotit. Gitälikin osolta hän tämän Cuningan wirgan/
ellei hän waivoin itze ole wanhurscas: mutta mss meille
on saattanut sen ijaneaickiscn manhurseaudhen» Ia on
mss aultaia/iota «eitä on auttanut iapääfiänyl synni,
stä/perkelesiä/ euolemasta ia helvelisiä. Colmanen ker-
dan/eutzu Zacharias tämän Cuningan ksyhäri/isngaeansa hän osotli ia todisti / että hän tuli swresa ksyhn,
desäia nöyrydesä uleonaiMa muoto/nimittäin/yhden
Asin ia nuoren Isin Warsan päällä/ia andalwltan
eansalle sen merkixi/losia heidän piti tundeman tämän
Cuningan ia Mcssiaxen/nimitläin sijlä/elta hän aioiph/
tmAsin ia Asinvarsa» päällä.

'N^cH.,.

!

Gpewxtt Ensimelsestä isap-
palestg.

1 l-

I. Hpeme tästä enfimälsefiäVappalesta/et-
B lj ma«'

.

" !



».e,^.».

mafa on ollltt toyhcl / hänen almdamisens aicana/nijn >
hänellä mss on ollutksyhäi ia mailman cdesä y!sncatzo<!
tutpalvclial/loltahänon vlgcsiähcttänyt/ ninqui», P<
pavali sjtä jano:KcceiJumala ole cutzunur mon/
oa lihalista wilsafta/eikä monda srvresta sugm!
sta/wansecmnhuUuonmaUmKnedesa/on lu, l

vlgoswalinnnt/sinpälle että Hanne wftsat
häpiän ftataisi/ia mikä hsicko on mailman edksä/sen Jumala on vlsoswaUnnnt/että hän nen?a>
kevät HHMn saataisi/la se cuin wapahatow ia
plsncatsoctu on mailman evcfä / on Jumaw vk
goswalinnut. Iaft cuin eij micätän ole/ettähän
ne iotcaiotakin omat / turhaxi tekisi. Genoätte
ettei hänen evesäns yxikän liha mahdaisi kersta^
ta. Esimercki sen pälle on meille läsä Euangeliumie et-
lei meidän HErra Chrisius ole ulgoswalinnul hänm
palveliarens maiimalisia Herroia/ Cuningas Hnodc/
sta/))jlatusta eli ylimäistä papeia/ett muita senealtaisia/
eikä nijlä ulgosiähelltänyl. Multa yxikerlaiset / no'y/
räl ia ksyhät calamichtt ia weronottaiat / ne hän on ul>
gosvalinnul/ia Vielä nyt ulgosvalitze/ia asetta samel win
can/eij mailmalisiaHerroia/multa ia köyhiä
lnhimisiä/iotta hän ollaulgos Schoulun Permanolda/
ia pane heitä jamasiolijn/iaheidän saarnains eautla eo-
to tzänellens täsä mailmasa yhden Chrifiilisen seuratun,
nan. Silläios Jumalatutzuis swria mailmalisia Her-
roia/Cuningal iaRuhlinat saarna wircan/nijn taicki a,
ialtelisit / että saarna wirta seiso heidän »oimasaneia
wallasans/ninquin mwlkin mailmalislt menot. Ia eij se
mc»s olisi sanan cwliaille hywäxi/jse mailmaliftt HEr/

»at
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ral oiisit saama nurgäsa/ia ftisslsit sarnaftsUsa/ ioiliakl<
! ria yhdesä kadcsti ia ioisesa miccka olisl/ecka koyöa
jpndlncli inhimincn roykiaift Nlmna heidän ettms z-ipllic/
tunnustaman fpndlns heidäncdchine/ia hcildck lohdutop
sta ia synnin pMsiS anoman» Sentahdm Jumala io/

wij?
saudens iaittn / asetta saarnawirtankophal

' mhimiftt/ia nijnen saarnan lautta on woimaliiiM ia wait
eutta auluudennijsä/iolca ftn Vastanottavat ia uscspal.
Ia smtahdcn eij pldä yxikän s,lä ihmeltellMän/ci?a sijeä
Pahannofta oltaman/ttlä he näkLZvat saarnasiuolisa
fovan ksyhat y)llklstatstlMithtt/iolla ovat ksyhasta
gusta/lalon poista ia muista ftncaltaiDa ulgosiullet / «F
fä pidä catzoman heidän ulkonaisen muodonsa ialkiN'
.Mutta pila caHoman ftn Herran päälle ionga palveliat
he owal/ ia ioca heitä on saarnawircan cutzunut. Ia
waicka he inhimisten edesä oval nsyräl ia ylsneatzolut:
nijn luitmgin he Jumalan edesa owal sumt ia corkiat/
ioca lahto/että caicki inhimiset/ swrel ia pienet/ ylimäifel
ia alimaisetpila heitä ewlewan/ia heidän oppinsa wa,
stanottaman.Sillä meidän HErraChrisiub itze sano:
loca teitä cwle hän cwle minua/ia ioca ceWFn
ylöncatzo/hän plsncat)o minun.

11. Hpeme tästä/ettei Jumalanedesa ole witäkän
salattu.Sillä että hän caicki näkl ia cairki tietä
van/ia tutkistele laicki inhimisen aia»orel ia

hän itze sanopi Jeeemian lyksnä:<
Kngs minä ole Jumala ioca iwri läsnä olen sa-.
no Vlkrm/ia etj st Jumala ioca cancema on s
Lwletco sinä/että iocu taitahämns niw sinara ia

2.
D« »iiii
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kätke/etten minä taida händä nähdä/sanoDikr,
ra Engs minä ole se ioca täxtän laivan ia maan s
IaPsalmis seiso:Minä tunnencaicki linnut wuor/
ten pällä/iacaickipedoc maan päällä opac minun
edesäni.

Hsl. 50.

Tämän palle on meille Esimercki tämän Cuange-
liumin Hisioriasa» Sillä että meidän HErra Chrifius
on nähnyt lässäolevanAsin iaWarsan sidottuna/waicka
hän luounolisen menon iälten vielä «aamhana oli Bett>
phagefta/eikä opelusiapset taicka mwt lailanet nijtä
nähdä. SencaltainenEsimercki mo>on P. lohanneoxen Euangeliftan tyksnck. Että eosea Philippus wei

lesuxen lygS/ia hän näki Nathanaelin lu,
levän tygöns sanoi hän: Catzo vxi oikia Israelitt/iosa eis phtäkän rvilpiä eli petosta ole. Nijnsa/
noi Nathanael hänellerVsrra mistä sinä mi/
nun tunnet s lesus wastaisi ia sanoi hänelle: llsn/
nen cuin Philippus cutzui sinun/coscasFijcuna
puun alla olic/minä nsin sinun.

/»ö. l.

,4 Nijn mss P.Mareuxm lpksnä seiso: Cttä eoseaovetuflapset kysyit Chrifiuxelle/eusa hän tahdoi/cllä hei/dän pili walmisiaman/että he saisit spsdä paäsiäislam/
ban.Nijn hän lähetti taxi opeluflastans ia sanoi heille:lvengätte caupungin/ia siellä tule teitä wastanyxi mies/candadenyhtä sawista n>esiastiata/seu/
ratca händä ia cuhunga hänsisälle mene / sanocatperhen isännälle: Mestarirästi sinulle sanoa.Cwsa on wierasten huone / iosa minä opetnstastencansa taidan syödä päsiäislamban. Iahänen pi-

tä
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t«l teille osortaman yhden swsen salin walmiste?
walnnstckcac meidän eteeni.

Täsä P. Marcus todista /että meidän HErra
Chrisius on nähnyt lässäolevan/ftkä laman miehen ioea
cannoi wefiastiala / etlä sen swren salin/ ioca oli walmis
Mu/iota opewflapfcl eij taitanet nähdlt heidän silmä/
insä eansa. Nijn hän mss on nähnyt ia tietänyt Phari,
jeusten aialorel/ninqnin Euangelisteril todistavat. Näi,
la ia muita Herra Christus on nähnyt/ eij waivoin lu<
ntaluden luonnon puolesia/Mutlamss inhimilisen
non puolesta/ioea on yhdistelty lumaluden luonnon lan,

sa personalistn yhteyten. Sillä ninquin P. Pavali sa/
no:A)änesäasi»pl coco lumaluden täydellisys.
Ilkm:Vänesaon sitlattu caiken wisauden tawa,
wt. Ia ninquin meidän HErra Christus on hänen
almdamisens aieana caicki nähnyt läffäolevä ia tietänyt/
Nijn hän nyt Palloenämin näke ia lietä fijlle luin hän
on sisällekäyttpt hänen Isäns lunniaan/ia istu hänen oi/
liallakädelläns. Ia senlähden pitä meidän aina elämän
Jumalanpelgosa/ia niin meidän elämän käyttämän tä,
sä mailmasa/ aialorein puhein ia töiden eansa/ettei me
hänen mieldäns rickoisi. Sillä hän tietä ia näke tailklin
Meidänaiatoxem putzem ia työm.

111. Opeme/lUinga woimalinen Jumala on hä,
nensanoisans/nijn ettei Helwelin Portit taida sttä
sian seiso. Sillä mitä hän sano/sepitä lapatluman
Ninquin GawidPsalmisia Jos hän sano nisn
st rapattu ios h«lnkaste nijn se tehty on. Nijn woi,
Malinen on ollutHErran Chrifiuren sana / että lofta o-
pelufiapstt sanoit/HErran Chrisiuxen läskpn iälken/

2^
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HErra niztä tarunne. Nijn he cohla päästit Asin ia
Warsan. Sen saman Voiman HErraChristusosolli
silloin/losea hän puhdisti sen spltalimichen yhden palian
lsananccmfa sanodln:Öle puhdas. lahäneohla tuli
lerwexi. Mn hän mss silloin osotti hänen sanans woi/
man/cosca hän sille sokialle annoi hänen nägyns sanoden:
OlenMeVli. Ia hän <oh«a sai hänen nägpns iällms.

Hf^tti.3.

Sen saman woiman HErra Christus osolti/pl-sphe-
lain/Apostolinen ia muiden optttailten saarnan caulta/
iotea känsit monda maaeunba useon. Ia Apostolille»
tegoisa seiso/että cosea P. Pietari Apostoli piti hänen
eujimäifen saarnansa/Heluntai päivän palle/ Dtt <«>«

hän ia mmtApostolit saitfen Pyhän Hengen julkisesta/
nijn hän känsi kolmetuhatta siclua sen yhden saarnan can»
sa/iotea uscoit ia annoit Heitäns lasta. N'jn woimalinen
cuin oli Jumalan sana Moin P. Pietarin swn catilla:
Nijn woimalinm se «vielä nyt on / Mä cusa se
nijn se waicutta autuuden nijsä iolca useovat.

Senlähdcn p. pavali cutzu Euangeliumin luiK«»,l»

malan woimaxi cmkille nislle autndexl iorca usco,
vat. Eij Jumalan sana ole ninquin »oeu humu taicka in--
himisen ääni ia puhe ioea mene luulc.Multa ft
lan woima/eaikllle nijlleautudt)ci iolca la sen,
itähden pitä meidän Jumalan sana raeastaman/sydämc-
stäm ewleman ia kätkemän / että se meille tulis autudeP.
Sillä sijnä seiso eaicki meidän aueuden/ninquin Chriftus

1.«c.i,. itze sano l Autuas on se wca cn?le Jumalan lana ia
kätke sen.

4.

/.ii'/».'»?» F

IV. Hpcntt / eitä meidän HErra lesue Thri-
sius on se totinen Messas/mailman wapattaia» SlllH

Min,
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mitä Zacharias ia mwt Prophelat owat Mlssiaxcsta
ennustanet/necaicklowat täytetyt hänesä. ?»inquin P.MatthNUs ia mwtEuangelisierit todistavat. Että hän
on aianutlerosolyman eaupungin yhdenAsin ia War/san päälle. Ia eij yxikänmw ole aianutlerosolyman
silla muodolla/euinZacharias oli ennusianul/paitzi mei>
dänHErraChristusta/löeasenennusioxen »älkin plsn,
eatzolulla muodolla/istuden yhden Asin päälle/ aioi le-
rosolyman. Ninquin t2Krylolwmus tästä sano:Ky/
lMn iocu yhdelle Iwttalle/cuca Cuningae se oli
ioca lerosolyman aioi 2lsilla/eij hän tiedä sano/jettä iocu sen on tehnyt paitsi yhtä Christusta.
Senlähden mss Zacharias on sen ninquinyhdexi merkki
andanut Iwttan cansalle/iofia heidän piti tundeman
Messiaxen/ia tietämän euta se oli/ Nimittäin se ioca tuli
main Asin päälle lerosolyman eaupungin/ iosta mss
Iwttan cansa olifilkyllä hywin taitanet hänen tuta/että
hän oli Messias / eofta he näit hänen aiawan Asin ia
Warsan päälle lerosolymä eaupungin sisälle/ies he oli-
sit tahtonet awala heidän silmänsä. Waanhe owalol,
let nijn sokiat/ettei he ole taitanet/eikä tahtonet sitä näh<
dä. Multa me iolca olemma Christilyt inhimiset/ lie<
däme ia useome/ellä tämä sama lesus Christus on
meidän Cuningam ia meidän HErram/ioca meitä on lu-
nastanut ijaneaickiftsta euolemasia iacadoluxcsta ia lch,
nyl meitä osalisexi/hänen wanhurssaudesians/ ionga hän
on meille ansainnut hänen Pijnans ia cuolemans
la.NinquinEsaias Propheta sano/iaP. Pavali todi/
siasanoden:(hristus on tehty lumalalda wam

hm?C
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18 hurscaudexi. Ia Jeremias sanot VkrraonmeK

dckn wanhnrscauoem.
Domenkappale.

Kappalesa me saame twlla
opelujlapset ia tämä eansa ovat käyttänet
meidän HErra Chrisiusta wafian/ia mi-

tä paltvelusia he owal hänelle tehnet. laedesvaneEnan/
gelisia läsä meille eahlalaisel asiat.

l. Oveluflapslsia. Cuinga he owalkäyttänet hei/
i. z

dänsHErranChrisiu)senkästyäwasian.
Za opetusiapset teglt niuquin Zesus oli

heidän kästenyt/ia talutit hänen tygöns Asin
iaWarsan/ia panit heidän Waattens niinen
päälle/ia istutit hänen niinenpäälle.

Täsä Euangelisia ylssluke lahtalaiset palvelu/
xel/cuin opelufiapset ovat lehnel hänelle.

i.

/.<?««*
/«»,.

i. Että he talutit Asin ia Wassan hänen lygSns/
osollaval sen eansa heidän nsyrydens ia ewliaisuoens

händä wasian. Ia waicka cuinga outo ia camala se tai-
si olla heidän iärkens ia mielens iälken / eij euitengan hekysynet mitä hän nijnen eansa tahdoi tehdä / eli ios he io-
hongun wahingon eli waaran piti sen lautta tuleman/
mutta owat hänelle twliaiset/lekewät hänen kästyns iäl/
kin/ia talultawat Asin iaWarjan hänen lygsns.

2. Että he rijsuit waattelheidän pääldäns/ia pa«
"t ne hänen allans/ia ifilttit hänen nijnen päälle/senpälie
että hänen piti petzmesi istuman. Ia ios heiliä olisi pa^

25
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rambftta ollut/nijn eij he oliststlä sastänet. Mutta ettei
heillä mwta ollut/nijn he panit ne hänen allans /ia ennen
euin Chrisiuren piti pahoin ia eowin istuman/ennenhe
tahdoit olla paitzi heidän waatteilans.

11. Ön tästä <ansasta/ia sijtä eunniasia ia valves
luresta/ionga he o»at tehnet meidän HErralle Christu,
relle.

Mutta palio cansa haiotit heidän wa-

attens nelle/montcahdalcarsett OM puista
ia haiotit tielle. Mutta cansa iocg edelläkä-
vi/ianetotta seuralsit/hwsitiaftnoit: Ho-
sianna Davidin pojalle / hyväftismgnattu
olconseiocamle HLrran nimen. Hosianna
corteudes.

l li.

Tämä eansa mss teki meidän HErralle Christu,
Me erinomaisen <unnian ia palvelujen.

Enstmäinen ioucko haiotit heidän Waattens tiel-
le/cusia hänen plti aiaman/iasen tanfa osolit ia lunnu»
stit/että hän oli heidän Cuningans ia Herrans. Sillä
sencaltainen cunnla eij ole muille tapattunut cuin Keysa?
reille iaswrllleCuningaille/ninquin klucarckuzkirioit-
«a.Eikä mSsP.Ramatusa monda senealtaistaEsimerkia
isylä/mutta waivoin toisesa Cuningan kirias seiso: Et-
tä eosca Jehu woldeltin Cuningari / nijn neiottastjnä
läsnä olitchaiotit heidän waattms hänen allans.

Hoinen ioucko earseit Oxia puista ia haiotit tielle.
Nämätowat mss tehnel HErralle Chnsiuxelle erino>
maista lunniata/ia caunisianel lietä hänen eteenlä.Mlt/
ka pwt ne owat olleet/loista he ovat larsinetOMlij

C ,j Euan>
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Cuangelifta sijläkirioilla Mutta ilman epaelcmata ovat
ne ollet Olio pwt/ioista m<ss Qliomaki on sen nimen saa,
nul/ Silla sijnätasvoi Olio puita. Ia sencansata/'mä cansa lunnusiit/etlä lama HErra/ iota tuli aiain/oli
>Rauhan HErra/locarauhan piti tekemän Jumalan <a
inhimisten walille/ ia heille saattaman ijanlaictisen rau/
han. Mutta ne iotta edelläkäwit ia seuraisit / Veisaisit
kijlos «virsiä hänelle sanoden: Vosianna Davidin
poialle hypastiflugnattuolcon se ioca tule llDlkr-
ran nimen. Vosianna coskeudes. Nämät sanat o-
wal otetut Dawidin psallarifia/cusa näin seiso: Tämä
on se päivä ionga 23j3rm teki/iloitcamiane«
muitcam sen päällck. O Vlkrraauta/ oDlksm

/7«/.„5.

anna hprvin käydä. Ristetty olcon st ioca tule
HSrran nimen. «3ämäcansa kijttä ia ylisiä luma<
lala swn ia sydämen eansa/ioea on andanut heidän sen
päivän elä/että he sait nähdä tämän Cuningon / sen Ul/
gofiuatun Mess«a)len/IOM caicki pyhät prophelal ia Cu,
ningatolit odottanet/iatoimella hänelle onnia ia mys/
läkäymisiä hänen waldaeunnasans/ia woillo ylitze caitt
kein wiholiften.Ninquin he lahdoisit sano:O HErra
ta/anna onni ia menestys tälle Cuningalle / että hän saisi
woiton ylitze eaickein hänen wiholisiens/ ia monda hänen
waldacundans tulisit cooluMolea händä palwelisit py,
hydesäia tvanhurjeaudesa eaiken heidän eliaieanans.

Gpetuxet toisista Sappalesia.
l» tästä toisesta Sappalesta/cuiw

meidän pitä käyttämän meiläm Jumalan
caickiwaldian sana ia kästyä wasiaN' Meidän

vitä
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«itä oleman hänelle cwliaisel/ia tekcman hänen tästpns
ia sanano iälkln. Sillä sen nspryden «a palveluin Ju-
mala mcildä tahto ia waati/ninquin hancnomilda lap/
sildans ia sijnä wljdennes
sexen kirias seiso: Nijnpiräkät npt mielesän / että te
tegettäninquin m teidän Jumalan on
dänkästenpt/ia alkäcte poiketco taicka oissialla
eli rvasemalle puolelle/mutta waeldacat caickisä
nijsä teisä/culn TDSrm teidän Jumalanon tei-
dänkckjtenpt/senpäUe että te mahdaisitta el<z/ia
teidän hyrrin käwifi. «^

Ia meillä on läsäEsimercki meidän HErranChn'-
fiuttn.opelustapstsa/iolta olit lwliaisel hänelle iategil
ninquin hän oli käffenyt/eikä scn iälkin kysellet enämbi/
Mutta annoitHerralleChristuxelle sen euKian/että hän o,
li wijsambieuin he/ia itze parhain tiestMitä hän teki.?iijn
mss vatriarcha Abraham.oli JumalalletVliainen/ sil-
loin cosea hän käffi/eltä hänen piti ufframan hänen Poi«
lans Isachin/ioca hänellä ainoa oli. Hän olisi taitanut
wetä monda esiellä/ia muistutt<rlumalalle sen milä hän
oli enyen luanut i Että hänen siemenesäns piti caicki ean^se lupaus
piti täylelyxi tuleman/ios hänen piti ufframan tämän
hänen ainoan siemenens iaPoieans. Multa eij Abra/
ham sitä tehnyt/eikäkysynyt nmvo hänen omalle jariel,
lens/Multa oli Jumalalle twliainen/otti hänen Poi,
eans Isachin HErran kästyn iälken ia wei sijhen Pait/
tan cuin Jumala oli hänelle sanonut/ ia olisimösus/
srannut hänen/iollei Jumala olisi sitä estänyt ia tieldaV
nytEngttinjä tautta.Minen esimerckiä pitä mso mm

I>e«/./,
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dänseuramem ia stt-nan Jumalalle / lckemän
hänen sanans ia käz?yns Min/ latij tutkisteleman ia
kyselemän / euinga ft taita olla mahdollinen / Ninquin
Saeramenleraril/ Calvmistmt ia mwt senkaltaiset le«
kewäl/iote» tahtovattulkistella Jumalansalaisutta. Eij
mss meidän pidä seuraman meidän oma iärkiäm/mutla
lumalanHna/waicka euingacamala iämähdoioinse on
meidän miclesiäm- Slllä mitä Jumala sano ia tMe/sen pila seisoman/ia vita corkiana ia
tämän/ Se mahta olla inhimisen mielesi hvwa taicka
paHa/oieni eli swri.Sillä Jumalan salaijudetovatlutt
kimattomal/iakäiwätylitze eaickein inhimisien la
waicka ne owat inhimisten edejapzenett euitengm ne tule-
mat swreri/eosca Jumalan tule/ n in,
quin se laitan monieahdalla esimerkillä osollaIVZ))ls
omena on itzesiänsä yxi pieni ia wähä Cappale/ ionga
päällä eij mitäkän seiso ilman Jumalansanala. Mut/
la eosta Jumalan sana ia kästy siehen tule/ nijn on
ri ia lor.kia/ia sentähden mss meidän esiwanhenbam A<
dam ia
AeM heillens ijancaickisen cadotuxm ia euolemaAMn
msscatzotaanfaon wähä asiaitzcstänsä.Mutta tosca Bothin waimo lumäsan käW wastan
eatzoi taansa/mwllui hän suola wahaxAtHHn mss ot/
ta wiholissa fanM ia parassa calua heiltä/näkn olewan
yxi wähä asia/ia mailmasa ettjmästä nijn tapattu.Mutt
taeosca Jumalan sana ia kajH siehen tulef nijn se on sw/
ri syndi. Sentähden «osta Saul Cumngas wastan lu/
malan käffy slliHvialMilerein Cuningan Agagfan<

oli kästenytlysdä euoliaxi/ ia nel'hal

6<»»5,
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23
Vimmat naudat otti käffyn/nijn
hän teki swren synnin / ia niistäisi hänen Cuningalisen
waldacundaus ia Jumalan ysiavydm. Jos me nu-
piamme eatzoman sekä wanhan että wdcn Testamentin
Oaeramentein päälle/nijn ni owal inhimisten mielestäsangen nöyrät ia ynkertaisel. Pmbärinsieickaus näkymss olewan sangen eamala ia yxikerlainen meno inhimi/
sicn mielestä. Samalmuolo Caste ia Allarin SaerD
mmti/filll» emme me rwmilisilla silmillä täidanähdä jm-
u» mwta/tUin vettä/ lMci ia viina/ Multa costa m?
Mome Jumalan sädW ia sanan päälle/ ioeaneon
säätänyt ia asettanut nijn me lsydäme / että
bärileickaus on wanhan Kefiamenlin
ia CMn Salramenlis on wajluuden
so/Ha Allarin Sacramentis on meidän HErrau le-
ftMCHrisiuxen lotineHrwmis ia Nijn mss öi
lama asia/että ChristuskäK opeliUasten lalutta hänenlpgsnsAsiniaWarsan/inhimisen iclrien iälkin sangen
nsyrä ia camala. Multa cosca me latzome HErran
Christuxen sanan ia kästpn päälle/ nijn se on sangen cor,
kia ia lallis asia. Sentähden pilä meidän eaikisa asioi-
fa eatzoman Jumalan sanan iaMyn päälle/ ia sen iäl/
kmmeilämoijendaman.

l 2.11. Hpeme täsiä/minga swnsia meidän HErra
on hanens alendanul ia nsyrvllanyl/el-

lei hckn ainoasi ole otlMtt yhden orian muoto päälleni
sä/mutta mss on aianul ylsncatzoeulla muodolla/ swre-saksyhydesa yhden Hsin päälle. Ia waicka hän oli lu-
«ali,n ainoaPoita ia HErw ylitze laivan ia waan/iom
gahallusa caicki Cappaltt ovat/ ia ensi taitanut ais ia

V^j^



waelda lumallsesa Mattstttisa laeunniasa/caicfein En»
gclilten eansa. Nijn cuitengin eij hän ole sitä tahtonut
tehdä/hänen alendamiseno aicana/ eikä mss sitäwarttn
tullut tähän mailman/eltä hänen piti waeldaman coreuj

desa/eli<llllaluisa vagnuisa ia satuloisa/eikäswrillaia
torkeilla hevoiMa / mailmalisien HErrain lawalla/
Multa on taittein swrimasa tsyhydesä ia nsyrydesä / iasen hän on tehnyt meidän tähttm. Ninquin p. Pavalisano: Te tiedätte meidän Verran lesuxen(hri,
sturenhywxden /että walcka h<in oli ricas/tM
hclncuitenginköphäri teidän tckhden/ senpälle ec-
tck re hänen ksyhydens cantta tulisitta rickaxi.sano: ?HUper venic ne propcer pc».
rentiam timsretur, secl propcer paupercacem ama-recur.se on: Hän tuli ksyhänäsenpälle/etteihända
hänen swren voimans tähden pitänyt peliättämän/mut,
ta paremin hänen ksyhydens tähden piti raeastettaman.
?)la on tämä caikille köyhille ia waivaMe swreri lohdulo» <
fexi / että vaieta he ovat ksvtzät / nijneij hesenläkden ole
hyliätyl lumalalda- Sillä meidän HCrra Chrisiuson mss ollut täsä mailmasaksyhä/ia nijn köyhä/ettei hci»
nellä yhtäkän maja ollut. Ninquin hän itze sano: R.e/!
tuilla owat luolat/ialinnuilla pesät/ murta im
himisenpoiallaetj ole cuhunga hän pääns cal,!
lista.

Hn mss phdexi neuvoxi ia nijlle
illeia ylpeille/iolea ylsn swrna itzens pitävät
ylsutatzovat/eikä ketäkän pidä vertanans / että he pane,"'
vat poijes heidän ylpeydens ia lorcudens / ia seuravat
meidän HErran Chrisiuxen esimerckiä/Ninquin hän itze

5.5«^./
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kaste ia mana sanodent Oppecat minusta/fiilä minä
olen siviä ia nsvrä sydämestä/ia teidän pitä lsv-
tämän levon teidän sielulle». Ia P. Pavali sano:'
Jocainen olcon ninquin Christus lejus oli/ iocal
waicka hän oli humalancaltainen/ eij cuitengan
hän wäkivallaxi lukenut Jumalan caltainen 01/
la/waan iczen s alensi/octi orian muodon päällen-
sä/ia tuli muiden inhimiften wertaisexl / nsprptti
it;ens/olicwlsainen hamancuoleman asti / ia li-
stin cuoleman saacka.

111. Opeme euinga ihmelinen Jumala on hänen;
lsisans/ia tappi ylitze caickein inhimiften iärien ia aialo,!
xm/ninquin Esaias neuvot ovat ih«-
melisir. la/Jumalan neuvot/työt ia legot ovat Palio
toisin/min inhimifim hän itze jano:iVi-
nun aiatoxen eij ole teidän aiatoxen/ia teidän tien
ey ole minun tieni ssano HErra) lvutta ntjn
locuin taiwas on cortiambi maata / nijn mös
ovat minun tieni corkiamat cuinreioän tienne / ia
minun aiatoxenicoMamatcuin teidän aiatoxen.
Ia inhimisettosta he iotatin tahtovat tehdä / alcavat he
swrefia/ia euitengin se turhan wijmein langevi. Multa
Jumalasitä wasian alla hänen työns ihmeliftstä ia yri-
fertaisesta/ia euitengin tuleswreri ylitze inhimifkn aiato/
ren. Ninquin Jumala on täsä tehnyt/ että eosea hän
lahdoi edestuotta hänen Poilans Chrisiuxen lerosoly,
man eaupungijn/ia yhdcri uffliri/hinnar» ia maxoxi cai,
ken mailman syndein edefiä ulgosanda-Nijn eij hän hän/
dä swresa eoreudesa läheltänyt/mutla ksyhydesä/wjn et-
tei yritän inhiminen olisi sitä lailanut aialella eitä ustoa/

ettäG
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että hän ioca oli nijn yloneatzoltu mailman edcsä/ pili
nasiaman mailman synnistä ia ijanlaickisesta euolemasia.
Ia monda mwla fenealtaista esimerkki on/costa Jumalatahdoi tehdä inhimism/nijn hän otliyhden maan eli mul-
lan cappalen/ia teki sijtä inhimisen hänln oman euvane
iälkin. Ia losca hän tahdoi waimon miehen apulaiseni
lehdä/nijn hän otti yhden lwn Adamin kyliesiä ia teki sij,
tä »aimon/ ionga hän annoi hänelle. Jos eaiken mail<,
man inhimiset olisit sijnä ollet/nijn he olisit sitä ihmetel,
let ia turhana pitänet/että maasta piti inhiminen tehtä,
män/iawaimo yhdestä lwsta. Nijn mss meidän HEr/
ra Christus teki Moin/costa hän tahdoi ilmoilta hänensanans Paeanoille/iaanda saarnata Euangeliumin ym,
bäri laikenmailman/nijn hän lähätli köyhät lalamiehelulgos/phden yhten maaeundä/loisen toiseen/ saarnaman
taikilleeansoille/ia kändämän heitävseoon/ iola inhimiesien mielestä oli sangen ihmellinen / cuinga nämät
laisetköyhät miehet/pititaitaman kääl» nijn monda in-
himisiä vstoon /ia cuitengin Jumala heidän sarnans
caulla käänsi monda maacunda/ eaupllngila iakylä
kian vfton, Samalmuolo mss hän teki silloin / cosca häntahdoi sen oikian Euangeliumin opin welä ulgos walkiu,
teen pawin hän otti yhdenksphän ia
Mrtaisen miehen ia weli sen e-
des/ioea Cluostarisa oli Muncklna ollut/ että hänen pilisaarnaman Euangeliumin/pavia ialailkiahänkioucko-ansa wastan/iola oli sangen ihmelinen/euinga yri köyhä
Muncki piti sitä laitaman tehdä/ia seisoman pawia/Key,
farita/ianijn monda Cuningafia/ Cardinalia/pispois
ia muita wastan /ia heitä takaperin aiaman. Ia <ui,

«en,
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vvr «i-18.
lmgm Jumala hänen eauttans saatti sen oikian Euan,
glliumin opin walkeulen. Nljn että monda maaeunda/
Mpungi ia kylä tuli käätysi oikian vseson/ia eikä pawi
laiken hänen iouckonscansa/eikä Helwelin Portit/taita,
net sitä wasian seiso. Senlähden pitä meidän pitämän
Jumalan neuvot ia legot swrna ia corkiana. Sillä
»aicka ne owat algnsa sangen pienet ia yxikertaiset / nijn

hywä mal/
lsn saattavat/ylitze inhimisicn aiatoxet.

IV. Opeme/cuinga meidän pitä tätä Cuningasta,
HErra lesusia Chrisiusta wastan ottaman/eosta
Midän lpgöm tule Euangeliumin saarnan ia
menllincauua. Meidän pitä tekemän ninquin Psal/i
«isä seiso/eusa Dawid sano: Tehkätteportit avam-
xiiaowet corriaxi/ettäcunnian Cuningas mah-
lasiehen sisälle mennF. Se on/meidänpitä Valmi-
staman meidän sydämen / spnninlalumuM ia elälyänl
parannoxen «ansa. Sillä tämä HErra tahto puhdasta!
sydändä/wla on eaunistetlu pyhän elämän/oikignMon/

ia caickclnhyväin avuin cansa. Mci>
bän pitämss haioltaman meidän waatlem/la oxia tielle
«eidän Herran CHrlsilyen eleen/se sn/meidän puä aut^!
«aman ia eaunistaman Kirckoia ia Schouluia/senpälle/
Mä saarnawirca sen lautta tulisi ylsspidetpfi/hänen pp-
hän nimens sijtoxexi ia eunniari. -—-

Samalmuoto pitä meidän auttaman nijtä ksyhiä
ia waivaisia hänen nimene tähden / ruoctiman ia waa,
ltttaman heitä/ia laickialaupiudentsilä heille osoita,
mau hänen käffyns iälkin. NinqUin Esaian
tan lyksnäseiso: lvurmsinun leipäs ntjlle isoraisil,

' Y 5 //,
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le/ne radollisec rvie sinun huoneses /ia ios sinänäet iongun alastoman nijn rvaateta händä/ia
älä kätke sinuas sinun lihas edestä. Ia nämal
piudm työt HTrra itze luke hänellens tehdyri/ fanodcn z
Mltäte oletta tehneet yhdellä nijstä pienimistä
minun nimeeni/sen te oletta tehnet minulle.

Wijmein/nmquin tämä cansasn weisannul Her-
ralle ChrisiuMe kijloswirslä/ nijn pitä mss meidän
siäMlin/kijttäman ia eunnioitlaman ia
sydämellä/ettck hän on mss ilmoittanut hämnainoan
rackan Poicans meille Euangeliumin saarnan ia
tramentein camta/iarucoileman/eltä hän meitä sijn»
warielisi/ia oikiasa ustosa loppun asti pidäisi. Ia että
Jumala hänen Poiansa waldaeunanMbärin» lewitäi-
si/ia monda sihen lulisieooluxi / ia meitä caickia pyhal/
lähengellänshaltitzis/ellä me oikiasa useosa loppun asti
vahvana vysyisime/ia hänen lyksnäns ijaneaickisefta

simc. longa meille caikille andaeon ia suoton
Jumala eaickiwaldias ylistetty iM,

eaickisesta/Amen.

M»«ö.,L



ta P.Lucas A.Lugus.

Asimoilesus Opetus-
lapstllens: Ia merkit pitä ta-
pattuman Alurinzosa/cuusa m
tähdeisä. Ia maasa pitä kan-

salle olemanahoistos / epäelMn tähden. Ia
merj ia allot pitä pauhaman, Jamhjmiset
maasa pitä cmwettuman pelgon tähden/ta
Odottamisentähden/ nijtä cnin tulewatmaan

päälle/ Gtllä että taivanswutpitä
ilycutettaman. Ia silloin heidän pitä näke«

D H ms»'
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män inhimtsen tulewan pilwisä / sn>.
rella woimalla m cunnialla. Losca nämät
rupewat tapattuman / mjn plsscatzocat ia
plssnostacat teidän pään / Sillä että teidän
lunastuxen silloin lähesippi. Ia hän sanoi
heillen wertauxen/catzocat Eijcunapwta/
ia caickia puita/cosca he ulZospuhkewat/nijn
te itzenijstä näette ia merkitMe / että suwi
on lM: mjn msste/coscate näettä nämät
tapattuman / stjtä tietkätte/että Jumalan
waldacunda ombi läisä. Uotisesta sanon
minä teille/ettei tämä sucucundapidä ennen!
huckuman/ cuin nämät caickj tapattuwat.

ia maa htttkupj/waan minun sana«
m eij pidä huckuman. Mttta cawattacat
teitän/ettei teidän sydämen coscan rascaute<!
ta syömisestä ia juomisesta/ia elatuxen
hesta/ia tämä päiwä tule ässistä teidän pääl«
len.Gillä ntnquin pxj paula hän tule
kein plitze/jotca asuwat maan päälle. Mjn
olcatte npt aina walpat ia rucoilcat/että te'o«!
listtte mahdoliset caickia näitä wälttämän/!
iotca tapattumanpitä/ja seisoman inhimisenVoianedesä.

M-
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AmäEuangelium on yxlennuftos
WW3 meidän HErranlesuxenChrisiuM tule,

misesia wijmeisnä päiwänä/ duomitzemaN
eläwitäialuolmla. Sillä HErra Chri,!
sius itze sen ennusta/ia sijtä puhu opetusta,

ficnsa lansa. Ia anda tietä / että ninquin se ensimäinenhänen tulemisens on tapatlunul swresa köyhydesä ia nsy.
rydesä/costa hän aioi lerosolyman caupungijn yhden
Alin päälle/ ylsncatzolulla muodolla: nijn pitälämä
loinen tulemus wimeifnä päiwänä / «apatluman
Maiestetisä ia swresa lunniasa. Iaon lama Euange,
lium aseteltu saarnalla laman päivän päälle: Senläh,
den/etlei yMn pidä pahcnnosta ottaman hänen ksyhy,
destäns/eltä hän nijn ylsncatzolulla muodolla on aianut
lerosolymaan/eikä senlähden elämän ilman surula ia
pelgota/Sillä ninquin hän ksphpdesä la nsyrpdesä tuli
aiainlerosolymaan yhden Asin päälle: Nijn hän wi,
meisnä päiwänä on tulewa sitä swremasa cunmasa ia
Maiestetisä/iapitä caicki duomitzeman. isolta mös
ne merkit iolca pila käymän hänen tulemisens edellä/se/,
lä Taiwaja/Maasa ia Meresä. Ia lohdulla lasä mei, /
la/ialaickiaChristilpitä inhimisiä ia kaffe nosta
meidän pääm ylös. Sillä ssano hän) silloin lähesty lei?
dänlunastuxen. Ia wetä tähän s,M yhden wertaufen
Fijeuna puusta ia muista puista. Että ninquin ne/ eos,
tahe ulgospuhkewat/ojottawal Suwen läsnä olewan:
nijn mös ne merkit ofotlawat/ meidän HErran lesnren
Chlistuxen lulemijen wimeifnä päiwänä/ olewan läsnä.
Ia mana meidän HErra Chrisius eaickia
man ylönsyömisestä ia luomisesta / ia tämän elämän'

<iie ,x^»
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murhesta/iakaste ai»a walpat olla ia rueoila/että me oli»
fime mahdoliset seisoman hänen edesänfä. Iasn t<imci
Euangelium läikille lumallsille inhimlsille sangen loh/
dlllinen. Sillähe silloin vääsewät synnistä
>fia /ia lulewat ijaneaicklsen elämän. Mutta nijlk

ia cauhia saarna/sillä että he
silloin heittlän ijaluaickisen pimtyten/cusa pitä oleman
itcu ia hamban kiristys.

Mistä nyt HErra Christus ou saanut lila» tähänsaarnan wljmeisestäpäiwästä/anoaP. <ulas lietä täsäsamasa lugusa/nimittäin sijta/eltä eofta opelusiapset yli«
stitlerosolymantemplinrakenosia/ia HErraChristus
sanoi/että se piti mahan eukistetlaman/nijn ellei sihen pi-
tänyt iäämän kive kiven päälle. Nijn opetuflapsetkysyit/
eosca sen piti lapattuman/ ia mitkä pili oleman wijmeisen
päiwän merkit. Sillä he lwkl sen templin seisoman wij-
meisenpäiwän asti. Ia sen syyn tähden kysymät mole/
misia/sekäKemplin lopusta/että wijmeisestä päiwästä.
Sentähden mSs Herra Christus rupeisi molemista saar p

naman/ sekä lerosolyman Hemplin häwitöresiä/eltä
wimcisestä päiwästä ia hänen tulemisestansa. Ia nijstä
merkeistä iottapitä käymän hänen lulemisens edellä.

Tämä Euangeliumyhten sopi/sen seitzemenenVs-
ton Cappaleneansa/eusa me tunnustamem sanome: Mi/
närscon lesuxen Christuxenpäälle/ ioca on tule-
ma lvrjnieisnä päiwänä/duomitzeman sekä elä-
witä/ettäcuoluita.

Ia on täsä Euangeliumisa lolme osa z
«. Hnnijsiämerfelstä iottapitä käymänstnwij-

meisen päiwän edellä.

M«tti.l/
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11. On meidän HErran lesuxen Chriftuxen lule«
misesia wljmeisnä pailvänä/la sijtä lohdUlo^esia/euin
meille on hänen tulcmisesians.

111. On HErran Christuxen manauxesia/euinga
itzeeukin pitä hänens walmistaman/ HErran Christien
wlemista Vastan.

EnsimäiMtt osa., ,

palio cuin tähän ensimäisen osanVH HErra Christns läsä «olminaiset
«vLF merkitt

I. Enststänijstä merkeistä/ jollaPitä lapatluman
laiwasa.

Za pitä tapattuman merkit Auringo-
ft/cwfalatähdelsH.

Auringon ia Cwn merkit / hän ymmärtä täsä ne
pimeydet/ioua tapattuwat Auringosa ia Cwsa/ninquin
hän itze sen ulgosioimitta p. MatthZeuxen tyksnä /iufa
hän sano: Auringon pirck pimiämän/ ia sn> ets pi-
däpaistaman) ia tähdet pitä pucoman taiwasta.

Ia waicka sthen owal luonoliset syyl/ellä Aurin/
go ia Cw pimtnewät. Sillä Auringon pimeys tapatlu
Moin/losea Cw tule eohdastans Auringon ia meidän
silmäin wälille/ia estä ettei me taida nähdä auringoea/
ia tapailu silloin eosea cw syndypi. Mutta Cw silloin pi,
mene/eofta maa tule eohdastans Auringon ia Cuun wä,
lllle/nijn euci Auringo taida paista Cwn päälle/eikä sttä

! yl6jwalgaisia/ia tapattu silloin eosca Cw on
! Äun luil-ngin owat ne mse wiimeifcn päiwän/ia HEr^

<4»
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ranChrlMen tulemisen merkit. Nmquin taiwan Caa-
rella/ioca ncikp toisinans pilwisa/on mss luonolinen
la, on cuilengin mss sen lijton nmcktluin Jumala teki
Noen lansa/ellei heincnämbi tahtonut anda lulla «lden
paisumusia maan päälle.

5,»^,/

Mitä HErra Ehnsius tasa puhu lähdein mer<
keistä/että nepitä puloman taiwasta/ M meidän nijn
ymmärtämän/ellä waicka eij ne laiwassa alasxulo: nijn
cmlenginpitä oleman inhimisten silmäin edesä / ia heidänmielefäns/ninquin m alasputolsit taiwasia. P.ruBttke nainen sanainpäälle tämänkaltaisen ulgostoimi-
mxen/etlä lähdein langemue merkitze sitä/että inhimisel
piläpoiflangemanuscosta/ia sijtä oikiastaEuangtliu,
mn opista.

Mmärta mo's HErra Christus tähdein merckeineansa Cometal/ia mwl oudot tähdet/luin pitä näkymän
taiwasa/ia owar mSs HErran ChrisiuM tulemisenmerkit. Joista ilman epäelemätä oli se wsi tähti, ioea
nägyi sen wuMn päälle 1572.. ymbäri eno mailman/
ylhällä keskellä lalwasia/nijnen lähtein seasaittea eutzu/
tan OaMcipX» /ia ol» nijn ia kircae cuin Venuz/
ioca loismans tutzman Cointahderi/tosla hän huomlnel,
lain Auringon edellä käypi/ia toissnana chton tähdkr,/cosca hän ehlona Auringon iälken käypi-

Mm palio euin Tssiwan awuin lule/ioissara Chrisius tasa puhu: ettätainwn awUtpicä lijcu/
cettaman/anda hän sen cansa tietä/ että taiwan waicu,
loxel pitH mse heieomari tuleman / ia päiwä päiwältä
wähenemän. Ninquin yxi huone/cosca ft tauwan seiso/ia tule wanhaxi/rupe callistuman/ia »ismein mahan lan«

ge
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ge. EN ninqutn yxi inhiminen eosca hän tule
nijn hän tule aina heieomaxi päiwa päiwäldä:Nij» mss
taiwan awut lulewat wijmeisen päiwän edellä aina hei/
toMari/ia ch waieuta nijn woimaliftsta/ euin healgusa/ia
endisen aitaan /owat waieutlaneet.

11. Puhu HErra Ctzristus nijsiä merkeistä / iol/
la maasa pitä tapalluman.

Za maasa pitä olemancansalle ahdistus
epäelyNN tähden- Ia tohta iälken sano: Ia
inhimlsttpitä culwettuman pelgon tähden la
odottamisen tähden/nijtäcutn tulewat maan
pljrm päälle.

Täsä hän merkit iolca maan päälle inhi,
inisten seasa pitä lapatluman. Ia edespane <äsä
laiset merkit;

i. Kerä cansalle pitä oleman ahdistos' maan

11.

!

päälle epäelyxen tähden/ se on/ heidän pitä surusta/
murhesia/waiwasta ia tustasta nijn ahdisteltaman/ ettei
pidäyhläkän ilo ia riemu oleman/multa ilcu ia pareu/
ettei he liedä cuhunga he tien ottawal. Ia pila langeman
epäelyreen/nijn ettämoni itzenfä surma.

2. iLttä inhimiset pitä cuiwettuman/se on/
fenealtaisel eowat aiat/ia suruliset menot pila tuleman/
että inhimiset pitä pois emwetluman pelgon tähden.

P. MatthXuxcn tyksnä HErra Chrisius wielä
enämbi nnrckiä ylssiuke/cusa hän sano: Pxi canfa pi>
t«l plsjnouseman toista wastan/ia yxt waldacnn
da toista rvaftan / ia pitä tuleman rutto taudit/
nälkä ia maan läristös monefa paicasa. Item/

, 2.

H/<»tti,. 24.
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Mpitä toisen pettämän ia kejtenäns toinen toi,
stans »vihaman. Ia n>äär<it prophetat pitä
ylösnouseman/ia monoa rviettelemän /ia että
pahus saapi wallan/pitä rackaus monesta kylme»
nemän. P. Pawali mös Himotheuxen tygskirioil,
la näistä merkeistä/ «olla pitä käymän «rijmeisen päiwän
edellä ia sano: lvutta TDengi sano selkiästi/että wft,
metsillä aloilla mwtamat luopuwat vsiosta/ia
waann ottawat wiettelerväisistä kengistä ia
perkelmopetuxesta/ntjnen caucra iotca ulcocnl,
laisudesa rvalhen puhutat owat/iollla omatun/
do on poltlnmudalla merkitty/ia kielcätpät a/
wiostästyn / ia waatiwat ruoca »välttämän.
Nijn hän mss shcssalonieerin lygs sanopi: jktj Ver-
ra tule ennen/cninpoisiangemus tapattu / ia sxn/
nin Inhiminen ia cadotuxen lapsi tule ilmoitetu,
xi / ioca on »astahacoinen/iaylssiorgottahä,
nens ylitze Jumalan/ia Jumalan palweluxen/
nijn että hän itzens istuttapi Jumalan templtjn/
ninquin pxi Jumala/ia teestele itsens ninquin
hän olisi Jumalaa

l 11. Edespane HErra Chnsius ne merkit / iolla
meresä pitä tapatluman/eusa hän sano:

Meri iaaaldo pitä pauhamau.
E<j waiwoin laiwasa/ Auringosa/ewsa ia lähdei/sä/eli maan päälle inhimisten seasa pidä merkit rapattu/

man: Multa mös meresä. Sillä swret ia angarat T»/
iispäät pieä luleman/iolea pitä ylösnostaman senealtai,
set swret ia eortial aallot/että meri pila sangenpallha-
Mania iyliseman/ia sencallaisel wedcn paisumiset pitä tm!

»7»»,.^.

z.IH,/,,

IN.

p^l
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paltuman/että laupungit/kpläl/inhimistl ia luondolap-
f>alel moneisa paicoisa pitä wedenalla uppoman.

Opemxet ensimätststä osasia.
l. Humala tahdo yhdengän

inhimisen ladotusta/ mutta ettätaickl
tulisit autuaxi/ninquin hän itze sen todista yli/

dm Ezcchielin prophelan tykonä/sanodm:
Nijn totta cuin minä elän/ en tahdo minä phdem
gän syndisen cuolemata / Mutta että Jumala-toin käändä hänens ia elä. Ia Petrus Apostoli sa,

l I.

1t,?,,.,.»?
no:Etj Jumala tahdo että iocu pidäisi hukku-
man/mutta että iocainen kändä itzens parano,
ren. Sen meidän HErra Chnstus mos täsä osolta/sen lansa/ellähän meille tietä anda ne merkit / ioteapitä
tapaltuman sen wijmeisen pälwän edellä/ senpäälle/ että
ioeainen parannaisi hänms/ia olisi walmis eosea hän m,
le/ia mahdaisi löpllä nijnen/wanhurstasien ia vlgpjwa/
litluiden seasa. Sillä ios Jumala tahdoisi iongun inhi/misen ladotusta / nijn eij hän olisi ilmoittanut nijtä mere,
kiä/iolta pitä käymän hänen tulemisens edellä: Sentäh-
dm mss Jumala osolta monda merckiä taiwasa/ monda
outo lähte/ monda Comeli/Samalmuolomssmaasa
ia mcresä/että hän nijnen lautta yjssherätäisi meitä syn/
nin lundon/catumuxen ia elämän parannoxen. Ninquin
hänmssannoi tehdä monda ihmettä Pharao Cunin,
gan cdesä Moseren ia Aronin lautta / ia pyyti sm lansa
welä ia käätä händä oikian synnin lalnmuM/ia elämän
parannoxm- Samalmuoio sen lnsimäisen mailman/

E iij Sö,
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Sodomä ia Gomorrä/ ilvttaita ia Jerusalemin caupun,
gin asuwaisia/ ftkä saarnan / että taiwan merckein cautla
Jumala tahdoi mela heitä synnin calumuxeen ia parane
nokeen. Ia wielä nyt osolla sencallaiset merkil/ia tahto
meitä wetänijnen<autlaparanno,reen. Tämän caltai,
fita merckeiä eij pidä meidän ylsncatzoman / ninquin neJumalattomat tekemät / eikä mss ulkonaisten silmäin<ansa nijtä ainoasta catzeleman/mulla mos sydämen ia
mielen cansa/ia tundeman Jumalan swrlaarmo ia lau,
piulta/ioca tahto meitä nijnen cautla plssherättä/ ia we<
ta synnin tundoon/ia elämän paranoxeen/elen me huckui,
siiacadoletuxi tulisi/tämän Jumalattoman mailmancansa.

2. 11. Opeme tasia/ellä fe wijmeinen paiwa eij ole
Men caucana/muttajwri läsnä/ia lähembanätUin ioeu
lmle. Sillä ne merkit ioista meidän HErra Christustäsä Euangeliumisa puhu/omat enimäsiä io edlsmen-»
neel ia tapattuneet/ninquin me silmäin cansa olema näh,
neel/etläMimast ioca wuosi Auringo laCm owat pimee-
xi tulleet/ia eij ole heidän paisteltans osottaneet/toisi,
nanseaxi ia colme/toisinans useimal pymeydet owat n«<
kyneel yhden wuoden päälle. Samallamuolo wss on
näkynyt monda ihmelistä lähte ia Comcla sekä nyt a>
ffsin/etlä ennen/«tca osoltawat sen mijmeisen päiwän
oleman läsnä. Ia ilman näitä/nägyi yxi ihmetinen wsitghti is72»muona ylhallä laiwasa/(ninquin lexlin ul,
gosioimituxesa sanottin) ioca coco aiasiaian ia monicah/dat cwcaudel nägyi laiwasa/ia on missistä ollutyxi nijstä
taiwan merkeisiä/iolcapitä käymän HErran Christu/

xen
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fentulemisen edellä. Sillä senkaltaisia lähte eij ole
nans ennennahly Mailman algufia.

Cuinga usein mss on näkynyt taiwasa/ ninquin
swri solawäen ioucko/sotiwan toinen loistane wasian s
Cuinga usein on näkynyt ninquin molUtten paarel/risiil/
lwdat ia mieeat taiwasa ö Cuinga Usein on Haiwas nä/
kynyt olewan punainen/ninquin wert / loisinano ninquin
tuliset/ loisinano siniset ia wihersäiset liokal/ juo)lewan
pmbarl taiwan i Jos me rupeme eatzeleman nijnen
merckein päällc/iotla maassa tapattuwal inhimisten seas:
nijn melsydäm/etlä swrin osa näistä on mss edesmm,
nyt. Silläahdistus/lusea/furu ia muche/ illu ia par,
M täsa-on ollcel/ iawiclä on, Cuinga monda itzens hirl,
lawätia mwtoin Mmavalheiläns epäelyxcn lähdi/ nin<
quin Saul / Achilvphel ia ludae Isearioch / sekä läsä
Cauplmgisa että maankylisä meidän aieatiä?
lnuoto sodista iatappellyistacwlll ioeapaicasa, Lritan-
N125,ttoli2n6is, FranckrijkisMispHniaz, UnZans/Mnaiän maalla / Saxasa ia muolla. Ia meillä itze
alati on sola ollut/loisinans yhden/toisinane loisen ean/

!sa/nijn ettämeidän eliaicanam eij ole wahwa ia seisowai,
nen rauha ollut. N<jn mss nälkä/ Rutto taudit ia cal,
lit aiatowat ollet monesa macunnasa/ia mss meidän sea,
sam. Joo me taas l upeme catzeleman nijtä merckeiä/
iottaMeresätapattuwat/nijnme löydäme/ellä nekin
mimtisiä owat edesmenneet.' Sillä senealtaiset lwlis,
päät ia angorat ilmat owat näinä wuosinavLet/maasa
in meresä/ että ne huonet maahan lyönet/ ia ylösalaisin
lukiftanet owat monesa paieasa. Seneallaisel weden
paisumiset owat olleet uleomaiUa/eltä eaupungit ia kylät

yn"
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ynnä lnhlmistm lansa owat wedenalla upötcml/ ia j«sci
Suomesa owat wedel ia wirdat ratkennet nijn/ että eusa
ennen owat ollet oiat/sijnä nyt owat swret ioet. Mo,
nicahdoisa paieoisa on wesi aleman itzmsa laffenul / nijn
>«ltä tarit ia wahat/iolca owat olleetennen weden alla / ia
eij yMn nijtä tietänvt/ne nyt näkywäl ia seisowat
kiana wedestci/ia eusa ennen on ollut wesi/sijnä nyt owat
nijtuo ia langared ia eusa ennen owat olleetcoffet/ sijnä
on euiwa/ia nyt eoffet owat ftjna/cusa eij ikanäns ole co,
stea ennen ollut/iotta laickitodisiawatettä se wijmeinen
päiwä on läsnä/ ia mahla hanens slhen wal/
mistä.

Tuomen Osa.
ososa te saitte tuulla nM

/ iotca pitä käymän wljmeisen paiwan
: Täsäloisesa me saame rwlla/meidän Her,

ranChsistuxen tulemisesta wijmeisnä paiwanä / ia sijlä
lohdutoxesiaeuin meille sijtä on. Ia edesiuolla HErraChrisius meille täsäcaxi Cappalma.

I. Hänen lulemiscsians wijmeisnä päiwänä.
Ia silloin pitä hewän näkemän inhimi-stn pomn mleipan pizwlsä/swreila woimaUa

iacunmalla.

l.

Näisti sanoisa meille on colme Asian haa^a.
I. l. Ön jljlä personafta ioea tuleman pitä eu<a se

on/nimittäm/mhimisen poica:lnHlmiscn Poian lawsa HErra Chnstus han ymmättaitze hänens. Ia eutzu
hanens inhimlsm poiizxi. Smtahden että han on jyndy^

„yt
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nplNcitzeftä Mariasta/ia ottanut hänen päällens in/
himisen luonon/ia sen cansa osotta hanzn hpwan suosions
inhimisiäeohtan»

2. On sijtäpaicasia/msa hänen pila luleman/ni/
Mittain: pilwisä.

Sillä HErra Christus hän läsä sano: lktta
heidän pitä näkemän hänen / culewan pilwisä
Ia Aposiolillen legoisa seiso: iLttä cosca Christus
ll ylösotettu taiwasin/nijn pxi pilwi ottihänen
heidän silmäin» edestä/ia cmn he ylsscatzoit tai/
wasen/häne iälkins nijn siisoi/caxi miestä heidän!
tpksnäns/waatetetut Walkeilla waatteiUa/iotca!
sanoit: Te Galilean miehet/mixi te seisotta ia
catzotta ylös taiwasen/tämslesus ioca plösoted
tin teidän tpköän taiwasen/hänen pitä nijn tule-
man/ninquin te näitte hänen ylssinenewän cais>wasen»

3. Onsijtämuodosia/tltingahänonlult»a/ni,
Mittain:

SwrellawoimallaiaKunnialla.
Ia leke HErra Chrisiuslasäesoitu.rm/sen tule-

misen wälillä/iotalapalui palma Sunnuntain päMe/
costa hän tuli lerosolyman caupungijn Aiain ylsncatzo,
tulla muodolla / isiuden yhden Asin päälle/swresa ksy,
hydesä ia nsyrydesa: Ia tämän tulemisen wälillä/toca
pitä tapattuman «ijmeisnä päiwänä/ia sano / ettähän
on silloin tulema swrella woimalla ia cunnialla.

ninquinP. MatthXuxen lyksna seiso: TDänen pi<
tä tuleman Maijestetisck. Sillä ninquin hän leroso,
lymanaioi ksyhydesa:Mn hän sitäswremasaMaije,

,! 2.

3.

l^t/K.l/.
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sielisä/wolmafaiacunmasa/on tulewa wijmeisnä päiwä,
nä/ia eaicki silMt pila hänen näkemän,

11. Hn sijtä lohdutussta /cm n meille on siänen
lulemisefiano/ia edespane HErra Chrisius läsä Cahta,la-ftl asiat.

11.
'

i. Kaste hän noste» meidän pääm ylös.
Soscanämärupewat eapattuman/njjn

ylsscatzocat / ia nostacat teidän pään ylös.
Näillä sanoilla meidän HErra Christus lohdut/ta meila mcaickiaChristiliiläinhimislä/ia enststä kastemndän silloin ylsseatzoa ia meidän pääm ylösnosta/

olla iloiset ia poispanna caiken surun ia murhen meidänsydämlstam/ia anda sen eansa tietä/ että me läsä surkea/fa elämäsä olcme swresa murhesa ia tuscasa/ioea meidänscliasäm onläsä/ ninquinyxi rastas tacka ia cuorma/longa alla me allapäin käy me /ia stnlähden hän täKecatzo ylss/ia ylSs nosta meidän pääm.
2. Hftlla hän sen syyn mingätähden meidänpllä nostaman meidän pääm vlss.

hän) että silloin lähe-stypl teidän lunafioxen.
Cuinhän tahdoistsano; Häsä mailmasatt slellsmonen tusean ia Vastoinkäymisen alla/ia waiwatantä,ja aina synnildä/ täldä Mailmalda ia perkeleldä. «Xawaicka mmä olen teitä lunastanut/minu Pijnani ia euo-lemam eautla/ijancaickisesia euolemasta ia eadoturetta/«a ansamul teille wanhurseauden ia ijancaickisen elämän-m,n eultengin te täsä ma.lmasa otetta ristin ia murhm al-sihk iloon iariemu«H.ngg

2<

Minä
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vVLn 1-1 5.
minä olen Mutta eojea
te näette minun tulewan Maiestetisä/ suulella »oi/
malla ia cunnialla/nijn eeldän silloin pilä läydelisesiä
pääsemän synnistä/ euoleman ia perkele» wallasia/ ia lu,
leman teidän oikianlsän maalle/ ijancaickiseen iloon ia
riemuun/ia filä iloa eij pidä pxikän teildä poisollaman/
multa sepitäpysymän ijancaickisesia/llman loputa. la'
tätä lunastosta meidän HErraChrisius täsä ymmärlä/
ia senlähdenkäste silloin/eosea hän tule/ pois panna eai,
ken murhen/ia eatzo y!se/ia iMnosta meidän pääm.

I li. «On sijtä werlau)cesta/!onga hän tähän sija!,
le «elä:

Katzocat Fijcuna pwta ia eaickla puita/
costa he ulgospuhkewat/nW te näette ntjftä/
että suwi on läffä/nijn mös te/ cosca te näette
nämätapattuwan/nijn tietkätteettä Juma-
lan waldacundaombi lässä.

/«b.i/.

l 111.

Tasa HErra Chrisius tämän nykyisen elämän ia
sen ijaneaickisen elämän pane loinen loistane wastan. Tä<
män elämän hän talwen werraxi wetä/ia stn ijaneaickisen
elämän hän wetä Guwen werraxi. Ia ninquin talwi
on kylmä ia eowa/ia luo mystäns wilut ia paeaisct/iotea
owat inhimisille waiwaloistt kärsiä. Nijn mss inhimi«sen elämä täsä mailmasa/on annettu monen rifiin/tusean
ia waiwan ala. Ia sila wasian ninquin Suwi on iloi,
nm ia lämmin/ia lafkattacaickinaiset hedelmät inhimi/
sten hywä)li ia tarpoi l ?tijn mss se »jancaickinen elämä
pila oleman läynäns ilo iariemu/ ilman «useata ia mur,
Heta. Ia stncaltaista ilo / iota eij pxikän silmä ole.!^4

s i. näh,'
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näynpt/nj yMän corwa olc cwllut/tikli
gckn inhnwsen sydämeen astunut.

IV. On stjtä walasta/ iolla hän wahwisia hänen
2,

IV.

Totisesta sanon minä teille/etteitämä
sucmunda pidä huckuman ennen/ cmn nämä

tapattuwKt. Taiwasia maa huckupi/
mutta mmun sanani eij pidä huckuman.

Nlnquin hän lahdoil?sano: Mitä minä olen tlille
sanonut/pila caicki tapalluman/nijn totta cuin minä o/
lm totinen / wca sm olen teille sanonut: Taiwas iamaa
plta huckuman/mutta minun sanani eij pidä huckuman/
eikä tphiäxi tuleman/muttapitä pysymän ijancaickisesta
ilman loputa.

Gpemxet toisesta osasia.
l. H^Demetästä/että HErraShriftus on

(5> man clawitä ia cuolluita. Silla hän itze sano!
' ia todista sen läjä Euangelimnisa sanodln:SUloin heb!
dcknpitä näkemän inhimisen poian tulervan pil^!
wifä. Zästä HErran Christien tulemisesta Enoch!

Ai/c/», «5

ivla s!i stitzcmcs Adamista/ on ennustanut sanoden;
Catzo Ä)Krtatulemonein tuhanen pphäin can/sa duomltzeman caickia/ia sangaisemancaickiju»

. maZattomat. Nmqmn ludan Epistolasa stjta sciss
!Kirioitcttu Ia Esaias mös on tcisia HErran Christu,
,xm lulemiftsta ennustanul/lusa hän näin sano: 2^)lkr/

l-au i
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45
ran picä tuleman tulen canfa/ia hänen sattMsä
ninquin tnulispää/costaman hänen rvihansa hir>
muisudesä/ia hänen mngastoxens rnlen liekillä
Ia Dsrran pitä ouomit;eman tulen iaZ hänen
Mieckansacansä. Zacharias Prophelasa/
no: (at)o minun VErranl tule /ia caicki hänen
pxbänsä hänen cansäns. Samällamuoto P. Pa/
wali Conntherin tygs sano: Jumala on asettanut
phoen päirän/ionga päälle hänen pitä duomicze,
man nman pissin rpanhurffaudella.
lonieerin tygs sano hän :It)e TDlLrl-a pitä alasastu,
man swren ounnian cansa/ia piimäisen Engelin
äänen ia JumalanBasrvnan cansa. Mistä Pro,
phttain ia Aposiolitten todistoxista/ia erinomaisesta mei-
dän HErran lesuxen Christien omista sanoista / me
twlema/eltä HErraChristuspitä missistä lukman w>>
«Neisna päiwänä/eläwitä ia molluita duomitzeman.

11. Opeme tästä toiscsia Cappalesia/että ninquin
se wijmeinen päiwä nijlle lumalalomille on eauhia/ia
sangen hirmulinm/nijn se on nijlle Jumalisille ia
»alituille iMmisille lohdulinen/suloinen ia iloinen
wä. Sillä he silloin päasewät caickestarisiistä/tuscasia'
ia wawasta/ perkelesiä / synnistä ia ijaneaickisesta euole/
massa

2scö.,4i

4.

l.?ie/^>

2.

Ia ninquin nijnen lumalallomain ilo ia riemu/
euln heille tasa mailmasa on ollut/silloin loppu/la heidän
luMs ia pijnans silloin alea: Nijn nijmn Jumalisten
suru ia murhe silloin loppu/ia heidän ilons ia riemune
silloin alca. wasionkäpmisys/
muchl ia ittu/luinche owat tasa mailmasa karsinet / pitä

3 nj silloin"



silloin lopun saaman / ia pila tuleman taiwaliseen lato,
mallomaan ia ijanlaickiseen iloon ia riemuun- Sillä
silloin meidän picä ylösotettaman pilwisF HLr/
m »vastan tuulihin ia pitä ainaHKrran cansa ole,
man. «Tämän lansa pilä meidän tasa mailmasa Mli/
täm lohduttaman. Ella waicka lama mailma meitä
wiha ia »aino /pilcka ia hawäise / ia pi-tä meitä mnquin
hänen ialcaporlanans:Nijn cuitmgin me silloin pääsee
me sijlä wihasta/wainosia ia waiwasia / ia ne laitti kää/
lan meille ijantaicklsexi ilofi ia riemuxi. Ia tule meidän
sentahden iloita iariemula/ia ilolisesia odolla meidän
HErran Chrisiuxen lulemisia/ia meidän lunasiustam/
ia sanoman: O TDlerra lesu tule nopiasta/ia tege
lopputämän pahan mailman päälle/ ia wie meip
tä meidän oikialle Isän maalle /sinun tpgss / että
me sinua siellä tjancaickisestakijtäisime ia xlistäi,sime-

».^e/4.

111. Että HErra Chl isius sano: Taiwas ia
maa huckupi/mutca minun sananieil pidä hucku-
manijancaickisesta/oplmefijtä: Että namatai/
wal ia maat min nyt owat eijole pyspwäisel/ ninquin

pacanaisct wijsat mitliet owat sa-
nonet: Mutta öitä huckuman wijmlisnä paiwana.
la HErra Christus itze sm täsä sano ia todista. Ia Ha,
wid Psalmista sano: Sinun wuotes
kesesta. Sinä olet Musta maan perustanut/ia
ralwac owat sinun käsialas. Ne pirä hucku-man / mutta sinä pM. Ne pitä caicki wanhe-neman ninquin waate. Esaian prophe/
tan lykSnä I»mala itze sano: Cayo minä tahdon

3»

H2/,l«,

F^>.//,

fteh,
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tehdä woec taiwac/ia wden maan/ nijn ctcei pxi/
kän pidä muistaman niitä endisiä / eikä sydämen,
s<l päälle paneman. Q)ncra Keidän pitä iloitze-maniiancaickisesta sen pliczen ionga mmä tegen.
SamallamuoloP. Petari sano: Me odotame wsiataiwaica ia wtta maata/hänen lupauxens iälken/
iosä wanhln-jtaus asupi. Näistä todisioxisia me
nytcwlema ia ymmärdäme/että taiwas ia maa pitä bu«
kuman/mutta Jumalansana eij pidä huckuman/waan
ijantaikiscsta Pysymän. Ninquin Esaias sano: ll)ei>
dän O<3rran Jumalan sanapyj> nancaicklsesta.ssijn mss P. Petrus sano:Caicki liha on ninquin
woho/ia caickiinbimlstn cunnia/ninquin cuckais
nen kedolla- Ruoho on pois cmwanut/ia
nen on poiflangennt/ mutta TDLrran sanappsp
tjancaickis sta/Ia se on se sana ioca teidän edcsän
on saamaccu. Ia ninquin Jumalan sana pysy ijan-
laick>scsta:Nljn mssne ca!cki iotea sen cwlewat ia kätkee
wat pitä ijancaicklsesta pysymän/ eikä pidä maistaman
lUoiemata ijanlalcklsesta.Senlähden eij pidä meidän ra,
lastaman tätä ealowaista mailma/eikä sen pääUi luotta-
Man. Mutta meidän pilarakastaman Jumalan sana/
ia sen tansa meitäm lohduttaman/ iocapysp ljaneaietise/
sia/ia iosa laicki meidän autuden seiso.

5/oi.F.

il>lmas Osa.
Eura nyt se «viimeinen Kappale/ cusa^Cappaletlameilleldez,^

j<
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47vrn?is.



l. On nijsiä synnistä cuin melhän pitä lamaman
ia wälltämän.I.

Mutta cawattacat teitän / ettei teidän
sydämen costan rascautetg syömisestä ia iuo-
misejw/la tämän eiämän murhefta.

Tasa hän lahlalaijct synnit ylosiuettele.
i» Syömistä ia iuomista.Eij meidän HErra Chri-

sius tasa kiellä lohmlisia ia tarpelisia syömisiä ia iuo«
mista/ionga tansa inhimiftn ruumis ia elämäylhälläpi/
detän; Multa hän kieldä lasä ylsnsysmisen ia juomisen/
ioleacstäwat inhimisen/ellei hän taida aiatella hänen lop<
puns/eikä HErran Chrisiuxen tulemisen päälle/palio

I.

wähemin händäns sihen oikein malmista.
2. On tämän elämän murhe ia ahneus.

Zäsa eij hän kiellä sitä lohmlisia murhetta/ cuin
itze cukin Chnsiitty inhiminen pitä pitämän hänen wm'
gasans/euinga hänen pitä elättämän itzens/ hänen
mons ia lapsens. Sillä ninquin P. Pawali sano: Jos
jocueij pidä murhetta hänen omainsa/ esjnomai<>
sesta hänen perhens edestä/hän onkieltänprvsi
con/ia on pahemdi cuin iocu pacana. Riutta hän
kieldä täsäylsnpallista murhetta ia ahneutta/rahania
rickauden iälkin /ioca on eaiken pahuden jwri ia aleu/
ninquin p. pawali sano/ia estä inhimisen / ettei hän tai«
da sydämesiäns Jumalala palwella. Ia jenlähdenka,
ffe HErra Chrisius näilä eawatla ia wältä. Ia
ka meidän pitä eaicki synnit Väittämän/nijn cuilengin
näilä synneiä eaickeln enimastä/scntähde/ että nsmä syw
nitenimastä wijmsifellämailmanaiallawaUan saawal.
Sillä Herra Chnsius ,tze sano/ettckninquin oli Noen

2.

l.?7»»./,

~N»,, <s,

H/^i^.i^.
aiea>
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aicana: Nijnpitä mss lnhimiftn poian tulemuz
oleman. Niinä päiwinä ennen weden paisu,
musta/he ssic ia ioic/huolit ia nait/ sijhen päiwckli
asti iona Noe Archin jWlemeni/m eii tienet en,
nen cuin wedenpaifumus tuli/ ia caicki pois otti.
Nijnpitä mss ilchimzsen poian tulemus oleman.

11. On sijlä syystä / mingä tähden meidän pitä
earllaman ia Välttämän näitä synnein.

Ia tämä tule äkiftä teidän päällen.

j ll.'

Sillä ninquin paula hän tulecaickeimMe/iotca aftwatmaan päälle.
NM» sanoilla hän osoita syyn/mingä tähden mci/

d<ln pitä carltaman ylsnsysmistä ia luomisia / ia tämän
elämän murhetta. Ia anda lietä/ että hänen lulemi,sens tapailu äkisiä. longa hän täsä selillä yhden wer-
tauxen lansa. Että ninquin linnut äkisiä mlewal pau-
loin iotca heidän eleensä wiritetän: Nijn msssewijmci,
nm päiwä tule äkisiä inhimisien päälle/ silloin tosca hewähiman sitä ajattelemat. Ia P.Petrus sano l S3ttä
Verran päiwä pitä tuleman ninquin wasgas

Ipsllä. Ia P.PawaliThessalonieerin tygS sano: Te
! tiedätte / että TDLrranpäiwä picä tuleman nm-
c;mn wargas ssllä. Sencähden costa he sana/z wat/npc onrauha ia eij ole phtän hätä/silloin ca<-
dotus heidänylitzens akistä langepj/mnquin
nyttäwäisen waimon kipu/ ia eij saapaeta Iasmtähden (tahto HErra Christus sanoa)pitä
gin wälltämän ia larttamanne synnit/ Senpäälle/ettti
wijmcinen päiwä tulisi äkisti heidän päallens/eosea he nij^

G j"
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sH synnija llawat. MuMi tttä lM>l»t walmit costa ft
111.

!

111. Hn nijstä/awuista ia hymistä töistä/ioinen
tansa inhimistt pila heitans Valmistaman HERran
Christuxcn tulemista wasian.

Wn olcat nyt aina walpat ia rucoilcat.
Kasa HErra Chrisius eahtalaisct awut Mlille

edespane.
:. Wallvomisen/iakässl meidän walpan olla/eu/

sahan eij ymmlnda psn walwomista/ eikä tahdo että in/
hlMlsen xitä häncne unesta pois pitämän ia walwoman.

Jumala scn itze on säätänyt/että mhimisen pitä
polla icpämän. Senpäälle/että han wisgotais hänensa/
M sttä raitimbi ia soweliambl iallene olisi työhön. Mul/
ta han tahto että meidän pila pois paneman meidän ly«
köm eaicki synnit ylonfysmisel ia iuomisel/ ahneudet ia
mwt synnit/ettei me nijfä macaijl/ mutta ylssheräisime/
iaolisimcwalpal/sc on/ ellämeeläisime oikiasasynnin
caiumuxcsa ia yhdesä wahwasa vftosa.

Ia puhu HErra Chrisius läsä/ninquin yhden
wertauxcn lautta/että nmquin yxi sotamies/tosea hän
tietä wiholiscn olcwan läsnä/nljn hän eij unen waltan
naitzcns/mutta han walwo/ia on läpsisä aseisa/scn/
päälle / ettei wiholmm tulisi hänen päallens äkistä/ nijn
mös hän käffe meidän olla walpal/ellei se päiwä äkistä
tulisi meidän päallem. Sentähden hän mo's sano P.iuean tykönä: Olcan teidän cupeen wpstetyt/ ia
teidän kpntilän palawaiset/ia olcatte inhi/
mistencaltaiset/iotca odottawat heidän Isän/
däns/cosia hän häistä palaia/ ettäcosca hän tule

ia.
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ia colcutta/awawat he cohta/autuar owarne
palweliat/iotca Hi3rm lsptä walpana tultuans.
Ia sano cohta iälkin: Sentähden olcat te mss
walmit/sillä että inhimisenPoica tulepisillä het,'
rellä/iollaettetelwle.

2. Rueouxen/ia käste/eltä meidän pilä aina
leman.Sillä rueous on meidän swrin ia paras turwam
hädesä ia luseasa/eltä me sen eansa pakencme Jumalan'
iygs. Sentähden HErra Christus usein ia monesa!
paieasa mana meitä rueouxeen. IaP. Pawali käste ru^'
«oilla ilman lackamala.

2.

lVi On sijlä syystä / mingä lähden meidän pilli
walwoman ia rueoileman.

Että te mahdoliset olisitta caickia niitä
Välttämän /totea tKpattumanpttä/ ia seiso-man inhimisen poian edesä.

Ia nimiltä täsa eatzlalaiset syyt,
i. lLetä te mahdoliset olisitta nistä mäittä,

män/iotca tapattuman pitä/ se on / Että le wältäi,
sille caicki tulewaiftt waarat ia wahingot/ellei ne teitä kä-
siläist/ia äkisiä päällenne tulisi. Sillä walwomisen ia
meouxen lauttane ylitzewoitetan.

2. Lttä teseisoisittainhimisen poian edesä/se on/Että te ilman pelgota ia wapistosta/odstaisitta mi-
nun tulemistani/iarotzkiasti seisoisitta minun tdesani/cosca
Minä istun minun Maijestelin isiumella ia duomitzen elä/
witä ia moluita. Ia sentätzden pila teidän aina walpal
oleman ia rueoilltnan.

' IV.

> 2.

ie»»»».

G ii Ope^
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11. LuAnulli^i

"/< 4-

GpttnMcolmanesta osastaT"
meidän HErraShrifiustaft kaste

meitam plsnsysmiststä ia iuomistsia/ia
elämän murhesia/opeme Dcklltg

lÄys/inomus ia ahneus/ owal swm ia tachiat synme
Jumalan edesa/ia palio pahutta mallan saattawat.

HfXan Propheean lyksnä seiso: Daurens
mrvijna ia mesi tekewät inhlmisen hulluxi. IaSalomon fano:U)W6 teke istamet inhimiset/ ia
wäkewFt «uomat ftatta capinan matcan / ioca si>tä himoitze/eij hän ikänckns tule wijsaxi. VW mösp. Pawali sano: EttiZ rvijna palio pajutta mat/
can ftatta.

"" ">

Ia meidän Ctzrisius läsä sano: että ylsn/
sySmys ia iuomusoVatsangen wahingolisel/ ia esiäwat
inhimisen/ettei hän taidaaiatella hänen loppunsa päälle/
eikä walmissa itzene sijhen. Ia tämä sondi on mjn sln
ri iacauhla Jumalan edesä/että se ansaitzeijancaickisen
cadotuxen. Ninqmn V. Pawali sanopi Corinthereintygs:Älkätte expts/silla ettckeikä salawoteifet/ei,
käepHlumalanpalmeliat/eikä Vuorin tekiät/
etc. eikä juomarit pidä perimän Jumalan wal<
dacunda.la Galaterin tpgs sano hän: Lihan työt
owat KMset/ cumonhuorws/ salawoteus/staisus/irtaus/etc. juopumusia xlsnsyömys/iots
tanisttlceeewateijpioä perimän Jumalan wal-vacunoa. oKr)?lottomu3 sano: kotaror amttcic
tzrati2m,perclit nonorem K in «ternan, molwm
ve»iet. se on:Lttä pxi tuomari hän turmele luon/

6<l/.<. '

vons/
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53
oons/mista armon/cadottacumans /ia tule ijan-
caickisien cuolemaan. Ia toises pa:cas sano han:Blcuc
navis 2huis im^iemr, s, exnguiili nequic, in
plvfunclum submerguurtitHnomo cum clapullr

ebrietati se exponic.in V26it,se on/
Nincluinhaaxi/colcahän täptetäu wedella/ iollei
häntrhietä/niMse uppo pohian: Nijn mss
himinen cosca hän luomisen itzens anda / nnsta
hän mielensä / ia upotetan Aelwetin spwpteen.
Sentähden hwla Esaias ProplM iuomarilten plitzen
we scmoden: N?e nielle iotca warhain huomenel,
tain owat vlhällä/ ia owat ahkerat «uoman/ia
istuvat pshsn asti/että he wijnastapalawaxitm
lisic. Ittm: )Ve nijlle iotca wäkevät owat
luoman. Näistä me nyt kyllä lwleme ia ymmärda/
Me/tuingaswrisyndionylsnsysmys ia juomus / nijn
että caicki inhimiset pidäisi cauhisiuman sitä / ia wäll<
tämän.Multa sen pahembi/waicka cuinga wahingolinen
ia myrkylinen se on/ nijn cuitengin owat ne talla wijmci,
sellä aialla nijn wallan saanet/että swrin ioucko inhimisiä
sitä t-aeasiawat/stjnä clawätysl ia päiwal/ikanane cuin
he siläwarten olisit tähän mailman syndynet. Ia nin-

Libunc mensuiä line
menfura/st ombi/Ve iuowat mitalla/ilman
dota. Ia eij lwle sitä ensingan synnixi/mlma piläwätsen fwren eunnian edestä/iocawahwastaiu?dalaifa/l'a
wielä päälisep kerscawal heiläno sijta/cuinga wakelväl he
owat moman/ia tmnga swrel siemethejuowathaawal/
lans/eikäaiatttle sen rangasto)senpäälle/ euin heille edes
seiso/luinga monet swrettaudit sijlä lulewal/ ia wijmein!

c>i>

G iii ijan^



ijanraickinen ladoms. Sen tällainen syndi
neus/ia yhdellä muoto rangaisian lumalalda/nijn cuin
iuopumus/ninquinp.pawaliCorinlhmn lygs sano:
Lccck ahneet Jumalan waldacunda pe<

«.6«5.5

siman. Ia luitengin/lämän mailman inhimiset swre,
fia sitä raeasiawat / seisomat sen iälken / mo)lewat sinne
tänne/että he mahdaiset rickaxi Ma/raha ia rijsta eoeon
kyllä faada. Eikä sitä catzo tumga hän sitä saapi/wää/
rydellä laicka oikeudella/swrella laswolla/ eorcorahalla/
wärillä pundareilla /ia wärallä mitalla. Ia sentähdensano NieronvmuB,cum caecera vitiä lsnelcencs
Komine senelcanc, sola avaimia juvenetcit. se on/
Cosca caicki mwt synnit inhimisen wanhetesa
wanhenewat/ntjn ahneus yxinänsnuorendu. Ia
eij siltekän tahdo cutzutta ahneri/multa että hän on wiriä
ia ahkera pyytämän hänen wilians. Näin sokiajli ia
llyi syndi leke inhimisen/ettei hän taida nähdä eikä lwl-
la/eikä aiattlla sen Vaaran ia «vahingon päälle/cuin hä/
nen edesäns seiso/eikä sen ijancaickisen rangasio)len päälle/
iola silä seura. Ninquin P. sano: Neiotca
cahtowac tullarickaxi/ne tulewat kiusauxeen/ ia
pauloin/ia moneen wahingoliseen himoon/että
he upottamat inhimisen caootuxeen.Mulla me tot-
ta ilon lansa tahdoma odölla meidän HErran lesuxen
lulemifia/<a ynnä hänen cansans sisällekäydä sijhcn ijam
caickiseen elämään/mle näitä syndiä cartta ia wälttä/ ia
oleman raitit/senpaälle/ttlä me olisim kelwoliset seisoa
man inhimisen peian edcs.

11. Hpeme tästä Colmanesia Cavpalesia/ että
meidän HErran Chrisiuxen tulemus wijmeisnä
n» tapatlupi äkisiä/ia smren nopeuden eansa/ ennen luin

»«Km.V.

2.

wc»
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iocu tietä / ia silloin eojea inhiminen wäheman ftnpaälle
aiatlele/ia ninquin hän täsä Euangcliumisa sano: Gttä
se tule ninquin pxi paula caickein päälle / iotca
maan pijnn päälle asuwat. Ia P. ly,
ksnä hän sano: lLttä ninquin pttkäisen leimaus me-
ne iosstä/ianäkxländeen/ nijn picä mss oleman
inhimiftnpoian tulemus. Ia P. <luean lpksnä sa,
no: Kttä hän tule ninquin psllä. IaP.
Pavali sano:Että se pitä tapatcuman äkistäxhden
aianrahdusa/ia silmän räpäxxesä-Sentahden Her-
laChristus mana läjä ia sano: walwocat ia rucoil-
cat. IaP. MatthXlyen tpksnä sano hän: HValwo,
cat/sillä ettei te tiedä/millähetkellä teidän Des,
ran on culeroa. tvutta sen pitä teidän tietämän et,
t<i ios perhen Isändä tiedäisi/millä hetkellä war-
gas tulisi/totisesta hän »alivoisi/ia eli annaisi
cangorta ylös hänen huonensa. Sencähden 01,
catte ce mäsrvalmit/sillä että samalla hetkellä/
cmn ette telwle/pitä inhimisen polan tuleman
Tätä meidän Herran Chrisiuxen Isälisiä neuwo ia ma,
nausta/pitä meidän sturaman/aina walwoman ia
!laman hänen tulemistans/ia rueaileman Jumalala/ että
hän pyhän hengens cansa mcitä hallitzie/ että »m eläisime
Jumalan pelgosa/pyhydesä ia wanhurs<audesa/ia wah,
wasa uscosa loppun asti pysyisimme/ia annaisi meille hy-
wän lopun tästä mailmasta/että me rohkiasta <a pelkä-
mätä mahdaisima seiso meidän HErran lesuxenduo/
miostolin edesä wijmcisnä päiwänä. Ia ewlla ne lohdu/
liset sanat:Tulcatte minunljäni hxwästifiugnawt/
ia perikätte se «valdacunda/ioca teille on
mistettu mailman algusta-

G»an-

IH/«ttö,«4,

!^»c««.

!,.ce?. ,5,

>Hs«t,ö. ,4,
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Oiwit-
tap.MtthausXl.Luguss.

Johannes joca
oli fanMöescwljChrt-

stuxen tpst/lähettihäncaxtG-
hänelle/oletco sinä se / ioca tulewa on

Mcssa pitasss meidän toisia!Mijn lesus wasiaist m sanoi Wile: Men-Zätteia sanotat Johannexelle/ nlitä tecwltt-
OavatnäZsns/onduat

W.!
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käpvät/Gpitaliset/puhojstetan/ cwroit cw-
lewat/iacuolluetplscherätetän ia nijlle kch-
hillesaarnatan EuanMum/ia autuas ombi
se/joca ejj pahene minussa.

Costa npt he poismenit/rupeis lesus
i sanoman cansalle / mitä te
! läxitte ulgos corpeen Wax ruoco/
!joca hälptetän twleldas Taicka mitä te lä-
lxitteulZos catzomans MaxinhimiM waa°
tettua pehmeillä waatteillasCatzo jottapeh-
meitä waatteita candawat ne owat Eumn-
gaitten huoneisa. Taicka mitä te läxitte ul«

l gos Prophetas Minä sa-
non teille: Tämä on swrembi cuin fflwphe-
ta/Sillä että tämä on se tosia Kirjoitettu
on / catzo / minä lähetän minun Engelin st-!nuncasvos eteen/joca pjtä walmistaman si-
ittun ties/sinun etees.

tähtenä edesmennen Sun-
nuntaina tecwlltle saarnattaman Mttdan
HErran ChrlsiuxencahtalaisesialuKmift-!
sia/msisiäluinga tzlin swresa kophpdcsaon
tullut aiain Jerusalemin yhden Asin «?wsa: Sitlllikin cumga hän wijmeisnä/pälwänä on tulcwaswresa woimasa ia lunniasa duomitzeman elawitck ia

H euslß



»il. dulknuni^r
euolluila. Muttaettale enfimamen tulemus on mail«
man edesä ylsntalzotlu/ia st loinen sangen iul/
ma nhlle Jumalattomille/ muttanijlle Jumalisille ia
tvalihusfcMe sangensuloinen ialohdullinen: Ia eniten/
gin he näimn eahden tulemisen wälilläowal monen ristin
ia luseanallaannelut k Sentähden on asetettu ia faätty

.Jumalanseoracunnasa/että tämäneolmanenSunnuw
«lain päälle / pita saarnattaman sijtck colmanesta
ranChristuM tulemisesta/ioea eutzutan
3pilitu2liB Ban<ÄiKcatlonis/ euinga hän sen
maisen m loisen tulemisen wälillä tule meidän lygsm
hengelisellä ia näkpmättsmällck muodollo/Euangeliu-
min saarnan ia Satramenlrincautta lolMtta ia
Vahvisia/elenmer-istin alla wäsyisi/mutta olisimme kar,
simaiset/ ia ilon cansa odolaisimme hänen tulemisiansa
wljmeisnci päiwänä/ionga päiwän päälle hän tahto leh,
dck lopun meidänrilM ia tuscan päälle. Ia «äsick hewgellisesiä tulemisesta HErraChristus tämän päiVäisesH
EuKNgeliumisafaalna ia puhn/cusa hän sano 3

Nijlle köyhille saamatnn EuangettnM
Tämä Euanseliumyhttnsopi smloisentalolman/nen uston Cappalen eansa:Senlähdmst onyxi lodisiosHErrafia Chrisiuxesta/että hän on selolinmMM

ia mailman wapattcka.
Ia eahlen Cappaleen.

l. On Johannes Casiaian Opelusiasimkpspmi/
'»sestä ia meidän HErran Chnsiuxen wastauxesia.li. On sijtä lodisioxesta/ ionga HEnaChrisiuson andanut Johannes Castaialle.

Ka/ie «o .

Ensi-

5 3
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Gnsimmnen kappale.
pallo culn lähan enzimWn Kap/

paleen tule on meillä läjä wnfi astan haara.F. HnDäPersonasiatucatäjäonmattan
lähettänyt.

Kosta Johannes ioca silloin oli fangiu,
i.

Tasa p. MalthVUS anda lietä/että se on ollut
lohannee/iocatolsella nimellä cutzutan Castaiaxi/hä,
nm mittansapuolesia/senlähden ettähänon casianut/io-mss Castm Sacraluenlin enststä on aleanul/ HEr-rankästyniälkin.NinpaliolUin tämän Johannes Ca,
siaian persona» tule/mjneijhän ole olluliocu
nm mies: Mullaon ollulfwri ia corkia Prophela/nin,
quin hämn Isäns Zacharias hänen tijloswirrefäns hä-
nen cutzu. Ia meidän HErra Christus läsä Euange,
liumisa sano / että hän on snmmbi tuin Prozcheta. Ialohia sen iälkin fano hän/ että nijnen seasa islcaowal
«aimosta syndynyet/eij ole phtäkän swrembata min Jo-hannes easiaia» Tästä mss Esaias prophsla on Pro>

! phelerannul ia ennusianut/eusa hän sano: Pxj hwta,
wainen ääni corwela/walmistacatte A)jerrKN
tietä. Ia Malachias Prophela mss on hänest Prophe-
Mannut iaKirioiltanut / iolca sanat HErra Christus
itze tämän Euangeliumin lopulla slsälle wetä. Costa hä,
nm piti syndyman lähetti Jumala hänen Engrlinsil-
soittaman Zacharialle hänen Isällens (lofta hän oli

> Zemplisä ia teki hänen wireansMultahänen syndymä-

,1,»c.1.

L^4«.
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stans/hänm saarnastans/elämäkerrasians ia waallei/
stans/seifo ElZangllisimin tykönä kirjoitettu.

11. Asian haara on nijsia iotca olit lahettlpzlo,
tzannlxclda»

Lähetti hän caxi Opetusiastans. .

Cutca nämat owat ollet eijEuangelista heitä m>
mitä. Monieahdat wantzat kinon opittaiat owat sijnä
lwlosa / clta ne owat ollet Andreas ia Petrus/ iotta olit
Doin JohannesLasialan Opelusiapsct. Monieahdat
taas sanowal ltla ne owat ollet (larpus/ iosta P. Pa/

l!.

z, Väli Kirivittä Timolheuxen tygo'/ ia äilaz / iosta seiso
Kirioilellu Apostolittm tcgois. Mutta ettei Euangeli,
sia täsä heitä nimitä / eij mss meidän «ule sitä lUlki,
siella/eikäkysellä/muttalptykämsijhen/ mitä täsä E,
uangclinminTeM seiso/että ne owat ollet Johannes
Casiaian Opetusiapset/ia että hellä on ollut Caxisstn,
päälle/että lahden eli lolmm swsa seisoisi eaicki lodisios."''

111. 111. «On sljtä paitasia / msia Johannes on HM
Mtzetlanyt:

Kosta Johannesloca silloin oli fangiu-
desaewliZhrlsimentyst.

«3asä Euangelisia osolla sen paican/tusta näMal
Opclustapsct owat lähetetyt/ nimittäin /fangiudtsia/ ia
eij cuitengan nimitä M / cusa Johannes on ollut fangi/
na. Mutla ZofcpKuz Historiani Kinoittaia/nimitlasen paican ta sano/ että han oli fangina/
!wca on ollut Antipan linna/cusa han on asu,

Mieultnalerosölpmasta. P. Matteus/
Marcus ia andawat sen syn tietä / minga lahden!

Jo,
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Hannes oli pandu fangiuttm/nimittäin / ftnlähden/ että
hän lulkistsia caickein cwlden rangaisi ia nuhteli Herode/
fia/hänen weliens PhiiippU)cen waimon / Herodlaxen
tähden/ionga hän oli ottanut hänen waimoxens/ sanode:
Otjsle sinun luwallinen pitä sinun welies
mo. Tätä Johannienrangaistusta/eij se Jumalaloin
Cuningas tahtonut ewlla/eikä ylsnanda hänen weliens
waimo: Mutta heitti hänen fangiuteen/ ia annol leieata
hänen caulans/sijtteeum hän eoeoaiastajan ia colme lw-
lautta oli fangiudesa ollut» sästä fangiudefta Johan-
nes on lähettänyt hänen «Opetufiapfens mallant Sillä
hän swreman murhenpiti heisiä/euin ltzestäns/taickahä-
nen hengesiäns/että hän saattaisi heitä HErrau Chri/
siuMoikianlundoon.

IV. On sijlä syystä/mingä tähden Johannes on
lähettänyt HErran Chrisiuxen tpgo' hänen Hpemsia-
psens:

KysiMän hsttelle/oletco finä se/loca tu-
lekva.on/taicka pikM meidän toista odosta-

!ä/<,««i>,»4.

IV.

TasH Johannes säj?etahtalaisen kysymisen Her/
ran ChrisiMn eteen panna.

i. Joshän oli se ioca tulewa on: se on/ios HM oli
se totinen Messae ia »aimon siemen/ toca kärmcn pään
piti ricki musertaman/ia ios hän oli Abrahamin siemen
ivsa caicki pila tuleMan hywäMugnaWl. Ia ios hän
oli se swri Prophela/ionsa JuMata oli luannnt lähellä.
Ilem / ios hän oli se ionga pximitzypitisynft"»«äm<ln
mailMM.NcklHlckckia semsimäimn Mläns
l«lke. .

i I.
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111. äunnuni-zl
2. Kysymys oli/«05 httdän piti toisia odottaman:

HErra Christus sen olis kieltänyt/ellei hän
ollutft iocatulewaoll/nijn Heidän piti kysymän hänelle
ios heidänpiti ioista odottaman. Mitä Johannes eij
ole kästenyt kysyFz hänen itzenfä iähden/ninquln hän oli/
st epäillyt Chrisiuxesta. Sillä hän kyllä tiesi ia uscoi/et,
taChnstus ol> st totinen Messias Jumalan Poila: Ia
hän itze todisti hänestä eosca hän uäki hänen/sanodm:
katzo Jumalancarit;a iaca poisotta mailman
synnit. Tämä on seiostaminä olen sanonut/ että
minun iälkin pitH tuleman yxi mies ioca ennen
minua on ollut.la wähä ennen sano Hän: Teidänke,
stellä», seiso se/iota re eij tunne/ hän on se ioca mi,
nun iälkin pirä tuleman / ioca on minun edelläni
ollut/iongakengänrihmoia minä en ole mahdol-
linen ylespHästämtln. Ia häntunj,
xenioMoin/coscahänoli witlä allinsa cohdnsa ra Hyp-
päisi/tosta Maria lerwetti Elizabheli. Sentähden Jo-

2. !

K«e.,.

Hannes eijepaeNyl ChrisiMsia/ lika itzensa lahden anda-
nut sijta kysyä. Multa hänen Opetufiasiens lähden/
ioMPldit swMMbanaIHanneM <uin CHMuxcn/nin<-
quin NilaliuZsijtaKirioltta/sanodm:lo>>3nnes non
llbi.leä Viscipulorum jgnolantiie consuluilt st
on/Johannes eij catzonut hänen oma parastans/
mutta tahdoi wetäOpetusiapsianspojes hetdäntxhmydestsnss.la waicka lohanes oli heila opettanul
ia todistanut HelrafiaChristuxesia/eltä hän olMessias.Nlnquln p.lVhanniMtyksnäMa seiso. Etta cosca
Uninen Hyttufiapsens tulit hänen tygsnsia sanoit: Uab<bl/se,ocaol, tyksncls lordanista/josta sinä

.
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63
tooistic/carzo/hän cafta ia caicki tulewac hänenrygsns: Mastaisi Johannes ia sanoi:Te oletta w
;e minun cooistaiani/että minä sanoin/ en ole mi/
näChristus/mutta Minä olen lähetetty hänen
edellens. Cuitengin he pysyit aina heidän lwlosans:
Ia jentähden Johannes pyyliwäätä iawetä heitä pois
sijtä wärästä lwlosia/ia jaalta heitä HErsan Christu/xen oikian tundoon/eltä he oppisit lietamän/eltä hän oli se
totinen Messias mailman wapaltaia. Ia smlähden lä,
hellä heitä HErran Chrifiuxen tygs/että heidän piti
händä ia hänen oppiansa itze tuuleman ia näkemän hänenlunnusiähdens/ia sen lautta tuleman hänen oikian tun-
boons.

Vi meidän HErwnCtzttstuMwastauxesta/mitä hän on wastannpe lohanne/en Hpelusiasienkysy/
misten x

Min Ms wastaifi ia sanoi heille: Mew
sätteiasanoeatMannsxellemitä te cwlem
la näette :Sokiat faawae heidän nägönsä/
pnduat käywät/Gpitalistt puhViftelan/ ta
cwroit cwlewat/ cuolluee ylssherätetän/ia
la niille köyhille saarnamn Euangelium/ la
autuas sn st/tocaeifpohenemlnuffa.HErraCbriftns eij waffa heille seMäfii hei-
dä> ' ijsnisrckäll?: Mutta lpckä hänen «unnufiäh,
' ui sa Mälli istta olit missit merkit ioisia hei«
d'

l!t /. ufa hän sano: Silloin pitä mjnen so/
fitlw silmät aukeneMKtt m cwsoin corwat a«rat^

ta-



taman. Silloin pitä ne önvuar hpppänlän ,<n»,
quinpeorat/ia nijnen mpckäin kielet picäkistog
wirsiärvelsaman.

Ia Euangelisieril lodisiawal/etlä meidän HEr/
ra Christus on taicki ne tunnusiähdet tehnyt. N>jn mo's
hänen opistans/iosia HErra Christus läsä puhu / e«<l
nijlle köyhille faarnataEuangeliu.On Esaias mös
ennustanut/eusahän puhu Christuren Personasia: Her,
ran TDengi on minun cansani/sencähden on HLr-
ra minun rvoivelluc / hän on lähettänyt minun
saarnaman nrjller«oollisille ia sitomanne särjetyt
sydämet/saarnaman fangeille lunastusta/ia nijlle
sidotuille päästö saarnaman yhtä Herran armo,
mollista «vuotta. Nämä on>at ne tunnusiähdet iol,
la Meffiaxen piti tekemän/ia senlähden HErraChri,
sius lpckä nijnen päälle hänen wastauxcno/ longa hän tcl,
sä annoi Johannein Hpetufiapsille. Ia P. <ueas anda
lietä / että silloin eojea he lullt Christuxen tygs / teki hän
samalla hetkellä monda lerweri taudista/ia nijlä iolca
waiwattin pahoilta hengcillä/ia annoi monen sokian nä,
gsn. Ia että HErra Christus ymmärsi että he pahenit
hänen ksyhydens/ia nöyrydens ylitze: Senlähdenhänsano: Autuason se ioca eij minussa pahene: ia ma,
na heitä sen lansa/ ettei heidän pidäisi eatzoman hänen lck
tönäisen musdonsa iälk>n/eikä sljtä pahennosta ottaman/
multacatzoman hänen lunnustähteins ia oppinsa päälle/
ia tietämän että hän oli se totinen Messias / waicka euin,
ga köyhä ia nsyrä hän oli heidän millesiäns. Ia tämän
wasiauren eansa hän lähetti heitä tacaperin lohanneren
tygs/ia tiesi että hänen piti heitä sen tilan eautta la<

k/^.^l.
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wiammalda opettaman hä«en Persoiiastans,a wisgH/

Gpetuxct ensimWsiä
Kappalefta.

starnamiehet tästä oppeMan
HR»)tzeidän wircans oikein tekemän/ iohonga he o,

Wat eutzutut/se on/saarnaman Jumalan sana,
Satramentiulgos iacaman Chrisiuxen sädyn iälkin/ ia
saattaman heidän ewliansa Jumalan oikian lundoon.
Eentähden mss Jumala on asettanut heitä saarnan
lvireaan/etlä heidän pitä heille ilmoittaman Jumalan!<ahdon ia heitä oikein opettaman /ninquin Ezcchiel Pro-
phetan lytsnä seiso/eusa Jumala näin sannQAnä olen
sinun asettanut xhdexi wartiaxi ylitze Israelin
huonen/ sinun pitä cwleman sanan minu suusta-
ni/ia waraman heitä minun puolestani. Malachi-
«n Prophetan «yksnä mös seiso: papin hwlet pitä
kätkemän opin/että laki hänen suustans kysytä»/
M: Sillä ettähän on A)Srran Zebaothin lkm
geli Esimercki senpäälleon P.lohannee Castaia/euin,
ga hän on wiriästi ia ahkerasti opettanut Jumalan sana
ia saamanul caickein edesä iotta hänen lpgönsä tulit/ ia
pyyt» heitä wttä lumalä oikiqn lundon. Ia täsä Cuan>
geliumis seiso/euinga hän on tahtonut wetä hänen Ope-
iusiapstano meidän HCrran lesuren Chrisiuxen
don: Erinomaisesta eosea hän ymmärsi/että he olit erhe,
lyxesä/eikä händä wielä oikein lundenuel. Ia waicka hän
oli fangiudesa ia Hengen waarasa/ia tiesi että euolema
hänen edesänsfeisoi/nijneuitengm eij hän sentähden hä>

I.
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wn »ircano unhottanut eikä ylönandanut/ mutta laiktl/
la ahkerudelia pyyli wttä heitä oikialle lielle:Ia sijtä sw<
rcmman mu» hen piti luin hänen hengesiäns. Ia sentäh/
dcnhan iahttttheila HErran Chrismxen tpgo, mä he
iste saisit ewlla handa ia hänc oppiansa/ia oppcmähänels
da / että hän oli se ulgostuallu Messias. Nijn mos P.

ahkeruden cansa opettanut
iocapaieasa. Ia cosca hän ymmärsi / että monicahdat
wäräl opcltaiat/pydit welä nijlä Galatcreita sijtä
sia Euangcliumin opista/ ionga hän oli heidän edefans
faarnanut,on hän caikm ahkerudeno sijhm pannut/että
hän saisi heitä jallens sijhen oikian Euangeliumin oppin.
Iacofta hän oli fangiudesa/ eij sijläkän lacannut opetta/
mc,sia iamanamasta ninqum sijnaEpisiolasa Epheserein
iygo seiso: Nijn minä npt mana teitä/minä
tu Dermsa/että te »vaellatte ninqum cohtulinen
on fljnHcutzumisefa/iosa te olettacutzutut/ caike»

kärfimisesck.
Nainenesimerckia pitä caicki saarnamiehet seura/

man/iaswrm ahkerudencansa opettaman heidän cwlia>>
tano iaetzimän heidän auludens iälkin/ia ios he ymmär/
läwät heidän olewan iosacusa erhelyxesä/nijn pitä heidän
saattaman heitä oikialle tielle iallens : Ia pitä neuvo/'
man heitä. Sillä Jumala tahto waatia nijnen meren
heidän käsisiäns.

11. Öpemeläsia/mikänijnmoiktitlenlawanhuft
opetaillen palcka on täsä mailmasa/iotta oikein

heidätrwircans tekevät ia syndiä rangaistwat. Eij mw,
la tUin wiha ia waino:la sitä mämmin tuin he opetti
wat/manawat ia neuvovat/sitämämmin mailma heitä

2.
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Viha ia waino/ninquin HErra Chrisius sijta jano / P.j
MatthXuxen tyksnä:Teidän picä wihattanmn
kiloa minun nimeni tähden. Silla eij mailma
do/eikä woijkärsiä Saarnamiehia/lijattckin niftä/ iottc,
Jumalan sanan opettamat lotudesa ia rangaisewal syn/
o<ä / Mutta seiso heidän Hengens iälkin l Ninquin mei!/
le on esimercki i.Cuningaitten kiriasa/cuinga se Jumala-
toin Drotningi Isabella on wihannut Elias
la/sentahdenettä hän seisoi sitä epälumalata Baali ia
sen palwelwila wasian/ia tapoi Baalin papit.la sama,'

kiriasa seiso euinga Achab on wihannutArophetat ia andanul hänen heittä fangiulecn /ia kasti
handa ruockia siellä murhen leiwän ia weden cansa.Näin
mss se Jumalaloin Cuningas Herodes teki/sen pyhän
Miehen Johannes Castaian lansa/pani hänen fangiu«
teen ia wijmein annoi leieata hämn eaulans / sentahden/
että hän nuhteli ia rangaisi händä synnin lähden. Nijn se
mssontapaltunut/Prophetain/Aposioljtten ia muiden
opettaitten eansa/ettei mailma ole woinut heitä kärsiä:
Mutta on wihannut ia wainonutheilä/ lawijmein heitä
surmannut ia päiwildä poisotlanut. Nijn sewielä nyt
lapatlumailmanloppunasi!/että ne luin oikiat HEr«
ran palwelial owat ia wirtans oikein tekcwät: Nijn eij he
Mwta palcka saa mailmalda/euin wihä ia wainon.Mlw
laheidän pitä lohduttaman itzens nijnen sanain eansa/
min meidän HErra Chrisius/p. Match, lyksnä sano:
Aucuar olettece cosca inhimistc pilckavat ia wai-
novat ceicä »a sanovat caickiapahutta teicä
stan walhetellen minun tähdeni/iloitcatiane,
mmrcac/siNä teidänpalckan on sivri taiwassa.

~/l^.,F.
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68 III» suxnnni-Hl
111. Opeme laftä/lttä Djus Christus on se toti/

«en ulgosiualltl Messias / ioca on tullut mailman/wa-
pattaman inhimisiä synnistä / Petkelistä/ Helwelisiä ia
ijancairkistsia tadotuxesta.Sen lodisiawat etisistä ne tuno
nustlihdlt ia mechl/tuin hän on tehnyt: Sillä hän on
tehnyt eaicki ne merkit ia tunnusiähdtt/cmn Prophetat
olitennustaneet Messiaxesta. Hän annoi sokeille heidän
nägons/tcki onduwalkäymän/Cwroit
listtpuhdisti iacuolluelyleohkrälti.lanijnlNtUnnusiäh,
ttin päälle hän itze lyckä hänens/P. Johannien lyks,
nä/eusa hän sano; Ne ftmat tpst cuin min<l teen/
todistawat minusta/että on minun lshettck,
npt.la loisesa paieasa sano hän:Ne tyst/iotca minä
tegen minun Isäni nimeen / todistamat minusta/mutta eij te usco. Item: Jollei minck tege minun
Iläni äwätte ufcoco minua: Mutta ios
minä nistä tegen/nhnusiocar ne txst/iollei te tah,
dominua usio/Senpäälle/että te Mmckrräisitteia uscoistlta/ettHMon minusilia minä hänessä.Ia senlähden HErraChristus on mös tehnyt nijiä lum
nusiähdejä/että hän nijnen lansa osolaisi hänens olewansen tolifen caicki hänen päällens ustoisit/el,
tähän on Jumalanpoita/ninquin P. Johannes sanolTeki möslesus »nondamuuta merckick hänenspetussastensnähden/iotcaetjole R,irioicetut tä-sä ttriasa. Mutta nämä owat kirioitetut fenpääl/
le/ että te nscoisitta / että lesus ombi Christus seJumalan poica/ia että te elämän saisitte ustoneauttahänennimeensSitälikin on hän mös sen lodi<stannt hänen oppinsa cansa: Sillähän on sen loftdullisen

3.
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ia suloisen Euangcliumin saaman ilmoittavut ia saar-
nannul. hän täfaEuangeliumisa sano: Nrjl-'
leköxhille ftarnatan Kuangelium. Ia Esaias
prophela on ennustanut sanoden: Vsrran Vengi
on woivellut minun julgistamanKuanOeliumica.
laHErraChrifius Nazamin Synagogas ne sanat
ulgosioimitti ia osolli ella ne olit hänessä täytetyt. Mitä
M meidän sydämen päälle paneman ia tietämän/että
meidän HErla Christus oy se totinen Messias.

3^i>.^.

Teinen kappale.
Kappalesa te cwlttte /cum-

mies Johannes Casiaia lähetti fa«<-
caxihänen öpitusiasiansHEnan Chri-

fiuxen lygö kysymän ios hän oli se iota oli mlewa/ lalcka
pitiks hänen loisia odottaman: Ia mitä hän on sljhen
wastannut.NyttäsäloisesaCappalesame saamme twl-
la/tuinga HErra Christus on ylistänyt Johannes Cas
steuala/ia hänestä todistanut ealffan edesä l Senpäalle/
ettei heidän pitänyt loisin aialteleman hänefiä/nmquin
hän olis epäellpt Christuresia.costa he poismmit ftno-man^ohannexesta.

Ellei HErra Christus puhunut lohannycsta hä/
nen Opeluftastens alcana/ftn on hän tehnyt ilman epcke-
lemälä/sentähden/ettei hän heitä wahwlstaisi heidän wä-
ränlwlonsalotzannerksia/iotta hänen pldlt Mcsstaren
edestä/iota olisi kyllä taitanut tapattua/ ios he olisit cuuli
leteumga HErra Chrlstus ylisti händä/ sanoden:iLtj

I in ol^t



ole pxlkän nijnen seasa/iolca waunosta owac spn,
dynecsivrembi cuin JohannesCastaia. Ia ylisiä
meidän HErra Chrlsius P. Johannestatäsä/colminai-sm awun tähden.

i. Hn lohannexen wahwuden tähden.
Mtck te läxitteKorpeen catzomani Max

ruoco wca hälytetä» twlelda e
jäilläsanoilla hän tahto estä/cltti tämä cansa («oi»

laläsäoli/ia olit lwllecl lohannexen opetuslasten puhen
ia kysymisen) pitänyt sitä ajatteleman/ mä Johan,
nes epäili/ ta sentähden lähetti häNlnDpetustapsens Hm
ran Chrisiuxen lygs kysymän/ joshän oli MHas: Ia
hän itze ennen oli hänestä saarnannut ia todistanut /että
hän oli Jumalan caritza / ioca peisotli mailman synnit.
Sen HErra Chrisius täsä fieldä / tttti Johannes sijtä
Miläkan epäellyl/tikä ole hänen opisansa / ninquin ruoeo
meressä/iocahälylelän twlelda sinne ia tänne/Ia lailla
hänens iocatwlen iälkin/ninquin hän tahdois sano: Eij
teidän pidä sitä ajatteleman/että Johannes lähetti hänen
Opelusiapsens minun tygsn sentähden/etlä hän minusta
epäele: Sillä hän kyllä tietä sen että mmä olen se totinen
Messias/ninquin hän mös sen on minusta todistanut:
Multa hänen Opetuflastens lähde hän sen ttki/iotta
lä epäelewät/senpäälle / eltä hän heitä faaltais minun
lundoniiaoittan usloon. Sillä hän olMiiwahwa opet/
taia/ninquin le itze sen tiedätte/että lvsca tt menitte Coo
peen hänen tygsns/eij te menneet iongun häälywäisen
mogon tygs/mutla yhden wahwan ia lujan saarnaian ia
opettaian tygs / ioea teille ia «aikille lomden sanoi/ia sen
edestä händä wielä nytkin pitäkät»

! l.
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11. Hänen rohkeudens ia Mehudens lahden.
Taicka mitä te läritte Korpeen catzo-

mant Max inhimiftä waatettua pehmeillä
waatteillaeKatzo locca pehmeitä waattetta
candawae/ne owat Kunmgaitten huoneissa.

Tasa HErra Christus taas tahto sen estä/ettei ta>
Ma lansa pitänyt lohanneresia aiatteleman/ettähän in«
himisien mielen iälkin puhui/ia eij rohiennut totuutta sw-
stansulgospuhua/ninquinne iotla owat Cuningaitten
huonesa/ia käywal pehmeisä ta colttisa MMttcisa/ia teke/
wstlapuhuwatheidanHErrans mielen ia tahdon jW
km: ninquin hän olisttatztpnut sano: Eij Johannes ole
slNlaltalNtn/IUIN neiotta Comfa ia pehmeisä waatteisa
faylväl/ia puhuvatheidan Herrans tahdon ia miele iäl-
kin/senpäM/eltM
lainen Mies eij Johannes ole eikä eatzo kenengän mieltä.
Sillä ninquin hän eij käy pehmeisä waaltlisa/Mutla
p)cikertaisisaia nsyrisa waatttisa/iola on tehty CaMelin
tarwoisiak eikä mös hmMsesta sys / multa waiwoin
Metza jlrckoia ia wWhunaiata. hän mss eij ole iocu
pehmia eli ullocullattu MleS/ioea puhu inhimisien mie,
len iälkin/multahätttoluden sano läikille. Hän rangaise
Cuningas Herodesta eaikella rohkeudella hänen fynmns
tahden/ilmMpelgota k Ia sentatzden hän on heittänyt
hänen fangiuleen/eij hänen pahan legons tähden/ mutta
toluden tähden.

111. 'HErra Christus ylistä Johannesta hänenswren ia corkianwirtaNs tähden.
Tacka mnä te menttteulgoscatzoman k

11.
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Max prophetat. Minä sanon tMc/ tämä on
swrembt culn Prophem. SM että tämä vn
se/lostaklnottettuon: Katzo / mmä lähetän
minun Engelin sinun casuos eteen/ iotKpitä
walmistannn tien sinun etees.

Täsä HErraChristus cahtalaiset asiat edes pane.
l. Hän ylsscorgotla Johannesta ylitze caictein

prophelain/iotta wanhasa-Testamenlisä owat ollet/ia
»/"Hl?»- sano että hän on swrembi nimiltäin/hä,

nen nmcans puolesta. Silla mwt Prophetat wanhasaTestamenlisä ennustit Messiaxen tulemisesta / ia o»al
saarnaneet sijtä tulewaisesta Messiaxesia: Multa Jo/Hanneshän saarnaisi tästä Messlaxesta ioca io lullltt oli/
ia todisti/että se/iosta Prophelal wanhasa Hestamenlifä
owat ennustaneet/ioon tullut mailman.

2. HErraChristus hän osolla sen syn/mingä täh,
dm hänylsscorgotta hänen ylitze laickia Prophelaita/
Sillä hän on st iosta Kirioiteltu on:Cat)o
hetänminunEngelin sinuncasuos eceen/ioca pitä
zxalmistaman tien sinun etees. Nämä sanat owal

' Kirjoitetut Malachiau prophetan tpkönä/eusanäinsa/
no :(ac;o minä tahoon ulgostähettH minun iLn-
gelw/loca tietä minun eteen pitck «valmistaman.
Cusa prophela ennusta Johannes Lasialasta / että hä«
nen vili käymän Messiaxen / HErran Chrisiuxen edellä
ia «valmistaman tien hänen eteens: Ninquin Ezaias mss
oji stjltf ennustanut sanodm: Pxi htvrawainen ääni
coswesa/tValmistacatOlkssan tietä. Mutta etlä
Johannes Malachian tykönä cuyutau Engelixi: Eij

2.
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han sentähden mjn cutzuta/että hän luonnosta on Enge«
li/mnquin mwt HErran Engeiit/iotta owathengelliset:
Multa hänen wircans puolesta. Silla se nimi merkche
nijnpaliocuinyxilähetys/iolalähetelän iotacuta asiata
toimittaman: Ia Johannes ott lähetelty lumalalda et-
tä hänen piti käymän Messiaren / HErran Chrifiuxen
edellä/walmistaman lietä hänen eleens/ hänen saarnans
taulta / ia manaman cansa synnin calumureen «a paran-
noxeen/eltä he olisit kelwollisel händä »asian ottaman/
tosca hän tulisi» Sillä eij HErra Chrisius taida nijnen
lygö tulla/iotca eij tunne/eikä murheti heidän syndiäns/
eikä lege elämän parannosia- Ia sentähden on Johan-
nes uskollisesta laickia manannut paranneen / sanoden:
Tehrcktte parannostakirwes on pandu puun juu
ren/iocainen pun cuin eij tege hedelmäcä pitä
mahan hacattaman ia heitettämäntuleen. Tämä
onsetodisios meidän HErra Christueonanda-
nut JohannesCastaialle: Senpäälle/ellä eansa piti py,
symän hänen opisansa ia uftoman mitä hän oli heidän
tdesäns saarnannut. Ninquin mss tämä lodistos eij ole
ollut ilman hedelmätä.Sillä ninquin P. -lueas Kirisit-
tä llkttä caicki cansa cwli hänen/ia annoit lu/
malalle cnnnian/ia annoit Casta Jo-
hannexenCaftella: lvuttaphanftuxec
oppeneet ylsncatzoit Jumalan neuvon itzens
wastan/iaeisandaneetheitäns Casta.

Opetuxet toisesta l^appalesta.

.

l<«c.pv

l. «äftä/cuinga Zumala ulftä ylt,
ia ylös torgolla/iotea händä oikein lunde,

wat ia tunnustamat inhimisten edesä/ia nijtä

I.

» Cu»--
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eunnioitta/ iotca händä mhimisten edes lunnioillawat.
)linquin Jumala itze sano Samuelin Kiriasa: loca
nmun cunmoitta sen tahdon minä cunmoilta:
«Oucca wca minun pläncatso/ hänen pitck tule/
man häpiän alla. Näin HErra Chrisius on ylisiänyt
Johannes Castaiata tasa kansan edesa: Sentähdm että
hän oli ilmoittanut hända ia hänestä todistanut/että hän
oli st totinen Mejsias/ia nijn itMS nspryltänyt hänen
edesans/tttei hän ollut mahdollinen päästämän hänen
kengansrihlNVia. laGaicka Johannes oli fangiudesa
ia istui laulans päälle / nijn llmengin eij hän sentähden
händä wieroilmt eikä unhottanut: Mutta ylsseorgolti
hänencanscmedesä. Näin Jumalaylisiä Noach/ costa
hän käffi hänen archijn sisälle mennä/sanoden: A)ene
Archim sisälle/sinä ia coco sinun huones: Sillä
sinun minä olen nähnpt wanhurstana minun ede/
säni tähänaicaan. Samallamuolo mös Abrahamin
patriarchan Jumala plisti/sanodeniMinä tiedän että
sinä pelkät lumalata-Rijn msslumala on ylistänyt
Mosexen coco Israelin lansan cdesä/sanoden: Jos io/
cu HlLrran propheta on teidän seasanne
l: minä tahdon mimmi ilmoitta yhdesä nägsfä/
taicta tahdon unesa puhu hänen cansans.
ta eij nijn minun palwelian Qlosexen / ioca on us>
collinen coco minun huonesan / swta «vastanmi,
nähändäpuhuttelen/ ia h<in näke Verran nm-
quin hän on. Samassamuoto mss on Jumala y,
lisiänyt M pyhä miestä lobbi sanoden: Gij ole
hänen wertans macunnafä/hpwck ia wanhur/
stas/ia wälttäsitä cuin paha on. IsP. MauhZeu,

6e»^»

6e». «H»

A«»».«.
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en 7-15, 75
ren tykönä on meidän HErra Chrlsius ylistänyt yhtä
päämiestä ia hänen nsconsa/sanoden: Totisesta sanon
minä teille/en ole minä lsptänpt/ sencaltaista us«
co Maelisa: Nijn mss Aposiolitlen legoisa seiso/euin-ga Jumal, on ylistänyt P. Pawalita / sanoden: Tä/
mck omdiminulle xxi ulgosrvalittu ase/että hänen
pitäcandaman minun nimeni pacanoitten
nmsaictenialstaelincansan edesä. NijnluWla
wielä ny-t tahto ylistä mjtä iotca händä lunnloillawal/
ninquin P. tyksnä seiso: loca minun
tunnusta inhimistenedesä/ sen minä tahdon tun,
nusta mmunraidallisin Isäni edes/ioca on ta»>
watfa. Ia wijmcisuä päiwänä pitä meidän HErra.
Chrisius ylistämän nijtä wanhurscaila ia ulgoswalilui,!
ta inhimisiä.Ninquin P.Pawalisano:Gttä silloin pi-
tä oleman itzecullakinwanhulstalla swri palcka
lumalaloa.

11. Hppewat tästä sekä saarnamiehet/eltä sanan cw-
lial cuinga heidän pitä wahwal ia luiat oleman
lan sanan iaoitian opin tunnustensa. Saamamiehet pi'l
tä oleman wahwat heidän opisansa.Eij heidän pidä hää <
lymän sinne tänne/eikä laittaman heitäns loca lwlen iäl/
kin mnquin ruoeo meressä/nijn että he tänäpänä saarnat,
wat yhtä/huomena toista. Multa pitä pysymän sijnä
oikiasa Ctzristillsesä opisa wahwana/ia sijtä yhdellä muo<
to saarnamania opettaman / eikä sijtä laittaman sinne
tänne iocaltzen mielen ia tahdon iältin. Pitä mss heidän
nuhttlcman iarangaiseman syndi ia nijtä iolca syndiä te-
kemät/ ia eij pidä yhdengän mielen ialkin catzoman. Tä/
män callainen opeltaia on Johannes Castaia ollut/ ioea

ä5««ö.5.

l.cer.H.
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oli watzwa hänen opisansa/ia sijnä pysyi loppun asti/eikä
ole taittanut handäne inhimisten mielen ialkin. Cosea
Iwtlan eansa lähetti papit ia hänen tygöne kysy,
män/ioshän oli Chrisius/ia tahdoit anda hänelle sen
Cunnian luin Mcssiatelle tuli / sujn hän kielsi sen/ ellei
han ollut Chrisius/eikä tahtonut sitä eunniata «vastan
otta. On mss rangaisnul laisia iolearangaisiosia tars
witzit.Cosca Cuningas Herodes otti hänen weliens wai-
mon/nijn hän rangaisi händä iulkisesia eaiken rohkeuden
eanza/eika säästänyt händä senlähden/ että hän oli Cu,
ningas phariseuret tulit hänen lygsns / nijn hän
rangaisi heitä ia cutzui heilakykärmen sikisiri. Mjn eaM
saarnamiehet pitä oleman wahwat / seka opisaettä ran<
gasioresa/elkä eatzoman yhdengan mielen iälkin. Sanan
«Vlialpitä mss oleman wahwat ia ppsywäiset oikiasa o,
pifa/eikä sijtä pois luopuman iongun syyn/ystävpden/lU
pelgon tähden.Pilämss ottaman hywäxi nuhttt ia ran«
gasioret/cosca saarna miehetrangaisewat heitä / iongun
synnin eli wigan lähden/eikä sitä pahani ottaman eli na-
piseman wastan. Ptzdes summasa sekä saarnamichet
että cwliat pitä oleman yhdesä oikiasa opisa/ia oikiasa
Jumalan palweluxeja luiat ia wahwat/euoleman asti.NinquinP.Pawalineuwo ia mana/sanoden: lVal,
wocat/seisocatuscosa/tehkättemiehullisesta / 01/
cac wäkewckt. Ia HErra Chrisius sano:2luwasonse isca wahwanappsp loppun asti.Ia P. Johan/nyen ilmesiyrcs seiso: Ole uscollinencuolemanasti/
ia minä tahdon anda sinulle elämän Crwnun Eij
heidän pidä andaman heitans laitta ia mielellä ioeaopin

P. Pawali sano: Ninquin ne leke,H"l,.^.

wckt
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vr»slB.
M io«a heidän HERRans mielen noutcxi oltai

caickinalset opit wastan ia sijnä Ustosa luin hei-
dcin HERroillanson/ tahlowat lansa olla. V»im
quin ne neliä sata Baalin pappia ia wijsi kymmen,
dä owal palwcllel / sitä epälumalata Baali/iotahei/
dän Cuningans Achab ia Isabelpalwelit/elläheolifil
heidän ysiäVydesäns. Costa Cuningas Nlbucadnes
zar annoi panna sen lullatun cuwan ylös / ia kasi, että
laicki piti mahan langeman ia lummartamanfitä/nijn
laicki hänen kastpns ialkin langeisit mahan ia lumarfit
silä /eij yrikän eij sitä cumartanut/paitzi
colme miestä/Sadsach/Mesach ia Abednego/ iotta
ch maha» langennet/eikä «umarlanel sitä /
den heiletijn tulisen wnihine Multa Jumala aut-
ti/ warieli ia päästi heitä stjtä ulgos ilman watzin/
gola. Lulebius Kirivillä että OonKantinus Kei/sm on tahtonut kiusata hänen valwelioitans / emn«
ga wahwat heidän piti oleman ustosa / ia leejkeli hänene/
Mczuin hän olifi tahtonut lulla annoi hei-
dän omalla chdollans / ios he tahdoit olla Christilyt/ eli
uffralra epälumalalle: ?lijn fwrin ioucko onlangen,
nul pois oikiasta ustosta. Mutta costasen näki ajoi hänulgos palweluxestans laicki ne / iotta
sijtä oikiasta «seosta pois langeisit ia sanoi / cmnga le tai)
dalle minulle olla uscollisel/tvsta te eij Jumalalle ole lch
eollisel. Sencaltainen on mss ollutyxi/ionga nimi / oli
Lcebolus/ioea nijn usein muutti hänen uscons / eum io,
eu wfi Keisari tulit Costa ConK«ntinus oli Keisari/
nijn hän oli Chrifiltlp. Costa julianuz tuliKeisarizi/
nijn hän oli pxi palana t Mutta eosta !ovi»nuz oli Kei,

K iij sari
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fari/nijnhäniäUmsollChristillp. ombi tehnyt!
yhden/epäelewäisen tunnusiu.ren / nijn ellei ioeulaitanul
merkitä/ mikä oppi ia usto hänellä oli. Hän/Kirioilti!
hänen ustonsa yhden paperin päälle/ionga hän pani ea,/,
nalons ala / ia wannoi / eij sen opin ia uscon päälle/iosia
hänelle kysytkin: Multa sm paperin päälle/ ioea caina,
lon alla oli. Nämä HErra Chrisius cutzu meren ruogo,
ri/iocalwleldahälytttän sinnetänne/ia ninquin lwlcn
wirwal owal. Tämän caltaiset eij pidä oikial Chrisii,
tyt oleman/ mutta heidän pitä oleman wahwal (Uin pzci
mwri / oikiasa ustosa ia uscon lunnustoxesa^

Il I. Eitä meidän HErra Chrisius läsä yliM
P. Johannesta ia nijlä lahjoja/ eu,n hänesä olit.OplMl
stjlä/että meidän pitä tundeman Jumalan lahiat muisa/
nimittäin nijjä/ioille Jumala hänen lahians anda ia ia/
ea/ia eij keneldäkän nijtäcadtttiman / multa Jumalala
nijden edestä kijtlämän/ia nijtä yltämän ia ylöVlorgM
laman: Sen waati Jumala mcildä itze ia Chrlsiilinen
rackaus/että meidän pitä nijtä swrna ia eorkiana pila/
män.Sillä Jumala anda hänen lahians kenellc hän tchto/yhdelle enämsn loiM wahemän. Eij meidän pi/
dä nijn ajatteleman/että meisä eaicki lahiat owat / ia että
me taickein wijsaimmat olema : Gllä Jumala mss
anda meille hänen lahiansa. Ia waicka meisä olisi sw/
remat lahiat/ eij luilengan pidä muita sentähden ylsn/
eatzoman / eikä nijstä lähiöistä koreileman/mutta nijtä

lahimäism MWäfi.
Ia ninquin HErra Chrisius eij ole ylistänyt Jo,

Hpetusiasiens aieana ia lwltlen: 7iijn

/^^«'«l,

p^^«««i,

3<
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mss eij Pidä meidän kelan silmäin tdesä ia cwltlen kijtla,
«nän: Siltä eij se jongun eunnialliftn inhimiftn hywin
sciso. Ia se iota kijtttau ottahäpiafi sen/ipllei hän oic
jwri häpiämatsin /iastijo turhan Cumuanjälkm: Ia
Jumala mss eij kärsi nijtä/ioiea turha lunniala pyytä/
nmt/ ia seisomat sen ialkin/että hlitu ylisittäism silmäin
edesä.la rangaise ne/N!nquin han rangaisi ,
len/ionga HErmn EnZeli lsij/ia spckin ylös madoilta:
Sentähdcn ettei hän andanut Jumalalle cunniata.

IV. Opeme/ että tosca faaruamiehel tomden
tähden wihalan ia wainolan/nijn eij meidän Pidä heila"
lohta ylsnandaman/eikä wieroiman/mutla heitä hoiho/

!^<3.«.

'4,

MN/aultaman ia heidän edestäns wasiaman/ nijn palio
luin me taidamme ia meille on mahdollinen / ia pilä
Man heidän wigallomudestans/heidän opisians ia clck
mäastäns Sillä nijn mcidan Herra Christus on tehnyt/
Meosea se Tyranni Oeroo?s oli scn pz miehen Jo,
Hannes Castaian pannut fangiutten/senlahden/eltä hän
lohkiasii rangaisihändäsen cauhian synnm tähden/ cuin
hän sli lehnyl/cij hän fentahden wieroinut händä/ mutta
hywin hänestä puhui/ia ylisti händä julkisestacansan
sa.la waicka HErra Christus eij auttanut händä ulgos
fangiudesia/ninquin hän olisi woinulkyllä te!
ta eij hän tahtonut: Sillä että Johannien fangiuo ia
lUolema/tuli Jumalankijtoxyi ia cunniari / ia sen oikian
Euangeliumin opin wahwisioxeri/ionga hän hänen cuo-

ia werens cansa wahwisii.) Nijn häneuitengin
händä ylisti taiken car.s«n edeja/ia todisti / että hän ole yxi
oikia opellaia ia saarnamies/iota eij eatzonut inhimlsen
muodon taittanuthändäns iola tuulen iältm/

nin/
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ninquinruoco meressä. )lijn pldais caickein tekemän oi,
keila saarna miehiä »asian/cosca heitä tomden lähdei,
wihatan t Multasen pahembi/että setapatw toisin taft
mailmasa/ia monda lsytännijlä/iolta heitä sortawat/
pahoin heisiäpuhuwat ia wielä swremban fangiuteen >«,

wahingoon heitä waiolaisil ia upotaisil ios he laivaisit.
Sillä tämä mailma eij woi kärsiä Jumalisia saarna,
miehiä/multawihawat ia »ainowal heitä/ia wiela nyt
wihawat mailman loppunasi'. Ia nekin ioinen edestciheenimänwalwowatia lpstätekemät/heitä opettawalia
neuwowalne enimmän heitä wihawat ia sortawal.NiN'
quin Vewdesteki Johannes Casiaian tansa/ioea hän,
dä opetti neuwoi ia manaisi: Että hän händä mihch
,a wijmein päiwiltä poisolti. Mutta saarnamies eij
sentähden pidä wäsymän/eikä wircans ylsnandamanz

Mutta sitä rohkiammin opettaman/manaman/
nuhteleman ia rangaiseman/P.

walinkästpn iälkin.

Euan-

80 111. 8 Ul» UUNI'4I



Mirjoit-
ta P< Johannesensimälses

Lugus.

A tämä on Ichame-'
xentodistos/sossalwttat lähe-
tjtßewsolpmasiaPapjtjaLe-

kielöänpt. Jahän
todtsij sanoden:enmmä ole CHnstus. Ia he
fpW hänelle. Elias?
Sän sanoi/en ole. Oletcos Propheta sla
hän wastaisi/ en. Mjn he sanoit hänelle/
MkässtjsoletiCttä me wastauxen annai-

! stmme nijlle / jotca meitä lähetit k Mtäs sa-
! not itzestäs?Mn sanoj/minä olen pxt hwta

O wai-
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wamen sämcorwesa: walmistacat AErra»
tietä/ninqam Esaias Propheta sanoi.
Iane jotcalähetetpt olit/olit niMPHarj-

seuxista. Ia nekpspit Hänelle/Mxi stjs finä
(asiat/Jos ett finä ole Christus/eikä Elias/
eikä Vropheta s Johannes wastaisi heitä m
sanoi/Minä casian wedellä/mutta se seiso!
teiöänkestellen jotaeij te tnnne:Se ombi se/
ioca minun iälkini tulepi/ioca mss minun e«
helläni onollut/lonZa minä en ole kelwoli-
nmkenZän rihmoia päästämän. Vämä ta<
patuit Bethabarasa silläpuolen Jorbanjn
cusa Johannescasioi.

! /««MH/>«, ° Ämä Euangellum vn yxj sodifiosMMD meidän HEnasia lesuxesta Ctznsiuxesia/
totinen Messias mailman

wapallaia; Sillä JohannesCasiaia/läsasano ia todista iulkssesta/pappttn/^evi^
tain ia phariscusim edesa / että Messias io oli lullltt/ja
seisoi heidän kestelläns/iaeij helundenethändä. longa
kengän rihmoia eij hän ollut mahdolinen päästämän.

Ia ombi tam» Euangelium/lämän wijllttisen Ad-
venli SunnuntainPäälle asetettu saarnalta / Jumalanseuraeunnifa: ninquin yhdyi wMi,'a wahwafi todiste-
M:että se lapst ionga syndymästä/monicahtain Mwäin perästä iuhla pidätän / eij ole iotU ia

co«n'<?»e

pallas
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palias mhimmen: Mutta mos Jumala ia st ulgos lu,
Vattu Messias mailman wapallaia/ioca on oUut cnnen
Johannes Casiaiata ia ennen caickia aicoia.

Mma Euangclium phlensopi / toisen ia
nen ufton Cappalen canfa/eusa me tunnustame ia sano-
ine : että lesus (hnstus on Jumalanainoa poi«
ca/ioca on sigmnxtP. VengestF sMdplM Neit/
zestäivariasta.Ia on tasa Euangeliumisa Cappalella^

I. HnPappeinia iewitain kysymisestä.
11. Hn p. Johannes casiaian waftauxesia.

Nnsimämenkappale.
enfimäisen Kappalen Euange-

wijdella asian haaralla.
I. Asian haara on nijstä Personaista iotca

watlahttlanel mallan.
on todistos cosca

Wttat lähetit leroftlymastae
Tasa nyt Ettangelisia tietä anda/eltä ne Swal ok

lttlwttat/lumalan erinomainen <a ulgoswalittu «ansa/
ionga Jumala oli johdattanut Ulgos Egyptin maalda/
lspitzen punaisen meren/moneintunusmerckein cansa. Ia
eij ole tapaltunut yhdelda eli lahde!da:Mulla cvlo Raa?
djiha/ioca MlMn 3anNe6lim/la oli seylimamcnßaa,
di/luft ftihemen kymme«dci Raadi HErraolit/iayli,
majsizdäpapeilda/Pharjseuxilda/kiriaoppeneilda ia lan«
san wanhemmilda: Nijn ettaselaickeinyhttiftfta suojw
sia/neuwofia ia tahdosta ombi lapamniut: SliiMlle

I.

2

t ij
.

että!
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11< Asian haara on nijnen Personasta iolta Mat
!an lähettllin/nimittain:

papit ia Lewllit/ia lohta Mm seiso: I
lle lotca lähetetyt olit/ olit niM phartsm

Colminaistt inhimisltP. Johannes täsä nimitt<
Papil/iewitat iaPhariseuxel.Sillä nämät olit cailkei
oppinemmaliawijsammal/loeo Iwtlain cansan seasa
Papit he leit palwelusta Jerusalemin lemplisaV opella
misen ia uffrein cansa/ia rucoilitlansan edestä. <lewil
olit pappein aplllaisct/iotta heitä autituffria walmisia
man/iamwlapalwelusia Herran Aemplisä/ynnä pap
pein eansa tekemän/ninquin sijlä Kirioiteltu-on 4. Mo
stxen Kiriasa.pharistu)cet olit lain opeltäiat/ iolea Mo
sexen ia Prophelainkiriolluxet ulgostoimitit/ ia olit swresa lunniasa cansan edefa/seka heidän opellyens/ett
heidän ullonaisen pyhän elämans puolesta. Nämä tost
miehet owat ollet swret ia eorkial cansan seasa
iotea maeean olit lähetetyt/ia taisit heidän Puhens nij
laitta ia toimitta/ellei sijnä yhläkän wilppi pitänyt ole
man/N'jn ettei Iwtlal olisit taitanee lsplä sijhen asian
parembia/soweliambia ia wijsambia miehiä»

että ft asia sltaswrembl ia col kiambi näkyisi olewan/ ioea
nijn montlda swrildaHerroilda ia lorkiastaOppcneilda/
wijsailda michildä oli päätetty ia sulittlu/ia nämät Pa<»pil!la iewiltlil heiltä ulgosiähctclyt/eltä sekä Johannes
iye/että mss eaicki mwt piti näkemän <a tietämän / ettei
tämä ollut lasien neuwo/elicka wähä as,a: Waan swn
ia eorkia/iohonga heidän lviscans heitä waadei.

n.

HK«». F.
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/^VVI»^IS. 85
111. Asian haara on Ala Pelsonasta kenen lpgö

Maolitlahetttyl: z«
Tämä on lohannexen

Mttae lähetit papit ia Lewitat kysymän Mnelle. /

111.

<

LäsäEuangelista osoita cuca se on ionga lpgöhe
owat lähettänet: nimittäin lohannes/Castaian Zacha,
sianpoian lygs/ioea Jumalankästyn iälken silloin eor,
wisa sarnaisi ia east, Jordanin wirdasa: losa lerusale,
min caupungi/loeo ludea / ia.caicki ne maacunnat iotta
olit Jordanin wirdan tpksnä/annoit heitäns eastaiatunnustit heidän syndins. Ia P. Mar<us sano: Että
Johannes oli lorwesa/casii ia saarnaisi parannoxen ta-
sieltä/ syndem andexi saamisesi/ ia hänen tpgöns käwi/
ioeoludeanmaacunda/iane Jerusalemista / ia annoit
heitans lasta Jordanin wirdasa/eusa he mss tunnustitheidän syndins. Ia p. JohannesCasiaia oli silloin y-
li ewluisa mies/ionga sanoma käwi ylitze monen maa?
Wnan/ia pidettin eaikilda sivresa eunniasa/ Sekä ha,
nm wireans että hänen pyhän elämäns tähden.Mwtoin
eij olisi Iwttat näin swriä miehiä lähettänyet hänen ly/
go'ns: Sillä ios hän olisi ollut ioeu Pappi t
olisit he taitanet läheltä hänen peräne/ia anda händä
nouta heidän tygönsä.

IV. Hmbi sijlä systä/mmgä lähden he owalnä,
<N<il lähettänet Johannien tygö.

3a hekysyit hänelle cma sinä olets
sanat ia heidän kpsymisens osoltasen: M>>

lä warten he olit malcan lähetetyt: Limittäin sentäh<>
den/etlä he tahdoit tietä / mitä mies Johannes oli / ioea

lV.
"""""
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itzens muista papusta oli eroittanul/saainaisi lötweja/ia
casti Jordanin wirdasa. Ia caicki mmil hänen lygone/ia
annoit heidäns casta: ia pidit hänen sivresa tunmasa.
»Sentahden he tahdoit tietä hoidan wireans puolesta/eu/
ea hän oli/ia lähetit hänen tygsns Papit ia <lewitit ky,
symän hänelle fijlä. Ia olit andaneet heille lahtalaiftn
käskyn/ninquin loeo texlistänähtäwä on: Ensistä / että
heidän piti ystäwälisestä händä puhutteleman. Sillä he
tiesit että Johannes oli wahwa ia luia hänen opisans / ia
eij ketäkän Männyt l Ia sentähden piti heidän ensistäystäwälisestä taritzeman Hänelle/Mcssiaxen eunniata/ ia
olit sijnä toiwofa ettei hänen pitänyt sitä pois hylkämän/
waan mielelläno wMnollaman: erinomaisesta sentäh<
den/elläcoeo Iwttan eansa/ia cansan wanhimmat/ hä>
nelle sm taritzit/ninquin he kpllä olisit suonet/että hän oli'
si stn wastan ottanut: Ia he olisit ottanet hänen heidän
CuninMms/ioea hechän olisi Romin onudesia päästä/
nyt. Mutta iollei hän sitä tahdoisi wastan vtta / Nljn piti
heidänsanoman Johanneille/iahänelle tietä andaman/
että ne iotca heidän olit matcan lähellänel tahdoit mwta
neuwo hänestä pila. Sentähdm että hän ilman heidäntghdvtauoiasuosiotans/otli sen rohkiuden hänen pääl/
lens/ia saarnaisi eorwesa »Vastan heidänoppiansa / ia
casti.

V. Astan ha,ara on nijnenkysymisestä iotca
telpl olit/mitä he owat kysynet lohanneMe. Ia pane/
wat mene» Wjs; kysymystä.

i. Kysymys, on se/Jos h.in oli Christus.la
waicka eijlEuHngeilstH-Masiäsitä Kirioita / että he"o,
Vat lohanmpn wastam sen o->

V.

l.

M

86 IV. 3u»«UNI'4l



solta/euja hän sano: En ole ,ninä Chnstus. Että bei<
dän kpsymisens sen päälle onkäynee ensisiä ia erinomai«
sefwlaHCrra Chrisius itze sen todista sanodemTe lä«
Hecitte lohannexen tpg<s ia hän todisti totuden:,
lvuttaenminä ota todistostainhimisildä/ «vaan
fen minä sanon/senpäälte/ettäteauwaxi tulisitta.Vän oli.pxi palawainen ia paistawainen wal-
keus/ia re tahdoitta hetkexi iloita hänen walkeu,
desans. Ia he swrcsti sijnä echttyit/ ettei he laitanel e<-
roittalohannes lasiajata Messiaxesia.

2. Kysymys on se: Olecco sijnä Elias s Nm,

!/c>ö./.

2.
quin he tahdoisit sano/oleleo sinä se Elias Thcsbilao/io,
eamuinenAchabinaicanseli/iaeapoi ne Baalin Pro,
Helat/ia tulisen wagnun cansa oteltin ylss laiwasm:
Sillä he olit sijnä lulosa/,ttä Elias Prophetan piti tu-
leman ennen wijmeisiäpaiwä: Ninquin mss Pawin io/
Ncko wielci nyt owalsijnä lulosa.

3. Kysymys on / Olerco Mpxi pt-opheta/
seon/oletto sinäioeunijstä wanhoista Prophctaisia/ iolF
uwanhasa Testamentisä owat ollel/eu>n on Esaias/
Jeremias/G)echiel/ Daniel/ Osias /Amos/ eli
j«u mw Prophetaisia/iotca owat ylss nosnet cuolluisia.

4. Kysymys / ionga he hänen ettens panemat on
Mä:

Mikä M sinä olet r että me wastauxen
aunaisime niEe/iotla mwän lähetit / mitäs

, sanos »tzesiäs.
Cuin he tahdoisit sano: Costa ett finä ole Christus/

etkäElias/eli iocu Prophetaista/ mikä sijsfinä olet/pitä
sinun tuitengin tenäpän sanoman /mikä sinä olet / en-

3^

4-

nen
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nen cuin sinä meistä pääset/eli lwtettos lapset olewan edes
säs.

5. Kysymys on:
Mixi stnH sijs caftat/ cosca ett sinäole

Khrlstus/etkä sltas eli iocuPropheeaifta
Zäsäherupewathändälowilla sanoilla puhutte

leman/ia fysywät hänelle/mixihän sijs casta/ ninquin
he tahdoisit sano: Meidän HErrat iotta meitä owol
malcan lähettänet/swresta ihmettelewäl/ellä sinä olatsen whkiuden päälles/ia ilman heidän lahdolans ia lie<
dolans saarnat läsäcorwesa/iatastatcaickia/iatahllx
wat tittä/ kenen käskyn iälken sinä sen teet / ia euea sinnlllsen woiman ia wallan on andanut. Sijs anna cohlo
meille wastaus sen päälle/ionga iälken he taitamat
ojenpg ia laitta.

5-

I.

OpetMet ensimäisesia
Osasta.

erehtyä ia määrin mennä/lrmonlai/
scsta silloin eosea he unhottawat JumalanW'

hän sanan /ia eij sila jeura: loca culcengin on nin-
quin xxi lphty meidän ialcain edesä: Ninquin meil^
le on t<zsä esimercki Iwltaisa/plimmaisisä Papeisa ia ki,

olit eansan opeltaiat / euinga swrtjli
he omat sijnäwärin mennet/että he pidit Johannes ea/
stazan Messlaxeu edestä ia tarchil hänelle sen lunnian/oli,
sitmosottanethändä wastan /ia lundenet Messias,/
toihan o!lslichlcliltt. Sillähceatzoithänen utconaiscn

lswa.
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! «owan elämä kerrans päälle / mamin cuin Jumalan ja?
«an päälle. Ia ios he olisit lukenct Prophttain tirioi»
luMmitä he olit Mejslaxcsia kinoitlanet ia cnnustantt/
ia nijstä waarin ottanet/mjn eij he olisi tullet sijhen erhcs
lyxen. Sillä nijn oli ennustettu Jacob Pamarchalda:'
Että MessaM pili syndymän ludan sucucunnasta:
Multa Johannes oli syndynyt 4ewin sucucunnasia.
Mn mös Prophcta / oli ennustanut: Että
Messiaxen piti syndymän Belhlehemisä: Multa
Hannes oli syndynyt lerusalemisa laicka sijnä caupungw
lleblVn.Samallamuoto oli mss Esaias Prsphela ent
nustanut: Että Mejsiaxen piti syndymän yhdcstä Neit,
zcstä: mutta Johannes oli syndynyt yhdestä wanhasia
waimssta Elizabctistä/lacharian lmänästä. los he olij

silnäitä wisumin tutkistellet ia nMmsä pannet/ uijn ne
olisit kyllä osoltanet/ eroiluxen Mejfiaxen ia Johanna
lm wälillc: Ia eij he olisi stjnä nijn swresii erhettynyet/
«uin he tegit: eikä olisi tarincel Johanneille sitä lunnia,
la/min MesslaM tule. Nljn se wielä nyt tapattu / että
wsca inhimiset eij tutkistele Jumalan sana / eikä sitä sy,
dämens päälle pane/mutta catzowal ulconalstn muodon
lMn/nljnsijtäseura/taickein swrin willitys. Jäsen,
lahden eij pldä yhdengäncatzoman ulconalstn muodon
Mn)Mutta seuraman Jumalansana: Sillä ulconai?
nmmuotota,tapimonba"pettä/ mutta Jumalan pyhs
sana e,j ketakän pela/waanpitä inhimisen totuden tiellä.!

! s>n

1//l'cö.

F/2.,".

11. Hpeme/että tämän mailman ysiäwys eij sle
pysywäinen eli leisowainen/mutta onwaan waha)ci het/s

hänen mielens ial
tähdonsiälkci.WaanioUeihän sits«ge/mjn eaicti y«

2.

M stäwys!
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siawys on uleona. laistafwrlMblysiawye oli enncn/
sitä swrembi wiha ia waino ialkm stllwpi. Ninquin
meille on esimerkki tasa Euangcllumis3/Iwllaisa ia can,
san wanhimisa/Papeissa / iotea Johannes
tastaianystäwänäns pidit/ia suloisesta hänen cansans
puhuit/sillä toiwolla/etlä hänen Pitt ottaman sen eun,
nian wastan/ionga he hänelle taritzil iapäästämän HM
Romin Keisarin oriudesia. Multa sljtte losca he ytnärsit/
elleihän tahtonut olla heidän mielens iälken: Nijn laicki
ysiäwys pois oli/ia kändyi swrexi wihaxi ia wainoxi:la
rupeisileowlUa sanoilla händä puhutteleman. Nljnmse
Balach Moabilerein Cuningas teki Bilcamin eansa:Cl<
tä losca Israelin cansa HErran käskyn iälken tulit hä<
nen maalundans / annoi hän Bileamin lutzu hänen ty-
gsns / puhutteli händä suloisista /ia käsii hänen kiroilla
Israelin cansa / ia lupais hänelle swmlahiat sen
sia/ Mutta ellei hän tahtonut sitä tehdä/ Sillä el,
tä HERRA oli hänen kieldänvt/ ellei hänen pitänyt
heitä kiroileman: Nijn hän' »ihastut hänen päällens
sangen swresia/lsi käsiäns yhteen/ ia sanoi: QAnä olen
eutzunut sinun tänne/ että sinun piti riroileman
»ninun wihamiehiän/ia sinä olet colme kerra hy,
wästisiugnanutheitck. Minä tahdoin tehdä sinul/
le cunniata/waan Jumala on stn cunnian sinulda
pois estänyt. Samallamuolo Cuningas HeroKee
on tehnyt Johannes Castaian eansa. Ensistä oli hän hä-
nen ysiäwäns ia piti palio hänestä/Multa sijlle lvfta
hänrangaisi ia nuhteli händä synnin lähden/nijn hän wv
hasiuilohannexm päälle ia pam hänen lolnijn/« wij,
mein annoi leieata hänen caolans. Nijnseama tapattuz
Sillä tämä mailma eij «ahdo lwgg rangaistusta/t,ka

//»».»H.
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kärsiäelläiocuhendä nuhtele eli rangaise: Mutta tahtooman haluns iälken elä.

II l. Opeme/ellä tämä mailma enämin etzi Her,rasa Chrisiuxesa mailmalista ia calowatsia tawaroita/
lllin hengelisiä ia taiwalisia lahioia. Ninquin Iwllat le,
gil/lähctltlohannexen tygs/ että hänen piti
ia wapallaman heitä Romin Keisarin wallan alda/ia
saattaman heille sen endisen Vapauden: Ia taicki olit sije'
nä toiwosa/eltä hänen pill oleman Msslaxen/ia lulewan
heidän Cuningaxens. stijn mSs secansa tek,/ iottaChri/stus oli ruockinut ia rawmnut eorwesa widellä ohraisellaleiwällä ia lahdella ealalla ia etzeit Händä/Ninquin Her/
ra Chrisius sanoi heille: Te etzittä minua eij se»tät>
den/ että te oletta nähnet tunnusmerkin: mutta
sencähden/ että teoletta fpsnet leipck/ia tullet ra/
wituxi. Samallamuotomss HTrranChristien ope-
lustapset owal lehnel/heolit sijnä toiwosa / että Chrisiu,
M piti oleman yhden.mailmaisen Cuningan/ioeapit,
hallilzeman läsä mailmalisella muoto/ia tekemän heitä
swchi Herroi)ci ynnä hänen eansans. nc eaxi!opetustasia iotta menit Emauxen jm itze tunnustit/sano-
den: lVelwlime hänen olewan sen joca Israelin
piti lunastaman. s?ijn wielä nyt on monda / iotta etzi,
wät HLrrasa Chrisiuzresa ia hänen Euangeliumisano
hyiviäpäiwiä/rickaullaialawarata. Ia nijn cauwan
he owat oikiatChrlstityeeuin mysdenkäypi: multa cos,
lawastoinkäymisye tule/nijn hc luopuat pois ia swltm
vat häneen ia hänen sanaans : Mutta eij neoleoikial
Christllyt iotta etziwat sttHealowaista ia sen iälken snso,
wal/ioea cuitengin eij Ninquin HErra

7-b.,.

s«c.H^
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32 IV. Lulll^u^^^i
92 Chrlsil» sano: SAts se autta I«zhimisen / ios hän

woittapicocomailman/iacmtengin säapi n?a,
hingon hänen Itlengelläns.

IV. Opeme/ cuinga lämckn mailman inhimiset
tailawal heidän pahan ia mprkyllifen asians kaunistella/
ia makiain sanain cansa ldes luolta/stiipaälie ellähc ne y»
Mrfaiftt sttaparemin saisit wictellä/ia sijtte wihaisten
ia eowain sanain eansa kaimat hcidan paallcns: Ainquin
Sprach sano: kslick anda hywat sa/
nat/ia wKlttta hcknens swsesti siinm edescks / ia la>
ittä hänens ystckwälzsestä/taita mssitkiäia kpne-
lcitäwodatetta: mutta sydämesäns hän aiattele
cuinga han saisi cukista sinun cuoppaan/ Ia ios
hän säapi tilan/niin eli hän laiva kpllänsä saada sis
nun werestäs / ia ios iocu tahto sinun tehdä rva<»
hingota/nijn HFn on se ensimämen/ia on auttava
inans sinua ia lpckä sinun mahan tapaturmasta:
idän wändele pätäns ia naurspi piwonsa ia pilcka!
simm w lpäpi pckäns ples: ?lutarckuB Kinoitta!
>)hdl,sia Ruchlinasta ionga ninli oll>

hänon sanonut: übipellis
n«t; allumenäH eK se on / (osca
eij ketun nahca täxdp / nijn pitck ialopeuran nahca!
pMleotertaman.Senpäalle meille on esimetcki täsä!
Euangcliumift/euinga nämä Papit la 4ewilit mW i
Msiftfia ia makeilla sanoilla puhuttelit Johannesta/ia
tahdoit Vietellähändä ftn eanfa: Mutta fljtttlosta hän
lij tahtonul tehdä heidän »nielens ialkin/ nijnhe cobta wi-
hasiail/ia händä cowin puhuttelit. Nijn mss se lu,
malaloin Cam teki hänen wcliens/sen wanhurscan Abe/

6«?.^«
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lin eansa/han puhutteli hända makeilla sanoilla ensisiä
ia sijtte wijmcin lsij hänen tuoliani. Samallamuolomss
Saul teki Davidin cansa / puhutteli händä suloisesta/ia
annoi hänen tyllarens hänelle waimofi/mutla sydämen
sasli myrckp/wiha iawnino/stllahan sentautta eyei li/
la/että Philisteril hänen olisit lyönet euolia)ci. Ia näin
inös loab teki Amasan eansa/puhulteli hända ysiäwä/
Mä ia teestcli haneno/cuin hän olisi hänen tahtonut sw-
lä anda/ia pisti hänen sillä hawaUa mittalla/ia tapoi häe
»en. Iwdas Iscarioth eosea hän tuli HErranChristu-
«n tpgs pettämän händä/lcrwetli/ ia annoi hänen
P petti hänen Mcstarins: Nijn tapatlu wielä nyt mail-
lnasa/tttä smlaltaisen swn andamisen cansa moni pe-
ltltan.

t.s<»»Kl«!.

ls<,M,z,

Hs««i.zs,

soitten kappale.
ensimäises Kappalesa te cwlltta

iaKwitain kysymisestä: «3äsä toistsa le
cwlla Johannien wastauxesia/ ia on tasa

Cappalesa eolminaistt asiat.
I. On sijlä wastauxesia luin Johannes annoi heil-

le/iola onkahtalainen. Ensisiä hän todista hänestä itze«!
<läns:Sitälikin HErrasta Christiestä. Nijn
euin ensimäisen wastauxen tule / kieldä hän / ettei hän ole
Christus.

Ia hän todisti ia elj kieldänyt/la hän to -

distienolemlnäShristus.
Johannes «ulkisesta sen kieldä pappein ia Kun-

tain edesä.

l.

i.Et-M i,j
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I. i. Ettei hän ollulChlisilltz eli Messias: NmaM
hän tahdoifi sano: Te tulette minun lygsm / ia tahdolla

cansa/itlei «ole
oikein lukenetprophetain kirioituxla/eika nijtä oikein pm-
märdä. Silläen minä ole se/ engä ole mahdvlinen sila
swrta iacorkiata wirea minun paaUeni ottaman / oilonse taulana minusta/että minä sm eunnian wastan otan.
Tämän wasiauxen/Euangelisiatäsä ylisiä ia eutzu sm
lodistoxe)ci/ia sano läsä la)ciklrla.

Ia hän todW/ta todisti is eij kleldänyt.
2. Hän kielda/ellci hän ollutElias/ ia sen hän le,

ki sentähden/ettei han tahtonut wahvista heila heidtln
wäärän lwlonsa. Silla he lwlit hänen olewan sen Pro,

Elian Hhesbitan/loea oli Test,mk<
lisä Achabin aicana/ninquin caickilwttatoli
fijnä l»l sa / että Elian piti tuleman ennen wijmHH

Prophelaoli ennu,
stÄw'? > cusa Jumala itze sano; (atzo minä tahdon
lGerrck teille senprophetan Kllan ennen cuin si
swri ia cauhia OKrran päiwF tule. Multa stjnä
han eij ymmärrä silä Prophetat Elias Theebitat/ mul,
ta Johannes lastaian: Ninquin meidän HErra Chri»stus sen todista p. MatthVuxen tykönä sonoden: Caw
ki pwphecat owar propheteranet lohannexenasti. Ic, ios le tahdolle ymmärtä/hän on se Elias iola
piti tuleman. Ia toists paicas sano hän: Alias on io
cu!luc/ia eil he händä tundeneet/mutta teit hänen
micH herahdoit. Nijnpitämssinhimisen PoiandeildäräsNlnHn:Allloin pmmcktsir Opetustasi/
set/että hän ftnoi heille lohannexesta. Nijn mss

2.

H/<i.4. !
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Engeli Gabriel oli hänestä ennustanut/että hänen piti
käymän HErran Christuxen edellä Elian tzlngssä ia
wolmasa. Ia sentähden olisi Johannes Castaja l.uken oi<
kmden eanja taitanut tunnusta/että hän oli Elias: mut-
ta cij hän tahtonut/heidän wäärän lwlonsa tähdcn.

3. Kerran hän kielsi/ettei hän ollutPropheta/ni<"
mittäin/sentallainen Propheta tuin he lwlit/että ioeunij-
siä »vanhoista Prophetaista piti ylssnosnen euolluista:"
Ia lohannexen piti yhden heistä oleman. Sen hän tä/
fä kiildä/tltei hän ollut ioeu nijstä. Ia cuitengin oli hän
Prophela/ia wielä swrembi cuin ioeu Propheta.
quin Christus itze todista P. MatlhXuxen lyksnel/sano/
dm: Totisesta minck sanon teille/Tämä ombi sw,
»embi cuin Propheta: Ninquin le mennen Sunnun,
l«ma cwlitte. Ia hänen Isane Zacharias oli ennustanut
hanesiä/sanoden: Ia tämä pllttipicck cut.mttamansen piimäisen prophetaxi: sillä sinun pitc eäxmän
HLrrancastron «valmistanmn hänen
täns.

3.

4« Kerran hän todista häncstäns/ ia anda tleeä mi,
kähän oli/lusa hän sano:

Minä olen hwtawainen säni corwesa.
Zäsä Johannes tunnusta: Sttähän oli pxi hw-

tawainen ätlni:Nlnquin hän tahdoisi sano: Että le
Nyt tahdotta tietä mikä minä olen : nijn en tahdo minä
tlildä jltäsalata/mutta tunnustan sen iulkisesta,/ että Ml>
näolen yxihwtawamenääni/iotahwdan ia saarnan
iujkisesia corwesa/ia osotta P. Johannes hänen wireane
olewa.' cahtalaisen:

Enstmäinen on/että hän saarna iakäfte «valmista

4.

HEr-'
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HErran Mta sanoden: N)a!mistacat 23l3rran «e,
tä/se on/ sitäwarlen olen minälähttelty/etlä manamaan
caickla paraonoxen. Ia wetä tähän sisälle todistoren
saiasta prophetasta/ioea hänestä oli ennustanut sanoden:

hwcawalnen ääni corwesa / walmistacat
HErran tiecä.)a osotta täsä/että hän on se sama tzw,
laWainenääni/iosta Propheta oli ennustanut.

Zsinen on! Että hän easta/msa hän sano! A)inä
c<zftan wedelkl. Cuin hän tahdois, sano: ElMle sit<l
Nl,n sivresta ihmetelkö / Silla en minä mltäkan itzefläni
tege/waan minä olenyxi palwelia/ ioea tcgen HErran
käffyn iälken/ioca minun on käskenyt lasta/en min<i mss
sljhm casten yhtäkän wolma taida anda l mutta ainoa/
sta lastan kädelläni/ninquin yxi palwelia: Mutta y)li
loinen on se ioea siihen wotman anda/että se caste tule w,
hm svndymän pcsoxi.

11. «On lohannexen lodifios HErrasia Ctzristu/
xesta/ia edcspane täsä eahtalaiset asiat.

l. Hän osotta kenm käskyn lälken hän casti.
Mutia se teidän testellän selso iom ettel

ee tunne.

H5.4«.

2. '

11.

I.

Cuin hän tahdois sano: Jos le tahdolla tletä kenen
käffyn iälken ia woimallammälastan/nim ststiss tci/
dänkcstellän/se on/hän sn io syndynyt mailman/ianyt
asypi teidän seasan / saarna ia teke tunnusmerMä/ioca
on Christus se ulgostuwattu M wla eij te tunne/
hän on käj?enyl minun lasta/ >a hän on HEna/waan
minä olen hänen palwelians/lvca käyn hänen ldllläns!
Minä cgstan widellä ulconaisella muodolla / mutta han
c>zsta sisaUiicUF.

2.PU»
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2. Puhu hän HErran Christuxen Petsonasia.Isca m nun iälken mlepi / «oca mös om-

hl minun edelläni ollut/longa kengän rchmol
en ole minäkelwollinen pääftämckn.

Ia attda «äinein sanain cansa tittä/eltel HCera
Alistus on sekä Jomala ia inhimmen / m sano että han
lumaludcniuonons puolesta on ollut hänen chelläns:
Wulta mHimlstn luonons puolesta / tullut Hänen iäl,
iens/Sittä hän oli sijtte syndynyttuin hän.Ia ombi ru,
wennut sijlte saarnaman euin han. Ig nsyrytta P.Io-
Hannes tzanens ia sano/hän on nijn swri ia eorkiä HEr/
La/etten minH ole kclwolinen patistaman hänen kengälle
rihiyoia l Sillä hän on Jumalan ainoa poiea/ ia on tule
D inhimisexi meidän laWm.

ll I. «On stjla paicasia cufa tämä on lappcmunut.
Mmä tapamltBechabaras/Mä puo-

len JordanincusaDhgnnes caftol.

2.

111.

Uämän eansa Euangelista tahto watzuista sen
de)ci/M!lähän läsH kirioitti sen paiean eansa / eusaston
lapattunut. Bcthabara on nijn palion eum waiellUK
paicka/eusia inhimiset waeisit/sillä sijtä pckeasta Väki
waclsi ylitze Jordanin wirdan: Ia oli Jerusalemista ne/
iia penillilma itäänpäin.la täja samasa paicasa/nimil-
tain/Mttzabarasa Johannes on saarnanuliaeastanut
yhdesHfVresa maantiesä/eusta eaickinainen eansa waelsi/
että eaicki piti tuleman hänen saarnans lautta Jumalan
taicklViildian tundon. Ia tästä paicasta Israelin tansa
oli yliyt käynet Issvan aieana.la HErran Papil iot,
la Archia lannott owal sijnä seisonet.

/,H.
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Opetnxet toisesta Sappalesia.
l. toisesta Sappalefta/ ettäO^H^meidän pltli totudcn tunnustaman / ia eij sitä

l, kieldämän/eikä wiipisielemän sinne ia lanne:
Ennomaiftsia cosca meille kysytän meidän opisiam iauft
'cosiamM.Ninquin P.Pelari sanol Olcat aina rval/
mic n?astaman iocaista ioca teille jotakin
hen coiwon ioca teissä ombi. Silla ninquin
lilnuz sano : Kab-nc iläem inregramj

creclunc nan conKcentur,seon:KH heillä o«
le oMaia cäpdelmenrvsco/iotcaeij tunnusta M
mttä he uscowat. Ia yxi toinen kircon opeltaia l?ul>
Zentiuz nimeldä jano:()m 56em suam non
lencur.Mi nczant eZm: seon:loca eis tahdo WN»
nusta hänen usconsa hänkieloä sen. Tämän päälle
on meille täsä Euangeliumisa yxi merkillinen esimerckip. Johannes castaiasa/ioca tunnusti loluden/coscaPa/'
pit ia <lcwitil iotta Iwltat olit lähettänet hänen lygsns,
kysymän hänelle ios hän oli Chrisius sla sansi en ole
minä Ch.«isius/eikä Elias eli Propheta. Mjn on mös
Daniel Propheta tehnyt/silloin cosca l)Hlius Cuniw
gas hänen Raadins neuvon ialken/annoi sen kästpn ul«
gsssäydä/ellei yxifan lolmcn kymmenen päiwän sisällä
pitänyt rucoiicNan/11l iotacula anoman Inhimisilda eli
lumalalda/mutla ainoasta/ ia ioca sen ks>
j?ynylchekäwi/se piti heittttämän Jalopeurain eteen»
Iacosca Daniel sen ymmärsi/meni hän huonesens ia a/
wajsi ackunal hänen macaus cammiosans että caicki piti
mäkemän:.lasijnälangeisicolmckertapäiwäsä polwit^

1.

5.

len,
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lenfaM<oili ylisti ia kijttl lumalatansninquin hän aina
cnmngin oli tehnyt. Nijn tulit ne ioeea Cuningan sm nm«
Vonolitandanet/ialo'psit Danielin rucoilemaHa/ ia mc-
nit eohla Cuningan tygs hänelle sen. Ia Ganiel
sentähden heitettin Jalopeurain luolan: Multa luma/
la lukitzi ia sulki Jalopeurain Zwnkijnni/ettei he tailanet!
hända wahingoila: Ia Cuningas annoi olta hänen lK!-<
da ulgos ia ne iolca Danielin päälle olit eandantt/heittt-
lin sijhen saman luolan/ia ennen euinHe pohian tulit / otit
Jalopeurat ia ricki räwäisit heidän lwnsa- Ia olis
niel kyllä taitanut sala itzMns rucoilla/waan cijhän

! tahtonut tehdä sitä: Mutta julkisesta rueoili / ia awaisi
alkunat/lttataicki piti sen näkemän/eikö yhläkän wahins

colme Danien.
lin eumpanil/Sidrach/ Misach ia Abednego legit/silloin
losta Cuningas Nebucadnesar/annoiplss rakmda phF
dm cullalun tuwan/iakal?i että caicki piti maahan lanF
geman ia eumartaman sitä / ia ioea eij sitä tehdä tahto/

! nut/se piti heitettämän luliseewgnijn.la eosca eaicki can,»

sa mahan langeisit iacumarsit sitä mwa/Nljn nämä col,
me miestä eij tahtonet mahan langeta eikä cumarea sila/

, Nijn monilahdat Caldean miehet eohla sanoit sen Cllniw
galle/iacannoit heidän päällens. stijn Cuningas puhui
towasti sentähden nainen tolmen miehen tygs: Ia kaj?i
wielä nyt mahan langeta ia cumarla sitä cuwa/eaicka
heidän piti heltettämän tuliseen wgnijn: Nijn he wastaisii
ia sanoit/sen sinä mahdat lietä Cuningas/ eltci melahpp
sinun lumalalascunnioiila/engs mss eumarta sila eu>
wa ionga sinä olet andanut ylsb rakenda. Nijn Cunin/

! gas sangen wihasiui/ ia kästl tehdä ugnin seitzemcn kerta
<

M». 5.

N lj pala,
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palawammafi cuin essen/ iaannoi heidän heittä fijhen si«
sälle: Mutta Jumala heitä waritli/lttei Mli heidän
mitäkän wahingola tehnyt. He olisit mös taitanet
stellä ninquin he olisitrutoillet/waan eij tahtonet Ia oft,
til heidän wahwudenja kittsau)ren aicana/ia tunnustit heif
dän uscsnsa. Näinen P. miesten esimcrckiä pitä eaickli»

tunnustaman toluden/eikä sitä iongun syyn
tähden kieldäman.Sillck näin HErra Christus itze sano:
Joenminunkieldä inhimisten edesä/sen minä kiel,
lan minun taiwalisen Isäni edesä: Mutta ioca
minun tunnusta inhimisteN
don tunnusta minun taiwalisenIsckni evesck.

! M<ie^,loi

2.

»»»» !

li. Hpeme / ettei yxikän pidä hänesiäns enämbi
eikä swrembata cunniata hänellens ottaman/

hänen mk. Mutta että itzeeukin hänesiäns pitä eoh,
tulisesta/ninquinP. Pawali sano: Minä manaan is/sen armon cautta/cuin minulle on annettu/
ettei pxikän hänestäns enämdi pidä / cuin hänen
cule pitä: muttapicäkän itzsstäns nijn palio cuin
cohtuuson/ sen iälken cuin Jumala itzecullakin
onulgosiacanut wscon mitan. Nijn hän mosEo/
rintherein lygs sano: Näitä minä olenrackat weliet
ulgos toimittanut minun ia Apollon päälle / tei-
däntähten/että te mahdaisitta meistäoppia ettei
pxikän hänestäns pidä enemdi cuin npt kirioitettu
on/ettei te coreilisi toinen toistan «vastan iongun
tähden: Sillä cuca on sinun edespannut/ralcka
mitäsinulla on iota sinä eij ole saanuts Jos sinä
oletsin saanut mixistä sinäkerscat/ninquln sinä eij
olisi sitä saanut s Tämän päälle on meille esimercki p.

4.

lo<-
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DVI dl 1° 18. 10l
Cästaia,a/lola nj pitänyt hanestänspa!io/ci/

jtli ottanut hänellens jwi embata cunttiata/euin hänen lu'
li.la/losea Iwttal talchit haneliesen lunniantuin Meft
siaxelle luli/eij hän ottanut sitä wasian/mutta kicisi ia l>
«oi/en ole minä Chrisius.vAjn mss Paulus ia
has teit losea cansa tahdoit tehdä heille uffria sanoden z
lkttä Jumalat olit alas tulleet heidän tpgöns/
Inhimisen muodoja. N«jn eij he tahtonet sitä kärsiä/
«ikä otta sitä cunnialawasian: Mutta selväisit heidän
!»satttns/ia iuoxit ulgos cansan sccaä hwsil ia sanoit:Te
!niiehet misi tetätä teette/me oleme mss cuole,
!lvaiset lnhimiset/ninczuin tekin/ia ilmoitaMe teil,
leleualiseliuml/että teidän pitF teicckn tcknbä-
Hän elckwckn Jumalan txgs: Samallamuolo sans
inss P.Pavali Connltzerein tvgs itzestäns: Oh ppkän
mahdaminua pltä swtsmbana/cuinhcln nnnb nck
ti eli cwli minusta. Tämän tällainen nelyrys pitä
chman talkilla inhimisillä/ että he tttndewat heidän
heickoudeNS / la lij pidä itzens swrembana lttin he o,
N>at. Sillä NinaZin sano isi vcl
unillz 6iei peccata in memcltiam revoc« kacile
ttiKaz 6etuittiB. Bicut pavo j übi
peclei luc»s äänioäuln turpez contustut > luper-
biam itscim ösniittiti Bic inäjgntllli lö
catOlum luomtn soe6es conliöetans
supetbiam 6eponee.Se on: Ic)tz me waiwon
den pätevän spnnic mieleem iohdarame / nijn me
sulgat nopiasta ataspäästäme.NiVH,in pxi coria
Xlkin cucoi eosca hckn hänen rumain lal-
c«insp<l<llle/ntjn hän cohta lpspi s,jvet/ioista hän

N iy coreU
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3.
"Verbi eFe

il» Oe«»

i.?»»-.;.

Ht«tti 10,

«.o,^s^

coreili/mahan: Nyn iocainencosta häncatzo HFj
nen synoins sastaisuden päälle että hän on
kslrotoln/iacoreuoen poispane.
, 111. Että lohannes sano: H)inä castan we,
dsllä Dameopeme/että Jumalan sanan palVeliat/ia
saarnamiehet/owatuleonaistl wälieappalcet/iotca lu,
malan sanan ulgospuhuwat ia saarnawat fekaSacw!
menlil ulgsjlacawat / Christuxen sädyn iiilken. Ia eijh<
milakan mwta taida tehdä/eikä siihen woima anda/ sillä
heowat waivon ulconaiftt palwelial/ ia Jumala on se
itze/iocasijhenanda caswon ia woiman että se hedelmän
leke: Ninquin P. Pawali sano: lVinck olen istuttn,

anoanut.Nijn eij ole se mitäkön ioca istutta/eikä
silocacasta/ mutta Jumala ioca casvon anda>
Sentahdenynwanhakireon opetus Isa

lainawat Jumalalle h<i<
dän swnsa/kielensä/ia kateusa/zoseahesaarnawat/ripil/
lciwät ia Satrameniilulgofiatawal. Ia HErraCht>>
stus itze sano p,M.«eh3?uxen tyksnä: Eij te ole iotta
puhutta/mutta se on minun Isäni Vengi iocarei»
sä mos p. pawali sano: Me olemek«W-
iäiset (hnftuxensiasa/sillä Jumala mana n«t>
dän cauttan. Sen mss P. Johannestasa todista sa/
noden: lvinä olen pxi hwcawainen ääni corwesil
ia castan «vedellä/ anda sen eansa tietä/ että h.an on y<>
palwetia ia walilappale / ioca elj mwta taida tehoa euin,
hwta ia saarnata Jumalansana/iawedellä casiq,la la-
man caltaiset oVai taickl sanan palwcliat/ itzt lukin sen
lahian iälken/lUin hän on saanUt.

IVOp'e/



10 3sv. Hpcmc/ ttlä Chrisius lesus llj oli In»
himmen / mutta Mos lolincn Jumala/Jumalasta ijans,
la,ck<sesia syndpnyt/sillä Johannes tasa sano: lkctä
Ehsistus on ollut ennen
lan luonon puolista io ijamaickiststa: Tasia
Vrophela sano: Hänen ulgoffäpmisens on 01/
lut algustaia iiancaickisista. Nijn mös itze HE»ra
Chrisius sano P. lohannerm tykönä: lVinä olin I/

! jäntpkönä ennen cmn mailma oli. Ia toistsa paica,
sa jano hän: Gnnen cuin Abraham oli/olen minä.
Samallamuolo mo's sano JohannesEuangelisia: Al«
gusa 01l sana ia sana oli Jumalan cpksnä/ia lu/
mela oli se ftna/se sama oli Jumalan tykönä/sen
«utta caic?i orvat tehoyc/ia ilman hclnetä / eij ole
micäkän tchtp. Multa että HErra Chrisius on mös
lolinmlnhimtnm/osolla P. Johannes täsä sen cansa
Mhän tulleen hänen jälkene/ia syndp?
Wmailman/fijttcluinhansynnpi/ iasljtteasiui saarna
wircan/luin Johannesrupeisi saarnaman. Ia anda sen
s«llsa Chrlstuxesa on caxi luondo/
lumaludcn ia Inhimillnen luondo / ia euitengin eij eap
Chrisiufta waan pri/lumala ia Inhiminen. Tätä pila
meidän mielen paneman ia wahwisiaman sen cansa meis
dan useon/stlla sijna seiso eaicki meidän autuuden/että me
hänen oikein tunneme/nmquin HErra Chrisius itze sano
P.HHhaunenn tykönä: Tämä on se Hancaickinen

elämä/että he tundewatsinun ainoan toi
tsftn Inmalan/ ia iongas lähetit

lesi,xenChlistuxen°«.

1 4-

/»b. »7,

Euan-



GuanUliuminKmch-
taP. Lucas tolseswM

N tapami sijhen aican
Mpxt kDp ulZostäwj 'Oepsss'!
rilda että

WWW/ mailmapttk tveroMxt lastcttss'
man. Ua tämAweron

pli ensimämm/ia silloin tapatm costq
mus oli Maamies plieze Mpnan maatt. D
mmit jtzemkm caupunMtts andamssnhej'!
ösns arwfttä. HUn mss Joseph Gssltleasig
<Nazaretm caupunMaMs meni Gltheilgn/,
lawtdin caupunZijn/ ioca cutzutan Brch
lchem/stlläetts hän olt ZMdjn huonesig
fmpMie/ettähän mss annaist jfzens <lrM

ts
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pHIWÄNÄ.
taMarian hänenkihlatun emändänscansa/
jocaolirascas.Nijntapatui heidän siellä 01-zlrsans/että synnyttämisenpäiw.ät tulit
tetyxi. Ia hän synnytti siloian hänen esicoi,
sens/iakääri hänen capaloijn ia lasti hänen
Gejmeen/silläetteiollut heille sija maiasa.
Iapaimenet olit samaspaickacunnasa wal-

Woden pellolla laumans ylitze / iotca war-
tioitzitpsllä heidän cariansa. Ia catzoSEr
ran EnZeli seisoi heidän tyksnäns/ ia SEr-
mnkirckaus heitä pmberins walMi/ ia peliä-
siyit swrella pelgolla.la sanvi heille EnZeli/älkättetepeliäcko/silläcatzo/minä ilmoitan
teille swren ilon ioca tulewa on caikellecaw
ftlle/Gillä ettätetlle ombi tenepänä syndy-
npt wapattaia/iocaombj DErra LÄristus
NawtdincaupunZtsa/iatämäon teille mer-
!M T>löydätte lapsen capaloijn kärityn/
ia panduna seimeen. Ia cohea oli EnMncmsa swri taiwaltsen sotawäen ioucko iotca
.kijtit Illmalata ia sanoit: Eunnia olcon lu-
lmalancorkiudes iaMaasarauha / ia mhimi-!siohpwätahto.

IaV
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Jasetapatui/ että Engelit heistä pois!
lexitkaiwaisen/ mj n puhuit ne paimenet ke-
stenens / käMmme haman Btthleheman/!
ia catzocam sttä asia iocatupatut/ ionga Der-
ra ilmoitti meille. Ia tulit Lijmhtaden/
ia lchditMarian ia Uoseph/pnnä lapsen caw
sa/iocatnacastseimesä/cosca he sijs sen näh»
npet olit/julMit he sensanoman / ioca heille
sanottu oli tästä Sapsesta. Ia caicki/iotca
sm cwlit/imchtelit nytä puheita cuin heille
sanottu oli paimenilöa. Mutta Mariakecki
caickinämät sanckt / tutkistellen hänen spdö
mesäus/ia paimenet palaisit/plistäin m cun»
nioittaijnlumalata caikista/cuin hecwlluet
NnähnMoljt/nmssM heille sanottu oli.

MWZ Ämän päiwän päälle me pidäme
Juhla/meidän HErran lefuxen Christu-
xcnsyndpmasiä/iLta tämän pailvän välille
on svndvnyt yhdtsiH Nlitztsia/ IMaw
Maalla Bethtthemin caupungisa. Ia on lä^

mä Juhla sangen swri ia corkia seka taiwaasa että maa/
ja/silla Jumala itze sijtä on saarnanul io Paradljsis ft/
nodm:Waimon Dmenpitäricki musertaman kälmen
Man. Käsiä mos P. Prophelal owal faarnauet laew

nustanct.Tata Cumngat ia ProWat/ia taicki pyhät

Se^^

intzi^
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inhilNisel owat loiwonltwanhaza Testamentisä. Zätä
Esaias Prophtta on swnsia odottanut sanoden: Tiuc,
kucatia laivat y«haldä iapilwetsataca
fcauta/ia maa aupecka ia anoaca cerwcyden/ cum
hän tahdoisi sano: H le taiwal andaeatalastulla sen loti-
sen Message mailman wapalta cl/ia tepilwtt lastecat a.
las se totinen wanhurstaus/iafma maa anna meille mei,
Mlerwlydcn.Tästä Mcssiaxen meidän HErranleo

syndymästä / iota laicki pyhät inhimiset wanhssa
Tcsiammtisä owat loiwonel ia odottanet/me nytt Vde-
sz Zestamentisä tänäpänä Juhla ia iälki muisto pidam/
me/ ia ninquin ne wanhasa Testammtisa owat sitä tule/
«aista Messiasta HCrraChristusta lesusia odottanet.
M me nytt Vdesa Testamentisä hänen syndvmästans
iloitzeme/mllisio pidäme ia kijtos wirltä weisamme/ sa-
noden t

H2. 4/.

OlekistettplesuChsift/
Cuinmiehuoen ocic Inhimisest/
Ia synnyit Neit?estä puhtast/
sttäspäHstäisirmeit cuscast.

Hämän päin n päälle on sana tullut Hä,
lttän päiwän päälle tapattunulfeswrisalaijusiosta
p. Pawali sano llk Jumalaon ilmoitettu liha-
sa/wanhurftautett nähtyEnseltildä/
stasnatm pacanoil. uscottumailmasa/ylssoted
tUcunniaan.loea sali ;s on nijn swri / ettei caicki
himistl maan päälle/« laicki Engelittaiwaas taiHa
M läydcksestä ulgos pl » luinga Jumala on tullut
Inhimisyi/ia cuinga neiz i synnyttänyt poian Mul»
ta «ston lansa Mlldän pila ,m Maisuden käsittämän / ia

~?7w,H,

O ij tie«'
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tittamän/ma st mnoan tähden on tapattunltt. N.nquin,
Esaias sano: Dxi Lapsi on meills spndpnyt/ m pxi!
pilti on meille annettu. Ia EnM sanoi paimenille.
Teille on spnopnyc wapattaiK/ioca onTDlLrra
Chsistlls Dawidmcaupungis. ?ujn me mös wc„!
samme ufton tunnustoxcs: loca meidän autuuden!
lähden alalastui taiwaasta. Ia iollei Chrisius olisi!
tullut mailmaan/nijn mecaicti olisimme ijancalctlW>
cadottlUt/ninquin tanäpaiwanä weisatan.

Jollei se lapsi olisi mailmaan tullu/
Nizn olisim caickicadotetUt ollu/
Iayancaickisesta cuollu.

Sentähden meidän tule iloila ia riemuita kijll<l/
den Jumalala suulla ia sydämellä wllsaten«

SU on meillä iloinen aica/
Ianemulinen Juhla/etc.

Nijn patio cuin laman pajwaisenEuangeliumm!
lule/Kirioitta P. «lucas sijna caiken ahkerudencansa/i
meidän HErran lesuxen Christuxen syndymisen Hljw!
rian/sangen wisusti/ia anda meille caicki asian haarat
tietä/ia osslta/eltä lama lapsi on st totinen Mssiae/io/!ftäProphelatolit ennustanet/ia iosa eaicki
owal täytetyt. Ninquin MseEngel, sen todista fanodcnl!Tcknäpän on teille syndpnpr wapattala/ ioca

(hristus Davidin kaupungisti.
Tama Euangelium yhttn sopi sen toisen uston

palen cansa/eusa me lunnustam ia sanomme: Me usconl
lesuxen Chnstuxen päälle /ioca on svndynyt
Neitzestälvanasta.

Ia on t«lsa EuangellUMisa eolme Cappaletta.
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I. Hn meidän Herran ipndymästa.
11. On Engelin saarnasta paimenitten tygs.
111. On paimenista totta menit Bethichemijn/

lspstt lapsen ninquin Engeli oli heille sanonut.

Bttsimämettkappale.
palio cuin tähän EnslmäisenKap-

MHpalmtule/HErran Christuxen spndymän Hi,
storian/edespane Euangelista sm t<isa Nellalla a-

sian haaralle.
l. SnsijtäaiaD eosta HErraChrisius on syn,

dpnpt.,
Ia se tapatui siihen alcan/että yxl tästy

ulgostäwlKttjarilda Auguftuxelda/ettck eaic-
kimailma pltimeroljsext lastetcaman

Mlnen sanain eattsa Euangelista osotta/eltä Her>
laChrifius on sidoin ia fijhen aiean syndynpl/cosea Keio
sarildaAugustuMa M kaffy ulgofiawt weronlaste>
nHsta.

. Ia tule meidän jwn wisusia waari otla Naisia eatz,
befla Keifarisia/lltälikin tck,
stck weronlastemlsesta/silla ncilnen sanain eansa EuanM
llita tahto tvöista/eltä lama lapsi ionga syndpmast hanlas» Kirioitta/on se totinen Mcssias.

l. Nijn pallo tuin tähän Keisasin tule/euhutanhän tasa Zoisella niimlla häneutzulan O-
lsans Oetavinrcn ialken/>oca oli nri

Cuuluisa Raadi HErra Romisa/mutta Augusturen
«>mi bänelle oli sijla annettu/ että han hylvin ia toimeli,

Ml»/,

O >ij sesi"
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sesta on hallinut/eaickl asiat hywm tolMlttanul/iamsndä
maaeunda iacansa Romare-n Rijkin ala woittanut stin<
quin Romin Keisarit wielä nyt sen nimen tahtowat pila.
Zämä on ollut se tomcn Keisari Romisa.
Silla ensimainen oli luliuz/ioca eij cauvan ollut
rin. Sentähden että hän lyötin tuoliani monicahdoilda
iotcahändäwastanitzens asetit. loinenga pämiehct olit
(HzlÄus iaLsucuz/mutta hänen eläisäns oli hän hänen
Sisarensa.6tlan poian hänett periliserens omistanut/
ioca mssluliuren euoleman iälken Keisarixi tuli hänen
fiaansa/ia hallitzi liki Cusikpmmendä wuotta: Sillahän
eij ollutenämbi euin cahdexan toistakymmendä wuotta
wanha cosea hän tuli Keisarin wircan/ia eosea hän oli 01/
lul Keisarin neliäkymmendä ia yhden wuoden / nijn Her,
ra Christus on syndynyt Bethlchemis. Zämän Keisarin
nime/loca on ollut yxipacana/ eij Euangelista nimitä lä«
sä Herran Christuren syndymanHistoriasa ilman syytä/
eikä m6s sentahden ainoasta/ että hän sen eansa tahlp
wahwista tämän Historian totuden/ninquin Historiain
Kirioitlaiat tckewät. Mutta yhden swreman ia corkemansyyn tähden/sillä sm eansa hän tahto osotta ia todista
Chrisiuxen olcwan sen lotisen Messmxen. Sentahden el,,
ta hän on syndynyt sillä aialla euinProphetat o!!t ennu>
siantt. Sillä Daniel propheta iocwsi sata wuotta en/,
nen oliPrspheteranut la ennustanut/etlä Christien piti
syndymän sen neliäncn ia wijmalsen Manarchian alla/j
Ninquin sijtä seiso Daniel Prophetan tykönä/ että Cu/
ningas Ncbueadmzar oli unefa nähnyt yhden sangen sn»
ren/ia eorkian eutpan/ionga pää oli cullasta/rinda ia kä-
sivarret Hopiasia/watza ia cupeet waffesta / sääret olit
raudasta/ialgatpMlltajn raudasta/puolltlain sawcsta.
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Tämän unen Oalml ulgojtoimitt! Jumalan
plsswaiistoxen lautta / ia annoi tietä / että Jumala sen
tansa tahdoi osolta ne mliä, Monarchia / iolca pili tule,
man EnsiMincn piti oleman Assyr Monarchia / ioca
sen Maisen pään «ansa nmkiltin. ToinenPersian Mo,
narchia/ioca sen hopialftn rinnan eansa merkittin. Col,

wafflsen wayan eansa merkillin. Ne-
Ms ia wljmcine Romiu Monarchia/ioia rauvaisen saa,
«n werra)li wedettin. Ia anda sijnä Daniel cohta lietä

, elleiChristuxen pitänyt syndpmän/nijnen colmen/nimit«
! MÄssyrian/Persian cli Gretan Monarchian aieana/
! multa sen netiänen / nimittäin /Romarin Monarchian
Ma/ia senlähden sano Propheta/että tämän Cuningan
Vallan aieana piti Jumalan taiwaast ylssrakendaman
yhden Cuningan Rijkin/ioca eij ikänäns pitänyt loppu-
man/ia hämn waldacundans elj pitänyt tuleman iongun
mun eansan tygs. Senpiti rickoman ia matzan lysmän
«icki nämä Monarchiat ia maldaeunnat/ multa sen piti
pysymän ijaneaickjstsia.Tämän GanielinProphetian ia
ennustaen päälle P. <lucas latzo täsä/eosea hän Keisarin

nimiltä/ia sen eansa todista/ettäHErra
! Chnsius on syndynyt sen neliänen/ nimittäin/Romarin
Monarchian ailana/nmquin Daniel oli Propheleranut.
!Ia io oli toinen MonarchiaeliKeisari Romi.
ft silloincoseaHErra Chrisiusfynnyi.

2. Olimss Jacob lnustanue/eltäChrisiu-
fipilä silloin syndymän mailmä/cosea Juutlan eansa lw
lit muucalaifen Keisarin ia HErran alla/ M nijn
s«noilaeobpal,iarcha/etlei walllca pitänyt pois otetta»
An Iwttailda siihen asti / euin Messias piti tuleman.
)a Patriarchan ennusioxen päälle P.

AN-



4ucas catzo/cozea han t«ftä 'ervniastemiftsta Kinoil-
ta/ ia anda lietä sen eansa/etta luuttan «ansa / olitMyin
tulleet muuealaisen HErran/n» .ttäin/AugustuM ia
Romarein wallan alla/ tosca synnyi
Buhlehemis/iola «nnoi heitä arwata ia werol!se)si lastia
ninquin hänen oma alamaisens. Siliä Kllsari
ttllsninquin Euangelista tasa Kirisittä. Annoi ulgol)
käyvä yhdsnkästpn/että caicki mailma/st on/itail,
ki ne maalunnat iolla ollthänen allans/ lvlnenga seasamss olit luuttan «ansa/piti arwattaman / sillä hän oli,
VäkäwinKeisari ig Monarcha/ionga alla oli kpmme,
nen Cuningan Rijki i nimittäin/ Sptla/Egyptin maa/

Saxan ma/ ia Engcland/nljneijcultmganlaitti mail-
ma stntahdän hänen allans ollut. Multa waiwon nä,
Mäl ylös nimitetyt maamnnal.

Ia sano Euangelisisi,
Että tämä weronlastelMs oli ensimäi-

nen ia tapami Moin/cosca k/lemuz oli Ml,
damies ylitze Syriam maan.

Ia waicka Pompejuz io ennen oli sekä Sprian ch
la ludean saattanut Romarin wallan ala/nijn luitmgm
eijluultat ennen arwatut/eika lasteMl. Wutt
ta tämä nyt 01l se enslmaincn/loea tapami Augusiuxcn
wallan alla/cofta I<./leniuz oli sijnä waldamies/iaKtii
sann Mffyn iälkcn annoi ylös Kirloitta eaickl heldanlV
luns ia tawarans/ia ne arwata/ senpäalle / että Keisari

palio wäke/iaeuingaswriwa/
ra heille tullakin oli/ios piti sola päälle tuleman. Ia M
K Kellarin fMrlleeaicki l jii viemän cuulia/ftt/ ia mene^

112 Ov L V



44

män «Allikin caupungijns ninqu.n <sta sanoja
menit itzecukin caupungilns andam. 'tzens ar-
waca. Silla i««usakm sueueunnasa oli yr, eaupun>
gi/ia sijhen caupungijn caicki/iotta sijtä sueucunnasia o
lit/ menit andaman heitäno sijnä arwata. Ia waicka
luuttat/ninquinlolepKusKirioitta/ Ensisiä rupcisit
<apinata nostaman/silakinoilusia waftan/ euittngin hcii
dan wijmein täydyi mystä anda /Ma pri ylimäinen
Pappi I2?,arus nimeldä/heitä manaisi ia neuwoi / eltn
heidän pitänyt sila wastan seisoman.

11. Asian haara on sijtä paitasia tusa Chrisius on
syndpnyl.

Mnmeni mssloseph Galileastapa-
zaretln caupungifta/Zudeaan Davidincau-
pungijn ioca mtzutan Bethlehem.

«3äs» Euangelifia nimittä senpaitan/lusa Chri,
Ds on syndynyt/ia lUtzU sen Bcthlchem/silla fijna Chri-
fillMpitl syndymän/ninquin prophelaMichg?as oli sij,
täcnnusianut/sanoden: Ia sinä Bethlehem
ta/ioca wckhm olet nijnen tuhanen siafä ludea«
sa/sinusta pitä minulle st tuleman / iocalsiaelis
pitä 23l3rran oleman. Tämä Bethlehem oli eor>
lian mäen päälle/cari wähä penicwlma Jerusalemista
«elän päin. laeutzutan Hawidin caupungirl/stntähden
Mä Dawid oli sijnä syndynyl. Tämä samaBethichcm/
on ollu 'Ma>aupung! luutlan sucucunnasa.la sentah,
s!dln J0,./»'''S!mennytßethiehemin Caupungijn/ l>»on
sslNandanttt h^^.p arwata. Ia waicka Maria
D l Augusiu)len iälicn/on lmnyt Blthlchemijn/
W tuilenginonseeai L, tapattunut Jumalan lal^ckiwal^

ttö.l/s

> 11.

»».»ie» !

I^/lcs./,'
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/dian ihmelisih .....vosta. Senpääl.'e/eltaManata
mänkästpn ia lilan cautla/piti menemän Bethlchcmijn
ia siellä hänen Poicans synnyttämän. Slllä loftph ,«

Maria Moin asuit Nazarelisä. Tätä^uguttuzeijlai-
tanut aialella/eikä tietänyt sitä että hänen piti sen ka,
fkyn lautta sen maltansaattaman/että Christurm p«i
syndymänßethlehemisä/eikä mss Joseph eli Maria sitä
taitanut silloin aiatella/sillä Maria oli nijn laittanuth<i»
nenasians/ettähänen piti synnyttämän hänen Poitans
Nazarelifä eusa hän asui. Mutta Jumala sennijn lailli/
ettähänen piti menemän Bethlehemijn/ia siellä synnyt/
tämän/Prophetän Michlran ennnstorcn ialken. Ia to,
sin on tämä matta työläs la tvaiwalinen oliutMarialla/
ioca oli yxs nuori neitzyia wijmeifellans rastas/ia piti
käymän Nazanlisiä Bethlehemijn caxikymmendä
cwlma talwisna aitana.

ll I. On sijtä sugusta custa HErra Christus on
- syndynyl.

Slllä hän oli Dawidin huonefia ia su-
gusta:Senpääl!e/tttä hänen piti andaman
itzensarmatK/Marlan hänenkihlatun emän.

M.

!/^«"

37 ""'

dänscanfa / loca olt rastas.
Näillä sanoilla EuanZelista anda litta Mistä sugli/

staChrisius on syndynyl/nimiltäin/Dawidin sugu<
sta / sillä Joseph ia Maria olitDawidin sugusta. Ia
waicka Euangellsta/eij tasa ,li Da-
widin sugusia/nijn cuitengin on Mana tve «l.' 3<v

sugusta. Silläeij ollut tt'Val:>.Ä. / cllä iolu me
piti tihlamanhäncliens morsiamen muolda/euin h im
omasta fueutunnastans. Mnquin 4: Mosyen kiriä; sw

/i"k^
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PZIwÄNÄ.
so Kilioittttu: GrtH caicki miehen puoli piti ottai-
nian waimsn hcknen sucucunnastans/ ia iocainen
n?aimo / piti ottaman miehen hsnensucucunna,
stans/mMrHeMMMa.Senpäälle / ettckperi,nps
msplsi o,nasa sucucunnasa ia sucucunnat eil tulisi
secoitetuxi. Ia ChrlsiUs piti syndyman Dawidinfugn«
.sta.Ninquin sijnä toises Samuelinkmas seiso / cusa In-,
m^la prophetaneauttaDavidinlygs/sat
nodcn: Costa sinun aicas edes joutunuton/että si>
nä pois nucut sinun
Von ylsskel-attä sinun siemenes sinun iMkes/ioca
sinun ruumiftas oirä tuleman? ia tahdon n>ahrvl>
stzhänen waldacundans. IDänenpitckrakenda,
man minun nimeeni phoen huonen/ ia mmck
don wahwista hänen waldacundans istumen

tahdon olla hcknm Ijäns/ ia
hänen pltä oleman minun polcani.Nijn mss Esaias
olipropheteranut/sanode:Pxi n>it)a pitä Isäinsugw
sta7lsskapn,lin/ia pxi wesa hänenjuurestans picä
Hevelnläncanoaman. Namat Prophctiat osottawat
M Christuxcn piti syndyman Tawidin sugusia/iao,
wat tulleet täytetyxi silloin/ cosca Maria synnytn
tanChlistuxenlefuxen.

IV. Astan haara on sijlH muodosta cuinga HEr--
?a Chrisius vn syndynyt.

Ia tapatui heidän siellä ollesans / että
synnyttämisen päiwät mltttäytetyt. Ia hän
synnytti poian hänen esicoiftns ia kääri hä'
nen capaloijn ia lasti hänen seimeen/Stllä et-i
tel ollut heille sija mataft. !

Hs««.;s.

2.5H».?'.

3/z.n.^
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Tämän Asian haarasa Euangclista lolminaijel
asiat ldesiuolla.

i. Hän osotta/etta Maria on synnyllnnyl PoianI.

hänen csttoizcns/ialodlsiaflN lanja/lttä Chrisius on
tanut hänen päällens neltzesiaMariasia/lotisen inhimisen
monon/ia mä Ettangelisia lutzu Chrisiuxen Manan
poiaxi/ia sano: että on synnyttänet hänen
poicans. Anda han sen eansa lietä/ että Maria on syn-
nyllanyt ilman miehen awuta/silla eijeusacan muolla,
pyhäsäßaamatusa löplä MKinoilettu/elta iolU wm,
<no on synnyttänyt hänen poicans/eikä lapsi lttsakaneuft

"« zuta aitin iäcken/mutta Isan. Ninqum stjnä ensimaisee
Mostrmkirias ftlso/cttä eofcaSaara synnytti Isaachiii/
nijn sljnä ftiso/ttlä hän synyttiAbrahamille poian/ia eol)
ea Rtbecka synytli Jacobin/ nijn sijnä seiso /että Rebcck»
synnytti Isachille poian. Ittm/ <lea synnytti lacobillen
poian /ia nijn läikistä muista puhu pyhä Raamattu»
Mutta tasa seiso että Maria synnytti hänen Poilano/ia
osotta sm lansa/itta ninquin HErra "Chrisiuo on Isa/

hänstjtle luin aita tuli.
täytety)si/ onsiginyl pyhästä Hengestä/ia spndynyt neit«l
zcD Mariasta tltmn miehen awuta:

2. Hän anda lietä/että meidän HErra Chrisius
rn spndynytsvnsa köyhydesä/slllä hän fano:Ktlähän
kään hänen Capaloqn ia laffi hänen seilneen/
«olla capalot owa t sangen nsyrät oliul / sillä että Engeli

2»
,„

anda ne paimenille Mtlkixj/ioistaheidänpililundeman
hänen / ia erotttaman muista lapsista Bethlchemisä/ ni/
mittain/ seinnsta ia Capaloisia/tämä on ollut swri
hys wsa HErra Christus on syndynyt.

z.Osott
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pÄIrvÄNÄ. "7
3. Ojotla hänsmsyyn/mingatahdm Mariaon

laj?mulpoilans stitnecn.ScntahdkN sano han/cH ollut
heillesija maiasa/ia on se lapattunut ninquin P. Io«
hancs sanoi: Hän tuli häne omainstpgs / ia hclne o>
manseijhändäwastan ottanee. Sillä eostalailki
luuttan sucueunda tulißethlchemin cocoon / andaman
hcitans arwata Keisarin taffyn ialken. ne rickaat iä
swrel sangaret/ollt Wlle parhat huoneet/ioit mettä ia
wijna ia pidit hywiä päiwiä/mutta Mafialle/ ioea oli
kspha eij ollut muolla sija/multa piti menemän ulgos cu-sa Asil ia häriät olit/ia sijnä synnytti hänen poicane. .

3.

Gpttuxet (ttsimWsiä
Kappalefta.

l. tästä/että tämä lapfi HErra
Ch, istus/ionga syndymäst me nyt mui,

sto ia Juhla pidäme/on se totinen ujgosiuwal)
lllVlksslas mailman wapatlaia. Senlähden että caicki
mitä Prophetat wanhasa Tcsiamentisä owat Messiaxe,
siaKirisittaneet ia ennustaneet/ne owat tasa famaft hp«-
waWugnamsa lapsesa / ionga se pyhä neitzy Maria on
synnyttänyt/täytetyt. Silla hän on syndynyl llllä het-kellä ia alalla / euinMestiaxen / Prophelain ennustaeniälkm/piti syndpman/ nimittäin / sen neliänen MoNar/
chian aicana/ia eosea Juuttaincansa oli io tullut muuea?
laisen Herran/nimittäin/Romin Keisarin alalNijn hän
on niss syndynyt sljnä samasa paieasa ia eaupungisa/cu.
ft Mtssiaxen pitispndyman/ nimittäin Bethiehemisä.
Samallamuolo on msg hän sijlä sugusia syndynpt/n»>

I.

P iij mi^



mittain Davidin/ iosta Messiaan piti ulgosiulcmania
syndymän. On mss Esaian prophetian iälken
nyt yhdestä puhtasia neitzestä. Wijmein on hän mss leh,
lnyleaicki ne lunnustähdet cum Messiaan piti tekemän/
lluolleelylssherältänyt/spilalijet puhdistanut/ andanul
sokeille nägyn/tchnyltuuroil<uu!eM/ mykät puhuman/
onduwat käymän. Ia on sen lohdulisen Euangeliumm
opin ilmoittanut läikille ia saarnanul/ ninquin Esaias
oli ennustanut Messiaxesta. Nijn mos HErran Engcli
sano paimenille ia todista lasta lapsesta /että hän on wa,
pattaia/ioea on HErra Chnstus Ba.vidtn caupungisa.
Elämät caicki ia todistawat/ellä hän se totinen
Messias on/cuin ptti tuleman mailman/iosta prophelal
olitennustanet/ia on io täyttänyt meidän lunastoxen te,
gon ia tysn° Ia näinm eansa lacaperin aietan ne luma,
lattomaliaepäuftoiftt luuttat/istea Mlä nyt odolla)
wat lmfta Messiasta

2.11. Opeme/tuinga ihmelisestä Jumala hallitze la,
M-«"""«>sä mailmasa/ia euinga hän taita wääta iakääa inhimi/

sydämet / hänen Jumalisen hy«än suofisns/ ia tch
doys iälken/ninquin Salomon sano: Cunmgan jyvän

sen cnhunga häntahto. Tämän pääUe on meille ejt<

la on käändenyt tämän Keisar Augusiuren sydämen / el-
ia hänen piti andaman ulgoskäydä käskyn tästä
laffemiftsta/ia ottaman stn eteensä/senpäälll/ että Ma,
ria meidän Herran ChristuM Äiti sm lautta tullsi )?a/
zaretisiä Bethlehemijn. Ia siellä synnytäist HErran
Chr,istuM/Prophetan ennustoxen iälken.silläßtthle/

hemlsä



hcmisa «a eij Nazaretifä luja Maria asui/eitä muolla
pitänyt Ctznstuxen syndymän.Waan eij seKeisari A«-
gustus sijtä miläkän lietänpt/eikä taitanut sitä aiattlla/
mitä Jumala sm käffyn caulla tahdoi tehdä / eikä tietä,
nyt että hänen ft«/caulta piti sen mallan saattaman/että
Christlyenpilisyndyman Bethlehemisä/ sillä se olihä,
nm silmäns edesä peitetly.la ios hän olisi sen ymmällä,
nyt ia tietänyl/mjn hän viisi sen pikemin estänyt cuin aut-
lanut.Sillä että hän oli pacana/ Jumalan pilckaia ia hä«wäisiä. Eikä mss Maria sitä silloin taitanut aiatelia/
ttla Jumala sen Keisarin käskyn lautta tahdoi hänen
saattaßelhlchemijn/senspn lähden/että hän siellä piti
synnyttämän hänen poilans.la waicka hän sen kyllä tie-
si/että se oli MOas/ionga hänen piti synnyttämän / eij
hän luittngan sitä tietänyt/että hänen piti synnyttämän
BtthlchemlS On meille m?'s esimcrcki sen päälle 4MO-
-Kiriasa/cuinga Jumala Bileamin sydämen kään-
si/ silloin cosca Baalach Möabilerinz hänen tygsns/smpäälle/että hänen piti kiroileman Is,

! saelincansa / ia lupmsi hänelle swren palkan sen edestä.Multa Jumala kääl.si sen pahastikirourm hywästisiu/
gnalircri. Nijn mss Jumala käänsi Josephch JacobPatnarchan poian asian hywäxi/ että cofta hänen we«
llms/ hänen wlhasialacateudestamyltpoies/ !i Jo,
seph scn lauttaswrexi Herrax,Egyptin maalia/ ia ruocki
hänen Isäns Jacobin/ia cow hänen hnoncns eallilia
jalla.Nijn Jumala on ihmelmen hänen lsisäns/ ia laitta
caicki asiat täsä mailmasa hywäxi / hänen tahdonsa iäl<>
km / hänelle kijlorexi ia hänen scuraeunnansSentähden sano p. Pawali Romarin O M^.,^

nc,
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rickauden sywyttä/sekä Jumalanwilftudcsa/«,
tä hänen tundemisesans/ cuinga sangen käsittimättsmckcowat hänen duomions/ia hänen tien-
sä tudkimarcomar. Sillä cuca ombi lDlkrmn
lmielen cundenut / eli cuca onhänenneuwonan,
daians ollut.

3.111. Että Euangelista sano täsä Marian synnyt.
teineen hänen poilans.Ovemestjtä/että meidän HErra

>-"«1««". Chrisius on ottanut täyden ia totisen inhimisen luonon
»^«/«»,.p<Mens neitzestä Mariasta / Sillä ninquin Maria oli

»nhiminenlihasta ia meressä /nijn hän"den totisen inhimisen. Ia waicka HErraChristus oli
Isästä Jumalasta ijan<aickisesia syndynyt/ euitengin lu,
li hän inhimiseri/ ia annoi synnyllä hänens yhdestä Inhi,

/«b.,. misestä/ ninquin P. Johan: sano: Sana tuli lilMi.
i. Ia P. Pawali sano Philipperein lygs. Christus on

icze ns alendanut/ia ottanut hänen päällens
Orian muodon/ ia tuli muiden Inhimisten cal,
taisexi / ia menoisa lspctin / nijnquin Inhiminen
ia nsprptti it;ens cuolemaan<»sti. Sentähdm möo
Elisabeth cutzu hänen Marian ruuminchkdelmäri sane/

l«c.l. den: Dpwästi siugnattu Olesinä/ia sinunruumis
hedelmä. Mutta tuitengin eij ole Maria synnyltä
nyl y palian inhimisen / Mutta on synnyttänyt sen
poian »oca oli Jumala ia inhiminen. Silläcojca Maria
synnytti/ nijn hän synnytti Jumalan poian/ ia sen saman
poian/ ionga Iscl Jumala on synnyttänyt ijancaickise,
sta. Ia sentähden Engeli Gabriel cutzu hänen sen
man poiari sanoden: Catzo sinä sijgitätcohdufts
ia simnPtät poian /ia sinun pitä(ut)umaan hä^

nen



nimens lesum / Sen pitä oleman sivren / ia
picäcut)uttamanxlimäisin poiaxi. laP.pawa-
li jano Galatterein tygs: Cosca alca tuli täxtetpxi/
lchoetti Jumalahänen poicans spndpnxen wai,
mosta- T<imä sama Jumalan poiea on syndpnplneitze-
siä Via«asta/ ia ottanut hänen paällens»nhimisen luo«
non/ Personan yhteyteen/nijn että yhdessä Chrisiuxen
pttjonasa owalcaxi luondo/ lumaluden luondo ia inhi,
miscn luondo. Ia ne caxi luondo Christulesa owalnijn
yhdistyt / ettei ne ikänans eriä toinen toisesians/multa 4»
Mwät yhdessä

I Että nwoän HErra Chrisius on syndpnyt><,«
nijn swresa ksyhydesä. -Opeme sijtä/ettei hän ollul iocu
mailmalinen/multa yli hengelinen Cunlngas/iolla on
hengelinen ia ijanoaickinen waldacunda / ninquin
itze sano: lLp ole minun tvaldacundani tästä mail- ">

masta. Nijn mss Gabriel Engcli sano Marialle:
Ia HErran pilä a«daman hänen Isäns Gawldin
mm/ia pitä hallitzeman Jacobin huonesa ijancaickisesta/
iahänen waldaeunnallens lij pidä oleman ikänäns lop,
pua. Ia on tämä caickilapatlunut meidän tähtem/ia
meidän hywaxem/etlä hän nijn suurefa ksyhydesä on spn«
dynyt. Ninquin P. Pawali hän sano: Te tiedätte F.
meidän HLrran <shsistuxen hpwpden/että waic»
ka bän oli ncas/tuli hän cuitengin teidän tähden
köchäxi/lenpäälle/että te hänenköphpdens caut,

tatuUsicra ricraxi-Ia nlnquin hän on ksyhydesä sym
dnnyt/nijnhän mss ksyhydesä on ollut ia elänyt täsä
mni.nasa/hanenalendamisensaieana /ninquin hän itze
sen todista s^nodm: Aermlle owat luolat /ia tai/
""^^^^— «van'
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wan lmnuUle pesäc/mutta inhtmlsen pomlleetz
olecuhungahänpäänscallista. laontämaealkil,
K köyhille Inhimisllle lohdutu^eri/että/ waicka he
owat köyhät ia ylsn catzotul läsä mailmasa / nijn cuilen,!
gcn eij Jumala heitä sentähden ylön catzo/ Mä meidän!
HErra Christus on msö ollut köyhä läsa mailmasa:'
Mutta nijlle y!pMe ia eoreille tasa mailmasa/iotca palio
itzchanspitawätia muita ylsncai?olvat/on

he psics panewat heidän ylpeydens/ia tun/
dewat itzcns iansyryttäwät heitäns. Slllä Jumalaso nijtä lomiawasian/ia cukisia isiumelda alas.

Tuomen kappale.
""^""" Chrisiuxen fyndymäsiä/ cuinga,

Nyt lasa loisto Cappalesa me saame tuulla/euinga hä^!
nen syndymiftns on msisiä tullut ilmki. Ia on meille lasä i
lvlscs Cappalesa neliä asian haara.

l. I. Asian haara on nijsiä Personaista/io:!le HEl^
! p,in ChrisiuM syndymys on ilmoiteltu.

Za paimenet olit jamasa paicka cunna^
' sa / walwoden pelZola laumans ylitze / totta

yöllä hcwan Karians.
TasäEuansellsta edespane eatzlalaifet: i. että ne

swal olleetköyhät paimenet/iotta owat walwonet hei/
diw IattMHNS yiuze ptllola ia wartioitzil heidän earians.
Ia nämäl olit sangcn yxikerlaiftl ia ylsncatzolut miehet/
mailman edesä. Multa Jumalan edes owat olleet swrel



iäötöisstt/iotaeijlatzo yhdengan inhimism muodon j
ken/eikä senlähden heitä ylsncatzonnt/ että he olitköy/
hcltCarian paimcnet/ia ninquin matlman hyllyt/ mutta
Jumala y!öolorgolti hiitä/nijn ettähän anda heille ensl-
stä ilmoilta hänen poieano syndymism. Ia owalnämäl
paimenet/ilman epäelemätä/olleet Jumaliset michet/iot-
la ynnä muinen cansa owat odottanet «a loiwonet Mch
siaxen lulemifta/ia sijtä kestmäns puhunet/ ia toinen toi,

!sensed<swalitta.let/iahuolanetsm swren laraftanO,
nuden ylitze/ ionga alla he ia taickl Juuttain cansa ollt
tulietl/että pacanaimn ejnvalda/Romasein Kcifan Au,

andaman heitä arwataiawerolijexilaffe,
man/iotta ennen aina olit olleet wapat- 2. Että tämä
mestys on tapatunut yöllä cosca he wartloitzit heidän eao
liansMä nW macunnisa eij otettu Caria yöxi cotia/
ninquin näisä tapattu/ mutta annettinkäydä ulcona cai,
ken yösen lailumella/iasentähden olit paimenet vsllä hei/
dän tykönänsä wartioitzit heilä.

11. Asian haara on sijtä Perfonasia ioca tämän 11.
HErran syndymisen on ilmoittanut. c«>c«^».

3a catzo/ HErran Engeli seisoi hetdän
kSM?s/ta HErran ttrckaus heitä ymbän
wallsti/ia peltäislt swrettapelgM.

Täsa Euangelisia meille edes pane colme Cap«
paletta.

1. Ettangelisia sano: Että se on ollut i.
mn l3ngeU/ioca sen sn ilmoittanut/ sillä ninquin ft
HErra iocaBettzlchemisä synnpi/ on ollut pxi lckVali,
nen Cuningas/nijn pitä mös sen ioca hänm syndymä,
länsck ilmoitti oleman HErran Engelin/multa cma En

Q ij



geli se on ollutcij Euangelista sitä nimitä / ilman epäele,
mätä on se ollut GabrielEngeli/ ioea ennen oli lähetelty
Marian tygs/ilmoi«aman hänelle/että hänen pitä si,
gittämän hänen cohdusanspoian/eli ioeu mw HErran

hänen edesänsä ia palwelwal
händä.

2. Että Cngeli on seisonut heidän lyksnäns. H,
sotla sen eansa/etlä HErran Engeli on äkista tullut/ ia
seisonutpaimenitttn tyksnä/ennenquin he tiesit eli äckai,
sil hänen. Lecla tästä seisomisesta Kirioilla / että Engllisen cansa lahdoi lietä anda/cltä HErra Christus oli tul,
lut mailman/senpäälle/että hänen piti kärsimän Pijnan
iaeuoleman/ia sotiman synnin / perkelen / ia euoleman
eansa/ia heitä ylitzen woittaman. Ia sentähden seisoi/niwquinyxi sotamies seiso läysisäaseisa/ että hän olisi wal-
mis sotimanwiholista wastan.Mutta sijtte eosea hän oli
ylösnosnul euolluista/lstuiHerran Engeli haudasa/annoisen «ansa lietä / että hän oli ylitzen woiltanut laisi M
hamiehet/ia istui ninquin oli woilon saa,
nul/ia hallitze taiwan ia maan. Ia tämä Engel, eij ole
lullulinhimisen eli nuorueaisen muodolla/ninquin hän
waimoia puhutteli Chrisiuxen haudan tykönä yhden
nuorueaisen muodosa.Mutla HErrankirckaudesa / im
heitäymbäriwalisii/se ontaiwaliseomajestetisäia eun,
niasa/ia sen eallaisesa kirckaudesa/ ettäpaimenet laisil Dlä ptnärtä/ellei täsä ollut ioeu p)likertainen asia käsillä/Mutta swret ia eorkiatlaiwaliset asiat» Ia sen cansa M
noi tietä/että Christus se wanhurftauden auringo oli nyt
syndpnyt/ioea heitä ia caickia Christllyitä lahdoi wiedä
sijhen ijaneailkiseen Herrankirckauleen/iloon ia rkmuun.

2.

3<Et/
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3.

Tl»»»»' ts
"^. Että he peliestyit swrella pelgolla. Sillä nämä

köyhät paimenet owat olleet heieot ia pelkäwäiset/nin>
quin muutkin inhimiscl/iaowalpchesiynel/tästä HEr-
ran Engelin lässolemisesia / ia sijtä swresia taiwalisesia
kilckaudesta/ioea heitä ymbärms walgisti. Ia me lueme/
fllliswM iil lorklal Psophetat ia muut pyhät inhimisel
owatveliesiynei/cosea he owal nähneet HErran Enge/
lit.Ninquin se tapatui Vaniel Prophelan cansacosta ha,
nelle nägyi HErran Engeli walkiasa stlkifä / ionga ym«
häsillä oli tullattu wys/ia hänen rwmino ninquin hpa«
linlh/ia hänen caswons ninquin tulen soitto / kasiwardet
ia Jalat ninquin tulinen waski ia hänen änens ninquin
smi hwmaus.Nijn Daniel peliäsipi swresia ninquin hän
itzlmnusia sanoden: i3ij ollut minusa mitäkän woi-
ma/ia caftvoni muuttui. Ia eijyhtän woima fll,
lan ollut Ia cuului hänen änens/ia cosca minä sen
cwlin/langezsinminä maahan caswoin päälle,

mös Maria peliästpi eofta hän näki Gabriel Enge«
lin / ia monda mwla / sekä Monoah ia hänen waimons/
P. Johannes/ia ne waimot HErran Chrisiuxen hau-
dan tykönä owatpeliasiynet.

Ds». 10.

1 11. Hn Engelin puhesia ia saarnasta/lllinga ia
millä sanoilla hän puhuttele paimemta/ ia ilmoilta
ran Christuxen syndymisen.

.

Ia sanoi Engeliheille/älkätte peliäcks/
sillä catzo m nä llmoilan te'lle swren ilon /io,
ca tulewa on calkelle cansalle/ sillä että on tä-
näpäiwän svndynyt wapanaia/ ioca on Her-
ra Khrifius Daw om huonesa/ia tämä on

111.
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ttwt mn lN puci loy awan lapsen Ha-
paloijn kärityn l« panduna seimeen.

Hamä nyt on jeEngelin puhe ia saarna paimenil,
ten lpgo/iosa hän nel«ä Cap alelta edespane.

i; Ensista nälläpelkäwäistä paime,
niea/janodcn: Mätte pellatkä. Cuin hän lähdöissä
no/te ksyhät miehet alratle minua pMtks. Sillattm
Minä olt sitä warten tullut että «eitä peliättämän/ ell pa,
ha sanoma teille saattaman sodista eli tappcllyista tmcko
muistH zenlaltalflsta/mlttta minä i?"tan hywän ia lohdu-
liftn sanoman leille/ia ilmoitan Au? sangen jwrcn ilon/
ioca on tulewa/eij waiwon teille/Juuttaille/ Mutta lai,
kelle cansalle maan päälle. sexisä seiso st sana

ioca nijn palio merkitze/minä luon teille hy,
wan sanoman»

2. Hsotta hän tasä mikä se swsi ilo on/ iotahan
tahto ilmoitta/ia sano: Tänckpcknä on teille spnopnyt
wapattaia/ioca on Chnstus Dawioin
huonesa hän tahdoisi sano: Tämä on se swn
ilo larisMU/eltäMcssiao'iola caicki pyhät inhimisel wan,
hasa Zestamentisä omat loiwonecl ia odottanet/on nyt
tänäpäiwänä jyndynyt mailman. Ia eutzu Engel»
hänen colmella corkialla nimellä. Enslstä hän cuM
hänen / Sentähden että hänen piti wa/
pattaman mailman synnistä. Silättkin eutzu hän ha/
nen ChristllM eli Meffls)l's)si on nhl, palio cuin
yri woidcldu Sentähden että hän onwoideldu
laldaTuningaDiaylimäisexi papixi/ioca hänen itzmsa
on uffranut/ia sen caullameitä sowiltanut hänen
walistn Ifäns Lansa. Colmanen kerran cutzu hänen

2.

/^«ö.,.
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. on HErra plltzen taiwan ia maan / ia on
meidän wantzurftauden. Ia waicka/ hän köyhydesä on
lspndpnyt / cuilengin HErra /. Jolla on
cMi woima taiwasa ia maasa.

3. Ofotla hän heille ne merkit / loista heidän piti
Wdeman tämän lapsen/ nimittäin/nijsiäcapalolsia/

hän oli kääritty/ia seimcstä/iohonga hän oli las,
Mu. Eij Engeli anna heille swria ia corkeita merkkiä/
D lähetä heitä Cuningan huonesen/multa phlenStal,
lijn/cusa Asit ia häriät olit sisällä/ ia anda heille merkili/
neCapalot/ioteaowat sangen nsyräeollet/ iansyre,
M cuin iongun keriäjän lapsen Capalot.Mwloin eij oli,
siEngeli nijtä andanutPaimenille merkki/ iosia heidän

llmdeman tämän lapsen / ia erviltaman muista lapsia
siaßethlehemin Caupungisa/Ia selapfi ionga he löysit
slncallaisisaCapaloisa ia seimeen panduna/sen piti heidän
Wdeman Messian edestä/ ia HEnaxi Sawidin
fungisa»

IV. Asian Haara on mjsia personaisia / iolca
llval Jumalala kijltanet ia ylistänet.

)aKohta 01l Engelin cansa swri taiwa-
lisen sotawäen joucko/iotcaktjtit Jumalalaia
sanoit.- Ounnia olcon Jumalaneorkeudesa /

<a maasarauha/ Inhtmisten hywä tahto.
Cosca tämä yp Engcli/ioca ilmoitti paimenille Hw

W Chnsturen syndymästä / oliulgos puhunut hänenasiano ni>,n swritaiwalisen sotawäen jourko
eansa / ia rupeisil wttjaman kijlos wirtta luma/lallcecjckiwaidialle/sanVden: Cunniaolcon luma^

IV.

lK«
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zlan colkeuvesa/ia maasil rauda/inhimisten hpwZ
'cahto.Hämcln Engelittcn weizunon Jumalan seuraeun,
da nijn corkian pitänyi / että ft Messusa aina weisatan.
Ia on täsäEngelitten kiztoswirresä colme Cappaletla.
, i. Engelit sm cansa ylisiäwät ia kijtlätvät luma,
'lala hänen totudens ia wahwudens tähden/että hän täyk
täuyt on hänen lupauxmsZ cnin hän lupaisi/ iLttck wai<
mon siemenpiri ncki muststamankärmen pään.

2. Hänen swren armons ia laupmdme tähden in-
himisen sucucunda wafian / tttei hän jäästänythänen ai,
nocaisia poicans lesusia Chrisiusta/ mutta on ulgos an,

'danut hänen yhdefi ujftiri / hmnayia caikln
mailman syndein edesiä/scnpäälle/ettei meidän caicki pitä/
Nyt ijancaickisesta euoleman / Multa hänen Cauuanö
elämän. Tämän lähden Engelilylistäwät/kijttäwälia
Lunnioitlawal Jumalala / min he tatzdoisit sano: Ole
kijtellyia Cunnioitetm Jumala caickiwaldias/ ioeaolit
armallanut sen ksyhän inhimisen sueueunan päälle / ia sm
edestä ulgos andanut sinun ainocaisen rackan poieas/
senpäälle että hän lunastaisi heitä synnistä ia iiancaickistt
sia luolemasta. Nyt caicki inhimiset sinua kijttälrätia
Cunnisittawat tämän finun swren ia sanomattoman an
mos ia laupiudes edestä/ iongas heitä wastan olet M-
tanut.

; < He osotlawat Chrisiuxen syndimism hedelmän
mitä hywä ia hysdylssiä inhimtsille on hänen syndpmije/
ftans / nimlttain / että HErra lEsus Chrisius st oikia!
rauhan lekiä / on tehnyt rauhan Ijän Jumalan ia mh>>!
misieN wäl.llä/ ia on lepyttänyt lMm talwalism >,äliS
«vihan ia jvwtttamu inhimisct hänen Cansans.

3.
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4. Engelit andawat lietä/ että inhimisille on hy/
wä suosiot Grlrcan tcMä seiso se sana jcxaon
nijnpalio/euinyxisydämelinenhywä suosio ia halu/is
lahlo Engelit nijn palio sanot Inhimiset pitä iloitzeman
lumatasa hänen armons tähden luin hän on hcillc ojott
tanut. Ia ninquin Jumalaracasti inhimisiä Välimiehen
Christuren tähden/nijn hejällensraeastawat Jumalala
ninquin heidän racafia Isänfä/andawal heiläns / hänen
hywän tahtone ia suosions alla ristin ia tuscan a«ana/sa owat iloiset HErrasa Chrisiuxesa lesuxesa.

' 4.

»»«»ei/».

l.
Opemxet toisesta i^appalesta.

!. ettei Jumala catzo yhdengän
muodon ialken/ios se on

ylimäinen taicka alimainen/mies eli waimo/
köyhä eli rikas. Stllä Jumalan edesä owat caicki
läiset/ iolea händä velkäwätia palwelewaloikein/nin-
Pln/k.kcti" Apostoli sano:Nyt minck sen todexi löp-
>o«in/ettei Jumala catzo phdengän muodon ickl,
ken. Tämän päälle on mellle läsä esimercki/että cosea
meidän HErra Christus oli syndynyt tähän mailman/

i ia Jumala lahdoi ilmoitta hänen syndpmäns/nijn eij
hän lähettänyt swrlen mailmaliste HErrain tygs/Keisar
Augusiuxen / Herodexen / eli ylimäisten Pappcin tygs/
multaköyhäin Paimenitlen tygs. Ia annoi heille il,
»noilta poieans HCrran Christuren syndymisen /cusa hi
kedolla ysllH warlioitzit heidän Carians. Nijn mös st
Mui silloin/eosca meidän HErra Chrisius nousi ylss
euolluisia/ nijn eij Jumala andanut sitä ilmoitta/ swril/

R la^
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HErroilla/mutla köyhille ia pxlkmai,
sille waimollle/ia Manalla Magdalenalle / ioca oli mi
swrisyndimn/waan euitengin catumuM ia'oli tehnyt. Sentähden sano P. Pawali / Uackat rpe«
liet/carzocat teidän cutZumisen päälle/ ei; tnonda
lihalista wijsasta/eij monda wärcw,ltä/ nion,
da suuresta siigusta cntZutut ole TVasn mitä MW
man edesä hullu on/ sen omdi Jumala ulgoswa,
linut/että hän ne wiM häpiän saatais/ Ianut«Z
heicko oli mailma edes/ftn Jumala oliulgoswa,
linur/m se cuin eij mitän ole/ että hän ne iotca
wstt iotakin/ tnchaxi tekis: Senpäälle / ettei hä>
nen edefäns yxi liha mahdaiskerstaca Tämäneansa taltawsttaicki köyhät itzens lohdulta/ jltti lumas
la kääkän ylclncatzo/eikä hyljä hänen köyhydens tähden/
multa teke laicki yhlMiscxi/rickat ia köyhät/swtlt ia M
nel/iolca häydä oikiasg useosa palweletvat»

2. 11, Hpeme lastch/ mingä tähden HErra Christus/on lullul tähän mailmaan/ nimittäin/ meidän tähden iq
meidän Hywäxcn/Sillä eij hän itzens tähden
eikä fitä mss larwlnnut/sillä hän yli yxttäydelinen Ptt°sona lumaludesa/lulnslan ainoa poica /mutta meidän
tählem hän on sen tehnyt / ninquin Engeli jentodista
noden: Tänäpäirpänä on teille syndynpt rvapst»
taia/se on/teidän hywäxen ia a.utuuxen/että hän teilälu/
nastaisi synnistä iaijancaickiststaeuolemasia. Ia EsaiasPropheta sano: Pxi pitti on meille synoxnpc / iaxxi
poica on meille annettu. Nijn mss me weisameuscon tunnusioxesa: loca meidän autudem tähdenalas tuli taitvaasta.Sillä me eaicki synnm lähden oli/

H5.5
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ma tulleet ijanlaickisen cuoleman ala: Ia eij pxikän
docappalceikä taiwaas eli maasa/taitanut meitä luna?
sta ia wapatta / mutta meidän HErra lesus Chrisius/
itzc aftlli hänens Jumalan»a Inhimi,
sten walille/otti hänen päällens sen cuolcman/ionga mei,
dan piti ijaneaickisefta kärsimän/ia tuli
tähd n/että inhiminen oli synnin lehnyt/ia hän lchasakär<
sei inhimlsten synnin edestä/ia heitä lunasti/synnisi<i/per,
telestä, cuolemasia/ia ijanlaickiftsta cadotuxesta. Nin«-
quii, p. pawali sano: Seon wissl ia wahwa sana
ia mabdotinen / että me sin wastan otame/että

11./'e,.4

l.n»»»/.

Alus Chnstuson tullut mailman/wapattaman
! stnvisicä. Ia op meidän HErraChnsius tämän teh-
nyt/tlj waiwon nijmn pyhäin ja ulgoswaliltuiden täh'/
dm/mutta caickein Inhimisien lähden / Ninquin Engeli
sano tasa: Hiittä ilmoitan teille stvren ilon/ioca cu-
lewa on caikelle canlalle. Sillä Jumala tahto/ että
'caicki pllä autuari P. Pawali sano.
Okä tahdo/että iocu picck huckuman. Sen mse
Imeidän HErra Chnstus ifte todista P. Johannein ly,
ksnäsanodcn: Nijnlumala rarasti mailma/että
hän ulgosarmoi dänen ainoan poicans/senpckalle/
että iocainen cuin usco hänen päällens eis pivä
huckuman / mutta saaman sen ijancaickisenelck,
män.Sentahdmmss meidän HErra Christus/kaste
saarnata Euangeliumln / ymbäri laiken mailman / tai/
Me luoduille/että eaicki autuaxi tulisit.

»./'et. ;.

ll l. Dpeme / että ninqu,n HErran Engelit /ia
cocs taiwalmen jotawäen ioucto iloitzewat / ylisiäwat ia
kiitläwät Jumalala / nijn Mös pitä meidän tekemän.

> 3-
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Hilla eij Chrisius Engclittcn tähden oicsyndynyt/ wlca >

ollitfyndi lchncet/ mutta meidän ic, eaietein inh>m!<
sten tähden. Ia senlahden lulc meidän swn ia sydämen
cansa / kijttä ylistä Jumalala caickiwaldiasia/iola clj
säästänyt hänen ainoatapoilans/Mutla sen ulgosannoi
meidän «destäm/senpäälle/ettei yxikän pidäis, huckuman/!mulla useon cautla autuaxi lukman. Ia ninquin HEn
!ra Chrisius on tullut mailman taickein synnisien lähdm/
nijn pitä mse eaicki hänen syndymisesiäns iloiHeman.
Ninquin eaunisia sijla Klrioittasanodm:
omnibuz vcnic, necox>oiter ette tritticiZe tocuz,
übi ett NÄIHIiZ g2ucliarum.dluilu§ Hlbirrstur, se ab
ea iXticia elle alicnum.(3au<äeHt sanÄus, Huia ac-
cipier remunerationem. (32uclc2t peccacor,
invitZmr acl veniam. Qauclcar
aömirtetur acl vitam. pueri sanHj, huia
puer nZcuz ett. Txulcare czuia virgo pe.
pcl!c,l:xulcacejusti,N3t2!iscNlelvatoris. Lxulca-
te c2pcivl,n2t2llz ett Keclempcolig. Lxulrace lei-
vi, nHtaliz ett komini. Lxultacc Ilberi,nat2!iseK
libe?Änclß. Lxulcare omncg Onrittiani.naclli» cli

tä Christus on caiceein tähden tullut / eikä pidä
oleman murhen sia/Cusä Ilon iaRiemun simdy?
mps on. Likckn pxikän aiatelco/ ettähän sijtck ilo/
staon erottetcu.lloitcan ne pyhät/ Sillähe saa-
mat palcan. Iloztcan spndiset/sillä he cutMan
armoon. Iloitcan pacanat/siliä hepäästetän elä«
mään. Uiemuttcar te wähätpiirit/sillä pilci on



sMpnpc. Rismuitcat n< Ne«lzy on
sfnnyttanpt. Riemuitcar ce wanhurscac / npt
!gnwapatcaian ssndpmckpHwck. Riemuitcat te
fangic/sillä nxr on lunastajan syndymck päiwä./
Uiemuiccat te palweliat/sillä nxc on Herran syns
opmä pckiwck. Ztiemuitcat te wapaar/stllä wapaxi
cekickn sfndpmä pckiwckon. Riemuitcat ce Christi/
tpt/sillänyton Chnstuxen sjmdxmä päiwck. Ia

Jumalalle kijtos
anvacat. Chnstus tule taiwast / kckxrckte hckndä
wastan. Iloircat ia nemuitcat coco maa/sillä
Chlistus on mailman tullut. Iloitcan taiwat/ et«
tä he anoit Cdnstnxen alas tutla/ia maarlemuit,
«n/että hän Christuxen wastan otti.

kolmas kappale.
palio cuin tähän Solmanden SHp^«^«^.
tule näistä paimenista. Edes pane

gelisia tsft colminaiftt allat.
!. Paimemtlen puhesia / min he owat pitänetke/ l.

stmclns. c<,^<«««

K setapalui / ettäEngeltt menit
tyksns pois talwastn / ia paimenet
puhuman kestenäns/käykäme
Zatzoman/sttä mitä me olema Swleet tapat-
«Man/ ionga HCrra sn meille ilmoitt«-
NUt.

stM<l sanoilla Euangllista tietä anda/Milänä«
R iij mat
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mätpaimenet owat leyneel / sijtle cuin he cwlit Engelitttn
saarnan iawei.un/ ia sano eltäh« owat rumennet lohta
manaman loin.n toistane käymän Belhlehcmin/ia
man siläeuin oliyeille ilmoittanut. Eijheoll
ylsmalzonel Engelin saarna eikä sitä unhottanet/multa
wisusii ia ahkerasti Cwlm/ ia sydämens kätkenet /ia
wielä sijttäkiu / tahdoit Itze nähdä sen swren ia eorkian
afian/Cuin HErra ol« heille ilmoittanut. Ia sentäh,
den puhuwat kestenäns : Ackxkame Bethlehemin
catzoman mitä me olema cwlleet capattuwan.
Cuin he tahdoifil sano:Että Jumala Caickiwaldiae on
meille köyhille paimenllie tämän swren ia lorkian asian
Mejsiaren syndymästä ilmoittanm/iaandanul meilllne
merkit ioista meidän pitähandä tundeman/ nijneijtule
meidän millän muoto nijtä unhotta. Senlähdenkäykä-
mecohta Bethlehemin eatzöman sitä/ mttäHErraon
meille ilmoittanut. Ia osottawat nämä paimenet sineän,
sa/ ellei he milätän epäele tästä asiasta ioea Engelilda oli
heille sanottu / mutta sen todexi/ia SentälM
tahtomat mennäßethlehemin Catzoman sitä swrta
la. Eli(ninquinGrX<an 'Tereis seiso) sitä sana
ga HErra Engelins caulta heille osotll / la swrembaua
ia corkiambana pidit sen euin heidän laumans / ia tiesit et-
tä Jumalakyllä taisi heidän Carians wariella ia tallella
pila / heidän pow ollesans.

11.11. On nainen palmenilttn mallusioMa Bethle^

AIÄ" ?a he tulit tijmttadsn ia löysit Marian
ia HosiplM ta lapsen pandun^ftzmeen.

Häsä Euangelisia meillecahtalalset »dlS^uotla.



PZIIVÄNÄ. »35
"il Että paimenet kljzuttaden ouat mennet /ei- i.

ka Vijwyttanet laicka ly'änet lmstn el! eoimandcn
waan /mutta lohta sillä hetkellä/ costa he sen twlit/ ia
HCrran Engeitt pois taxit heidän trksnsä/ menit h,,
Ntthlchcman/ ia tulit kijruttaden/ia osolllt sen eansa /

tä hc olit palajat / Mrackaudesa ia useoja/mä henijn
kiDttaden nopiasi menit sinne.

2. Ella he löysit Marian ia Josephin ia lapsen 2.
panduna seimeen / mnquin HErran Engcli oli heille sa s
nonut/ iauftowatcltä tämä lapsi oli se tounm
waltu Messias mailman wapattaia. Sillä nmquin he
uscpit Engettn sanan todexi / nijnhesijnäsamasauftosa
wahwistellin/cosla he silmäins eansa näit tämän lapsen/
lapaloijn käritynia seimeen panduna. E«kc> he sijläM
hennosta otlanct/että hän näin ksyhä oli/keläritty häiyilz
täpäiin/ ia mataisi stimesluondo eappalittenseasa/li,
kä Catzonet tämän lapsen uleonaisen muodon jälken.
Wttahe eatzoit HErran sanan päälle/ ia sen tode)ei us/

ia tiesit / ettei se heitä pettänyt.

111. On sijtä hedelmästä/ ioca on seuranut sijtä/ Il l.
lltcl he lsysit ia näit tämän lapsen. Ia edes pane Enan,
gelisia Colminaftt hedelmät. j«e<^«^

1. Ia cosca he sen sijs nahnpet olit/iusgistit
he sen snnoman / ioca heille sanottu oli tästä lap, ' <

sesta. Eij paimenet tätä corkiata asiala sala pitäneet
mutta iulglsiit sen/ ia ilmoititt läikille
nähnyet otit. Tämän eansa he osotitt heidän uftsns.j
??inquinPsalMisaseiso: lvinck uscoin iastntähVen^/.,»^
olen minä puhunut. Ia iollei he oklst sitä useoneet/
">>», > ~
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nijneij he olisi sitä walwapaallmsottanttl/lltähe«l<nil
Bethlehemin/elks mosHlisi sitä muille ilmoillaneet.

2. z. Että he palaisit plistäin »a Cunnloittain lumo^
slata.

3a paimenetpalaisit ylMnia Kunni.
>/". sittaln Jumalala caltlfta cum he cwlleet la

nähnyetOltt.
Eij he sentähden ylsnanna heidän

lajawat laumans tygs ia caitzewal heidän larians/kiil<
täwat >a Cunnioitlawat Jumalala swlla ia sydämellä/
että hen heille oli ilmoittanut hänen poieans syndpmisen/
ionga he silmänsä cansa olit nähneet.

3 3. -On uijsiä inhimisisia iotca sen Cwlit paiW
nilda»

la ihmettelit nljts puhetta /Kuin HM
sanottu oli palmenilda.

Tämä on colmas hedelmä / että ne wtta nijlä Cwlil
paimenilda sanottaman ihmettelit sitä/iasensuurnapi/
dit. Ia tämä ihmeltelemys / eij ole tapattunul epallt
jlosia/Vacmeij mitengan paikan heistä ole ollut/ioea sn
mennyt Bethlehcmin Catzoman sitä luin
nollin.

111. lii. On Mariasta HErran Christuxen Hitistä.
?a Maria kälti eaickl nämä! sanat Mc«.' kiftellen hänen sydämesäns.
Maria mss eij ilmanhcdelmatä Cwllut nijlä lM

paimenildasanottin/ eikä andanul loisesta Corwasialul^
la sisällä m toisesta
mensa/ ia tuttisieli euinga nämät paimenten puheet phlw

soweit



seVeisProshttain kiriotturen / ia Engelin Gabrielin
nchen cansa/nijnmSsscnllmoituxm cansa/ cumJose-
fille oii tapattunul unesa/ iapmmärsi eleä ne caicki z?h<
«n tulit.

GpttMt colmattesia
Kappalefta.

l. /s^Peme/ ettei meidän pidä turhan ot- i-

Jumalan lahia / eikä hänen P. sanans
huckan lwleman/mutta nijn että se hedelmän

meisä tekisi / ninquin paimenet owat tehneet / iotta
st, ia ahkerasti lwlit Engelin saarnan/ia sen
kalkit/ sijtä kestenänsxuhuit / ia toinen toistans manai«
j!t käymän Bcthlehemin / etzimän ia catzoman sitä cuin
HErra oli heille ilmoittanut/ia waicka Jumala eij itze
hlideln eansans puhunut/mutta annot hänen Engelins
hlihän edesäns saarnata / cuilengin he pidit sen HErran
sanan tdesiä/ninquin he itze sanomat: R,apkäme(at-
zoman sitä sana ionga Dlkl-ta meille ilmoitti.
Nijn mss meidän pitäCwleman saarnamiesten opetu-
sta ia saarna/ ninquin Jumalansana / sillä he owat lu,
malan palweliat/ iotta hän on lähdettänyt saarnamania
opettamä/ia pannut sanat heidän swhuns/ »onga Me he
lodistaiat owat / ia se sana ionga he edesiuottawat / se on
Jumalan oma sana/ ioca heidän swns lautta puhu/
ninquin Christus sano « Eij te ole iocca
hm a/mutta minun Iläni Oengi. Item/
teitä cwle/hän cwle minun. Nijn TessalonitereinK.^^»«
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cagsa tehnyt on/ iotcao«vat CwUet
na/ ninquin Jumalan sana/ eij he laHonetPaulurenpersonan iälkm/tltä se oli inhimmen ioca jaarnais»,mut-
ta he olit sen wasian ninquin Jumalan sanan. Ia nin!quin Maria olikätkenyt caicki janat/ia tutkistellu hänensydamäsens/niin pitäWss meidän/eijwaiwoncwlcman/
mutla mos kätkemän Jumalan sanan/meidän sydäimjn
ia tutkisieleman cuinga se pri saarna toisen cansa caunissa
yhlen sopi.Sillä sen caulla tule meidän UMn wahwisie,
turi ia lifätyxi / ia saame mss sen hedelmän sijtä / ettei me
iohongun määrän oppin tule wietellyxi / cosea me wisustisitä meidän sydamesäm tuikisielem.Slllä m< lueme Apo^
stolitten tegosa / ettäcosca p. Pawali ia Silas tulit ph,
ten taupungizn Macedonias ionga nimi oli Berrea/iarupeisil sijnä saarnaman/nijn ne iotea fljna asuit mttisie,
lit iocapäiwä Raamalluia / cuinga heidän saarnans sencansa yhten sowei ia olit sen wastan mielläläne/ia mon,
da heisiä useoil/ sekä mletzet että waimol.

2.11. Hpeme/että ninquln nämä paimenet eij olepatzenosia ottanet HErran Chrisiuren ksphydesiä / c ka
'handä wieroinet eli plsncatzontt/ftntähden että hän oli

«. kääritty eapaloljn ia pandu mahan seimeen/ Astin lahärkein seran. Nijneij pidä mös meidän pahenosia olla,
man sijtä/ettei meidän HErran Chrisiuren waldamn-da täsä maitmasa ole / nijn swresa majcftetisä ulconajsella
muvto/cuin mailmalisel »aidacunnal lotca silmäin edesäpaistamat ia kijldäwät. Mutta ou sangen prikerlainen
ionga Herra Chrisius hallitze/eij swrensolawäen ioueon
cansa/multa sanan ia Sacramenteincautta/ionga köp,

häl



hal pMttaisel sanan palwelial edefiuottawatia saar/t,<,wal/ia nijnen saarnan tantta coco hänellens läfel mail-msa Yhden seuraeunnan. Muutaman mielestä se näkyi,
si olewan soVeliambi/ios Jumala lahdoisi muinensw,lcmbainwälicappaltencaulta Hallila/ hänen waldaeun-dins/Keisa«ttenCuningain ia swrten mailmalM Her,
lain taMa/mieean ia sota astin eansa/nijn laicki heitllwlifil iapelkalllt. Multa Jumala teke laman mailmania p. pawali sano Corintherein ty-, ,gs:Kiks Jumala ole tehnyt tämän mailman »Vii-!' ''

sanoenhulluexi sillä että mailma eij tahtonut hä-nen wrjsKuoens cautta Jumalata tuta hänenwlKudesans Nyn relpaisi Jumalan txbmänstamiin caucra wapatta nistck iotca uscowat/ ia
! että Juuttaranowac merckiä/ ia GsXkit etziwät
! wjjftuden icllken/nmrta me saarname Christustasicä tistissHulirtu/Juuttaille pahenoxexi/ ia
kille hnljuexi / mutta nijllck ftma Juuttaille iaOsXkilte iotca owac cmzmur/ Q)e saarname
Cbristuxen Jumalanrvoiman ia Jumalan wipsauven. Snlä Jumalan hulluus on wijsilambi
cuin inhimistt/ia Jumalan heickous ombi n>äke«wämbi cuin inhimisit /' Sentähden eij pidä meidän
duomchcman ia aiamlllnan Chrisiuxen waldalunnasia/mailmalisten waldacundain iälken/eiks mo's etzimän mei«
dan HE»ra Chllsiusta mailmallsisa mcnoisa/multa ca«
paloisa/ se on/humalan sanasa/iola selso Prophelain iaApostoliltcn Kirioituxisa / nijsä hän lahlo itzens andalsyuä / >a ei) muilla / ia ioca händä tahto etziä/nijn pitä

S »j h»-
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hauen kalman klrckon/ cwleman Jumalan pphä sana/s,j,
nä hc hänen lsytawät ia cwlewal.

„ 111. Opeme/ että cosca me olema kirtos olleet ia
c.« Jumalansanacwlleet/nlfn pila meidän palaaman eona/

kijltamän iakunnioittaman Jumala hänen sanans ede-
Elj meidän pidä menemän Crouwin ia iuoma

lpoydlle/ninquinsenpahembinyttapattu / että eoseahe
lahmvät kireosta/nijn he menewät iuoman Crouwin
kireon kplijn eli mualle/Cusia he olutta lspläwät/ia siellä
juowatitzmsjuowuxijn/iasen lautta unholtawat lu,
malan sanan isnga he kittosatVlit/ ia caicki se hedelmä
min heidän pidäisi saaman Jumalan sanasta / pois ea,
topi/ Silla plsnsyömpe ia juomue/iaJumalan sana
eij taida yhlcn sopi/eikä mss pysyä sen inhimifen tykönä/

yhtä m,
disia sydändä /ia ioea tahto ewlla Jumalan sana hei
delmän cansa / nijn hänen pila sitä muistutteleman itze,
lms/ia sydämesäns tulkisteleman / ia tiellä ttpdesäns G
tä muincn lansa puhuman / nijtä kerloiman tuin hän
kircos tivli. Sillä ninquin teinit Schoulusa/ cvsea he

ia iuoma

ewleGat milä heidän Schoulumesiarins opetta/nijnhe
sm kätkewäl ia paneivat sydämens Päälle / kpselewät
toinen toistllens sijtä kestcnäns / ia nijftälulewat opptt
net miehet. Nijn mss nijsä Jumalan sana lekepi he/
d.lman/iotca Jumalan sana «Visusti ia ahkerasti
Vat/mi?lens pamwat/nijta ajattelewal ia muisiuttt«
lcmat cotia tncnnesäne /ia totona ollesans. Multa
W iotta mencwäl momapmgille/nijsä Jumalan sana
cij mitakän hedelmät taida lehdä/Sillä <O!utUtautla

sen
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sm pols/mjn ettei h» phMän janataida muista ftjta/
cuin he Kircosa owal «wllttt/ia wielci pclli.cfi welä/
M heidän pääliens / sen duomion luin P. Pawalisano: Juomarit elj pidä Jumalan waldacunda
penmcln. Ia nijn tule heille kahtalainen wahingo/
sM he misiawat sen hedelmän/ioea tule Jumalan sana,
sta/ia lulewalijaneaickiseen cadoluxeen. Semähden itze-
lukin c»llan wisusti Jumalan sana/elätän raitiudtsaia wcllltskcln juomista/senpaälle/eltä Juma-

lan sana heis<l pysyisi/ia hldelmemsikisi.

G llj Euan-'
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WanZelmmin MM-
tap. Johannes ensimHtses

Lugus.
Agnsa oli Sana'/ ia se
Sana oli Jumalan tpksnä/ja>
Jumala olt se Sana.
olj alZusa Jumalan tpksns.

Saickiowatsencauttatehdpt/ja ilman sitä
eij ole mitän tehtp/joca tehtp onlbi. Oänes
elämä oli/ia se elämä oli inhimijken walkeus/'
ja se walkeus pimepdesä paista / ia ne pimep'
det eiwät sitä käsittäneet.

OliM mies lähetetty Jumalalöa/ ion-
Za mmi oli Johannes / se sama tuli todista
man/että hänen pioäisi sijtä walkeuöesta to-
istaman. SenpMle että caicki uscoisit hä.
nen cauttans. Eij hän ollut se walkeus mut.,
ta hän olilähetettt) todistaman sijtä walkeu-
desta.We walkeus olipxi totine walkeus / io-
ca waltsta caicki inhtmiset/ iotca tähän mail-!
man tulewat. Se oli mailmasa/ ia mcttlma
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ombi sen saman camtatechtp/ia ei) mailma
lMdä tundenut.

Bän tuli omillens/ jahänen omanseij
händä wastanottaneet. Mutta mjnmo»-
da cuinhändä wastanotit / nijlle hän annot
!woiman Jumalan lapsixi tulla jotca hänen
'Wmeens uscowat. Jotca eij werestä eikä li-
'Mtahdosta /eikä mss miehen tahdosta/mut-
ta Jumalasta spndpnet owat. Ia se Sana
tuli Lihaxi/ ia asui meidän seasam/ ia me
Mn hänen cunnians / ninguin ainocaisen
Pojan Kunnian / Isästä /täpnäns armoia
ittotutta.

Ämä Euangelium on sangen cor-
kia /caickein muitten Euangeliumillen sm/

iottgnmbäri ajastajan Jumalan
satimnzsa saarnaian. SillaP. Johann
nes tasa Kirivittä nijsiä erinomaislsia ia

lalckein corckeimmistaVjcon cappaleisia/nimittain/mei/
dm HErran Christuxen ijancaickisesta Syndy/
Mäsiä / ia hänen lumalllden luonnostane / ia mss ha/
nenaialisesta Syndymasians ia inhimistn luonen
leottamisesia. Joista mokmmisia lappalosta me loiseF
saiaeolmanmsa Vscon tappalesa/tunnustamme ia sa/nomma:

QAns ustonlesuxen Chnstuxen lumalan
ainoat»
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ainoan pojan pää le/
stck / Syntyi N irzestä tOartasta.

Ia todista p. Johannes / Mä tämä lapsi ionga
Syndymasta me nyt Juhla pidämme/ eij ole jocu pallas
inhimintn/ multa mss totinen Jumalayhden ealtaijeft
olemisesa / Majestetisä/lunniasa ia woimasa/pnnä Isän'
Jumalan ia pyhän hengen eansa. Ia ou P. Johannes
tckman Euangcliumin Kirjoittanut/cosea hän olieah/
deranKymmendaajastaica wanha/ ninquin Lpipna-!
nms todista / nijtä määriä opcttailawastan/ cuin on
Lbion ia lUerindNuz, jotta hänen aicanans ylssnousu/!
lakielsit meidän HErran Christuxen lumaluden l»M
non / ia sanoit että hän oli yxi palias Inhiminen / ia on
heitä heidän wäärän oppinsa «ansa tacaperin ajanut.
Ia osotta wahwain Argumentein ia lodistosien eanft
Jumalan P. sanasia / ia msilmän luomisesta / joeahä,
nen eaullans on lechty/ ettähän on totinen Jumala/
Isästä ijancaickisesta syndynyt Ia wttä mSo tähän si/
sälle P. JohannesCastaian todisioxen/ioea on tästä laps
sesta Herrasta Ehristuresta todistanut/että han on se to/
tinen Walkeus / joca ylsswalgaift.'aickj inhsmiset.
tälikin hän mss kirivittä hänen InhimiGsta luone/
siansa näillä lyhykäisillä sonoilla:

Sana tuli lihaxi la asui meiden fta-sam.
Ia osotta että se sama isän JumalanPoiea/ on

ottanut tz.lnen päällens mhimiftn luonnon / iatullut in/
hi«', s)ri / ia sen eansa ulgostoimitla Prophetain Kirioi/
Mxtt / io?ea sijta olit Kirjoittaneet ia ennustaneet. Ia e,

Efaia? M'lusioxcn/jola sano: W Mci onK/2.L
meiljlj



, lOVCV PÄIVINÄ. I^s
Mille annettu/ ia yxi Poica on meille simdynxc
)a anda lietä/ että tämä on se sama Poica/loca Nutzc,
siz Manasta on syndpnyl / ninquin P. iucas stjta pi/
Wmaldä Kinoitta hanm Euangeliumisans / jrea
Man paitvan päälle saarnatun Jumalan Seuracunna,
s)/ yhdcn' todisioxcn/etla HErra ChriMe on syndynpt
Blthlchemisä Neitzesi» Mariasta

' Ia phlensopi tama Euangelmm / sen loisen ia
Olmannen Vscon Cappsslen cansa / Sentahden elta
p. Johannes kasa Kirioitta / meidän HErran Chri/
Dn Pcrsonasta ia molemmista hänen luonnoistansa.

Zämä Cuangelium jaetanColmeen Osan.
I. Dn meidän HErran lesuren Ctzristuxm lu,

Mden luonnosta ia hänen ljancaickisesta spndymisc- "„^"«

11. Hn P. Johannes Casiajan eodisio)lesia/ mei,
MHErrasta iamaiiman
Hdesiahändäwastan.111. On cahden luonnon/lumaluden ia inhimi,
sinlllonnon/ yhdisteestä HErrafa Christuxesa.

Ensimämett Osa.
paliocuin tähänEnsimäisen Osan/UL HErran Chrisiuxen lumaluden luondon tule

edespane P. Johannes tasa caxi erinomaista eap/ «/>«<, «,^

I. On sijlä Sanasia josia hän Kisloilla sanoden: 7Ae„5,
Algusa oli Sana.
lamlemeidänläsaensistätietä/ mitä se Sana

H läjä
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tasamllklye/ iamltähänsmcansaymmärlä. Eijhän
mjä ymmäldä siä sana/ ioca inhimisen suHa ulgostay,
p> ioca ey ole pysywäinen/ mutta cato pois/ia mene tuu,
lm ninquin yx» ääni. Multa hän ymmärlä tcl.c!
yhden olewaiscn ia vysywäism sanan / ioca
aina pysy ijancaickisesia» Ia st Sana ombi itze Chrifiue
lesus Jumalan ainoa Poica. Ninquin se
ioca <3rXcan Teftis sen edlllä Käypi kyllä osvtta. I«P. Johannes mSsKirivittä.

Että se Sana oli Jumalan tykönä/ia
Humala oli se Sana.

Ia Moses ennen händäsen toisen Persona» lu,
maludesa on cutzunut Sanaxi / ninquin sijtäEnsimi-

<?i».,. ses kirias seiso / Ia Jumala sanoi / Olcon
tvalkeus. Ia Jumalaftnol) olcon taiwan
rvistus etc. Sillä sen sanan cansa slumala Sanoi)
ymmärlä hän Jumalan Poian / ioca on Isän Junia,
lan Sana/ ionga eautta caicki owat luodut ia tehdyt.

Ia -David mss cuhu hänen S«N«xl hänen
Psalmisans cusa hän sano : Taiwat owat tehdyt,
HErran Sanan cautta / iacaicki hänen Sota/
wäkenshänen suuns TDcngen cautta.

Sikälikin pitä meidän tietämän ne
tähden Jumalan Poieacutzulan SanM t

l. '» Ensistähänc«HulanSaNa)clhänentaiwsli<
st» Isäns lähden. Stntähdm että hän on hänen Junia/
luden olemisms Isäldä saanut / jocahänen on ijanlaick!-
sesia synnyttänyt.

2. S</



2. Sitalikm han cunutan meidän lahtem
naxl: SeVtahden / ettälumala hänen eauttans mei/^".
den cansam puhu / ia ilmoitta nyt hänens/ninquin P.!
Johannes sljtä sanoi Gis ole yxikän nähnpcluma,>ö.«.
lara / mutta poiea joca istu Isäns helmasa on
meille sen ilmoittanut, j 3.

3. Sentahden/ että hän ylhälpilä Saarna
gan / ia sen lautta on woimalinen / opetla / lohdutta ia««
wirgolta meitä hänen pyhällä ia terwelisellä sanallans/
Mamn p Pietari sano:
kistn elämän sanat. 4.

4. Että hän pilä wijmeisnä Päiwänä liänen ä> "'

nmseaulla/luolleetylSsherätlämän / ninquin hansano p. lohannexen tykönä: Ia hetki tule / että ne^/.iocca haudoisa owac picä cuuleman Jumalanpoian äänen/ia pitä edestäpmän. 11.
11. On nijsiä lodistoxista / iotta Euangelista ta,

hän sisälle wetä/joilla hän osotla ia todista/että tämä
Jana HErra Chrisius on totinen Jumala/iasisällewctätäyäneolmetodistosia. ~

i. Todistoren hän olta tämän Sanan ijancaic«
tWa olemisesta/ eusa hän sano: "

A gusa oli Sana. «"^."'
Häsci hän osotta/eltäse Sana eij ole silloin ästsn

ale »nut/sillä se sana algusil/merkitze nijn pallo euin ijam
eaickifcsta. Ninquin Salomonin Sananlaseusa seiso,
lusa Juhalan poica itze nain puhu: A)jkssa on mi
nun"pitänyt hänen tiensä algusa/hänen tecoine
edellä olin minä. iVinä olen asetettu ijancaickise,
sta/Alguft/ ennen cnln maa tehtin/cosia eyfy-
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dec wleia oiZer / n.ina joolin walmistetlu/cosca sijphtän rvirta wuocanut/ennen cuin
rer pemstettin / ennen cuin cuckulat/olm minä
walnnstettu/etc. Costa hän walmisti taiwat olin
minä sijncl/ia cosca hän lasti maan perusteet/ te,
ginminä pnnähänen cansäns.

Se wanha Kirton sano:
()uc>ä cr3t m non incluclitui lempoie,se on: Secuin algusta oli elj taita aicaan sisälle sio
Netta.

Ia sano: dlon sicm in prjncipio
Deus secit ccNlum 6ii cerram.ica in principio kecic
verdum, sc<l in principio eiat verbum, se on: Ktt
nijn cuin Jumala algusta teki Taiwan ia A)aan/
on mos Sanan nijn cchM. Mutta alguftoli
Sana.

Tämän Ensimmsm Ellangklisia Mtä iaAlgostsimitta/cahdcn asian haaran cansa.
Ensisia anda han lieta/eusa ft Sana on ollut.
Ia se VKNH sli humalan tykonä/st on/st

Anna HErra Chrisius/ oli Isän Jumalan ia pyhän
Hengm tykönä phdesä olemistsa sijnn taiwalistsa lunnia
ft ia kirckaudcsa/ezchmiga han mss iällmemcni/sijlte
luin työn ia legon oli täyttänyt/ nmquin!

loö. han itze sano P. IHanneMi tykönä: Costa tee näette!
Inhimtsen pomnflosastuwan sinne cusä hnnew
Menoli.laftncanftP. Johannes mss eroilta Poian
Personan/Isän ia pyhän Hcngm Personasia/cttä waitt >
ka hän on yhdefH lumaludw olcmistja ynnä Isän ia M !
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!-hänHengen canja/cuitenginon hän erlnomainen Perso
na/nlMltlaln,tolNtn Persona lumaludesa»

Sikälikinanoa hän tietä/mikä se Sanaon.
Ia Jumala 01l se Sana/tämä 01l alan-sa Jumalan tykönä/se on/Jumalan Polca eli Sa<

M/on totinen lumala/yhdesa olemisesa/ woimasa ia
iUNliiasa/Isän ia pyhän Hengen cansa. Nincsuin HEr«?

sa Christus itze todista sanoden: lvinä ia
Ma. Ia P. Pawali sano: Kttä hänesä asi, coco c-/.-.
!lumalisusrrvmilisesta/Ia tämä Vana oli ijancaic,
Ma Jumalan tpksnä.

2. Todistoxen olla Euangelista mailman luomia 2i
sesia.

lacaickiowatsen cautta tehdyt/ ia
mnsttäeij olemttäkcintchty/iocatehty on.

P. Johannes catzo tasa nijnen sanain päälle iolea
scisowal enstmäisesä Mosexen kiriasa / Olcon n?al/ 6<».,.

keus/ett.laanda sen cansa tietä/että caicki luodut cap/
ipalet/ Taiwas /Maa / Meri ia eaicki mitä nijsä owal/
näkywäisel ia näkymättömät Cappalet/owal tämän
Sanancautta luodut ia tehdyt. Ia sentähden on se

,ma Sana totinen Jumala/ ionga cautta caicki owat
luodut. Vlutta Ma Euangtllsta täsä sano:

Ia ilman sitä elj ole mitäkän tehty / st
!lllin tehty ON/ sen cansa hän anda tietä/että Syndi,
!<a cuolema eij tulleet tämän Sanan HErran
f n cautta. Sillä ninquin Moses Kirivittä: Se oli

bpwä mitä luniaia Mutta ne o-
!wat pll kilen petoren lautta lulitt/ioeane on maltan sal-

S iij tanut/



i)0 TOININ SAARNA
H<»/>.«. tanut/ninquin Kiriasa s,,tä jeiso: Jumala

on luonutmhimisin ijancaickls n elämään/ia tlh,
npt hänen yhdexi culpari/ että dänen piti oleman
hänencalmisens. Mutta Perkclm wihan cautta?„

««».5. cuolema tullut mallman. IaP. Pawali sano: Mden
inhimisen cautta onanoi tullut mailman m ftn,
nin tähden cuolema m nijn on spndi tullut pliye
caickein inhimisten/ sentckhden että he caicki o>
wat syndi tehnet.

3 3. Hodisioren o«a P.lohannes elämäni lekeM
sefiäiaylsswalistamisesia.

H«". Hänesä elämä oli/ ia se elämä oli inhiml-
ften walkeus/ jase walteuspimeyoesä paista/
taplmcys elj ftä täsiltänyt.

Se on/ Sana Jumalan Poica annoi inhlmi-
Me elämän/Sillä coscajinhiminen olilangenut syndijn/
«a seen cautta ljaneaickisen cuoleman ol> ansainnut/ lij hän
tahtonut händä ladotta / mutta annoi hänelle elämän
jällens. Ia näkymät nämät sanat oleman jotakin pl,
mläl / Silla waicka P. Johannes Kielellä Ki,
rioilti hänen EuaMliumins: lUilengin onhänmoncsa
paicasa seurannut NXdriean puhen tapa / ionga lähdcnmss nämä sanat näkymät oleman oudot. Waan han cij
muuta ymmärdä nainen sanain lansa(Häliesäoli elä<
Mä) Mutta että HErra Chrlsius meitä / jotta synnin!
cautta ottmma cuolleet/ ttke/la julgista mcil!esen suloisen Euangeliumin jaarnancautla/
de)ci saamisen ia wanhmffaudcn / jo°ca hänen
uslowat/ anda heij ,sen pyhän H^ngln/lotahettäwlr/^

ao:^



gotta / >a ywshlfattä ylift yydm wdm elämä»/ ia eaic,
ti hywät awut. Ia wijmc n tämä Sana HErra
Christus lesus yloHerätlä mcitä cuolluisia ia iohdatta
Mn ijaneaickisen elämän. Ia eltä Euangelisia sano:
Etla/ elänlä 01l lnhlmtftenWazkeus ta se wal-
tms plmeydesä palsta.

Sencansa hän tietä anda/ että ninquin HErra
Chnstus on inhimisten elämä / nijn hän mss sn inhimi,
sim Walkeus joca pimcydesä paista. Slllä inhimiset

! owal luonnostans soklat ia pimiät/ettei he tunne Iu«
malata/ eikä msstiidä oikiata lietä elämään. Ia stn<
lähden eij ole hulleyhtäkän lohdulosta /ristiä / lusea
ia cuolemata wastan / mutta istumat pimeydesä ia euole>
man lvarjosa/ ia jollei HErra Christus heitäylsswal.
gaise / nijn he heitctän ulconaisen pimeyten / eusa on iteu
ia hambainKinsiys / mutta hän nljtäylöswalgaise / ia
osotta hlille Isän Jumalan tahdon / cuinga heidän pitä
handä oikein tundeman iaVälttämän ijaneaickisia cuo,
lemala/ nimittäin/ cosca me useomma hän. n päällens io
'tt onjeoikeaälämäia walkeus. Slll sfocamen cuinusco hänen pckällen«/eij pidä huckuman/Muttasaaman ijancaickisen elämän.

palefta.
l. / cuinga ne wäärätopetta, i<

owat heitäns asettanut meidän HE
Chrifiusia ia hänen Personalans

nijn että monieahdat oivatKieltäneet hänen lumaludln/«« e>g
luon,
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luondons / monieahdat inhimlsen luonnon / jolcaft sa-
stamen hengi Perkele on ylssherättänyt / ia nijncn caut,

" l>n suuren ia wahingollsen eripuraisuden Jumalan
A-. Seuralunnasa matcan saattanut. Joista se wäärä

opettaja Lbion on ollut ensimäinen / ioea iältin Chri»
siuxen Syndymän Trajanin Keisarin aican.cojea P.

F<^,/,ö,). Apostoli wieläeli/ on opettanut/että HErra
Chnstus oli y)ci palias inhiminen/ syndynyt Josephista
ia Mariasta. Samallamuoto mss yri toinen wäärä
opettaja tHerintKus nimeldä Egyptistä/ on ynnä Lbi.
onincansa/sen wäärän opin ulgolhaiottanut/ettäChw
stus oli palias inhiminen. longa seura P. Johannes
on nijn suuresti carllanut / eltti hän tahtonut ollayhden
ealonalla hänen tansans. Ne molemat Jumalattomat
ia määrin opettaiat / on P. Johannes takaperin ajanut/
ia wahwain todisiosien cansa osoltanut/ että Christus eij
ollut jocu palias inhiminen / multa mös totinen Juma,
la / Isästä ijancaickiststa syndynyt. Seniälken on taas
?auws äamosatcnuz jocaoli Pispa , sm
saman wäärän opin ylssollanut ia sanonut/ ettäChri,
stuxcsa oli waiwoin yxi luondo / nimittäin inhimisen lu/
ondo. Ia ettei se Sanap. Johanneintykönä nm,

kitze yhtä erinomaista Persona / mutta waiwoin mer/
fitze Isän Jumalan Neuuo mailman luomisesta ia
Christuren lähetoxesiä mailman. Multa hän on stjna

eli / joca pidettin
eusa mös (Ircgariuz oli/ taeaperin
ajettu/ ia Jumalan Scuracunnasta ulgossyssty.
y)ci wäärä opettaia on stn myrkylisen
opin ylssoltanut/ ia opettanut / että Isä Jumala ia

Poiea



Voica cij ole yhdeja olemis ta/mutta että Poiea oli
tu/ninquin muutkin luondoeappalet/ia tämän hänen
Myrkpliscn oppinsa hän sekä iulkiftsia sturaeunnasa / että
mulsapailoisa ulgoifylwl. Mutta tämä Jumalaloin
HmuB ynnä hänen wäarän oppinsa cansa/ on lacape» in
ajettu Mä Coneiliumisa tli coeoulcsa ioca pidcttin

Keisari oli eoeoneutzue
nut/eusacolmesata ia cahdexantoisiakpmmendä Pispa
olit toosa. Ia sljnä Coneiliumisa on se ujeon tunnun
sios/loca cutzutan l^ic^num.tehty ia <co/
lonpandu/Arriusta wasian. Ia monda muuta wäara
opettajat on se saastainen hengi ylssherättänyt / iotca o,
walkieltäneet HErran Chrisiuren Jumalan luonnon.
Mtla meidän vilä sitä wastan tietämän/ useoman ia
Mnusiaman/että HErra Christus lesuseijole palias
inhiminen/multa Jumala/ Ijästä ijaneail,
lifestä syndynyt. Ninquin P. Johannes täjä wahwan toe
Worencansasenosottasanoden: humala oli seSana. Ia Vawid cutzu hänen Jumalari. Esaias H'"'prophtta mss cutzu hänen meidän lumalaxen. Nijn
msö Apostolit Vdesa Kestamentisa owat hänen Juma-
loi llltzunut. P. Pawali Romarein tygösano:
Christus on syndynyc Isästä lihan puolesta/ioi
ca on Jumalaylitzen caickeln ylistetty
sesta.

SamallamuotoP. Johannes hänen Epistolasans '»^ />

sano / lkttä lesus Christus on totinen Jumala ia
ijclncaickinen elämä. Jotta lodistoxet osoltawat että wz,,.
lesus Christus on totinen Jumala/ia Isäns olewainen
mwa.

N.Ope-
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2.11. Hpcme/cuinga suureen pimeyteen ia sokeutan

"°"""" '" inhimincn synnin caulta on langennut. Ia «mauin P.
Pawall sano/on tullut plmeaxl/nisn ette» l)än cai>

/>««s. oakäsittä walkeutta.lumala tosin loiMhlmisen/hä«
nm oman cuwans iälkm/että hänesä piti walgistoman
humalan oikea ia täydelinen tundo. Mutta eojea hän
langeisi ipndijn/ia teki Jumalankäsfyä wasian/ ioca hä-
nen kielsi/ettei hänen Pltänyt syömän wijsauden puusta/
inistäisi hän laiken sen walkeuden/ la Jumalan tunnon/
ia luli sokia)ci/nijn ettei han taitanut tuta Jumalala eikä
hänen tahtoansa. Ia sijnä sokeudesa caicki heidän Min
tulewaisens sikiwat ia syndywät/ia eij taida ymmällä

/.c.»-. 2. nijtä hengelisiä asioi. Ninquin P. Pawali sano: Se
luonnolineninhimineneij taeda käsittä sitä cuin!
JumalanVengen oma on/sillä se on hänelle jxi
hulluus/ia eij caitakäsitettä. Ia waicka inhimiMl
on jäänyt iälkin syndin langemisen y)li kipinä wijsaudei
sia ulconaisisa ia mailmalifisa asioisa/iotta inhimisen ja-
rien allaowalannelut/nijn että hän laita eroilta hywän
pahasia / ia iollakin muoto täyttä hanens cunnialWa
uleonaisella muodolla/niin palio cuin inhimisen jälki
mystä anda. ?lijn luitengin on hän sokia iapimiä HiN<-
gelisisä asioisa / ia eij taida nijtä käsittä/ iollei HErls
Christus se totinen walkeus plöswalgaise Händel / ia anna
hänelle oikeata ymmarpsiä. Hätä meidän luonon pl>
meyttä/pitä meidän lundeman ia rutoileman Jumalala/

eltähän meilä pyhän Hmgenseansaplsewalgaie
sis / ettämelMdä oikein lnndi,

sime.

Toi-



Tuomen Osa.
AHnH ensimälsesH osasa te twtttta mei,

HErranChrisiuxm ijaneaickisesta
seftä ia hänen luMluden luonnostansa. Tasa "«/""/"

loisesa me nyt saamme cuulla Casialantodistofcsia/ionga Euangelista meille lwdesa Cappaleesa
edespane.

I. On P. JohannesCasiaiancutzumisesta. I01l yxi mies lähetetty Jumalalda. "'

Tästä Johannexen cutzumisesia Euangelista tasaalgusa / ennen cuin hän sisälle welä hänen lodistoxens/
Kirioitta sentähdm/eltä hänen lodistoxens olisi sitä wah,
Vembi ia eij yxikan hänen todisioxesians miläkan epäilisi,
ia sano ellei hän itze omalla ehdollans ole sijhen iuosnut/ia sen päällens oltanutMulta hän oli lumalalda sijhen
MUtlu ia lähetelty.
M liberiuB Keisarin aitana/toscarontiuL lilamz
eli waldamies/luli Jumalankäsky Johannexen Zacha/
sian Pojan lygs. Ia Johannes Casiaia itze tunnusti sa/
noden t loca minun lähecri castaman sanoi minul- /°z.,.
le. Tästä Johannes castaiasia oli Esaias io
aica ennen Kirjoittanut ia ennustanut sanoden : W F>4°.
ftamajan ääni on corwesa / walmistak«n
mn tietä.

11. On hänen limestänsä Nimi olt 11.
Johannes) Tämä on yxi erinomainen ia suloinen ni<
m,/ia ychlensopi hänen wircanscansa. Silla hän opett, H/7..,.-.
lu.nalan suuresta armosta inhimisiä wastan Christuxen

V ij
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mutta. Ia on se mmi otettu kittcsiä/llMe
cutzutanlohanan/iolamerkitzenijnpaliotuin ollaanmosa Jumalanlpksnä. St nimi eij ollut hämlle
nellu inhimistldä/multa HEnan Engelildä / silloin «s,
ta hän oli lähetetty Zacharian hänen Isäns lpgs/ilmoil,
laman hänelle JohannesCastaian syndpmätä/ ia kasti
llchutla hänen nlmens Johannes.

111. 1 111. Hn Johannes Castaianwisgasiamsa M-

Mikähänen wircans oli.
Se sama tuli todistaman/että hänen sii-tä walkeudefta todistaman pidäis.
Hänen willans oli st/ia sentähden oli hän Jumal

lalda lähetelty / elta hänen piti käymän tämän Sanan
häncn Poicans edellä/ia todistaman hänestä/ että hän on
st lolinen Messias mailman wapattaia/iosta caicki P«,
phetat olit ennustanet ia Prophelerannet/nijn monda fa/
ta ajastaica ennen/että caicki piti sen tietämän ia eij pr>>
kän ollsi taitanut estellä händans / ettei hän MejsiaM
ia hänen lulemiststans mitakän tietänyt eikä ollut luullu.
Zamän hänen wircans P. Johannes teki ustolisestaia

todisti hänestä/etiä hän oli se wigaloin lu/
malan Carltza/iolapoisolla mailman synnit.

2. Osotta Euangelista sen syyn/ mingätähde»
han tuli todistaman tästä walkeudcsta.

SenpMK että caicki ustoift hänen
MUttONs.

Se on/ lohanncxen pili oleman yhden Saalnajan/
joeapiti saarnaman jatodistaman HEnasta ChnstuM

>



sta ia oleman ninqnln yLi Walilappale/ jongaopin iasaarnan Cansainhimifttpili KäättämänparannvMia
oikean ustoon HErran Christien päällä.

IV. On f«jlä eroituxesta «uin on HErran Chn> IV.
sturen ia Johannes Casiaian wälille,

G>hän ollut se walkeus/ mutta hän
lähetetty todistaman M «valkeudesta.
walkeus oli yxi totinen walkeus/ioca walglsta
laicki inhlmistt ioeca tWn mailman mle-
wat.

Euangelifia leke eroitujen Johannes Casiajan ja
HErran Christuxen wälille/ia sano: Elteij hän ollutse walkeus/multa HErra Chrifius ionga palwella
hän oli / lähetetty todistaman hänestä/ hän oli se totinen

>lval?eus/ joea walgista caicki inhimiftt hänen Euange<
illuminscaulta/ia sylyltä heijä Jumalan oikean tunnon
valkeuden / ia caiken pimeyden inhimisenmiklcsiä Pois
lmcotla. Ia tämä walkeus eij walisia pchtä eli «ahla/!mutta eaictia Inhimistä/ia nijn monda <uln pitä tule,

Jumalan tundoon/ ne pila häneldä yloewalgai/
siaman / ia ne jotta cij häncldä ylsswalgaista / ne eij lai,
da tulla lumalanlundoon/mutlaPysywät heidän Pi-
»Nlydefäns / ialuttwat ijaneaickisem eadotUMn.

V. V.
gcudesta HErra wasian: 5««-^,»-

Se oli MCilmas ia mmlma oli sen
ts tehty /ia eij mmlma händä lundenut Hen^""^""

Vttj tuli
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" tull om!l!ensm hänen omONs slj händäwa-

ftanottaneet.Euangelisia ylesluke tachtalaistl tämänkijttämät/
lsmän mallman wigat ia synnit t

l. On ellei hän händä iundlNUl/ ia waicka Msil>
ma hänen caultans on tehty/ nijn lUitengin eij hän tunde-
nutiettä hän oli se totinen Messias lumatspoica Mail/
man lauttahän täsäymmartä mailmaliset ia Jumalat/
tomat inhimiset/ jolla owat httdenpimepdesäns/nin/
quin he owat tähän mailman syndynet.

On se ettei hän tahtonut hända MessiaM edtt
siä pila eikä tuta / mutta ylsncatzon hänen / wihaisit
ia wainoisit händä. Ia tämän lansa hän ymmällä Iwl,
tan tansan/ jota olihänenömacansans) ja sano että ne
jotta pitä oleman eaickein Kijtolisemat händä wasian/
nijnen swrtein hywäin tsiden edestä / cuin hän oli HM
wastan tehnyt/ ne plsn latzoit hänen/ ia eij lahton«l
händä wasian otta.

VI. VI. Hn Nijnen hysdylyxesiä ia hedelmästä/iolta
0./>«K« Jumalan pojan HErran Chnsiuxen wastanotit ia ujeo/

ivat:
2»"« .7' Mutta nijn monda culn händä wastan»

/ woiman Jumalan
lapsixi tulla joeca hänen nimens uscowat /

joeca eij werestä/ eikä lihan tahdosta / eikä
mss miehen tahdosta/ multa Jumalasta fyn-
dyneetowat.

°3äsä Euangelisia cachtalaiset asiat edes Pane.
.i. Että he tulewat Jumalan lapstxi / eij hän sa,

no/



elta tzcldan pitä tuleman ysiäwasi / mutta lapsesi ia ,','

perilisexi. sijnä laiwalisesa ia riemusa. Ia "
nijn palio jolta Jumalan pojan HElran Chri«'"»»,//«/
siuxcn sydämlftci lVastanottawat ia hänen päällcns usto«'""'
»vt/ne caicki Jumala olta ia omista tzänen lapflxens/
ia tcke heitä hänen peMscMs/ eij catoVaisicn iaajali--
stcn / mutta taiwaiisim ia ijancaickisien tawarain ylitze/
jotta HErraChrisiuspijnans ia euolemans lautta/ on
meille ansainut / euin on syndein andexi andamus / wan/
hurscaus /ja se ijancaickimn elämä. Silla ne jotta
lapset owat/ ne faawat perimisen / ninquin P. Pawalisano: Josme olema lapset/ nijn me olema peri, H«». i.
liset/mmictäm/Jumalan penliset / ia (hlistw
xlncansapenllsic.

2. Öfotta HM ia tietä anda / tUtta ne okiat lu.Imalan lapset owat/nimilain/ne
tä lidan tahdosta/ eikä miehen tahdosta/ mutta

spndpneetowat. ?
Zäsä Euangelista ymmärlä weresiä fyndynet / ne

jolca lwlewat heitans wmn ia sugun lautta autuas lu-
lewans. Ninquin Iwttan cansa ajattelit olewansa lu,
malan lapset ia periliset/sentähden / etläheolit Abra>
hamin Lemmestä ia sugusta syndyneet. Mutta p.
wali ne taeaptrin ajaßomarein tygs / eusa hän sano?
Ltj ne ole lapset iocca lihan puoU sta owal lapset, «j

murca ne jotcalupauxen puolesta owat lapset. -^
Llhan tahdosta owat ne/jotta heidän omalla F-e<,/««ii

ehdollans / ia woimallans tahtowat autuaxi
ftiso Inhimisen tahdofaia woimasa :

Min Imnnas Prophela sano.lvmä tiedän Hiksra/ k'«^>/'-
että /",»,.io.
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että inhimiften tiet elj seiso hänelle/ jaey seiso ph,
oengän miehen woimasa / cuinga hän »vaella,
man pilä/ taicka hänenkäpmisins ojenoaman.

i V»,«»,.,. Miehen tahdosta owat Nt jotta luoltawal he».
" danomain hywain tsidens päälle / ia nijnen cautla tah,

towat autuaxi tulla/ ninquin Pharlseuxet/ jotta pidit
lchensswrembanaluinsyndlftt iapublieanitolil/ iake^

««,«.. hywisiä lsistäns/ninquin se Phariseus teli/
s»c. »i. jostap. «lucas kinoitta / joeaeuilengin on turha Junia,

lan edlsa jaeij taida olla ftisowainen. Sillä cij Män
Inhiminen taida tulla autuan/niw

5«»,» f. quin P. pawali sano: locainen s»picskijni tukit,
taman ia caicti mailma picä hänen evesäns wica,
pään oleman/Sentähoen ettei yxikän liha taida
Kaintsiven cautta tulla n?anhurscaxihänen ede,
säns.

o,« Mutta Jumalasi sylldyneet owal ne jotta
AA/ Pyhilstä Hengestä wosiwdesta syndyneel owal/ jota ta,
«««y«F«. paltu Casien Saerammtisä/eusa inhiminen »edestä ia
"'"«"''- pyhästä Hengestä wastwdesia syndy /ia ilman tätä «/

desta syndymisiä eij taida y.rikän tulla Jumalan waloa,
cundan i Vlinquin HErra Chrisius inesano: Jollei
pxi tule wastwoest spndpneexi wedest ia heligest/
eij hän taida Jumalanwaloacunvaan sisällekäy»

dä. Ia nämä owal Jumalanlapset jotta
owal syndpneet/ ia eij ne jotta weresi

ia lihan tahdosta/eikä mss ne jptta
miehen tahdosta owat syn/

dyncel.

Ope-



Gpemxettolsesta Osasia.
l. täsä saarnamiesten " i.

heidän oikea wircans on/nimittäin/ mä
heidän pilä todistaman Jumalan

meidän HErrasia Jessestä Chrisiuxesta/ että hän ,/.

setotinen walkeus/ioca walistacaicki
! lan earitza ioea poisotta mailman synnit. Silläsentähden
he lumalalda saarnawireaan cutzulan/cttä heidän häne»!stä saarnamania todistaman pitä. HErra
lChrifius sano P. Johannein tykönä: Teidän pitä
mös todistaman minusta: Ia Apostolinen tegos
hän sano: Teidän pirä oleman minun
lewsalemis/ ia coco ludeasa ia Samariasa/ia
sijttemaanäreen. Kämän caldaiftl lodisiaial owal
Plophttalolleet/ iotta caicki owal hänestä todistaneet.
Mquin P, Pelari Apostoli sano: XDänäftä caicki
lprophetat todistarvat ikttä jocainen cuin
iusco hänenpäällens/pitäsaaman syndein andexi
saamisen hänen mmens cautta. Ia P Johannes
Casiaia on todistanut hänestä/ninquin täsä Euangeliu/
mis seiso: Sttck hän on se totinen rvalkens / ioca
walista caickiinhimiset. Item: iLttä hän
malan carttza/joca poisotta mailman sxnnyt. Jo
losea Iwttat lähetit Papit ia Jerusalemista ha>

tygenskysymän mikä hän oli/todisti hän
! Christiestä ia sanoi: Heidän kestellän seiso se iola
eis te tunne/se on se ioca minun iälkin on tulewa/
iocn minun edellän on ollut/iongakengän nhmo<

x m'
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jäminä en ole mahdolinen xisspäästämän,'3mn
mss P. Apostolit owat hänestä todistaneet. P.Hs.t. Petari sano Aposiolitten tegoe: Tämän on
lssheractänyr ia sijhe me caicki olema todista,,».
la wisesa paieasa sanohamHänonsekivi/iocaniildti
ra?endailda on hyljätty/ia on tullut
ia eij xhdesäkän mwsa ole autuutta/eikä n,ös olephtäkän m»ta nimeä caiwan alla inhimisille an-
nettu/iosa meidän pitäauruaxi tuleman. laeaicki
mwt oikial iahurftat Saamamiehet owat aina todista,
net HErrastaChristuxesta/ia wiela nyt todistamat h<z§
nestäeofta he saarnawat ia oikeinopetlawat sanan tW
liaila hänen personasians/hänen wisgastans ia ansio-
stans/eltä me useon cautta hänen päällens saame ijan,
eaickiftn elämän/ia hänesä ainoas seiso lalcki meidän au,
luudem ia lerwepdem.

2.11. Opeme / euinga sokia tämä wailma on/ettei häntaida tuta filä oikeata walkeulta/ ia mailman wapattaia
HErra lesusia Chrisiusta, eikä tahdo händä wasian

! c°«. olla/multa ylsnlatzo hänen. Jumala on lähettänyt hä/
!

3ö./. "in usco hänen päällens/ eij pioä hnckuman/!
mutta saaman ijancaickilen elämän / ia tahto että
caickipitä hänen wasianoltaman / händä oikein lundl-
man/ia hänen päällens uscoman/ ia hänen eauttans au-
tuas tuleman. Multa tämän mailman inhimiset owat
nijn sokiat ia cangiat/ellei helaida/eikä tahdo händä tuta/
eikä wastanotta/multa ylsncatzowat hänen/ ninquin
Wllaincansa on tehnyt/joiden Me Jumalawalilta

Esaian prophetan tykönä sanoden; M häskä tunde

hänen



hänen lDlörrans / ia xxi ölsi hänen DLrmns
seimen: N)ucta Israel eij tunne sitä/ ia minun
cansän eij ymmärdä sitä. 2lh M spndistncansa/
sicä sangen wäärin tekiätä cansa/ sepaha siemen/
ne wahmgoliser lapsec/iotca 33!3sran ylsnanva-,
wat/pilckawat sicä pphä Israelis/iakäändäwät!
heitäns tacapenn. Ia lotzes paicasa sano Jumala:
M nä ulgosojennan minun käteni caiken päiwän
choen tottelemattomancansan tpgö/iotca wael>
va heidän ajatoxens iälkin / sen tienpäälle ioca eij
hxwä o!e/pxi cansa ioca minua wihoitta aina/mi-
nun caswoni edesä.Nijn mss Prophetan Ostan tykö-
nä sano Jumala: Minuncansani on turmeltu/ sen,
tchoen/ ettei hän tahdo oppia.Sillä ett sinä tots
tele Jumalan sana. Sentähden en minä m<ss
tahdo sinusta lucua pitä. Näin Jumala watilta tä,
män pahan ia Jumalattoman mailman ylitze/ionga can,
sahan osotta/ia todista ettei hän tahdo yhdengän
misen cuolemala/mulla että caickikännäisit heiläns/ia au«
Mi tulisit. Tämän Jumalattoman mailmäesimerckiä
eij pidä meidän sturaman/multa carllamäia walltämän
sila. Ia rlttoileman Jumala/että hän meitä pyhällä
Hengelläns ylöswalgaisis / että me händä oikein
si,nme/wastanotaisimme/hänenpäällms usloisimme/ ia
hänm kästpsäns aina waellaisimme.

Il I. Opeme/eltei yxikan Inhiminen taida lihali- 0,/c,««sm fyndymisen eautta tulla aumaxi ia Jomalan lapseni/
waicka cuinga swresta sugusta ia Vanhemmista hän on
syndynyt.Slllä se spndympS tapatlu synnisä la eaicki o-

ij wal
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. wat luonostanja nuhan iapset/nijn hywinneiotta swri)
'*'

sia ia eorkiasia sugusta/tuin nl iotea tsyhästä sugusta o,
/°i.j. wat syndyneet- Ninquin HErra Chrisius sano: 8e

cmn on synvynyt lihasta? se on liha. Ia ninquin
Iwttan cansa eij sentähden olleet Jumalan lapset/eikä
taitanut tulla autuas/että he olitAbrahamin siemen/ ia
hänen sugustansa syndyneet mss eij mwttan tai/
da lihaliscn sugun caultatulla Jumalan lapfexi. Sillä
sucu ia wantzemmat/eij mitakän sijhen laidaaUlta.Mut,
ta ne owai Jumalanlapset/iottalumalasta owat syndp»!
neet: se on/iolca sen pyhän Hengen ia weden tauua owal
wasiwdesta syndyneet: Silla se Pyhä Hengi wdista inhi-
misen/lihalisesiatekehänhengelisen/synnistäteke hän in,

himisen puhtaxi ia wanhurseaxi/Jumalan witzamiehefiä
:eke hän Jumalan ysiäwäxi. Mutta eij lihaiinen syndy/
mys M mattansaata. Nijn mös eij taida omat hywäl
lyst saatla inhimlftä Jumalan lapsexi. Silläeij olene
läydtliftt/ia smtähden eij taida seisowaiset olla. laeocop. Ramattu on taynä todistoM ettei inhiminen taida
tulla nijniN lautta auluaxi. Samallamuoto mss eij in,

himisen oma nmt! eli woima sijhcn taida aulla.Sillä
quin P. Pawali sano Romanin tygs: ikij seiso ion>
gun miehen cahvosa eli juoxusa/ mutta Jumalan
armos. Ia sent ihden P. lohanms täsä ulgos sulkl
eaicki ne tasiä asiista/sckä neiotta merestä ia lihasta/M

ne iotea miehen tahdosta owat syndyneel/ia sano/
että ne tulemat Jumalan lapsixi/iotta Ju-

mpasta syndyneet owat.

Kol-



kolmas Osa.
nyt se colmas ia wijmeinen osa/^l^P. Johannes Kirivittä että tämä

Jumalan Poiea on tullut edesvanl
ml>a eappalltla.

I. On inhimisen luonnon Me ottamisista.
Ia Sana mli lthaxi.

Sanancansa hän pmmärlä JumalanPoian mei»
W HErran Christuxen lesuxen / ninquin enstmäisesä
osasa sanoltijn.la lihan cansa hän ymmärtä eij ainoaft
inhimisen rwmin/mutla mss sielun ynnä rwmin cansa/
ia sano/että Sana on tullut lihaxi/se on / täydelliscri in,

himisexi sielun iarwmin canfa. Mutta että Euangelista
lasa lihan ainoasians nimiltä/tahto hän sen cansa osotta/
M hän ynnä inhimisen luononcansa on ottanut hänen
Mens caickl inhimisen heickoudtt paitzi syndi.

Ia tämäcappale on se erinomainen täsä Euange-
liumisa/ joeatämän Juhlancansa yhknfopi / nimittäin/
se swri salaisus joca on tapattunut Mlidän HErrasa
Chrisiurcsa/että hän / joca on Jumalanpoica/Isästä
sylldynpt ijancaickftsia / on ottanut hänen päällens inhi,
Misen luonnon / ia tullut täydeliseri inhimiseri. Ia on
nyt Jumala ia inhiminm/josaoncaxiluondolnhimili,
ncn ja lumaluden luondo yhdistelyt/ Personaliseen
Yhteyteen /yhdesä personosa Christuxcsa / nijn ellei nyl

ole cari Chrisiusta / mutta vri Cbristus. Ia se (Uin P.
Johannes täsä sano että Sanatuli lihaxi / eij wfidän
Pidä sitä nijn ymmärtämän/ että hän on mwtttluli,j

X iij haxl



haxl/ eli lumaiudm luondo on mwttttu Inhimillistiri
luonori/eli inhimii.nen luondo on mwtettu lumalu,
dm luonno)ci / mutta ttlä se Sana on nijn tullut lihaxi /
että sijna yhdesä Perssnasa Cyristuxesa on caxi luondo.
Silla ninquin lll!almz sano:
erar, se 6 caeperar elle non erät , non
suo äelitterac, leä quocl noKrum
Se on: iLij hän caoottanut sicä cuin hcknM
oli / mutta rupeisi oleman se cuin hän eij ennen
ollut/ eij hän omaansa plenanoanut/mutta st
cuin meidän on hän on ottanut / nimittäin/ In-
himisen luonnon. Monicahdat wanhat Kueon
opettajat owat tahtoneet tämän asian setittä / ia ul,
gostoimilla werlauxcn canja. otta yh,
den werlauren Inhimisen sielusta ia ruumista ia sano:
Blcut anima ratlonaliz K caro unuz eltnomo;
ItH l)sus Ll. Nomo unuB eK Se on/
Että ninquin sielu ia swmisonxxilnhiminen/
ia sielu eij cuitengin mrvtnrwmixi/ eikärrvmis
sieluxi: Niin mös Jumala ia
Christus / ja cuitengin lumaluden luondo eij
mwcu Ilihimilisen luonoxi. Z2ll!ius otta yhden
wertauren tulisesta raudasta. tulisesta hijlc,
sta: Että ninquin tuli eij mwlu raudaxi eikä hijleri/!
nijn mos pxi luondo Chrisiurefa/ eij mlvm loijcxi/ ia
cuitengin owat vhdesa personasa Chrisiunsa. "

11. Qn HErran Christuxm käptlämiscstä ia «n/sa olemisesta Inhimisien seasa:
IliasuimeldHnseaftm.

11.

P.le^
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P. Johannes kirivittä lW ChrisiuM
elämäkerrasta tasa tnailmasa näillä sanoilla: Ia asui
meidän scasan / mitä hän tchnyt / ia luinga hän on il,

zcns känt ä .yt hänen syndymä Päiwästäns sijhcn asti
luin hän ylösnousikuolluista / ia taiwaseen astui / nimit-
täin / hän oli ninquin mwl inhiwiftt hänm mcnosans ia
fiiyllämlftsäns/ nijn että laitti taisit nähdä ia ymmärtä/
tttä hän oli totinen inhiminen. Ia waicka hän oliy)li
tinen Jumala / alensi hän cuitengin itzens/ia ollipääl/
lens orjan muodon / ia oli muiden inhimisien eallamen /

iakäpttämisesälsyttijn ninquin inhiminen. Ninquin P.
Pawali sanopi: TDän fsij ia joij / hän wäspi/hän
macaisi/ hän rvaelsi yhdestä paicasta toisten/
h<ln iloitzi / hän mnrhettl ia itki/ ninquin mwt in,
himisic. Ia se on min Euangelisia täsä sano: Kttä
hanasi» meidän seaftn.

111. HnHErranChrisiuMMajestelisiäialUn- 111.
niasta.

Ia me näimme hänen cunnlans/ nin-P7quin ainocaisen pojan cunnian.
Näillä sanoilla P. Johannes anda lielä / että

HCrra Christus hänen alendamisens aieana/onloisi,
nans osotlanul hänen lumaludens cunnian ia woi/
man / että caicki taisit sijtä nähdä/etteihän ollut
palias inhiminen/mullamss Jumala. Ia sano Euan-
gelisia täsä / etcä me näimme hänen cunnians niw
qmnainocaisen pojan cunnian. Ninquin hän lah/
doisi sano: Me näimme hänesä olewan sencallaffen ma>
jesiltin ia cunnian/ että mehämmäsiyimmesenylitzenia
taisimme ymmärlä / että hän oli «vissistä Jumalan ai,

noa
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/«b.,. noa Poica. Sillä taicki hänen tunnusichdene/euinhän

tcki/senosotil/ tosca hän mwtti weden wijnari Canag
Galileas /coscahän spilalisiapuhdisti/euolluitaylsshe,
rätti. Ia costa hän Taborin Wuorella kireasietlin.
Item:Cosca hän omalla woimallans nousi ylös luollui,
sta / ia sen eansa osotti hänens olewan Jumalan Pojan.

IV. IV. On sijtä hedelmästä/ joca seura inhimisen luo-
/->«Z«.0" non Päälleottamista.
AA""" Täynäns armo ia totwtta.

Se on/TämänSanan jocatuli liha)ci/me näiM
me olewan läynäns armo ia totwtta/ eij osaltain/ muna
täynäns / nijn että mekin olemma tulleet hänen armo-
siansa osallseri. Nmquin Johannes Castaja todistasa,
noden: lDänen täxdelisudestans olema me caicki
saanet armo»/ armon evestck/ Seon/ eij hana»
nsastans itze ratasta inhimisiä/ ia ole heille armolinen/
mutta mss hänen taiwalinen Isäne heitä racasta hänen
lähdms/ia on heille armolinen. Sillä ninquinhanel»
leonPoianlygehywä suosio /nijn hänelle mss meidän
tygsm on hywä suosio hänen tähdeno.la että Euangeli-
fia sano:Lttä ÖerraChristus ontäpnäns totuut,
ta/ sen eansa hän tietä Mda / että hän on itze totuus / ia
hänefä oVattaickl Jumalan lupauM täytetyt. Ia nijn
HErra Christus on täynä.is armo ia tomutta/ ia osoi-
ta hänen armsns ia laupmdens cmckia wastan/ iotea hci-
täns parandawat ia uftowat. Ia tämä on se hcdelmä/

jsea meille on sijtä/mä lanaoncu!lucAha)li/sc
on/että Jumpan Po<c.i on tullut In«

hilm^i.

Ope-



Opetuxet colmanesia Osasia. A«A
Solnmnnefia cappalesta me O- ''

«Opimme / sijtä lahden luonen / lumaluden ia
luonon yhdistyksiä Chrisiurisa

sa/ jota on tapattunul silloin/cosca hän sikisi '«

, Marian tohdusa / että Jumalan tallkiValdian
! poiea / ionga eautla caicti owal luodut / otti inhimisen

, luonen hänen päällens / rwmin ia sielun Personan yh«
nytten / nijn tlta ne taxi luondo owat yhdesä Personasa
Chsisturesa/ ia waicka hänesä eaxi luondo on/nijn cuiten-

> gin eij ole sentähden taxi Chrisiusta/ mutta yxi Chrisiushumala ia inhiminen. Sillä se inhimillinen luondo/
ionga hän otti päällens / eij ole itzesäns / eikä taida olla
itzejans olewainm / multa on sijnä yhdesä Personasa
Chrisiuresu yhdistetty Jumalan luonon cansa Persona-
liseen yhteyteen/nijn että sijnä yhdesä Personasa Chri,
sturesa o»at nämät taxi luondo. Nettoriuz yxi wäärä
oveilaja eij tahtonut sitä mystä anda eikä lcho / että yh-
desä Personasa Christuxesa pitä oleman eari luondo
multa sano/ että jos hänesä olisi taxi luondo / nijn olisi
mös caxi Personata / «a on tahtonut eroilla ne cari luon-
do loinen toisestans/ ia tehdä cariChnstufia. Eij hän
mos tahtonut sitä mystä anda, että Maria on synnyt,
tänyt Jumalan pojan / Sentähden että Maria oli inhi,
!yinen/ia Jumala eij taitanut syndyinhimisefiä. Ia tä/
man häne määrän oppins tähden hän sijnä loeouxcs/joca
lMuttin Ephesijnä / on hän tämän hänen
wäclrän oppinsa cansa takaperin ajettu ia tyhM tehty.

Oivae



Owat mss olleet monilahdat opettajat/ jottaowat wzz,
rin opettaneet Herran Chrisiuxen inhimillisestä luonosia.Ninquin yxi nimeldä kkotinuz/ioea sanoi ellä Chrisiuson ottanut inhimisen rwmin ilman sieluta/ ia on möe nyt
inhiminen ilman sieluta. Samallamuoco mss pri loinen,

opettaneet ettei HErralla Chrisiuxella ollut inhimisen
luondo/eikä ole ollut totinen inhiminen/ multa hänelle on
ollutwaiwonW inhimisen hahmo/ia on käpnyl Ma/
rian rwmin läpitze / ninquinauringo paista tlasm läpitze.
Jotta wärät opetlaiat owat Jumalan sanancansa
perin aielul ia ylitzewoiletut. Tule m6s meidän se täsi
tieta/ellä lvaicka ne caxi luondo owat Chrisiuresa yhdi,
sielyt/nljn luitengin he heidän omaisudellans eroitelan.
Sillä ninquln fyndyä/kärsiä ia euolla/owat inhimiiiismtuonon omaisudet/ia eij taida ikänäns tulla lumaluden
luonon omaxi. stijn mss lumaluden luonen omaisu,
det/tuin on laickiwaldiaisue/ ioea paieao lässäolemus/
taicki tieto ia «viisaus/ eij taida tulla inhimillisen luonen
omaxi. Sillä itzecullakin luonolla on hänen omaisu/
dens/ ia eij tule toisen luonon omafi. euilengin
on lumaluden tuondo iaeanut Personalisen yhteyden
tähden hänen omaisudens sillä inhimiliselle luonolle/
ionga hän päällens otti/cuin on/caickiwaldiaisus/eaie/
ki wijsauo/ioca paieas lässäolemus. Ninquin mss Chrl-stus itze sen todista P. MatthXUM lyksnä sanooentlVinulle on annettu caicki «voima tajrvaas ia
maaft. Iacatzo/ Minä olen teidän tykönän io,

mailman loppun asti, se on/ Minulle

HH«ttövHF,

(Ma/
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(Marian poialle / totiselle Inhimiselle) on annettu
lssicki «voima/ ia olen teidän tytönan aina» Janin,
quin sielu iaca rwmille hänen omaisudens/ cuin on/ nah-dH/iVlla/lijckua ia puhua/nijnmo'Klumaluden luon-
do jacahänen omaisudens Inhimiliselleluonolle/ nijn eto!

lä HErra Christus nyt molembain luondoin puo-
lesta on taickiwaldias/eaickein eappalten Na,

kl<i/ ia ioeapaieas laWolewa sekä tai-
waasaettamaasa.

N jj i?»^n-l



SVNNVNTÄI

ta P, tolses Lugus.

A hänen Istns ia äi^
tins ihmettelit nijtä/ cujn
stä sanottm. Ia Simeon HZ»
wäsiisiuZnaist heitä / ia sanoi
Manalle hänen äitillens: Cat-

Hotämäombipanhu langemise)ri ia plssnoU'
'semisexi monen Israeljs/ia sixi merkixi iotst
wasian sanotan. Ia sinungin nlss sielus lä-
ipitze/miecan pitä käpmän senpäälle/että mo-
nen sMndenajatoxetpitä ilmoitettaman.

Ia olipxi H3wphetissa Sanna nimeldä
Phanuelin tptäx/Asserin suZusta / tämä oli
joutunutpitkälle iMle/ia oli elänpt miehens

can-H



canla seitzemen wuotta hänen nettzpdestäns/
ia oli lesken lähes Sahdexan kpmmendä m
neliä wuo(ta/ia eij poifiähtenpt

Jumalata / si3aasioisa la ru-
couxisa pstä ia pätwää. Ia mös tämä sama/
M hetkellä sijhen tuli/ia cunnioitzi DEr-
ra/ia puhui hänestä caikille/ jotta lunastusta
Jemsalemisa odotit.

Ia sijttä cuin he olit caicki täpttänpet
SErran lain iälken/palaisit he Galilean hei-
däncaupunZijns «Nazarettijn. MuttaPil-
tiplöscaswoi ia wahwisiui DenZesä ia täp-
tettin wijsaudnla/ ja Jumalanarmo oli hä-
nm cansans.

nattawan meidän HErran Chrlsiuxenle- "<""^.

suxen syndyman Hisioliasia/lumga HC"r-
ran Engeli ilmoitti sm ksyhitte paimenille/
ia todisti että hän oli caiken mailman wa--

pauaia/iacuinganl samat paiwmclowat iulgtsianel smsanoman ioca heille sanottu oii lasiä lapsista. Nyt tasä
Euangeliumio Mtille edespannan <a)li todistosia tästä sa/
nasia lapsesta ChrisiuMa lesuMa. Enstsiäsen pyhän
<a wanhurscan miehen Simeonin / ioea Jerusalemin

todisti hämsiH/että hän oli se totinen Messias
paeanoitttn walkeus iaMallin ltmnia. Silalikin sm

P ly Pyhälä
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pyhän Jumalisen waimon 3Danna Prophelissan todi,
stos/ioca mss todisti hänestä caikille nijlle / iolea lunaftu,
sta lerosolpmas odolit.la on tämä Euangelium asetett
lu saarnatta tämän Sunnuntain päälle joulusta. Am,
quin phdexilodisiorcri HErrasiaChristu)lesia/scnpaalle/
että me tiedäisime/cuinga sekä Simeonin/että Vanna
Prophetissan todistoxel phtensopiwat HErran Enge,
lilten ia paimenitten todisioxen eansa/ «otla todisiawat/
että HErra Christus on se totinen ulgosiualtu Messias/
ioca pili tuleman mailman.

«3ämä Euangelium yhlensopl sen toisen ia Col/
"«""°" mannen useon Cappalen eansa/ Sentähden että täsäse>>"" so sekä HErran Ehrisiuxen personasta ia wirgasta.

Ia on täsä Euangeliumio Colme Cappaletla.
I. Sen wanhursean miehen Simeonin

esia.
11. Sen pyhän waimon Hannan Prophelissan

todistoresta.
111. Josephin ia Marian mattustoxesta leroft,

lymasta Galilean Nazaretin Caupung^jn.

Bnsimmnen Lappalc.
AsH>Hn pallo culn tähän ensimäisen osan

»e»""' lUle/ on tazgeolme erlnomalsia Cappaletla.
j "VeF i. On HErran ChristuM Isästä ia ai/

lista.
la lesuxenMia äiti ihmettelit nijnen

ylltze/cuin hänestä sanomn.
Häsä Euangellsta lahtalaijet asiat meille edlstuolla.

i.le-



i. isästä ia äitisiä/se on/ Josephista ia
Mariastapa cutzu P.<lucas tasa Jojephin leMlsaxi/
eijsetilahdcn että hän oli hauen luonolincn Isäns. Sillä
cij Anella ollut yhtakän Isa mhimisen luonon puolesta.
IMa-ia synnytti hänen ilman miehen avuta. Mutta
senllihden Joseph CutzUtan lesuxenlfäxi/ettähan oli
Isan siassa/joea seka hända että Maria holhoisi/ ninquin
HCnan Engeli oli hänen saffenyt / että hän piti Ä,<,^.,.

man Marian ia lapsen hänm tpgsns. fuit
pzccr, nc»n ecneratione ,

tulX, socl culV.Se on/losipdole Cbnstuxen isä/
eij synnpnämistn/ nmtta yk scaswattamisen puo-
lesta. Eli luonon / mutta murhen puolesta. Si,

Cutzulan Joseph Icsuxen Isäxi/semähdm / että
inhimiftt pidit HErran Ch» istuen Josephinpojan ede/
siä / ninquin P. <lueas kirioitta: Että eofta lesus oli
smanut ia opettanut Nazaretin Sinagogasa/nijn lan,
sa ihmettelit Nljtä lermeiislä sanota/ euin kawi hänen sw,
<wb ulgos/ia sanoit: Kiks tämä ole Josephin poi«
cai Sentähden sano se wanha Kircon opettaja

:

Josephcutzuttin Christuxen isäxi / sensppntäh-
den/etcä hän nyn lwlcin olewan/ia sen edestä pi>
dercin. Multa nijn palio euin Marian tule /on hänIcsuxen luonolinen äiti / lnhimisen luonon puolesta / ftm
lahden/ että hän on hänen seka stjltänpt / että synnyltä/
nyt.

2. On heidän ihmettelemisesiäns nijnen ylitze euinhäistä sanotti»/ nimittäin / fildäwanhalda mieheldä"Sim.onilda. Ia muijtutta Euangelisia meille sen cansa/
Mä
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että meidän pilli catzoman sm jälken/ mitä hän wäham,
nm tämän Euangeliumin Heetin sanoi on kirjoittanut

i<«c». tämän Simeonin todistoxesta. Sillä (sano hän) cwsca wanhemat rveit lapsen Jerusalemin/että h,i,
dän piti tekemän hänen edestäns lain tarpaujäl/
3en / otti Simeon lapsen hänen srlins / kistci lu,
malata sanoden: TDArra lajte npr sinun palve/
liasrauhan menemän / ninquin sinä olit sanonut.!
lillä minun silmäni ovat nähnet sinun terwtp/
des / jongas olet walmistanuc caiken Cansancasvon eren / phdexi walkeuoexi »valistaman pa,
canoita / ia sinun (ansas Israelin cunniaxi.i
Näitä P. Simeonin sanoia luin hän puhui tästä lapst,
sta/ ihmettelit he cuinga ne yhten sovit Engelein ia pai/
menein sanain eansa/ jotta yhdellä muoto puhuit täsici
lapsesta,

11.11.
! sf«"'"" siistugnauxesta.
.—. Simeon hyväflifiugnaist heitä.s^<«^ Ennen cuin Simeon läsä puhu heidän tygsnsä/

nijn hän hyvästijiugna heitä / ia on sijnä asiasa seuranlll
pyhäin inhimiste eslMerckiäwanhasaScstamlNlisä.Sil^

c?". »7- ,lä me lueme i. Mofexen kirias: Että Isaach on hywä,
stisiugnanut hänen poicans Jacobinpa Esau. Ia la/

6e». cob hyväsiillugnaisi Josephin pojat Manajse ia Ephra"
- H/<«b.,/,. im. Ia meidän HErra Chrlstus itze on hyvästi sw
""'»° gnanut wahiä lapsia/jotea tuonn hänen tygsns/ia otti

hänen sylins. Me lueme mös 4. Mostxen kiriasa/
että Jumala che on tästenyt hywästijlugnata yhteistä
canfa/iamss andanut heille hywästistuHnau)cen modon/

IUIN'



sanoilla Aaron ia hcwm poicans pil? caw
sahywasilstugnaman/nlmittain/neillci sanoilla:
ra hpwästisiugnatcon sinua ia wanelcon sinua/
AzLll-a andacon plöswalgaista casivons sinun
Mcs/ia olcon sinullearmolinen/ plös?
nostacon caswons sinun ylit)es/ia andacon sinu!,
lemuhan. Ia wielänyt Jumalan seuracunnasa pi/
detän se tapa/että <osta Jumalanpalwelue on lopeteltu/
!nijn saarnan palweliat hywaftijlugnawat lanfan / nijlla
sama janoilla. Tämän lawan ialken on Simeon hywa,
stijiugnanutheila/seon/hanonloiwottanut heille Ju-
malan armo/ystäwyltäia rauha/onne m menestystä
diinedeftltamisisans.

111. O» p. Simeonin ennusteesta / mitä hän 111.
Mj lapsesta ennusti.

3a sanot Mariallehänen ällillensä M-
zotämäonpandulangemlsexl la ylösnouse-
mW monen Fraelis/la yhdexl merkixi lota
mstan sanotan.

. Neillä sanoilla hän ofttla Marialle/ pyhän Hen/
Mylsswalistoxeneaulla/mitähänenpoiallens piti tä,
sämailmas lapalluman/etlei Marian pitänyt
luan eika sttatoiwoman/etta hänelle ia hänen poiMns
pili «icki myöden käymän ia aina ilossa oleman:

laplssiueltele P. Simeon täsä colmet ioucko in/
hiNizlä. i,«»„>,«^.

i. loucko on se ioca täsä lapsesa langepi/ia olla i.
hän yhden wertauxm yhdestä kiwestä iohonga
h itantz louckawat /ia langewat. laeatzo hän sen «ansa "^"^
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eli Messias cutzutan louckaus kiwe)li/iohonga mondo
heidäns iouckawal/ninquin yhlen culmakiween ia lange,
wat. Ia anda sen cansa tietä että caicki ne iotta eij tahdo
HErra Christusta oikian uscon cansa wasian otta/ mm,
ta ylsncatzowat hänen/ne caicklhänesä langewatiM
eaickifeen cuoletnaan iacadotuxes. §»>nquin Simeon latz^doist sano Marialle: Waicka tämä smun poicae on se
totinen Messias/ia on tullut tähän mailman meidän au<
tuudem tähden/nijn cmtengin pitä monda hänesä langei
man ijaneaickifen cadotu)len/nimittäin/ne Jumalattomat
jottahänen plsncatzowat/ia eij tahdo useo hänen Ml-
lens.

2.2. loucko on ne/jotta hänesa ylösnousemat.^inquin
l?5««. b«- ft enstmäinen jouckohänessä lange/nijn tämä toinen iouc,

ko hänessä jällensylösnouse. Ia ymmärlä Simeontä^
sa stn loisen joucon cansa ne jotta HErran Chrisiunn
päälle uscowat /ia useon cansa heitäns plssoiendajval
Christuxesa/ia hänen päällensninquin yhden culma ki/
wen päälle ylssraketan/lllä he stisowaisna Pysywät cail-
kinaistsa kiusauxesa ia autuaxi tulemat. lanijnonlämä
lapsi HErra Chrisius pandu sekä langemisexi että nou/

eij usco hänen päällene/
mutta nijlle/iotta hänen päällene ul)
lomat.

3» 3. loucko on se/ioca händä wastan sano/ia nijlle
h"" on pandu la otta p. Simeontasa

«»,"«" werlauxen yhdestä merkistä iocamaaliri ylsspannan/
n«/«. jongapäälle caicki tarcottawat ia ambuwat. Ia sano

että HErra Chrisius on pandu ninquln yhdexl Mll-

kixl/



'ttxi/lola wastan sanotan. Ia pmmärlä laman
ttllnanen ioueoncansa caicki tyrannil/waaral lahcoeun-

i «at la opettaiat/iotca heidän wääran oppins canja seiso/
! wathändä wastan/ia händä wastan sanoivat/ sckä hä-
! nm Personans että hänen wircans/hänen oppins ia tun,
nusiahdens. Ia lama on se cnnustos tuin p. Simeon
tasiä lapsesta HErrasia Christiestä ennusti/ia osolti
Marialle hänen ailillcns ne wastolnkäymiset/tuinhanm
poieans piti kärsimän täsä mailmasa.

IV. On sijtapropheliastacuin P.Simeon en, IV.
nusii Mariasta/ia osotta hänelle mitä hänen pitä
Mn/ia edcspane läsä eahlalaiset asiat.

i. Marian surusta ia murhesia< "/^'
sinungm sielus läpitze mlecan

käymän. l^.«^Eij Simeon läsä puhu mailmalisesia miecasta
caon raudasta tehty. Eikä sttäymmärdä että Marian
pila Millalla surmatlamanMulla hän puhu täsä Hen/
gllisesiä miecasta/iola pitä sielun läpitze käymän. Ia
ymmärtä sm cansa sen suuren murhe surun ia ristin/luinMarian piti kärsimän hänen poieans tähden/ioea piti
käymän hänen silluns läpitze ninquin y)ci lcräwä milcka.
loea ennusios tuli täytetyri silloin/ cofta hän pakeni
tanseansa Egyptijn sen Zyrannin
edestä. Item silloin cosca hän eadotti hänen poicans
rosolym.is/ia tsysi hänen Templis/eosca hän oli caxitoiK
sta kymmenda wuotta wanha. Item/silloin cosca luuft
tat/Phariseuret ia Kirianoppenet wihaisit/wainolsil/
pilckaisit ia hämäisit HErra Christusia hänen poicans/

Z ij wijf'



w>jmln eozea hän risimnaullttin / witzoilla suomitkin ia
wijmentuolcttttin.

2.2. Onsijtäsystämlngätähden Iltmala sallima
Senpäälle että monen sydämen ajatom

!piiäizmsikettaman.
Näincn sanain lansa Simeon tietä anda/Mse

tapatlu ftntähdcn ia senpäälle/etlä msnen sydämen aia,
loxet pila ilmoiteltaman. Silläeosea loisti / lusta / wai«va
ia wasioinkäpmisys päälle lule/-ia mailma HErra Chri-
siustaiahanensananswihaia waino/ia inhimiset pit»
jotakin hänen lähdens kärsimän/ silloin näky culea wch
wal owal ia pysywäiset uscosa / ia eutta Mä poifiange,
wal/ia silloin monen spdämen ajalo)cet lulewal ilmoile/
luri.

Gp(tuxetensimäiststä!sa-
pi. l. pidäylSw

iotta «ulewal meidän ustom wahwisioM
mutta ne suurna ia corkiana pitämän/ia nijtäkijtoM

wasian ottaman ia nautitzeman meidän uscon wah<
wisioxexi.Ninquin Joseph ia Maria owat täsä lchnel/
että eosca heeuulil mitä se pyhä ia wanhurseas Simeon
puhui/tästä lapsesta lesuxesia/nijn he ihmettelit/ia tutki/
stclit/tuinga se yhttn tuli Engelin puhen eanfa/ia sen ean^
sa cuin paimenet heille olit ilmoittanet/ia coseaheym/
märsit että heidän puhens yhtm tuli / ia he yhdelmuolo

puhuit/
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puhuit/ia todistit lasta lapsefia/nijn he sln ilon cansa wa«
ssanolit/ia sen cansa heidän useons wahwisiil. Nijnmss
paimenet teit tosea heeuulil Engelin saarnan lasta lapse,
sta/ia heille oli mercki annettu Engelildä/iosia heidän
ti tämeu lapsen tunbeman/ ia muista lapsista Belhlehemi»sa taitaman eroilla. Nijn eij he sila ylsneatzonet eikä un-
hollanet / mutta ilon eansa wasian otil/ ia lohta menit MBelhlehemin/ia cosca he löysit lapsen olit he iloiset ia kijtit
Jumalala. Samallamuoto mss Maria teki/cosca En«
geli Gabriel tuli hänen lygons ia ilmoilll hänelle että ha>
nm piti sijttämän ia synnyttämän yhden poian / ia sanoi
eltä Elizabeth hänen langone mss oli siittänyt poian hä-
nen wanhalla ijälläns/nijn Mana ch sitä unhottanut tl«
la takaperin ajanut / mutta meni cohta Elizabelin lpgs
latzomansitä/cuinEngeli oli hänelle sanonut/iahänenuseonsa tuli suuresta sen lautta wahwisteturi. Nijn mss
midanpitä tekemän/ia kijloxen cansa wasianottaman ia
nautitzeman caickia nijlä/joincn lautta meidän uscom
wahwisielU)si taita tulla. Ia pitä meidän usein tuuleman
Jumalan sanaa ia Catechismuren oppia /ia sijlä waari
ottaman euinga yli saarna toisen cansa sopi /ia cuingasaarna Euangeliumin cansa yhtensopi/
nijn me sijtä tulema opija ia vscosa wahwisteturi.11. Hpcme/elta ninquin Simeon on hytvästisiu-l 2.
gnamlt losephi ia Maria/ia loimottanut heille lycky
onne/ia mss lapselle ia hänen wanhemillens menestystä ia
mystlitäymistä. Nijn pitä mss meidän toinen toistam««»'-/,«.
kestcnäm hyVäsiistugnaman ia caicki tzywä loiwolta^/''/'""«"',man. Silla Chrisiillsien ia Jumalisien inhimisienMugnaus ia lerwetys / on ninquin yxi rucous iolla me!

I iij laisi
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caicki hywäMcoilem ia toiwolam lumalalda/nuM
lahimäisellem. Sentähden mös HErra Chrisius on an,
danulkästyn halun opetustapsillens sanoden: Cofca te
tuletta johongunhuoncstn/niw tertvettäkät sitä.

K««. 5,. I« P. Pawali sqno l /ia älkä
pahasti kiroilco. Ia toisesa saHZHän: Tm
wettäkä toinen toistan pxhän suunMdamisin
cansä. Esimercki sen päälle on mulle i. Mosyen Ki>
rias/Että cosca Jacob Palriarcha mli Cuningan Pha,

/«Hc.«s.', raonin tygs/nijn hän hywäsiisiugnaijl hcitck. Ia Dk
marinkiriasa seiso/että eosca HErr.an Engeli mli G/
deonin lygs /on han lerweltänyl händä/sanpden:^lK',
ra olconMun cansas. Samallamuolo mös Engcli
GMUterwetti Maria cpsca hän luli hänen tygons.

meidän HExra Uhrlstusitze ttswctli hänen opetus»
/«b.l«, lspsianp/sanodcn; Rauha slcon teille. saman laltai-

sia eslmerckeiä / pila mss meidän seuraman/ia toinen loi,
stammielellamhpwasiisiugnamanislerzvellämän.Sil«
la sen cansa me osotame rackauden meidän lahimäistäm

Multa sitä wasian coftaeij me terweta nili?
/ dan lahlmäistsly/mutla catzome carsasia ia Vihaisesta HH

yen päMens/niin mc sen cansa osotame / ettei meillä 01l
yhlakan Chriftilisiä rackaulta meidän lähimäisen tygo.

3. ll l. Että p. Simeon täsä sano: Että HEna
Mm«>« Chrisius on pqndu xhdexi merkixj iota rpastau ft-

«otan: Opeme siitä/ euinga tämä mailma aina seijo
i <H^°««. mudan HErra Christusiq «a hänen pyhä sanans wasian

sila wasian säns/ikanäns mnqum ne istta maalin
päälle ambuwat. Silläcosca iocu mercki ylsspanan «on/
ga päälle tzndän pitä tarcottaman ia ambuman / ia wöe

plos.
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ylolpantian cutta ia hoplala el» raha sichen wierecn / ftn--
Mlle/ioea stnpaallt ojaa/nijn hänsenwoittapi/nljn
ca>ck> yri toiftnja cansa killjattn/ftn maalin iälken tarcot-
tawat ia ambuwat/että he wolttaijll sen rahan tuin plsj>

!pandu on.)iijn mss ne Jumalattomat täsä mailmasa /

as,ltawat itzens meidän HErra Christusta wastan / ia
>i<znda wastan hän ollsipandu
yhdlxi merkixi eli maalini heidän ettens. Eij he woij kär/
siähandä eikä hänen pyhä sanans/ Mutta wihawal ia
wainowalhända/iacaikellawäillä ia wvlmalia händä
wastan sanowat/iosa cuitcngin cairti meidän auwudem
ia ttrwepdem seiso. Zamän se saastainen heugi perkele
Mkan saatta/ioea ylösherätlä ne Jumalattomat inhi L
Miset/HErra Chrisiusta «a hänen fturaeundans wastan/
ainala iola aita/ninquin caicki Kirivittä/
lval ia todistamat.

Siliä eohta cosea HErra Christus oli syndynyt ,
mailmaan/nijn hän ylssherätti Belhtehemin
gin asuwaiset händä wastan/ettei he andanut hänen
majasa/mnlta aioit hänen ulgos luondoeappalelten se/
mn. Se Jumalaloin Cuningas Herodes seisoi hänen
Hengens iäl-k ia pyyti händä lurmala/nijn että hänen fi>
li pakeneman Egyptijn sm Tyrannin edestä- Ia taas/
jltlacoscahän iälken hänen Casiens / rupeist saarnaman/
nijn ne plimäiset Papit ia
muutrupeisiteohta sanoman händä wasian/ia eutzuil hä-
nm hänclie olewan perkelen/ hät

> lväift ia vilckaistt händä/weit hänen wuoren euckulalle
«ahdoit hänen syöstä stjlä alas. Poimit kiiriä lastetta,/'
ftnshändä.lawijmen risiinnaulitzit hänen ia päiwiltä

vois-



poisotit. Ia eij wiela jltläkän laeannut händä ia hänen
pyhä sansö wihamasia/ia nijtä jolta hänen sanane ia jm
oikianEuangeliumln oppia faarnawat.. Dunquin eoco
Kircon Historia osotta ia tovista. Ia Apostolinen legoo
seiso: Että cosca P. pawali Apostoli saarnaisi HEr,
rasta Ctzristu)cesta / asetit luutlat heitäns sttä wasian ia
rupeistt händä häwäisemän / ia wijmein ajoit hänen ul,
gos heidän maacunastans. Ia loisesapaicasa Apostolit/
len legos seiso/ Cuinga luuttal ovat andanel piestä ia
ruoffita HErran Christien Apostoleita. ne ju-
malattomat wiela nyttekewät/ wlhawat ia wainowal
sitä. oikiala Euangeliumin oppia ia nijtä jotta sitä sama»
wat: Sillä eij he woij sitä kärsiä eikä cuulla. Muut
lahlomnnal ia wäärät opettajat he taitawal kärsiä/
multa nijtä jottaEuangeliumi saarnawal ia tunnusta,
wat / eij he woij kärsiä, Mnquin P. Pawali hänen
ia mumen Aposiolillen sarnafta kirioitta sanodcn : Ve
samamesennstinnaulitnn (hriftuxen/ luutta,
ilZe pahenoxexi /ia Grekeille hulludexi. Mutta
tämä on meidän la caickem jumalisten lohdulos / että
waicka he lihavat ia wainowat HErra Christustaia
hänen sanans/ ia mss nijtä iotta hänen tunnustavat /

Tlijn Cljilengin eij he taida pahingoitta/ mutta se tule
cajcki heidän oman eshtans/ ia louckawat itzcnstähän
culMlkiVenHErranChristien/ ialangewat ijaneai,
ckiscn cadotupn. Ia David sano: Ge joca asu tai,
P6S pilcka heitä/ia VLtrahäwälst heitä. !tDti,
nen pirck pxi kerta puhuman heidän cansans dä,
nen U?lho'fang/ia hänen hisMUlfudesans pltä hä«
nen päättämän heicck. Ia me ticdäme ettei caicki

M.l?

M. 5>

l

' 5/H/ z.
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Hllwttin porut taida seijo HErra Christusta ia hänen
sluracundans wasian.

111. Opeme/etla waicka kiusaus ia risti on cowa 3»
l kärsiä ia on intzimisen luondo wasian/cuittngin eij ole
ilman hedelmälä. Sillä sey cautta inhimisten sydämen,
aiatoM ilmoitttan/cutta owat oikiat Chrisiityt iotta'""'"""
Jumalala ia hänen sanans ralasiawal/sen
ialoppun asti sijnä wahwana pysywät. Ia mss cutca

! owat ne ulcocullalul iakiusauxen allapoiflangewat. Sil'j
!iä ninquin Wijsauden Kirias seiso: Ne Jumaliset"? l.
wcharangaistan/mntta heidänpitä palio hpwä
tapattuman-Sillä Jumala kiusa heitä ia lsytä
että he owat hänelle kelwollset: Vän kiusa hei/
tä ninquin eulta vunisa/ia otta heitä ninquin
velistä uffria/ia silloin cosca Jumala caczohei>
dän puolens /pitä heidän kirckasta paistaman.
Cofta eij ole mitäkän wmwaa/wiha/waino eli kiusausta/
Mtaicki owat olewananshywäl Chrisiityt ia wahwat
chosa iaEuangeliumin lunnusio)les/ia sanowal.P. Pe-
larincansa:N)aicka minun picäis cuoleman sinun
Ms/en minä sinuakiellä. Mutta Cosca kiusaus/hä-
tä ia ahdlsios päälle tule/ nijn että heidän pitä taicka tun«
nustaman meidän HErran Christuxen ia hänen pyhän
Euangeuumins/laicka iolakinkärsimän eli mistaman hei»
dän wtons ia lartanons / ia loisinans mss Hengens:
Silloin monen sydämen aiatoxet ilmoiteta». Silloin nä,
ly cuinga wahwat he owat. Ia sentähden mss Jumala
loisinans karsi wclrät lahloeunnat/etlä ne iotea oikiat
ChriDytowal/lnlistt ilmoitetuxi/ia nijsiä uleocullatui,
sta eroitcluri. Ia että sekä saarnamiehet ia sanan euuliat

Aa tuli^



mllslt harioitltuxi/ia sljnä Masa opisa sitä enamlinvähj
wistetuxi/ P. Pawali sano: Teidän seaftnpitä oleman <3nseuraus/ ftnpäälle että ne toime-
lisitteioän seasan ilmottetaisin Ia Zesnnsrcluz

lucenr, m älc lg.
virtUs, czuX lapein proljicriz non

2pp2rec,ma6versis emmec:se on / Nmquin tch?
det yöllä nckkpwär / muttapimiällä owat nafp,
mäccömättNijn mss pri auwo eli hprvä tpä/ioca
myötä käymisesä eii nägp wastoinkckpnusesäh<i,
nens osorca. Jos me esimerckeiätämän päälle
eyimän/euinga monen sydämen owat ilmoittm
kmsauxen aitana. Nijn löydyn me monda pyhasä M
matusa. Cosca Jumalakiusaisi Abrahami ia kasti O
rata hänen poilans Isachin/ nijn hänolicohta cuuliai,
nen /ia tuli nijn hänen sydelmens aialoxet ilmoileluy.
Cosca Daniel Propheta kiusatlin Cuningas Vanu,
sen aitana/että hclnen piti laicka ylonandaman oikianlixmalan palwelure/ laicka heitettämän Jalopeurain eteen/
nijnhän lahdoi ennen anda itzens heittä Jalopeurain e/
teen/luin ylsnanda Jumala palweluxen.Samallamuo-
to mSo hänen eumpanins Sidrach / Misach ia Abedne,
go/eltä eosea heitä kiusattin/elta heidän lailta piti palwe,
lemä epäjumalala/ laicka heitettämän tulisen wgmn/nijn
he annoit itzens heiltä tulisen wgnin ennen cuin he tahdoitpalwella Epäjumalata. Joseph Arimathiasia/osolli hä-nen sydämens ajatoxet/cosca hän/sitlä euin Christus li,
siinnaulitlin ia tapettin/meni pilaluxm tygs/anoi lupa
ottaxens Chrisiuxen ruumista maahan risim päältä. Ia
monda muutaftneallaista esimerckiä olisi ios aiea mpötä

»,6«^.,»,

6,«.z»,

N»», ck,

H)<»».F

anna»,
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annaisi. Mutta sitä wastan on mss monda/iotca owal
ia hädän aicanaylsnandanel HErran!

Christuxen.Ninquin hänen omat opetuflapsens teit/eoscaj
han kijniolettin/nijn he caicki ylonannoit hänen ia pakenit
pois/lihan heickoudesta. Ia waicka he lupaisit wahwal
olla ia eij luopua hänestä / cuilengin he petit ia plonan,
nott hänen. Ia p. Pelari ioca wannoi/eltei han
tahtonut hlinda ylsnanda waicka hänen piläis cuoleman
hänen eansans/tuilenginkiusaten aicana hankielsi ia sa-
noi:<3n tune minä sitäinhimist.Muttaeij meidän lar«
witzecauca esimerckiäetzimän/muttatakoman
dan aitanam on tapatlunut / losca se Pawin Messukiria
cl, l_.iculgi2>pappein päällelungtltinsekä Ruokisaettä
Suemcsa/ellä heidän piti taicka sen wasianoltamä/ taic-
la misiaman heidän wireans ia leipäns/silloin monen sy-
dämenaialoxel ilmoiletlin/silla monda otit sen wasian/iamonicahdat sitä wastan sanoit. Ia monda muuta sencal?
liisiä csincrckiä on ollut ia wielä nyt on/iolca osöltawal/etlä kiusauMa on hänen hldllmäns/waicka luinga cowase onkarsia.

Aomen kappale.
Kappale oli sen pyhän iaAA^miehen Simeonin todisioxtsia HEr -,

mittain Hanna Prophttissan/mitä hän on
ia ldisiuotta Euangelista tasa cahtalMt asiat.

I. Ensimäincn on tästä HannanPcrsonasta/ion/ I.
ga Euangelista täsa Wijdllla muoto ulgos maala.

Aa is i.Cut,^"°
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l» i. Cutzu hänen Propyeliji^,.
3a oli prophettffa nimeldä Hanna.
Anda sen eansa tictä/eltei han ollut iocu yxikertai>

nen waimo/multa oli lumalalda lahioiteltu w ijsaudella
ia Prophelian lahioilla/ioca taifi ennusta nijsis tulcwai/
sisia asioista/ia ymmärsi sen ajan ollwan kasisä/ettäMf«

pili spndpmän majlman.

2.2. Osolta Euangelista mistä sugusta ia wanhemi.
siahan oli syndynyt/ia sano että han oli:

phanuelin tytär Assurln sugusta.
KämäPhanuelon ollut yxi Israelita/Assurin

lucunnasta ulgosiullul / joca sucucunda on ollut laicknn
nöyrin/muinen Israelilain sucucundain seasa/iosia sum

»F. eunnasta siiso Kirioiletlu Josuan Kiriasa. Ia on tä/
mä Assurin sueucunda saanut nimen Jacobin poiasia/
ionga Selpha <lean palckapijea synnytti Jacobille/ ia
poigan nimi oli AssUs.

3» ;. Hsolta hänen isänsä.
Tämä oli joutunutpitkälle Me.
longa Jumala oli hänelle andanul ia suonlll/iotil

luetan muincn Jumalanlahiain seasa/eosca Jumalasuv»
pj ia anda hänelle pitkän ijän / ia Jumala sen mn«,
maisesta on luanul nijlle/ iottaeunnioittawat heidän I/sänsiaäilins.

4- . 4« Euangelisia lietä anda/että hän on elänyllun/
nialiscsia/sekä hänen Neitzpesäns / että AwiostästyM
ia Kstenä öllefans.

3a oli elänyt miehensä cansa seitzemen
wuot-lj
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wuottahänenNtchydchäns/iaol» leskenä is-
heslahdtDnkymmendH ia mliä wuotta.

Näillä sanoilla hän osolla/ että tämä Hanna SN
laikisa colmcsa sadvfä elänyt Cunnialiscsia ia pitänyt,
itzcnsCunnias< Ensistä neitzydes/ttleihänollukenengsn
lansa iHens secoiltanut/ muttapitänyt hänen neitzydens
tallella / stjhm asti cuin Jumala eutzui hänen eunnialisen
Äwioskäfkpn. Sitälikin hänen Awiostäffysäns /on
hän Nlös itzms cunniasa pitänyt. Wijmlin hänen lestep,
desäns/josahän etz lahdyantymmcnda ia neliä wuolla/
on elänyt wnnialisesta/ ia andannt muille nuolemille hv-
»an esimerkin.

5. ZMä Euangelista hänen Jumalan palwelu,
sians. 3a eij pois lähtenyt ttmplistäpalwele-
masta paastsiss iarmvuxisa yst ta
pälwät.

Zämä Hanna on ollut yxi Jumalinen waimo/
jolaalati on Jumalala palwelut Templifä/ Eij nijn
lä hän aina on templisä ollut ilman ulgoelähtemätä/
Sillähän toisinans meniCstia sysmän/ia ysllä on
wänyt ninquin mwtkininhimisel. Mlttta Euangelisia
tahto sen cansa tietä anoa / että hän ujein ia enimäsiä on
M/ Templisä ia Jumalala palweliut / paasioifa iaM/
<Mil>se on/hän on wältänpl ylensyömistä ia juomisia/
ia pitänyt widista elämän kerta. Senpäallc että ha»
jllä soweliambi olisi Jumalaa palmleman ia rueoile-
man/ eifwaiwsinhänen im edcstäns/ muttamse lam
klin säädyin edistä/ iaWaUineansanttrweydm td.stck»

5'
Ms.
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)a ilman epäelemätä/on rUlollutlumalata/että hänU,
nm lupauxens jälken lähetäisi Mlssiaxen mailmaan.Zab
lä muoto ylisiäEuangel sia lätäHMa/senpäälle/ellä H<K
D / ia sitä paramin vastan oleeaisin ia uslotaisin.11.11. Ön tcknan Hannan prophelissan lodisiotc/
sia/ mitä hän on todistanut HErrasia

i. i. Sijtä ajasta cosca tämä on tapallunul.
5«, mSs tämä M hetkellä sijhen tuli.b,c"«""- Nimittäin silloin cosca Simeon Herrasta Chri,

siuxesta puhui ia todisti/ tuli mss tämä pyhä ia lumali,
nen waimo Hanna Prophetissa sijhen eansa / ja eoftaSimeon lopetti hänen puhens/nijn hän rupeist puhuman!
ia wahwistaman sitä / euin P. Simeon oli tästä lapscsia
todistanut iapuhunut.

2» 2. Hannan Prophctissan kijto^esia.
cunnioitzt jumalala.

Ennen tuin hän zolakln puhu tästä lapsesta/min
hän cunnioilta Jumalala/ että hän hänen lupauxcns jal,
ken lähettl McsswM tähän mailman/ ia että hän mjn

, cauwan on elänyt/että hän Mcssiaren sai nähdä häncn!silmäinsCansa/ jotacaickl pyhät mhimiftt wanhas Hft
stamentis loiwoit nähdäxens.

3< z. Hannan todisteesta tästä lapsesta.
3ahckn puhui fäncstä.
Mitä hä.i on puhunut c>j Euangelista sijtä milän

kirioila / mutta sano / että hän puhui hänestä/nimittäin
Mcssiarcsia/ ja tahto sen cansa lilla anda/ellä hän on
wahwistanut Simeoninsanat/ ia sitä sama puhunut hä.

Ntsta
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lovlsi^nut/mitä oll ennen todistanut/

niMitichn/cttahlin oliPaeanoitttn walkeus ia Israelin
Cu mia. Ia scntähden Euangclista eij pidemältä stjta
k,. ioila/mutta sano etcckbckn puhm hänestä.la ilman
cplickmätä on han här.e: uhejanv sizaiwttänyl
mi / mttahloutMesslaxestakinoittanet/ia
o/ottanutetta tamci sama lars. 01l s» lvtmen Mcssias/jo-
canyt täsä Templiss ol>/ »a tze jllmäinseansa näit / josta
hcolitcnnusiantt.

4. On sijtä kenen lygs Hanna on puhunut. 4i
KacklUe nljlle jona lunnastusta 3<rosa-^?««lemisa odotit. /-^/""
Ia anda Euangclista sen cansa tietä/ ellei han ole

puhunut yhdelle tl» lahdelle/ MuttaCaikille nijllezolla
silloin olit Sempltja/ia muille lerosolpman asuaisille /

M lunastusta odotit / se on / joleaodotit Mstiaxcn tus /

lemisi / joeaheitä piti wapallaman synnistä / perkilcstä /

helwetistti ia ljantaickiscsta la mös ne jol,
locuulitscka Simeonin/että Hanan todistoxen tästä lap
scsta / suuresta ihastuit ia iloitzit HErrasa / mä he stjhen
l"iiwän asti elit/ llta Messias tuli mailman.

Gpetuxet toisesta
l» tästä toisestaKappalesta/että"' i.

Humala anda hänen lahianekenelle hän tah-to/iijwaiw.lnmlchille/wUltamöswaimoil-
le/ja cijyhtälönlrolmfia stjnäpldä/likätaloshdenganktH,. '
ichmiscn u< muodon iälk.n/ jcco se on mice eli

wai-



waimo/ Ninquin P.Pawali sano: Teoletsa caickl
Jumalan lapset lesuxen Chnstuxenulconcaut,
a / Gillck nijn monda cuin te Castetut oletta/
nijn te oletta Christuxen päälle» pukenet» zklj
täsäole ludeuseli Greki/eis ole täsä oria eli w^
pa/ey ole täjä mies eli rvaimo/ Sillä te oletta
caicki xxi Christuxesa lesuxeft. Ia sentähden p.
pelari Apostoli mana miehiä / että he taidon cansa
asurvat heivän tpksnckns / ia anvawat senwal,
mölisen käsialalsen / ninqmn nielle heicomillehei-
dän cunnians / ninquin cansa penlijllle elämän
armoon. Ia Jumala usein anda suuremal lahlal
waimoille min michille/Ninquin meille sijhen on estmttl/
ki läsä Euangeliumisa HannaProphetissasa / jolleIltt
mala on andanul wijsauden ia ymmäry)cen / että hän sn
tundenut Messiaan / ia hänestä puhunut ia todistanut.
Jota tuilengm ylimäiset Papit ia Kirlanoppenet IcM
salemis elj tundenut/M milMn hänestä tietänet puhua.
Mn mSs lvisiam Moftxin ia Aaronin sisar/cum,
tin Prophetissciri.2. Mosexenkirias / sentähden cttälu/
malH olihänm lahioittanut »ifsaudella ia ymmäryxck
lä/ ia kijtti Jumalala wlisaltnmuinen waimoin edellä.
Samalmuolo seiso Demarin kinafa kirioiletlu/yhdtt
siä pyhästä waimosta/ jonga mmi oli Dedora/ M
Mssoli Prophetissa/ ialiest ennusta lulewalslsiaasioi-!

ia oli nijn suurella wijsaudella ia ymmärrellä lu,
malalda lahioitettu / että Isrselincansa tulit HMnlY<
igsns oikiulta etzimän / sillä hän oli ninquin Duomati
Israelin cansan seasa. Ia hänen ncuwons cautlalum^

annoi woiton Israel/n Cansgn/ Canamrin Cuningan

6<»/. Z.

~ <»" ,

«/,

DFc. 4>

ia hä,
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ia hänen sotawakens ylitze/ la hänen jooan päamlehms
Vssera lystin yhdcldä waimolda/ionga nim> o-
l> lael psi Hcbrerin wclimo.Samalmuolo seiso mssK-:
lioltttlu Cuningan kiriasa/yhdestä Prophetissasta/ ioli l
ganinli oli Hulda/iaasuilel-osolymasa/cuinga
la wijsaudclla Jumala oi- hänen lahjoittanut/ että hän
laisi ennusta tulewaisisia asioista. Ia Cumngae losias
lähetti hänen lygsns kysymän HErran sana. Omat
mös Vdesa Zestamenti-ä ollet pyhät ia Jumaliset wai«
mot/ iolca owat lahioittlut. lumalalda wijsaudella ia
ymmäryMä. Ninquin Priseilla/iosta seiso Aposiolitten <<?.

ttgos/että hän on Apollon/loca oli oxpenu mies pyhäsä
,amatusa/wielä enämin opettanut Jumalan sanasa / ia
ulgostoimittanul hänen edcsäns la Philip, »».

puM Euangelistalla oli neliä lytärtä/iotta laicki Pro-
phtteraisit.Nämät esimerkit kyllä osoltawat ia todista,
wat/eltäJumala anda hänen lahians/eij waiwoin mie,
hille/muttamss waimoille/hänln hpwän tahdone ia suo.
ftnsiälken.

11. Optwe läfiä/tMNOa waimolpila heitans käyt, 2.
tämän sekäpijean ollefans/sekä sijttäcosca h< tulewat a,
wiostästyn/ia wijmeincofea he leffexi lulewal. Heidän
M ottaman esinurkin tästä pyhästä »aimosta Hanna,
sta/ioea oli cunnialisesta ia Jumalisesta elänyl/ensistä
hänen neitzydesäno / iasijttä awiostästys hänen miehen,
fä eans«/ia wijmen hänen lesteydesäns/ Ninquin P. 4u "", <»

las hänestä todista. Mn pitä caicki waimoiftl
itzens käyttämän/että eoseahewieläpijcana ellnechyns

'" "

o«vat/pit<i heibän oleman häweliäiset
tämsn ia tarttaman/etttl he itzens iongun saastaudcu can^

Bb sH
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,94! SVNNVNTSIIsa hiero. Eij ioealouckoon ia eätun haaroin iuo^cman/
oalnarchätytäs/l'oea misiais hänen cunmans/losca Kän

.FMbeydest iuoxi catzeteman sen macunnan tyltäritä.
tule heidän elälumalan pelgosa / pitämän heidän zun/
manstaUella/sijhmasiieuin Jumala cutzu tzlilci awio,
stäffyn/etlä he sen myötänsä weisit
min Jumala heilien edestatzo. Ia sijttäMa he tule,
watmnialiseenawiojkaston/pilä heidän sijnä möe lu,
Malisesta ia cunnialisesiaelamän/siweydesä ia rackaudt,sa miehensä eanla/ia seumman pyhäin waimoin esimm/25. kiä.Sillä nijn Syrach sano: Pxi waimo ia
taloin inhiminen on hänen miehellens iloxi/ia te,
ke hänelle lewolisin elämän/pxs<unnialinen wai-moonsuunlahm/ia annetan hänelle/ioca pelkä
lumalata/locoseon ncas eliksphä/nijn on h<lncuitengin hänelle lohdutoxexi/ia teke hänen aina
iloisexi. Ia ios Jumala olla häneldä pois miehen/iahän tuleleffexi/nijnpitä hänen fijnälin seuramannan esttmrckiä/ elämän Jumalan pelgosa/raitiudesa ia
rucouxisa/käymän ainakireos tuuleman Jumalan sana.«.n«. x. Sillä se on oikia lesti/ninquin P. Pawali sano/ ioea y/
xinäns on itzelläns/ioca hänen lsiiwons pane Jumalantygs/ia pysy ainarucouxisa po'l ia päiwät. Ia oleman
puhtaudesa ia pphydesä nincmin lunniattsien lestein tule.
Eij pidä heidän andaman itzens haureuteen/ninquin
nicahdat tekewät/iotea cuueauden/cahden eli eolmen pe/
räsiä ollawal loisen miehen/macawat nijnen canl>Neiotca nijn tekewäl/ne owal eläwänä cuollet. Sentähdenp.pavallmanacaicklaltsteiä/ettähe vvalnuhtetlomat.

Col-



—»

kolmas kappale.
Eura nyt colmas Kappale/cusa Euan-!""""-

taas cahlalaiset asiat edespalie. 2°7^"
lymasi Galilean Nazaretin caupungin.

Ia sittä cosca he olit caicki täyttänet Her-
ran lain lälken/ palaisit he Galilean heidän
taupunginsNazarettjn.

Kirivittä wähä ennen näitä Tcxlin sa>
noia/että cosca puhdistos päiwät olit täytetyt
lain jälken/weit he hänen lerosolyman/ senpäälle / hc
pidäis seisaltaman hänen HErran eten/ninquin Kirioi,
ttttu oli HErran lais. Cusa hän anda lietä/ että Joseph
ia Maria wcit lapsen Icsuxm / lerosolyman templin/
lain iälkcn. Ia täsä EuangeliumisKirioitta hän/ettäcosca he o!ic caicki täyttänet TDErran lain iälken/
palaisit he cotians Galilean Nazarettin. Zämä
losm malca/tuin he owat waeltanet lerosolyman Naza*
Misiä/iaiälicns lerosolpmasiaNazaretlin/on ollut pit>
kä ia sangen waiwalinen/liatengin lapsen cansa. Silla

oli lerosolyman caMymmcndä peniculma
la toiset caxikymmcndä jällens lerosolymasta takaperin.
Mutta että Euangelisia cutzu Nazamin heidän cau«
pungi)cens/e,j hän sentaDen sttä legc/ellä se on ollut hm
dän omans/multa stlUähden/ eltä he owat sijnä asunet
ia maiapitänet/ ia Mä itzens elätit heidän köphydcsäns.
Sillä Joseph oli lysmies eli weistin seppä/ ia ioca kir/
wella ia trslläns elätti Hanens/Marian ia lapsen-

Wdlj U.FW



11.

I.

li. Kirivittä Chlistufm
lapsudesi/ia edefpane lasä mliä asiata'.

i» Tämän lapsen yloflaswamisesta.
Zaplltiylescaswoi.
Se on/ hän mli suuremaxiiataswoienämäjciia

enämäxi hänen lnhimilisenluonons puolesta. Sillä eij
p.tulas läsä mitäkän puhu hänen lumalisisia luono,
stans / jocaeijiaidaeaswaeikäenätä/Sillähänonp)ri
täpdelinen persona Jumalan luononpuolesta/iaeijole
inhlmilisen heickouden / cafvamiftn eli muutoin allaan,
nettu. Mutta hän puhu Inhimilisestä luonosta/ jonga
hän päällens otli Neitzest Mariasi/ ja sano / ettäHEr,
ra Chrisius sen luonon puolesi on päiwä pckVältälas,
wanut ia tullut suuremmi ia fuuremaxi / ninquin muut
lapset/ninquin P. Pawali sano: Kttähänolinim
quin muur inhimiset/ ia menoisa löpttin ninquin
yxi mhiminen.

2.' 2. KisioillaEuangelisialsmHn lapsen wahwiD
misesta.

lawahwistuihengesH.
Anda sen cansa tietä/ että ninquin hsn rumin

puolesta caswoi enämin/ nijn
stui. Se on/pyhän hengen lahial/joilla hän runsasiiia
täpdelisesia oliwoideltu/owat hänesä näkpnet ia itzcne
osollanet enämin ia enämin.

3. Hänen wijsaudefians,
latäylettinwijsaudells.
Se on / se lumalisuden wiffaus/luin hänesä oli/

ilmoitti hanens enämin enämin. Ia waicka
olit salatut caicki wijsaudcn iaymmäryxen lahiat / nm-

3»



)>awali a. o/ nijn cuittngm hänmaltndami,
ftnb aieana lii cohea hancns osottanut/mutta wähitlsln/sano: Sttä rvijsaus ia x»w
mäsps hänefck irzens ost»tti/sin jälken cuin ruumis

4i
4. Sano EuangMa täsä t

Ila humalan
Se on / se oli julkinen / ia eaicki taisit nähdä ia

ymmärtä/etlä Jumala erinomaisestarakasti tätä lasia:
Sillä se lumalisuden wijsauo ia pmmärpo mjn hänesä
Valgaisil ia osotil/että jocainm laisi nähdä ia ymmällä/
että Jumalanarmo oli hänen eansaus.
Opetuxet colmanesiacappalesta. ""^

l. HErraKhriftus on otla- ,^
päällcns totisen ia täydeliftn inhimisen

" luonon sielun ia ruumin/ ia ynnä sen luonon
msa eaicki inhimisen heickoudtt >a omaisudet/ ilman spn-
nitä paällens ottanut/ että hän on easwanut inhimism
lmon puolesta / ia hmgesä wahwisiuliut. Eltä««»««i.
hän on sysnyt Ia juonut/ wäsynyt / maanut / ollut
loi<inans murheisans/ ia toisinaus iloisans / jotta eaw
ki osouawat että hän otti täyden inhimisen luonon pääl, ",-.

lcns. Ia waickahänesä asui coco lumaluden
ttxdelisys suumilisesta/ ia ninauin ennen sanotti»: c«/<L l.

<saicki wijlauden tawarat olit salatut hänesch
lohta hänen siklämisens ajasta. Iaolisi eohla sen taita-
n«l osotla ia ilmoilta hänen alendamisens aieana/Mutta
Mä hän meidän tähdem tuli inhimisexi/ia alensi itzens/
niju eij hän tahtonut sitä tehdä/Muttanytsijllä/tuin

Bb iij hän
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hän on ylcs mennyl ', ->.v jocaon Ylcocorgottänu,
hänen oikialle kad.','.ms/on hän poispannul zen hcickoi,,,
den / ia liiydelisestä osstla hänen wijsaudens / wakens iawoimans/Majlstttlno ia cunniansa/ että hän nyt / ynnä
hänen laivalisen Isäne eansa yhdentaltaisesa
woimasa iacunnlas hauitze tawan ia maan/ caicki lilla/!
näke ia ymmärtä / lii, waiwoin lumaludcn / multa
inhimilisen luonon puolesta / ninquin hän itze sanop,
Matheuxen tykönä: Minulle on annettu caicki woi-
ma taiwasa ia maasa.

2.11. Öpeme täsä/mika eroilus on eäMan lapscn
meidän HErran Chrisillxen ia muinen lasten wMä.!

se/että ninquin HErra Christus stkistpyhä^
b«" "«.. sia hengestä / nijn hän mss pyhän hengen lähiöillä oli la^
w», hioiltltu/ ia jolapäiwa wahwisilli henglsä/ia layleltin!

""wijfaudella. Mutta muut lapstl/jottasynnisstginet/ia'
syndynetowat/ luonostanspaiwä päiwaltäsynnisacas-!
wawal ia enandpwät/ ia jocapäiwä enäminiaenämin'
syndi hänens osoita heisä. Nijn he owat caicki peräti
synnin mutta turmellut / ellei he itzesiäne / ia hellxln llw
nosians /taida muuta lehdä cumsyndiä ia pahuutta/
jollei pyhä hengi/joca Casiesa wden fyndymistn pesosa
heille on anneltu/heitä erinomaisesta hallitze.
yxi suuri ia sanomatoin eroilus tämän lapsen meidän
HErran Chrisilyen/ia muinen lasten Välillä. Sillä
muut lapset lairki / owat saastaiset iasyndiftt/Mulla
Mä lapst Christus Iljus Jumalan ia Marian poiea/on!

/«K.,, pyhä ilman synnitä la wlgata /ja h<?n on se negatoin
Jumalancancza jocapoijorta maUman stnnit/,
ia eij yhläkän petosta ole hänen juustans lsytty.

——,

lltuan^



GuMMlmmin Kirioit-
ta P. wms Cmngelista /

ljhmmcatt/coscaca-
h olit lchfsioutu-

net/ että lapstffZttt pmbärins
leicattawan / cutzuttm hänen
nimens lesus / joca oli mjn

EnZelildä cutzuttu/ ennen min hän Uisi
äjljns cohdusa.

Ämä päivä lukntan meidänHEr^"^ran lesuxen Christian p'rbäri
Päiväxi/Smtähdm/ cttö s!jttt cuin
dexan Vaivä hänm ftndywa P^ivästans

leicataHCrranlainjalkin .sstämäpaiwH
wden



woen wuooen pätväxt/sentähdm/lltä n»» iästä
wästa Romarein Catendariuminjälkin/algammewdcn
wuoden. Ia enimäsi sen syn tähden/että meidav HEm
)esu« Chrisius hänen syndymäns ia ymbäri leickauxene
caulta/ on meitä ulgosjohdaltanut sijlä wanhasta sy„,
nin wuodesta/ ia ijancaickisesta cuolemasta stjhen wleen
armon ia wanhurslauden wuoteen Jumalan lykSncl. Jo
tule meidän muista ia ajatella nijlä suuria ia törkeitä hy,
wiä töitä/cuin Jumala sulasta armosians on meille chl-
tanut/ caiken meidän eliaicanaM/ ia kijttämän händäsen edesmennen wuoden edestä / ia erinomaisesta senläh,
den/että hän on lähettänyt tähän mailman hänen ainoan
Poicaus lesuxen Christu)lln / yhdexi uffrl>i/hinnatlia
maxo)li meidän edestän / ia andanut meille hänen Pyhän
sanans / ia sen oikian Euangeliumin opin / ia sen meidän
seasamylsspitänyl/ynnci SaeramenteinCansa Chrifill'
M sädyn iälkin. Nijn mös rumilisie» lahiain edestä/rW
han ia ltrweyden/ruumin rawmvn ia ioerhon edestä: Ia
tulerucoilla Jumalala/että hän meille annais yhden hp,
van ia onnelisen wben wuodm/ ia wielä aina
Pidäijz hänen Pyhän sanais i.i Sacramentins meidän
seasam woimasa/annais Meillerauha ia lerwepltä ia m<!<
tä warjelis sodista ruttotaudista / hallawuosisia / Pa,
hasta äkilisestä cuolemasta ia laickinaiftsiasteluniarM
min waarasta:Amiajo mse meille armoia varata meidän
syndistäelämätän.

Ia nijn palio euin lämän päiväisen Euangeliumin
tule/ «vakkaseen sangen lyhykäinen sanoisa/ nijn se on
i<U!ttngin sangen suuri ia rikas ovisa. Sillä P.

ojolta/että HErrs Ehristuslijvlealnoasianssp^
dMI
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dynyl tähän mailman: Mutta mos andanut hänens
l,un alla meidän kdestäm/SmpäälK että hän meitä pää,
Ms >a wapataisi lain kirouresta / ionga ala me synnin

I lahden olimma lulluet. Ia sentähden mss st suloinen ia
l czickein corkein nimi lesus/on hänelle annettu yhderl 10/
difioxeri/että hän on mailman wapattaia/ iola meitä on
wapattanut spnnistä/perkelesiä/helVttist ia ijancaittisesia
«uolemasta»

Ia yhlensopi tämä Euangelium stn neliänen uscon
Cappaltn tansa/eusa me lunnustam että lesus Chrisius
meidän HErran/ioca on syndynpt Neitzeft Mariast/on
!N<idän edesiäm kärsinytpijnaneij waiwoin ristin päälle/
multa mss hänen lapsudesans/on ulgosandanut hänen
siphän ia callin werens.

Zämä Euangelium jaetancahten osan. />°/>°/si<,
I. On sekä Iwtlain/ ttlä meidän HErran Chri-""«""-

fiyen ymbärins leickauresta.
11. On sijlä suloisesta ia hywästisiugnalusia le,

futen nimestä / iola hänellä ymberileickauxefa on an,

Osa. M"^.
patto tuin tähen ensimäistn psan,^/""' .

! tllle/on tasä la)ti erinomaisia Cappalclts. "i
l. On Iwttain ymbärins leickauresia/ eu/ o,

ft meidän tule olla waar» toimesta asian Haarasia. «/<>««7«.
i. On sijtä swresia ia lorkiasta Personasia/ioea

pGarileickauxen on lMnyt ia ascllayut/cula se on i
mittäin/lij yxi inhiminen/Keijari eli Cuningas ole sitällinyl/multaitzehumalataickiwaldiaslaiwan ia maaA^'>M^

CI IUO/lc««c</s»e. !



luoiaonMajmanutiaMlll pannut. 2048. wuom,
iälkin mailman lllsmlstn t Ia ennen HEnan Chrisiu,xcnspndymckta 1909 aiasialea.

2.2. Asian haara on sijtä Personasia iolle tämä «m-
- on annettu/nimittäin P. PatriarchMAörahaNille ia hänen siemenellens/ Mnquin sijtä seift

«« 5/? Kirioittlm ensimsifcs Kiriasa: Että eojta Abmham 01l yhdcxen kpWMendck iayhdexen wuoden wanha/puhui HErra hänen tygsns ia sanoi hänelle: lVin<ltahdon tehdä phden lUon/ minun ia sinun nMl<
läs/ia sinun siemenes sinun iäEes heidän iälkin,
mlewaisifäns/ia se pitä oleman pxi ijancaickincn
irjcro: Nijn että minä tahdon olla sinun luma,
las/ia sinun sieMenes Jumala/ sinun iälkes. Iatahdon anda sinulle ia sinun siemenelles smunsalkes sen maan iosa sinä oler
mittäin/sincoco Canaan maan tsaneaickisexi aswmgsiaxi/ia tahdon olla sinun lumalas. la>mala sanoi wielä edespäin Abrchamille: Nrjnpidsnvt
minun Zisttoni sinä/ia sinun siem 7es
heidän iälkmtulewaisisans. Iionga teidän picäpitämän minun iateidän wälil-
län/ia sinun siemenes sinun iälkis: caicki miehenpuoli ioca on teidän seasan pitä vmbän leicatta,
man/lvutta teidän pitä leickaman teidän lidansinähän: Se sama pitä oleman vxi metcki lijr,
toon/minun ia teidän wäliltän/locainen poica
lapsi/cosca hän on cahdexan päiwänrvanha/pilä
teidän pmbäri leickaman teidän iälkin tulewai,
Mn. Samalmuoto socainenpalvella / cocona

syn<
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sMvxnpc/ell ostettu ca«ck« muroin ouro/ ia erj Gle
teioFn siemenestckn.la nijn pitä minu liittoni ole-

! man ceioän lihan päälleijancaickistxi la
iosiocupiltti eil pmbäri leicata hänen lihans esi-

! nahasa/hcknen sieluns pitä ulgosiurttettaman hä-nen cansästans iiancaicriftsta/stncähden etteihän
minun lijttoni ole pitänpr. Naisia sanoista me pm,
nmoäin/eltä Jumalaitze on säätänyt ia asettanut pmbä,
Mickauxen Abrahamille ia hänen siemenellens:lafti/so sijnä samasi, lugusa 1. Mosexen Kiriasa: Että eoscaluMa tämän puhen oli lopetlanul/ottiAbraham hänepoieans Ismaclin iacaickipalweliane/eolona syndynet
ia ostetut/ia caicki miehen puoli hänen huonesiansia pm,
bäsl esinahan heidän lihans päälle.la AbrahamViiphdlM kpmmendä ia phdexen wuolla wanha/eosea
hän pmbäri leickaisi esinahan hänen Päällens.la ninqum

itze oli tämän säätänyt / nijn mo's hän tämän
litzen piti/nijn että hän lahdoi lappa Mosexen scntähdencttei hän hänen poieans pmbäri leicanut- Nijn mss Is-raelin lanja elj tahtonut lullasijhen luatlun Canaan ma-
han/ennen enin he annoit Gilgalas heidäns pmbäri lei/
ttlla.lallvttanlansaowatsen pmbäri leickauxenyli/
Henijn jowinpltänel/tttäHe ennen tahdoit
min he tahdoit sijlä luopua. Owatmös lohduttanet hei-
lans sen eaikisa luffisa ia waMnkäymistsä/ että heolit pmbäri leicalut. Ninquin Mwch lohdutti itzenö ftn, „cansa cofta hän meni sotiman sen swren Goliatin eansa?

"

Ia mss lonathas Saulin Ppica/tosca Hänen M me- Ä. ,4.
nemän hämnssen cansa.

Ce h z»Dn



3» On sijtä sysiä / mingätähden Jumala on an,
««"H7«« banut heille tämän lijtsn merkin / eli ymbäri leictauren.

että Jumala tahdoi sen laulta heille
muisiuttaheidän syndinA sasiaisuden / että he owat syn-
nisä siginet ia syndynet/ia coeo heidän luondons perisyn,
nin cautta nijn oli turmellu /etteihetailanet itzenslH<z
ulgosautta.Sitälikin/sentähden että hän fahdoisen lan,

sa todista hänen armostans heitä wastan/ia wahwisia seneansa hänen lupauxens cuin hän oli heille luwanut / nin,
quin yhden insiglin eansa. Ninquin P. Pawali sano;

H°«4. Avmhamotti pmdäri leickauxen merkin yhden
insiglln edest uscon rpanhurscaudexi.

li. zz. HErran Chrisiuxen ymbäri leickaWs/
«>", cusa meille on cahtalaiset asianhaarat,

l i. Sijtä ajasta cosea hän ymbänns leicallin.
! '. Kosta cahdexan päiwä olit edesioumnut/

että lapsi piti ymbäri lelcattaman.
Tämän lain jälkin cuin Jumala oli andanttlA/

örahamille Maria mos tahdoi anda hänen PMns
pmbäri leicata/ia sen samä päiwän pälle euinlumala oli
kästenyt Abrahamin ia hänen ia hänen slemenens
rimcala. Ia waicka Maria oli Jumalan poianäili/
eij hän erittänyt händäns /eikä hänen
poicans/ HErran laista. Multa että hän oli Abraham
min siemenestä/ tahdoi hän mös anda hänen poicane plw
bäri leicata lain iälkin.

2. H. On sijtä sysiä minga tähden HErra Chrisiue
on andanut itzlne ymbäri leicata. Ia tule meidän tasa

ettei hän hänen itzens tähden sle sitä tehnyt / eikä
sitälarviiMt. Sillä ymbäri leickaus oli annettu nW

-
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jotta splimsä olit siginet >a spndynct/ia luonnosta olit
han lapstl. Mutta HErraChrlstus oli ftgmpt Pyhä-
sta Hengestä ilman synnitä. Ia jentähden eij hän filäj
larvinut: Mutta hän on andanut itzens pmbäri leieala,
muun svn lähden»

Ensimäinen ia erinomainen syy on/ eltä hän tah- r.
doi itzens anda lain alla / ia sen cansa täyttä lain meidän
edesiäm. Sillä ninquin hän eij itzensä lähden ole sym '

dynpt tähän mailman / mutta meidän tähtem. Nijn hänmss eij ole itzensä lähden andanut händäns pmbäri
la / Mutta meidän tähtem: Senpälle elltä hän lain mei-
dän edestäni täyttäisi ja meitä/ jotta lain alla olime / lai,
sta ia lain Kirouxesta Päsiäist / ia wapatlaisi. Ninquin
p. Pavali Galaterein lpgs sano: Costa aica oli täpF 6<1.4.'
tetty/ lehetti Jumala hänen poicans/ stndpnen
waimosta/ lain alla annetun/etttähckn ne jotca
lain alla olit / lunastaisi / ia me tulisim Jumalan
lapsixi. Ia y)si wanhaKinon opettaja OHmzscenuZ
nimlldä/sano:l)ominu3ll!lrcumcjsus eli omnemH;
IcZ«mtervavit,utlmp!eretlsZem, seon: VKrra
(hristus on ymbäti leicattu ia piti caiken lam/
senpälle että hän lain tä>ttäis. Ia iollei HErra
Christuo olisi meidän edestäm täyttänyt laki/nijn me olis
slmmc Caicki Pahasti Kirotut/ ninquin 5. Moscxen kiri/
asa seiso: pahasti kirottu olcon st/ joca eij tege cas
ickianijtäcuin lalsa seiso can-
sssanocanAmen.

Zoincn sry on/ että HErra Christus lahdoi
lansa vjotta tttä han on to. - 'm inhimincn / ia lotisen im'«,>i A
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himisen luonnon hänen päällens ottanut/ruumin
3» ,un/lihan ia weren.

Colmas. Tahdoi hän sen cansa osotta / että hän
m,«e syndynyl Abrahamin siemenest/ ia että hänesapili

»"««cgicki cansa tuleman hywäst>siugnaluri.
. Neliäs. «Tahdoi hän sen eansa anda meille ia läikille/phden hyvän esimerkin/ ra meitä ylösherättä/ ellänil

pyhät Sacramenlit swrna ia eorkiana pidäifime / HEf,
ranChristu/ensädyn Men/ meidän uslomwahviW,

Gpemxetensimälsesiä lsap-
pa,'esta.

~ l. täsäensimäisescappaltsa/>
!></«««, malan caickivaldian swren ia sanomattoman

hyvyden ia laupiuden intzimisiä wasian/tttci
hän ainoasians ole meille andanul/hänen pyhäsanans
ja / hänen armostans meitä wastan: Muttamss on sen wahwistanut ulconaisien merckein cansa.SW^päälle / ettei me epäelis hänen lupaudesiano ia hywäsiä'

>«""" suosiostansa meitä wastan. Mutta olisimme wissit ia z
ivahwat senpalie / että nmä han on nmlle luwanul / sm
lahlo hän pitä ia meille anda. Ia waicka Jumalanlu/
pau)cet ovatkyllä itzestans wahwat ia todtt:Cuittngin
että inhimisen wsco on helcko/ erinomaisesta ristin alla:
Sentähden Jumala on andanut wllonaiset merkit/ynnä
hänen pyhän sanans Cansa / meidän heicon useom wah,
w istoxexi/ että meidän pitä seka Corwan eansa cwleman/
että meidän silmäin cansa näkemän senttiä Jumala tah,
lo olla meidän raeas isäm/<oca eis eahdo pkdengän im

<-,M15



hinvstn cuolemata / nmtta että pidäisi pa,
ranoxen rekrntän Tämän päälle ombi
m M monda tsiillirckiä Pyhcksä ramatusa: Silläettä
cohta cmn mcidän Esivanhembam/ Adam ia Eva olit
syndin langenel/ ia ftn lautta tuUclwilapä)liijanlaickl!'
sen «oleman/armahti Jumala heiden Mllens/ ia annoi
hclllllupauren/ettäwaimon siemenen piti ricki musertaa
man kärmcn Mn.la senpäälle että sckäAdam/ellä häniiälkmlUlewaisens Piti oleman sitä wisiimät sen iupauxen

!päälle/anoi Jumalaheille yhden ukonaisen merkin/ynnäz sm lupauren cansa / heidän tzeieon usconsa t

linsa päälle/mnquin sijnä i. Mostxcn kirias ftiso:6t».4.zkttä Jumala carzoi Abelin vffrin pälle. Ia
Cuningain kirias me luemme. Että tuli on mllnl alas
laivasi ia ylsspoltta.iut Elian Prophelan uffrin. Mut,
lacosca cari tuhatta aiastaica oli mailman luomisesta cu<?
lunut: ?lijn Jumalaiällenswdisti sm saman
Abrahamille/ ia annoi hänelle yhden toisen armon mer-
kln/nimilläin/pmbär! leickaufen/ ionga lansa Jumalawahwisti sen endisen ia todisti s että hän oli ot-
tanut Abrahamin ia hänen siemenens/ hänen armons.
Ia oli tämä ymbäri leickauxen mercki Abrahamille ia
hänen iälkinlulewaisillens/ninquin yxi Insigel senlu-pauren päälle. Senpäällc ettei Abraham eikä hänen sie-mmens pitänyt sijtä epäelemän: Muta hndän usconsasm Cansa wahwisiaman. Ia oli möe tämä Abraha-
lnille ia hänen iälkinlulewaisiUens suurexi lohdullyexi/el'
tä heillä oli Jumalan armon mcrcki heidän rinnoisans/

josta
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josta he tiesit ia ymmärsil/heidans olewan Jumalan ar,
mosa ia ystäwydesä. Ia lamanmbäri leickaus oli wan,

Testamentin Sacramenli iapysyi HErran
Puren tulemisen asti. Mutta fijttä eosca hän tuli mail,
iman ia toiset capluhatta aiastaica elit culunet: hän
annoi toiset armon merkit/ nimittäin/ Casten ia Almin
Sakramentit / iolnen cansa hän todista/ että meidän hä,
nen cauttans pila saaman ijaneaickisen elämen. Sillä
Casten eansa hän todista / että me olcmma hänen werel,
läns pestyt ia puhdistetut meidän synnistäme. Ia M
larin Sakramentilla hän todista/että hän on ulgos M
danul hänk pyhän ruumins/ia hänen pyhän ia tallin wc-

rens ulgoswuodattanul meidän syndcin edestä/ ia meidän
hänen cauttanopitä saama jyndeinandexi samisen ia tiM
eaickisen elämän / nijn totta cuin me leiwäsäsysmeha,
nen lotisen rwmins / ia wijnasa juomehänen lolism tw
renp.la nämät olsat ne eari wden Testamentin
menlit/ Christuxelta sädyt/ ia meille gnnetut/ yhdcxi
insigliri hänen lupaurens paälle/ionga hän meille anda,
nut on / ioincn eansa meidän pitg wahwistaman meidän
uscom.

2.11. Opeme/ että lpaicka eij me ole stdolultahan'H>>i,«'-/e», ukonaisen ymbäri leickauxen. Silla ChrisiuZ on meitä
mapattanut. Nijn cuttengin pitä meidän hmaM,

17."3. stsmntämpmbärileickaman: Sepn/ Latuman mchän lsyndlmiameldänelämm Parandaman. Silla täMIN!
ymbäri lcickazyen Jumala mcildli tpaati ia tahto. ) m/^

D«<l. ,2. quitt s. Mosexen kiriaeseifo: Pmdari leicacatteidän,
ispoänless ssinghca/ mälkst olco nifcunc ia Cova,
lcorvalftc. Ia Jeremian Prvphttan tpkona sei!o;z

VmwH
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pHIWÄNÄ.
Mibänleicacatcatän Herralle ia polsp<mgat?!
te leivän sydämen esinahca. Ia tämä on se oitta ym4
hanleickaus io<a tapattu Hengesa, Ninquin p. pa,j
wal« sano: Spdämen xmoärileickaus/ se on xmbä-
»leickaus/ioca tapattu Vengesä/ia eij
vin iälken iongakijtos etj ole mhimiseldä/ mutta,
lumalaloa.TastäymbärilcickauMa mcidnn HTr/
wChristusltze puhu P.MatihXuxcn tykönä sanodenlj
Jossinunkätes/taicka sinun ialcas pahendapi"",ö.,z
sinun/nijn leicka se poies/ia heitä pois tykoäs
pammdi on sinun elämään ondurvan si.älle 3ap«
dck eli l-aianckona / cuin sinulla olis caxi kättä ia
caxi ialca iaheitetäisin isancaickisen tuleen. Ia
los sinunsilmäs pahendapi sinun/nijn puhkaise se
ulgos/ia heitä pois tyköäs:parambi on sinun
lämän sisälle käydä silmä puolla/cuin sinulla olis
«xi silmä/ia heitetäisin helwetin tuleen. Iatahto
hännijn palio sano: Jos sinun kales eli ialcas sinun pa/
henda/ia tahto sinua welä ishcmgun syndin /muthan eli
msiappon/huosulttn/warcautttn/ja pettämän sinun
lcihlMäistäs caupoisa ia waihellyisa/wäsällä pundarilla
ia Uilalla/swrilla easwoilla/ coreorahoilla/ia muihin
ealtaisihin syndijn/nijnseiso sitä wasian widene/ cwdenen/
ia seitzemenen käskyn tansa. Joe sinun silmäs sinun pa,
hmda ia tahto catzo lähimäises waimon/tyttären eli plj»
lan heila/nijn seiso sila wasian
nm ia kymmenlnnenkasiyn eansa/ia heitä pois lyköcis ne
pahat himot ia halut.los sinun eorwas tahto lwlla
lcl oppia eli häpiälistä puhetla/ia sinun lahimaises
losia / nijn seiso sitä wasian eatzdixannen kajkpn lansa. .

Vd Jos
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Jos sinun Ntles pptä häwäisiä MMaIH Illuzalata / ia
hänen pyhä sanans/ell wärin wannoa/Kiroilla ia sada,
telia / nijn ymbari leicka st toisenkäskyn cansa ia stiso sitä
wasiani Phdcs Summas meidän pitä ymbari leickamau
caicki meidän iäsenet/sydämem/silmäm/lorwam/kielcm/
kälem/la ialeam/ett. Nijn ettei me syndl nimen eansage/NincsuinP. Pawalimana sanoden. Glkätteam
daco spnnin
Nijn että te händä cwletta hänenhimon» iälkln.
Ia Mätte andaco teidän iäsenen syndyä wärp
oenafexi: Muttch andacac lumalalle/niw
qmnnejotcacuolletorvat ollet/ianxt eläwär.la
Epheserein lpgs sano hän: Nijn poispangatte teidän
tpksän se wanhainhiminen/ionga cansa te ennen
waelsute/ioca himon cauttaexpxifck itzens turme,
le/murm woistacatteteitän/teidän mielen hengen
jä/mpukecat iczen sijhen uteen mhimisen/joca H,/
malan iälkmon luocn/ wanhusscandesa ia pchy,
dejck.

H»»», F.

H»K»4»

111. Speme tästä/että ninquin Maria on anda,
- nut hänen Poilans ymbäri leicata. Nijn mss pila mei,
dän/ia palio enamin saattaman meidän
pyhän Casten Sacramentijn/ionga HErra Christuson

' asettanut ymbänleickauxen sian/cusa caitki heidän syn,
dins/ChnstuM weren lautta/ pestän iapoispyhitän.
Sillä ne iotca omat synnw sigmet ia syndynel/
wat wden syndymisen peson. Ia eij pidä sm eazch wijwy-
lellämän/ninguin sen pahambi usein tapattu/ että moni,
eahdat wijwyttäwät sen eansa / cwtauden /caxi ia eolme/
monitahdat puolen/lyonilahdal coeo aiafiaian/monitah-

dat
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datmamin yhden mrhan ialyhiän eoreuden täyden / et/
lä he saisit pitä swria lapsen ristiäisiä/cutzuwal swria ia
eorkeila Herroia/iotta lapsen päälle pidäisit ia swria loh<
loia annaisil- Ia swrembana pitämät tämän turhan
Milmanlunnian/cuin heidän tastens sielun aumden. Ia!
Ml sillä wällllä on swresa sielun warasa/ia usein cu ole/
wal ennen luin he Casten iaristin sawat/iosta wanhe/
mat pitä tekemän rastan ia<ovan lugun wimeisnä päi/
wilnä Jumalalle / ioca maali lasten «veren heidän käde,
stans.la stntähden itzecukin Chrlsiilty inhimintn pitäkän
,D» »parin / emi he wijwytä sen cansa/cosca Jumala an?
da hcille lapsia/mutta andaean cohta lulla lapsen lasie,

sen ia risiijn. Mutta ios taas lapfi yline heidän mielens
ia tahdons ennen osaisi luolla/cuin he Casten sawat/ nijn
löhduttaeon heitäns nclllä sanoilla/cuin Jumala sano:
Hlinä tahdon olla sinun ia sinun siemenes lu^.
malaiiancaickiststa. Ia andacon heitä heidän ru,
uuxens haltun/ ioca laitapmmärtä/ ia
ichdä heitä auluaxi.Sillä eij Jumalaole sidottu ultsnai,
sijn walicappalijn / mutta tahto tehdä hänen oman hpi
Uän suosions ia tahdons lalken.

Oltacan mss papit sijta tvarin/ettei he erolta ea/
Ma rististä/ninquin monieqhdat y)likestaistt tekewät/Himistm mielen noulexi/elta he ensistä castawat/ ia sijt-

alalla ristitzewät/ianerucouxetlukewat/iotla
lMnafaftisowal: Mutta cosea hecastawat / nijn luke?

canyhlahawa caiekirulou)cctlansa. Mulla costa
muut hädän aieanss castawat/silloin mahls

pappi lukia ne rucouxet euin kasiti/
rias seiso.

6e«.,?.

Od ij 2?i«

211PZIMHNÄ.



Tuomen kappale.
l Nsimälstsa Oappalesajte saitte tuulla/

lwltan cansan/että meidän HErran Chri,
ymbäti leickauxesia/ ia sijlä sysiä mingä,

tähden hän on andanut itzene ymbäri leitata :Nyl seurase toinen Cappale/täsä EuangeliumisaMä nimefiä/ ioca
hänelle annttlin/sllloin eosea hän ymbäri leieattin. Ia
edespane Euangelista täs» toijes Cappalesa Colmet asian
haara.

l»«5 !

l. Hn sijtänimefiä/iola hänelle MoiNannlltin.
Kutzutlin hänen nlmens lesus.
Iwttan cansan seasaolisetapa/ eltä loscaheM

noit ymbäri teilata heidän lapsians / nijn he annoit heillä
yhden nimen. Nmquin mös Jumala mwtli Abrahamin
nimen / eojca hän ymbäri leicatlin / sanoden:Ktj sinun
pidä cut)ucrOn?an Adram/ muttaAbraham/siliH
minä olen cehnpt sinun pallon cansan Ifäxi. Nijn
wielänytcoco Christieunnasa on se lapa / että eoscalap,!
si casittan / nijn heille annetan silloin yxi nimi/ioca heillä
muistutta heidän isasims/ että he owal wastaudesia syn,
dynet/ia IcsltM CHrisiMn wercn lautta puhdistetut!
Hildan syntnstans / ia owat otetut Jumalan armonia
heidän nimens on Kirioittttu elämän kiriasa.

Ia palio cuin tämän lesuM nimen tule cM
hänelle on annettu / on se sangen swri ia corkia / iamm!
kitze nijnpalio euin Wapati.ua
pattanut meitä synnistä ia euolemafta. Ia
«lieahdat wanhasa Tesiamenlisä ovat sillä nimällä euM^

!

6e». »7.

tul.
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culttngln eij he kltäkänolttaltanet wapat<

la synnistä: Mutta owat mös itze HErran
lautta wapautttut heidän synnistäns.

11. Asian haara on Ma ptrsonasia/ ioea hänelle 11.
sm nimen on andanul. a««^«.

Hoca oli nijn Engelildä cutzuttu. !f"/°7^
Euangelista täsä tietä anda / ellei yMn

nm /M Joseph eikä Maria eli jommuu/ ole hänelle
lämme andanul/mulla HErran Engeli: SillaP. <lu/ »»««HH,.
eas kinoitta: Että Engeli Gabriel silloin cojea hän Ma-
nalle ilmoitti/ ettähänevili sigillämän hänen cohdusans
poian / on mss andanut hänelle käskyn / etlä hänen pitl
cWman hänen nimcns Icsusla P.MaIIhXUSkirio,
itla: Että essca HErran Engeli nägyi Josephilleune,
ft/ ia ilmoitti hänelle/ että se jotaoli hänesä siginpt/oli
Pyhästä hengestä/ käffihän cutzua hänen nimensle-
stm. Tämän Engelin kajlpn ia sanat / Euangelista
meille täsä MUistutta / ia sano / etlä st nimi on hänelle am
nettu HErran Engelildä. JaVaickalwltancansaK
laoliscwapaus / että he annoit heidän lapsiLens nimen
heidän oman t«hdons ialtin / ia cnimästä sugun iälkin /
ninqmn me luemme Johannes Castaian hisioriasa / lttäeosca Johannes p«ti vmbäri leicaltaman/ia Elizsbel ha«
nm äitins sanoi / että hänen piti tutzullaman Is«
Hannes: Nijn ne muttt sanoit/ eij vhtäkän olc sinun sugu>
fas / joca cuyutan sillänimcllä,. Cuitengin Maria eij su,
gun jälken/ eikä iongun inhimiftn tahdon iälken: Mut-
ta sm iälken / cuin Engeli oli hänelle sanonut / annoi
nelle nimen.

Dd iij MHn



l 11.111. On sijtä aiasia losta hänelle st nimi an/

> Ennen cuin hän sikels äittns cohdusa.
ö«c «,m?<,i «3ämä nimi eij annettu hänelle ensist silloin/ eofta

mmta io ennen oliEngclildäan-
nettu/nimittäin/silloin Cosca hän ilmoitti Marialle/että
hänen piti sigittämän tämän lapsen hänen cohdusano:
Sillä Jumala eaickiwaldlas fennijntahdoi/ että
nen piti sillä nimellä eutzultaman. Senlähden että Hz.
nen piti wapattaman hänen cansans synnistä / ninMn
Engeli P. MatthXuxcn tykönä sanoi Josephille/ eosta
hän ilmestyi hänelunesa: Sinä Joseph Davidin
poica älä pelka/ orta Maria sinun kihlatun wai,
mos sinu tygss: Sillä se cuin hänesä on siginpc/se
onPphästä hengestä / ia hänen Pitä
mckn yhden poian / ia sinun pttck cutzuman hänen
mmens lesus. Ninquin Esaias sijlä on ennustanut;
OErra on cutzunut minun äirmi cohousta/ia
on ajateltu minun nimeni päälle/cosca minä wi«
!s Mini cohdus olin.

GpttUM toisestaLappa-
lesta<

»' l. / sttänwquin Maria eij ole/

""'HErran Engeli käffenyl/ ia swrembana piti
»« !«»,«" Jumalankaffyn ia sancl/ cuin inhimisten lawat ia sadyt»

Nljn pitZ mös meidän fturaman Jumalan sana ia tt/
skyiä/



2,5
ffyia/
laickl inhlmtsien sadyt la wanhm tawat. Sillane laita? <«H„^...
wat inhimisen pettä ia crhetyxen saalta. Multa Juma-
lan sana eij kttakan plta/tlkä wärälle tielle saata. Ia
waicka meille eij ole phtäkän erinomaista Jumalankä>
styci sen päälle / luinga meidän pitä nimittämän meidän
lapsem/eosca he eastetan/euitengin tule meidän anda heil-
le mnnialiset nimet. Silla se nimi cuin heille easiesa anne-
M/muistutta heille sen lijton ionga he Castesa owat Ju-
malan cansatehnet/iongalijlon tähden HX Pietari A-
pestoli eutzu Casten/ hyvän oman tunnon lijtoxi Juma-
lan lansa. Ia nijn usein tuin meidän nimen mainita»/
nijnpitä meidän muistaman ia ajatteleman sen pälle/ mi-
tä me olemme Jumalalle Casies luvannet/ että me sen zm

, dämme / ia luovumme pois perkelesia/ia eaikista hänen
! mmoisians / ninquin me olcm yhden Kerran Castesa lu-
vgnnel. Ia mos lohdutlacammeitäm lansa mitä Ju-
mala on meille luvanut: Nimittäin / että han on Castesa
nimä omistanut ia tahto olla mndän

isäm. Sitälikin on mös Christiiisien mhimistm
nimi pri wahva todistos s^npäälle)ettäJumala whw
Mshctti meidän edesiäm/ ia meidännimeme owatkiri-
eilelutelämän kiriasa-Ninquin hän Esaian Prophetan
lpksna sano: Minä olen cutzunut sinlw mmelles/
sinä olecminun. Ia meidän HErra Chrisius sano:
Iloitcat ett«i teiden nimen on Auiottetcu tai. »°»

raft.
11. Opeme tästä pnhästs' ia hyvästisiugnalusia

Icsiyen nimestä/että me olemme wapal-mt talkista mei-
dän synnistäm. Sille se sam.! nimi osolla sen ia todista/ «°«-""

——

ninqun'
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"!i?3" ninquin HEnanEngllisenulgostoimitlap.Mäth^,

lym tykönä sanoden: Sinun pltä cut)uman hänen
mmens liLsum : Sillä hänen pitä «väpät-
tämän hänen cansans synnistä. Ia sentahdcn

z HERRA CHrisius on mös tullut mailman /'että
lunastaman ia wapattaman meitä. Ninquin P. Pa,

~?i«.,. wali sano : Se on pxi «viss! ia totinen puhe/
että ILsus (Hristus on tullut mailman wa,
pattaman synoisiä. Ia tosin hän on sm hänen

z. ~ Pyhän mmens jätkin / lunastanut meitä caickia / svn,!
nistä ia ijaneaickisesta luolemasia : Eij Cullalla eikä!
hopialla / mutta hänen tallilla werellans / ninquin!
yhden wlgatloman ia saasialloman Jumalan Carlhan

,o. wcrlllä /ia hänen nimens caulta me mos samme syn, j
dein andexi samisen. Ninquin P» Pietari Apostoli l>>
no: Caicki prophetat hänestä todzstawat/etts
jocainen cuin usio / pitä saaman / hänen
mens caucta syndein anoexi saamisen, lkismös
ole yhtäkän mwti»nimis taiwan allainhimisil/
le annettu / josa meidän pitä autuaxi tuleman.
Sillä hän on hänen pijnallans ia euolemallans / tch>!
nyt täyden hinnan ia maM meidän sondein, edestä/ ia
lunastanut meitä ijancaickiststaluolemasta. Eikä ole vh,!
eäkän luondoeappalta taiwasa eli maasa/iota taita aulta
mcitärumilistftakuolemasta/ palio wähcmin sijla ijan,
caickisista luolemasia. Ninquin AtaxelMä Cuningasia

. Klsioiletan/etlä eosca hänen Dr stningino oli klpiana ia!
sangen heicko: Nijn hän lähetti Epalumalan lunon

- tygs/ia lupaisi hänelle palio eulda/ios hän sais elä Mul»
t., hänen cpälu.n.ilallans eij M woima oliut/ waicka

H.!N!
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han oiisi andanutcalkm mallman lullat. Muna lumä
lesus meidän lunastaiä ia wapattaiam on yxinane mcie
läauttanut ia lunastanut synnistä ia cuolemasia.la wltj

nijtä/tustista ia hädistä/ iotta
hänen paallens uscaltawal. Ia fentähden pitä mudan!
!lurwama häneen ia caicki meidän ustallMm hänen pääi-/

paneman. Silla ninquin Salomon sano t DlLl'^'
l„nnimi on pxi wahwa linna/ se wanhur-

scasjuoxe sinne/ia hckn tule tva^
rieluxi.

Ee Euaw



ta p. MMus 3. Lugus.

Mom tlcklesusGa-
ltleastalordanijnlohannkM
tpgs / että hän cafietaisin H 5neldä. Mutta Johanna esteli
händäns sanoöen: Mnä tar-

witzen sinulbacasietta/ ia stnä tuiet minun
tpgsm t NijnwaMsi lesus ja sanot hänet»
le: salli nyt, stllä näin sopi meidän/caicki wan>
hurscautta täpttä. Mjn hän salli hänen. Ia
eoscalesus casiettu oli/plssasiui hän cohtg
webefiä.la catzo/nijn taiwat aukenit hänel<
le/ja hän näki Jumalan OenZen alastule-wanninquin mettisenta tuli hänenpäällene.



Ia catzo/änt tatwäasia sanot: Tämä on
mmun racas Poicani jossaon minulle ht?wä
suosijo.

Denwuoden PHjwänH saarnat- s"^"MM lin meidän HErran Christuxen(WW leickauxesta/ia sijla suloisesta hywästisiug-
namsta leslyen nimestä/ ioca hänelle En»gelin kästyn iälken pmbärileictauxesa an-

Nellin: Nyt tämän Sunnuntai Päiwän päälle taas
saarnatan hänen tasiestansa / että hän on andanuthä-nens easta/>rdanin wirrasa. Ia sen eansa teki hänene
osalijex,/sekä Vanhan että Vden Testamentin Saera-
mentistä/ia osoltj että hän oli sekä Iwtlajn cansan/ ipl-
iaMbärljeicHttin/fttä paeanoltlen/wtta eij ymbäMi,
iMt/lunastaia ig wapattaia.Multa ninquin hän eij lal-
wiinl ymbärileickausta/ eikä jtzeno tähden ole andanut
Pndänsymbärileieata/nijn hän mss eij talwinutea,
stetta/eikä itzens tähden a«danul händäM lasia, Mutta
meiM tähdk / lotta
M olema. Nmquin Hmbrollu? sano; Vsnit Domi-
nuz u:b3pti2.3«tur,non ut lpsy »qua munögle-
cm, leöuc noz munclHrec, se on: DErsg tuli sm
damancasta hänens/sencähdeneccei hänen pitäs
nytwedelä plchoistetcamftN/mnttaettähFn mei-
ttipilhoistaisi/iaosotti sen eansa/ että hän oli ottanut
meidän jpndimhänen päällens/ia hänen pyhän wsfenfä
emtta meitä puhd-sianut eajklsta meidän spnmftäm. Iaon tämä Euangelium yxi wahwa todistos) enstsiä Chri,

Ee ij D
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siuxlsta/mä hän on st totinen Messias / Siliä Isä lu,
mala taiwaasta todista hänestä sanoden: Tämä
minunracas poicanl. Sikälikin on mös täsä meil,
le lodlstos stjta pyhästä colminaisudestaMä cailll tolme,
Personata Jumaludesa tcW heidens ilmoillawat: Is<l
yhden änen lansa taiwasia/poila Jordanin wirras Ca,
stttlin/pvhä Hcngi mettisen muodolla hänens osoltitz

Jayhlensopi tämä Euangelium loisen ia lolma,
nm Vfton Cappalen lansa/ sillä Isä Jumala
todista/että hän on hänen ratas Poicans/se loliNln
sias.la sen neliänen Christiiisen opin paälappallN/ni,
lniltäin Casien Sacrammtin lansa.

Zämä Euangeliumlaetan eähten Cappaleen.
l. On meidän HErran Christuxen lastesta.
11. Hn stjtä on tapattunul Ca,

sicsa.
Ensimmnm kappale.

ZNfVnpalio cuin tähän EnjiMäisen Kap-
M, U palcn lule/on meille tälä neliä asian haara. '

I. On stjtä aiasta costa tämä on IWI,
lunul.

Silloin ttlli Galileasta.
P. MatlhXUs lu?e tämän aijan / sijlä hetkestä

min Johannes Castaia rupeist saarnaman ludean
maalla corwcsa/ ia sano/ mä silloin tuli lefus Gal»,

. leasta.P. <lutas mös Kinoitta/ että tämä on tapattu^
,'nutHhm aitan/euin Jumalan kasiy tuli lohannestn

Keisariia ?on-

ciuz



tlu8?ll3tu8 oli waldamics Judcasa/ia tteloclez oli ne-
liäsruhtinasludean maalla/ ia dajpkazollt
ylimäiset papit. LpipKaniuz Kinoilla mä HErra
Christus on ollut/silloin pderän lolmalla kpmmcnds
wuolta ia eahdexan cweaulta wanha / cosca hän tuli Ga>
lileastalohannefenlygs/Nazarelin caupungisia/cusa
hän oli plsscaswanut.la oli nyt se aica/ ellä hänen piti
astuman hänen saama wircans ia ilmoittaman häncns
laiken tansan tdesa. Mutta eij euilengan tahtonut M
pMens olla ennen/tuin hän sijhen wahwisieltaisin hä<
nm taiwaliftlda Isäldens.

11. Asian haara on sijta Paicosia msa lamaon li.
lapallunut. - «^/„

Tuli lohannexen tygö
Johannes Euangelisia kinoilla/että se on tapat/

lunulßechabarasa/joea oli neliä penieulma lerosoly/
majia itäänPäin/cusaJohannes saarnaisi ia Casii/ia
sijns on ollut swri maan tie/ cusia caicki waclsit plitzen
JordaninVirran. Znsä samasa paieasa Josuan ai«
«na Israelin lansa käwi ylitzen Jordanin Wirran/ cui,
wln jalgoin / nijnettä wesi lordanisaseisoi/ cahdcn
puolen ninquin pri rnwri/ ia cosca he tulit kestellä wirla /
owatpapil/iotca eannoil HErrran liiton
kejfMlordani/tUiwin jalgoin/
casa/lusa he seisoit/ otit CWtMaHmmenda kiwiä Her,
tan kästyn iäiken. Ia nijn palio / cuin Jordanin Wir,
tan tule / on st saanut nimen Cahdtsia lähttstaLibanon
wuoeen alla / phden nimi vii "?or / ia toism /^g,
stmähden se cuputan Jordan. Ia juo,r? tämä jordanln
wltta Galilean meren lapitzc / fen Caupuugin Cesarean

EeH Phi-l
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Phillppln lpksnä/ cusa nämä lähten wedtl yhlmM)
wat. Ia on ollut tämä Jordanin wirla yri iloinen

""««"- Msi ialuoxe yhlen meren/ joealuHutanluollumeri.
,""«" Jordanin tpgs / on H^rra

lChnstus tullut Galileasta.
111. 111. Onsijläsystä/mingätähdenHErsaChri/

AcN' sius on tullut Jordanin Johanneren lpgS.

«3<lsä p. MalthXUS ojolta/ ettei hän oleluliu siehen
llmam sytä/eikäkeweydestä/nijnen inhimisien lawalla/
jolla juoxentelewat Catzeleman sinne ia lanne. Mljtla
yhden erinomaisen ia eorkian syn tähden / NlMittain
senlahden / että hänen piti Caftettaman/ Johannes Ca,
stajalda / jora silloin saarnaisi ia Casii Jordanin Wir,
ran lyksnä. Ia Caicki tulit sijhm hänen tygöns Icro,
solpmasia/ ludeasta/ ia eaikista paieoista Jordanin
ymbärille. Sillä eij HCrra Ctzrisiuo tahtonut saarna/
ta ennen / c«in hän hänen taiwallseldaisäldänssijhen
wahwisiettin /ia julkisestahäneldä saijtodistoxen: Sm/
palle/ että caicki t/ittttvjeman ia tietämän / että hän oli
se totinen Messias / mailman wapattaja. Ia on tämä
ollut sangen fwri nsyrys/ että meidän HErraChri/
stus on tullut hänen palweliansa Johannes Casiajan
tygs/jyla piti hänen tngöns tuleman / ninezuin Johan/

IV. !aes sen itze tunnusta.
c«//«7«<«», IV, sijtä HErra Chrisms ia

Johannes owat tcstenens puhunut/ euja Eu«ngtlista
«hlalaiset asiat edelpane.

i. i. On Io erm tstelcmisesiä.Mutsa Johannes eftelZ händäns sano,
du./
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dm?mmä tarwltzcnsmujm caftetta/ia sinä
mlei nttnun tygsnl.

Johannes edesä/
ia tunnusta sen ettei hän ollutkeltvolinen eikä mahdolineni
«Haman händä/ joca Allasten säätänyt ia asettanut.
Cuinhän tahooisi sano: HCrraenoleminämahdoli,
nm Castaman sinua: Silla minä olen sinun köyhä ia
nsyrä Palwelias/ jongas olet lähettänyt/ malmisia/
nun tietä sinun ettes / iaen ole mahdolinm Päästämän
swM kengäs rihmoia/ia sentähden olisi sepaliosowlli,
ombi/ ia minulle swresia tarpklinen/ että minä sinullalasittaisin ia Puhdistttaisin minun synneistäni. Ia
waicka lohannixcn eij olisi tullut händäns estellä täsä /

multa oleman Christuxille twliainen ia tch-
ta hänen lMyns jäiken. cuitengin hän läsä
osotta hänen nsyrndensä HErraChrisiusta wastan.

2. On ChrlsiuM wastau^esta/sen päälle. 2.
Anna se nyt mjn olla / sille nljn tule mei-

dän cmckm wanhurscautta tänttck.
Tasä Wastauxesa HErra Chrisius osolla sensyn/mingätähden hän käsle/ että Johannes piti händälasiaman /ja tahto nijn pallo sano: Se on tosi / että mi-

nä olen sinun HErras / ia sinä olet minun Palwelian/
mitengin tule meidän molembainse tehdä/luin meidän
w,rcame waati: Minun wirean on se/ella minä annan
itzmi Casta. Ia sinun wirlas on se / että sinä Casiat.Ia eosca molemin Puolin sen legcmä/nijn caickl wanhur,scaus tule läyletyxi. Sentähden tee sinä se euin sinun
wittas waati / ia älä estele sinuas. ?. I.utlielUB

n.iMäl
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nämät HErran Christuxcn sanat tällä
mitta:Ninquin HErra Christus tahdois, sano. Hasa «,,

stcsa mailman wanhurjtauo. Sillä että minä
vlcn päälleni ottanut taiken mailman snnit/ nijn cij taida
inhimistl M3a auluaxi/jollci minä ennm sitä tee cuin
mala on kästenyl syndisten tehda/nimiltäin/että heanda,
wat heidäns sinulda castefta. Ia senlähde eij tule sinu estä
tälä/ multa ninquin minä annan syndisten tähden minu,
nl lasta / nijn aula sinä cansa sijhen iacasta minua.

. z. 3, «On Johannein lwliaisudesia»
-ie<s««„<. Niin hän salli Hänen.

kieldänyt eikä esiellpt händens/ei-
kä mss tatzonut hänen kelwottomudensa ia mahdouo,
mudensaPäälle/mutta «atzoi HErran kästyn Päälle/ei»
kämos kysellyt sen jälken/ c«inga wanhurscauspilism
cautta tulemantäytetyt / multa annoihänen sen cunni,
an / että hän oli wijfambi luin hän / ia casti häncn/nin/

c,». qumhän oli käffenyl stllä tawalla ia muodolla/ ia nijllä
"«»" "" Enoilla cuin hag oli muita casianul.

< Gpetuxet ensimmststäcappalesia.
! ' l. eäsck EnsiMisesH Kappaleft

-! wan Valdacunnan owixi ia Portisi / longa cautlame
M"-- tatwastn sisälle oletan / Hna me Jumalan eansa leeme

1,. z. yhden hywän oman lunusn iifton /'ia puhdlstttan eaiki,
i ' sta mcidän synnisiäm. )a Casien Saeramcnti on nijn
h! swrl ia torkla / että je meitä wela Jumalan waidacM

d^.
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ninquin Israelin eansa eij taitanut tUUa jWn

Oltuun Canaan mahan/ennm cuin he kclwit Jordanin
Virran läpitze: Ia ninquin Naeman Synan sota

pclmies eij tuilu puhdistctuxi hänen Spitali taudl,

fians/ ennen cuin hän pesi häncus Jordanin wirrasa
Mn mos eij pMn taida tulla Jumalan waldaeundani
ennen/luin hän Castesa wasiawdesta syndv/wedestä
Hcngcsiä.la tämän syn tähden P. Pawali cutzu 5-
sten/Vvensyndpmisenpesoxi. Ia P.Petari Apo- 5.

fioli sano; iLttck wesi teke meitä autuaxi Castesa,
Häsä samasa Castesa Isä Jumala olla ia omista inhi,
nzisen/ioca Casielan/hänen lapsexens ia verilislxens/poi-
ms HErranChrisiuxen tähden/lupa olla hänelle ar/
mwen/ia hänen ratas Isans/ suoiella ia wariella hclns
dä/anda laisi hänen svndlnsandexi. Meidän HErra
Christus Casieja ollameitä hänen welicxens ia iansave,
IHItNS/rueoileja maml hywH meidän edestäm hänen
taiwalisen Isänsä lyksnä. P. Hengi olla meitä Casie,
ft hänen asuma stjaxens / tahto olla meidän edeswasta«
jM/iohdatlajam/opetlajam ia lohduttajan,/ syndi/pen
lckttä ia cuolemala wastan/ ia wijmein tästä surkiasia ia
Viheliäisestä elämästä/johdatta meitä taiwan waldaeun-
nan ilosn.Nämä oivat ne swrel ia sanomattomat lahiat/
lUinCasie mattan saalla/tttämesijnä tulema Jumalan
läpsii/YErran Chrisiuxen welixi ia sisarixi / ia hänen
cansapenlisexens/lamös P. Hengen templyi ia asu/
maistaxi.

11. Hpeme täsä/mingälähden meidän HErra «»

Chrisius on andanut hänens lasia / nimittäin / eij itzens
tähden/ <ikä hänsttä j

Ff l



nlftenlähden iolcasynmsäslkläwät ia
pitäcastesa wastaudesia syndymän wedesiä ia hengellä/
waanhänoiislginyt pyhästähengestä/ ia ilman synnW
syndynyt: ia eij ikanäns yhtakän syndi ole tehnpt.Multa
yhden lorstnsyn tähden hän on andanul hänens Casta,

scntähden/ettähän casiesa taiwalistida Isaida sai,
ststn todistsxenjulkiststacaickeincwlden/ella han oIM!ncn poicans / se ulgosiualtu Mestias ia tnailmanwa-
pattaia» Senpaälle eltä cmckipiti hänen sttä paramin

, wastanottaman.Sillähan sljhenasti hänen alendamisene!
aicana/ol! ollut Nazaretisä Josephin ia Marian eachköyhpdesä/sijttequinhe palaisit Egyptistä/eikä olesaar,
nanut eikä lunnustähliä lehnyt/paiHi sitä min hän lewsalemin lemvlisä/losca hän oli cahdmloisiakymmenma,
jastaianwanha istu; opettajain seafa/cwldellen ia kpsellen
heitä / nijneltäcaicki joleahänencwlitHämmästvitzen hänen pmmarryMs ia wasiauzene. Multa nylw
ta hänen piti edesastumancoeo Israelin canfan eteen/ hä,
nensarnawireaans. Mmi hän NaMetistä JordaninJohannes Casiaian tygsandaman itzens casta/ia olla-
man lodistoxen hänestans hänen taiwaliselda Isäldäne/
ninquin nyt sanottin. Sitalikin mss/waicka eij hanclle
yhläkan syndi ollut/nijn hän euitengin on meidän syndim
ottanut hänenpäällens/ninquin P. Pawali sano: Se
ioca eij spnnistä mitäkän cienpt/hänen on hän mei
län edeftäm tehnyt spnmsexi / sinpäälle/että me
culifimma Jumalan wanhurscauderi hänen
cauttan3/Ia Esaias sano: Jumala oncki meidän
syndim pannut hänenpäällens. Ia sentähden h«ln
on mSs tahtonut tehdä caicki mitä yhden synoiscn tuli

t.e<"'.s.
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<^lMla«lictlhänen Päällensottanut /mitä laija
kastetty on. Ia sen syn tähden Hän «olma/

nm kerran on tahtonut hänen efieuwallanH wahwisia )o-
h.nmcxen Casten/senpäälle/että caickein piti tielämän/ et-
tei Caste ollut inhimiscn päälle pano/mutta itze HErral»
da Christurelda säätty ia asetettu. Nijn että
Christuren Casien tantta meidän Casicn pphillläisin.

! Sillä että hän on andanut hänens Jordanin wirra/
lszcasia/on hän Jordanin ia laickiwtdel pyhittänyt wden
!fyndymiftn pesoxi/senpäälleettä ioca hänen Ussyns iälke
lule casteluX'/pitä hänen synnisiäns puhdifietlaM ia wii,

! hllsscari lehtäman lesuxen Chrisiuxen weren cauna.
111. Hpeme/elta itzecukin M hänen wireans te/ 3»

Wän/lotzongahän onlumalalda lUtzultu ia sijnä
lsymän/ninquinp
cMen fijnä cutzumisesa jossahsnHN cutzuctu
M.locainenolconHnä tvirgasa Jumalan ty«"
ksnäjossahckncutzuttuon. Näin meidän
,Chnstusia Johannes Castaiaowatlehnyet heidän
cons ufeolisesta.lohannes jocaoli cutzUtlu sijhen wircan/
M hänen piti eastaman/teki hänen wircans ia Casii: Ia
meidän HErra Christus mos tcki hänen wircans/ia an?
noi hänens casia. Ia waicka me olema ltzesiäm heieotio-
lakin tekemän/ninquin Johannes tasa häncstäns tunnun
jia. Ia Moses on mss hänen heickoudens tunnustanut 4.
Gamallamuolo mss Jeremias/ia P. Pawali owat7e«»,.«»

hMn hcickolldens tundmet ia tunnustanet: Eij cuitcn'
meidän pidä andaman mntam estäscnlähden/eika

Miidän wirtamylonandaman/ meidän heickouden tähde
mutta tekemän sitä mitä meidän wircam waati / ia ano-

Ff ij mM
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man
nut hän mso taita meitä kelwolisexi tehdä. Ninquin P.' pawali sanopi: En me itzeftäm ole loweliatjota,
km ajatte leman/nmquin it)e meistäm / mutta jo»
lme oleme jotakinsoweliac / nijn se on lumalal,
da/iocameitä fowelmxz on tehnyt. Ia Jumalaonmss itze luwanul olla nimen eansa ia lyksnä/iotta hän jo/

s««<i.4. hsngun wireaneutzu/ninqmnL. Moftxen Kiriasa scift/cusa Jumala fano: wmä tahdon olla sinun swsas/
«. ,govetta mitä sinun pitä sanoman. Ia Jeremia»

tykönä sans Jumala: Äläpelkä/sillä minä olen si,
nun tykänäs ia tahoon wapatta sinun. mos

. ».e,,.,/. p. Corintherein tygs/Ettei hän ollul
tystä tehnyt/mutia Jumalanarmo ioca hänesä oli.Nijn
mos Jumalameitä teke
d«!n wircam uscolistsia/ia ruesilem Jumalala/ nijn Mi
meidän työm olisi turha HE^rasa.

Teinen kappale.
F" WnAsi-säKappaleft me cwlimme Ml-

' HErran Chnsiuxcn CasiesiaJordanin wir/,

M tuin silloin on tapatlunm/cusa EuangllisiamM
cslminaisttasmltdksiuolla.l. I. Haiwanaukemilesia.
jhäneohm wedestä. Ia catzo taiwat aukenit
hänelle.

laiwan attkemus on ilman epailcmälä la/
jpalmnul/ytzdcn swren kirckauden canfa/ nijn että ne jol/



lTjsjnälWäolil/owat hammtlstpNltsm ylltze/ la oli pfi
wario sijlä lulewaisesia kirckaudtsia/iola pitä olems sijnä
ijanlaickislsa elllmäsä. Tämän tansa meille lietä anne/
<an/lllä HErra Chrisius JumalanPoica, ioea on tai-
wafia alasiullut/on meille awanut taiwan waldaeunnan/
ioeaennen synnin lautta oli meidän edestäni kijnisulieltu/
nijn ellä ioeainen cuin hänen päällens usto/ pitä s)jhen si-
Myymän. Sillä ninquin laiwat aukenit meidän Her-
lanChristuxen kleen/nljn pitä heidän mss aukeneman
laickcin nijden llttn/ lbtca hänen paalleno ustowal.
euliinus sano: lciey cwlum spenum, ut
um b2pcilmHtis in nc»c cleclslccur, guia.czuancio
Kowoäe baptilmaco etzreältur.tum eijznua tegni
cVleMz apeiicnr, st on: Sentähden taiwat auke/
nir/että Casten sillaisus sijnä ilmoitettaisi». Gillä
coscalnhiminen caftesta ulgostule/Moincaiwan
waldacnnnanowihänelle awatan.

li. On pyhckn Hengen alasiulemiscsia. !l.
hän näki Jumalan Hengen

ivan ninquinmetlisen/ia tulewan hänen Ml»
lens. s

Tästä pyhän Hengen tulemisesta io ennen oli
hannyelda llmoileltu/ninquin hän ine todista sanoden!
loca minun lähätti castaman/se minulle simoi/
jongapäällä sinä näget pyhän Hengen alastule,
wan iaolerpan hänen päällens/hän on ft ioca
sta pphällä hengellä/ia minä sen näin ia todi<
stan/etcck hän on Jumalanpoica. Ia ninquin pyhä
Hengi on ouut lasnä/Moin / eosta HErra Christue ea>
sieltin/nijn hän on wielä nyt läsnä Casilsa/ia sett lautta

Ff «'j on



! ,3c.

usco ia cule castetuxi se tule autuaxi.
~, II l. On stjtäänestäjoeaewlui taiwasia.

catzo/äänl saiwast sanot: Tämä on
i, racaspoicanl/josa minulle on hywä

suosio.Tasa Isä Jumala taiwasia ilmoitta hänens yhden
anen taulta/hwta iatodisia/sttä tämä Herra Chrisius/
jotanyt seisoi Jordanin wirrasa ia lohannexelda Ca-
steltin/on hänenraeas Poicans/ia ulgosiuattu Messias
mailman wapatlaia. Ia sano/että »)äneffä on minulle
tzywä snos«o/se on/Tämä minun poieani on minulle nijn
racas/ia nijn hpwä suosio on minulle hänesä/etlä hänen
cauttans on syndi poisoteltu/ minun wihan lepytetty/ia
wanhurscaustäytetty.la ioca hänk päällens useo eij pidä
huckuman/ mutta saamci ijaneaickisen elämän.SiNänw
quin P.Pawali sano Epheserin lygs: lLttähän onot-

-5?6-/.l« tanut lileitä hänen lapsexens lesuxen <thsistuxm
cautta/hänen hyrän suosions iäiken/ jongacautte,
hän on cehnxc meitä orolisixi hänesä jocamcas
pn.lanäin meidän HCrraChrisiuserwnaltin ia wo!>
deltin Cuningaxi ia ylimäistä papiri/ iajulgistcttin/että
hän on ft totinen Mcssias/senpäälle että meidän Mi hän-
pä wastan ottaman ia palweleman.

3D Opetuxet Toisesta Osasia."° "°

l. läsä yxj opetus ia wahwa
/t. wdisios pyhästä Colminaisudesia / että ph<

disä lumalisudesa on Eolme erinomaisia
He«. persona / Isä / Poiea ia Pyhä Sille läsäeai^

~«"F"" tina,



fTmlmli Colme Pelsona chens julkisista iimoitta,!
wal: Isä Jumala läsä ilmoilla hänens Gdm
eaulta/joca sanoi: Tämä on minun mcaspoicani'
poica tasa rwmilistsia seisoi loz-danin Mrrasa ia
«in. Ppha Hengi ilmoillihanens yhden Mettisen muo-
dolla. Ia tämä ilmestys ia todisios /on nijn julkinen ja
,i,j!,selk!aVetlci meille eocoPyhäsä l amalusa ole swlem,

eikä selkiambälä il>nchpsia. Ia waicka sijnä Wan§
hzsaZcstamenlisä on monda mahva lodisiosia senväälle/
WttNKan ttj ole ohtäkän nijn julkisia ia selkiä tö/euin tä/
m»on. Senlähden sano Zpir»nanius: 8i non cre-
äiz in 6ivinH ellenti2 cl?s trez ljltti»ir2s perso.
U 25, comicarelonannem a.lj lorägnem, 61, vi6e-
biz, se on / Jollet sinä c<chdo usco sitä/ettäxhdes
lumalisudesa on Colme persona /nijn mene jor,
oanintvisl-an txgs / nijn sinä stn saat nähVä.Sa-
Mllamuow mss lodista meidän HErra Chrisius itze
Dä/P.MallhZeurenlyksnäcusahänsano : Minulle
on annsttu caicki »voima taiwas ia maasa/ men/
gatte sentähden/iaopettacat caikicanft iacasta<
cat heics Isän / pojan iappbän Hengen nimen:.
Täsä hän nimiltä eaicki Colme Pttsona lumaludesa/
Isan /Pojan ia P. hengen. Mjnmss p. Johannes
Apostoli sano: (olme on jotcatodistamat taitva,

sana ia pyhä Nengi / joccacolme on pxi.
Mmät lodisioxet pila meidän pllaman swrna ja eorkia,
na/ia niinen tansawahwisiaman meidän ustom/ että
Yhoesä lumaMden olemisesa / on eolme erinomaisia
Persona/ninquin me mss tunnusiame iasanome mw
dän useon lunnustoxes. lvinä uscon Isän Jumalan
Päälle jocameitä on luonut / iaPojan päälle jo«



23» SVNNVNTAI rvDzen
ca meitä on lunastanut/ Ia p. hengen
ca meitä on pyhittänyt.

2. li. Opeme tästä toisesta tappalesia/että meidän
>HErra lEsus Christus on Jumalan poica Isästä
ijantaicklsesta syndpnyt: Sllle Isä Jumalataiwasta sen
todista sanoden: Tämä on minun racas Pot-
tani. Ia waicka hän on yxi totinen inhiminen jyndy,
nyt ?teitzestä Mariasta. Nijn euittngin eij.hän ole jm
Palias inhiminen, mutta mss pxi-lolinen Jumala. Sil.
le stPoica jonga Maria synnytti / eij ollutPalias inhi,
minen/ ninquin mwt waimot synnylläwat Palian inhi,
misen / multa se on JumalanPoica/ ninquin Gabriel

1<«.,. todista sanoden: Se pphä ioca sinusta sxndx
pitä cutzurtaman Jumalan pojaxl. Tala eij tch
tonul usco st warä opettaja Maria syn-
nyllä Jumalan Pojan / multa yhden Pallan inhimi,
sen. Mutta meidän tule lietä ia useo/että st on Isän lu,
malan Caickiwaldian Poica / jonga hän on synyl,
länyl ijancaickistsia. loea sille eosta aica olitäyttetly/
otti inhimisen luonyn hsnen päällens NeitzcstäMana,
sia/ia tuli inhimisexi. Ia tästä samasta Manan Poja,
sia Iss Jumala hwta lajwasta ia sano ; Tsmäon
minunracas pottani.

3 z IN. Opeme/eltci Jumala Caickiwaldias on ha/
nen rackan Poieans lesuxen Christuxen tähden / iosa
hauelle on hywä suosio/ ottanut meilä hänen armonsa/

~/>,«. omistanut meitä hänen lapsixenp / anda eaicki meidän
syndim andt)li/Sjliä ninquin hänelle ön rackaus ia hywä
suosio hämn Pojasans/Nijn hän mss ratasta mcltä/jot.

la



wihan lapset olima / hnneli lähdcns. Ää-
neti tahdens cwle meidän rueouxem/ suojele ia lrariele
Mä/ meidän hywattpst/ waicka
ottaololiftxi hänen tahdeno/ hantekc muta aM:axi
ijancaickisen elämän Pmiiftfi. Nmquin P. Pawal! ~

hänen Episiolasans Ephlftlintpgo kirioilia.
mc! on meidän swrer» lohdlttoxexi tasä mailmasa / s,!
di/Perkeltttä iacllolcmatalrasian/
Wlanlapset ia Chl istuxen cansapenlisct. Ia 01-me lui
Wlan wFcwan wasieiU)len alia / nijn etteiPelkile / eikä
lämä mailma / eikä laicki Helwclin portit / taida meitä
wastan olla/ lika meitä wantzmgoitla. Ia scnlähd n!
laidame nyt kerscala /ia sano pnna P. Pawalm cansa: /?«». z.
!KttH sos Jumala omdi meidän evestän» / euca
woipi olla meitä wastans Joca eii ole armahta/
Mhänenainoatapoicans/ mutta on ulgosan,
danuthänencaickein meidän edestäni/ cuingasta
hän eijandaistcaickiahänen
!to Jumalan ulgoswalittuden pällä candak Ju-
lmia on se joca rvanhursiautta. Cuca omdi ft
!joca tahto cadotta i Christus on se joca cuoNut
on. Ilem: Cuca tahto meitä eroitta Jumalan!mckaudesta/rpalwaco eli ahdistos 5 Kli rvai«
nous s Eli nälkä? Lli alastusiikli miec/
kai Ia lohta Plrasia sano hän t Sille minä olcn
wjssi sen päälle / että eikä Cuolema / eikä elämä/
eikä Kngelit/takka iLstwallat / eli wäkewpdet/
eikänpkpiset/ Taicka tulewaiset/ eikä COskms /

ell <3pweps/ eikä jocumw luondocappale rroi
meitä eroitta Jumalan rackaudesta/joca on di

lesuxes MeidänDKrrasam.



Kinoit-
ta p. Mtthcens 2. Lugus.

Gsta siis Icsus siM.
npt oli Bcthlehemis JudeN
maalla CuninZan Serodexm

tulitwijstt
miehet Idästä Jerusalemin/ia

sanoit/cusa ombi se äskein spnbpnpt Iwttm
Sillä me näime hänen tähdens

idäsä/ia tulimahändä cumartaman. Muttscosca Cuningas Sewdes sen cuult / hämmö
sipi hän/iacaickj Jerusalemin caupunZi hä>
nen cansans. Ia annoi hän coota caicki ne p<
limäisetpapit/ia kirianoppmuet cansan sea-sa / ia kpseli hejloä cusa Chrjsiuxen spndp-

män
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235PÄIWÄN H.
mänMlcdhe sanoit hänelle/ Bethlehemis

! Dubaan m aalla. Sillä nijnKirjoitettu om
ihiProphetancautta/ia M Bethlehem
lttdean maasa ett ole sinäsutnaMwähinlu-'

! t>M päruchtinasten seasa/sillä sinusta pitä mi
Inulle tuleman se waloamies / ioca plitzemi-

lsraelin SErran pitä oleman.
iWlloin cutzui Oerodes sala ne tietäiät/ia
wMi tutkisteli hetldä/millä aiaila tähti il-
mestpt. Ia lähetti heidän Bethlehemm/ia
sanoi / Mengätte sinne/ iakpspkätte wisusti
Oapsesta/mutta cosca te ls^öät/nijn sana

mmulle/että minäkin tulisin/ia cu-
mmsinhändä. he olit CuninZancuullet/nlenit he matcans. Ia catzo/ tähti/
jongahe olit nähnpetlöäs käwi heidän edel-
lms/ mjncauwan cuin edeskchden seisattj sen
Micanpäälle/iosa lapsi oli.Cosca he npt täh-
dmnäit/ihastuit he sangen suurella ilolla. Ia
Mlemenit huonesen/ lspsit lapsen/hänen
äitins Marian cansa / ia mahanlanZeisit/ia
cumarfit händä.la awaisit tawarans/ lahioi
titthänelle culda/ PMsaw ia Mprrham.
Ia Jumala käfiiheitä unesa/etteiheidän

. Gg ij pllä.
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Pttänpt Serooexen tpZs palaiaman. Ia me>
nit toista ttttä omalle maallens.

päiwä cutzutan HErran?,
MMs wesivo paiwaxi/scntähden cltci meidän Her<

/<-/». Chrisius lesus on hänmo Umoiltanm!
Nljlle wljsaiUemichille/lVttaidäifeldä maal»
da tulit händä etzimän. Ia tämä nimi sopi

caumsta tämän Ettangeliuminlansa/ sillä nmquin l«l/
hän asti on faarnallu/cuinga HErra Christus/sekäEn/
gelitlen/että inhimistenMutta luutlan lansalle onhä/
nelw ilmoittanut: Nijn hän mss sn pacanoille itzens il/!
moiltanut/ia sen cansa ofttti ia todisti/ettei hän ainoasta
luuttan cansan) mutta mss pacanitten tähden on tullut
mailman/ianijn hywin heitä cuin luuttan eansa luna/
staman ijaneaickistfta eadoluxesia/ ionga tHden mss Ee!

«» saias Prophela lutzu hänen/pacanitten walkeuveri
ia testpepdexi/ioca eaiken pimeyden sydämestä poisaia/,
ia täyllä iMluuttal että pacanae ilolta iaßiemulla/iol»
ea hancnpaallensuscoVat. Ia scntahden on tämä Ilch<
la meill?/iottapaeanoisia olemmaulgosiullel/sangen
linknluhla/sentähdtNtttä HErraChrisiue on
tahden/ia meidän hywaxcm tullut mailman / ia mc mos
olemme tullet osaliscxi sijtä suurista ilosta / ionga HEr/!

i.« i. ran Eng li on ilmoittanut paimenille/ sanoöen: Minä
ilmoitan rettle yhden suu, en ilon/iocapitä ole/
man caikltte cansoMe. Ia me mahdammesentähdcn
iloneansa pitä lämän Juhla pälwän/kljlläden Jumala
ta silulla ia sydämellä/etta han mss meille on ilmoitta
nut hänen poicans Christuxen.



Ia nijn palio cu in tähän Euanglliumln tulc/edel>
pane Euangellsia täsä yhdtN suloisen ia lohduliscn Hisio,'
lian/naisia wij/aisia miehisiä/ iolla yhden uuden tähden!
lautta owat lulletlesufalemin/eHimän sitä astein syndy>
nytlä Juuttain Cuningasia. Jalosta cij he handä siellä
Itänet/menit he Bethlehemin/ia lsyfit siellä hanen/hä,
nm äitins Manan tansa ia lahioilit hänelle lUlda/ppha-
SamuiaMircham.

Tämä Euangelium yhtensopi sen yhdcfennen Cappai
leneanfa meidän uscon tunnustoxee / lusa me ustom ia

ChrWlisin seumcunnan/
jonga Jumala t«o tasa mailmasa läikistä
ttnsoisia/sekä Juuttaista ettäpalaneista.

Ia on täsä Euangeli umis tolme Cappalella:
I. On mjstäwijsaiftaMiehistä/ iolca tulit Idäisel-,"«

ts maalda etzimän HErra Chtistusia.
11. On sijlä he sait lerosolp,

massa.
lI l. On heidän Wattustoxestano lerosolymasta

Vethlthemin/lusa he lspdit lapsen ia annoit hänelle lah«

Ettsimämen Kappale.
ensimäises SappaKsa Euangelifta

Hämeille cdespane«uusi asian haara» ""A"I"l. Hn si,tä aiasta/tvsta tämä on lapatlu- """^"

Kosta snslesusoli syndynyt Bechlehe-","""'?'
mlsZulUngasHerodexenattana.

P.Mat,Gg iij
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.238 DL NT A N IzkMKST^^^P. MalthNuo /ano / ettäfeon
in cosca lesus on <yndynyt Bethlehcmis Cuningas Hc,!
rodt)een aieana. Ia nimillä tasä sekä paican / cusa
on syndynyt/ia sen Cuningan/ ionga aicana hän on syn^!
dynyt: Ia sano/ että hän on spndynyt Bethlchemis!
Cuningas Herodexen aieana. V.
HErra Chrifius on syndyny» Keisarin
lana. Ia molemal Eu.ing-listerit / sekä MalthXUe
että Marcus lodisiawat / että tzcki sijhen aitan on syndy,!
nyt/euin Patriarcha Jacob ia Daniel Propheta
ennustanet/ nimiltäinHsen neliäncnMonarchianailanacosca Juuliancansa olit lullst muutalaisen HErran ia
Esiwallan alla / Silla Keisari Augustuo ia Herodes
olit muuealaiset iapalanat/ninquin sijtä Joulu päiwclliä
pidemäldä sanoltin. Ia nijn palio cuin tähän Herode,
xen lule/on tchnä ollut Romarem Keisarin alamainen/
ionga Romarin Keijari häney michudens ia ujeolisudcne
tähden sodasa/asetti Cuningas plcheludean maan. Ia
tämä Herodescutzutan lijaldanimeldä Magnus/ia hani
isäns oli Antipattr/ia oli yxi lyxani ia Jumalaloin mies.

11. )!. HnnäiMPersonaisialaMichlstä/lSlcaowat
malkustanett Idäiftldä maalda Jerusalemin ia sleldäH^lßechlehemin.

, Silloin tulit wijsat Mehef.
pitäneet/ mutDowalolletwastahaWisttajaturetheistä/
ia erinomaisesta Paawl hänen jsuctonsa eansa sano: Et,
ts nämat owat olletCuningA / la että heilcl on ollut eol-
me /ia andanm itzecullekin nimen/la simowal/että
Ensimäisin nimion oLutCajpar/ io^gahefanowatoli

len



PAIWZNÄ. 259
lttsCulnngan Hharsis. Toisen he cutzuwat
ja sanomat että han oli euningas Nulias. Colmas on
ollut Baltzar cuniligas S.chao. Ia fanowa; ettei na>

Cuningat/ owat ifte liMu Heidein maaeunnistane
, tullet yhteen / letuialemin fortin edesa / mutla tämän
paawin walhen P. MatthZeubEuangelisia/ tasaaja

ia sano/että numat owat ollet wijsat miehet/
jolta on lorkiasi oppenet iuonoksio asioisa / taiwan ia
Zahdiin juoruja / owat mss ollet suureja lunnissa.
Sillacosca sias wula oli Monarchia / nijn he olit
R,jk>li Raadisa/iolsta möe cuningat toismans ollttin ia

! wallaltin. Multa sitte enin Monarchia tuli Gr»can,
! maalla/ nijn he enimasi pldit heidän oplstano waarln /

iasijslaitzenshanoittellt.
111. Asian haara on stjta paitasia / cusia nämeit l 11.

ivijsat miehet owat ulgoolahtenet ia cuhunga he owat c^/^,.
maalda Jerusalemin.

Lässä P.MallhVUocahtalaiftt asiafldes panl4
i. Nimiltä han sm paican custa he owat ulgos <

lähtenet/ia sano / cttcl hc tuitt Idaijllda maaldat Se
cn/ persian maacunnasta/ioea Ida,6 makeus, lerusa<

/ ia on oliut wakewa Cuningi<li RljN lusa Na
!buchaonesas/ Baltzar/ >a Bytus owat <u/
I»ingal ollet. cusa mös Daniel Proptz.w on opmanA ia

nijnenCuingailttnaieana. Monicah--
dat»!owat / että he owat leihlenel sljtä pacicaupungista
kcesepo),B, monieahdat taas / että owcn yhdestä lvlse,
sia Suuzasia ulgoolahtenet/ mutta sen

päälle
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päälle l>j mitalan scho / si,nä on Ma/ ettäEuängcHä
sano / että he owat tullet ldäiseldä maalda.

2. Että he tulit Jerusalemin pääcaupungin lu,
d«an maalla/ Sillä he aialtelit/ että tämän huudan
Cumngan piti Syndymän pääeaupungis Sionin iin,
nas / tusa luultan Cuningal asuit. Ia sentähdenhe
menit lerosolpman / ia luulit hänen sijnälöytäwäns.
Ia on tämä ollut pitkä matta/luin he owalwalldaueet/
enämbi tuin ca)li sata penieulma /ia eij ole tapatlUnut il,
man waiwata ia suureta

ole tailanel estä näitä wijsaita miehiä sijtä matka,
sia / waicka euinga pilkcl ia waiwaloinen se on ollut.

IV. heidän Kysylnisesiclne/ milähcowatM
hunet ia Kysynet lerusalemis.

Ia sanoit :Susa on sesstein Syndynyt
huudanKuningas.

E'j he kysy/ jos joeuCuningas oli Siellä syndy/
nyt/ ninquinhe olisit sitäepäclet/mutlahekysywälscn
jälkcn/ eusa hän oli Syndynyt/luin he lahdoisit sanot
Me tiedämme ia olemme ymmärtäneet/että prilm»
dan Kuningas on äffein syndynyt tällä maatta / mutta
en me taida litta sitä paicka cusa hän on. Näjn wahml
ia wGt nämätmiehetoiil/tämän wdenCuningan syn,
dymästä/ ettei he sijlä mitäkan epäilet / eikä seniäiken
kysy / mutta »Itä kysyivät / cusa hän oli. Ia luulit eail<
ki sen littäwän lemsattmisa / l.'pfttkin eatuilla /ia ha,
wäistl sen lansa/caicki luultal jalerssolymam caupun,
gin osu-vaiset/ jottahodän tyhmydm6 ia hilaudms läh«
hcn cij pc»rlm,'n wa.ai!ottanet sijtä aslasta / joeanyt käsi/
sä o!i / ctta piti syndymän /jota mos tosin oli

suun
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suliri iyhmys hcisä / ettti he mitäkän sijtä / ionga
luittnglnnämatmuucalaisttManaisit miehct tiesit/ ia
ftureman waarinolit sijtä asiasta otwnet cuin he.

, V. Hnsljtä M<» ia ttlasta/ionga lautta he owat V.
matkan lähtenet.
j M olemme nähnet hänen tähdensldä-

Tästä tähdestä on mös monda wafiatzaeoisia aw"Z"""
tefia ollut/monieahdat ozoat ollut
!»alklue/,jocaVwbärin» walgisti paimenita Bethlchemin ""»

! kldolla/on näkynyt Idäiscllä maalla/ ninquin yxi lähti/jmMlahoal/ninquin ia I'ncopnila.
l ft« Kirioiltawat/ että se oli y)li Cngeli/iota heille on

tähden muodolla ia käskenyt heidän mcnnä
lyoyitahdat/anowat eitä se on ollut yx>

ston ollut tämä astein jyndp,
alla hän on syn-

tynyt. Multa että Euangelisia täsä nimillä sen tähdcxi/
'«ne wIW miehtt itze lunnustawat/ etts henäilhänenj««ihdensä/nijn tule mös meidän sijhen lljtyä/ia tietä/ että

,feonollut pxiuusi tähti/ ionga Jumala oli Mytyttä-
!«?t / osotlaman ia ilmoittaman luudanEnnin/iM sWdylnätä, Ia mei tämä oleollut nijstä yhteisistä
laiwan lchdeistä/luin lum la algufa oli luonut /Mut,
la y/i outo ia uusi lähti/on sichen monda lodistosia.
lapoislaloVainen.

». Sijtä / että lähti onMl loistians plMä ia
lolsinane alhalla/ioxa loisinans nsgpi/toisinans latoisipm/heidän silmälns edcsill/ia loisinane on lastmut ha,

Hb nens



mns mjnalaß/että hän stijaltl sm huonenylitze/cujalaH
oli sijalla.

3. Että sillä an olluterinomainen juvM/ jcea ei<muitten tähtein tawalla juosnut Idästä nijn iänden/!taicfaninqu,n Planetit iändesi mjn Itään:
Mlttta on-käynyt loisinans Idästä <länden/toismans
idästä mereen.

4t Ettei tämä lähti ole ainoasta näkynyt Mä/
mutta m6spä!wällä.

VI. Ästan haara on sijlä systä / mingatahdenhe
0Oa! tullet/»a chinel tätä ästein syndpnpltä Cuniligasia.

olemmetullet cuwartaman hända.
TäiNäncansa he andawaltietä/ettei he olc tullet >h,

mcn tähden/catzelcman tätä uutta Culiingasia/mutta
tuma,rtaman händä ia tekemän hänelle sen palweluD/

tule/st on/ mahanlangeman tMne,
tcms.Slllä perslasiamuisaldäislsämaacunnisa oli ft
tapH/tttä cbsea he tulit Cun>ngan tygs / owat he mahan

hänen eteensä/ninquin Jacob Patriarchasa>
noi hätien poiallens Josephille: pitäkö linnun ia st/
liunä':,s/ias!mm n>elles mahanlangeman sinun
erehes. miiftj rnichet sanowal/me
olemme lullltcumarlam m händä.. Ia P. MattlM
sano/tämän eosca he löyft

tunnustit tämän ässeinsyndpnen luuttan Cuningan/ole-
wan sen lotisen Multa eusta he lämcln tun,
non olit saanet/McffiaM, s He olit omalla maallans/
tuullet Messiaxcstä sanoman / ioea piti syndymän lu/
deas/sillä Daniel Propheta ioca ynnä muinenluutlaili

V!.

6,». s/.

lan-
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tanjäoli wiety Babylonian fangiutcm/ia ha»N!, wlisäu?
dms tähden siellä
ncsirilda ylitzen caickein wijsasien /ia tehtin HCrraxl ia
Ruhtinas ylitze coco Babylonian maan.

Lama procheta Daniel/on Messiaxen lulemiststä
saarNanul/pacanoitlcn seas/ia heitti opcttanut/että se sa<
noma Mcssiaxcsta paeanoittk scasa lewielda mli ulgosha,
iottturi ia erinomaisesta nijnen wljsastk / ia oppenitten sca«
sa/ia heidän Schöuluisans. Ia lasta ncimlitkin wijjat
miehet olit saanet sen tunnon Messiaxesta eli luuttan Cu-

/ ia losca se uusi tahti heille nagyi/laisil he sijtä
nmma» la/ettei se tähli/jongacaldaisia eij mailman
siäolcnäkynyl/ilman syytä nakpnyt/mutta että se mer,
kitzi iolaluta suurta ia corkeala astata/ia ettei suurcmbala
ollutcilinMessiaxcn syndymyb/jostaDaniel oli ennusta-
mia saarnanut/ia se aica io oli raslsa tuin Daniel oli
Psvphelcranut Mcjsiaren tulemisesta/nijn he sen pyhau
Hlngmwaicuto)lcncautta ymmärsit/ että Jumala oli
yllyttänyt laman uuden ia oudon tähdcn/osottaman

ssiaren syndymäeä,/ ia sentahden lärit mattan lv/
ch lubean maalla etzimän Händel.
Opeturet ensimälM

palefta- """"'

tästä/ että meidän HERra "

ole syndynyt ia tullut
" ainoast Juuttain/ mutta mss paeanoitsö täh<dm / heitä mos lunastaman ijancaickisesia cuolemasta

hänen tundons/ia heitä tekemän ojalisi n Hä- !



nm anssoftttiw ia hvunsta toistäns» NinqUlN Esaias
H5. z. ptophlta oli sljläennustanut sanodtN : wtjmeisellä

aiallapirä se»oori cusa Verranhuone on «val,
mistettaman/iaraketcama corkcmaxi cuin calcki!
rvorec owat/ ia caickein wortten corgo,^
tettnman/ia caickipacanac pitä sinne juoxeman/
m simonmn Tulkatte ia käpkäme HErran wo,e»
päälle/Jacobin Jumalanhuonesa/ ettähän ope,
taisi meille hänen tie.nsä / ia me hänen cies<W
waelaisimme: Silla ssonista pitä laki ulgoM,
mäN/ia Otkl-ran sana Jerusalemin- Ia Jumala

i e^,,» ine sano Proptzetan Ostan «aulla: llvinä tahdon sa,
no silläcansillle/ioca ei< ollut minun cansiwi: Bi-
nä olet minun canlanl/ lafenpitälänomantSi/

<?" 45. nä olet minun lumalanl.la monda muula smlaltai,
'«- sia todistofta on Psalmcisa ia Proptzeteisä / että meiVA

,4.^" HErra Christuson mss palanoitten tähVen mllmla>
ö/, »s. 40 tzjjn mailman/iatahto heitä mss cutzu hänen oikian eun<

! ~ donsa ia tzcisä autuas tehdä. Hn mss senpäalle mond»
,'s. esimerki/mä monda ioennen Ehristu)censyn,

hymätci olit Mtzlttusmimiltain/lob ic, hänen ysi<lw<it>s.
' Ictro/ioca oli Moscxen Appi eli waimon Isä.lluth/

ioea oliMsssbittzerincansasta. Uuhab/ hän«n ptthensä
Lansa. l7tama»<l Syrmfia/ eaiken hänen ftgunsa «nsa.
!sslniVittslt/ioinm cdesa Jonas plSphela sarnaisi.Cu/
mngag Nabuchodonofar.l)HliuzCuninsas.Oyruz

ja monoa MlMla/iotta io enn<n
jPndymätä olit cutzututö Ia iälkein hänen

fyndpmäns eutzuttin nämät wiM miehet/ia heidän ml/
tcns mumpacana Sillä HErraCht'^

stue



siusk<l)kl saarnata EuangellUMin taitkelia lansalli sltä
Juuttaille että pakanoille/ ilman croilusta/ iocaonmös
nyt tullut meidän tpgöm iotta olimepalanoilttn sugusia
ulgostullel/ionga edestä meidän tule kijtlä Jumalalalaickiwaldiasia. !

11. Opeme/euinga Jumala ealcki asiat laitta hp-
wästi/elta nekin iotlanäkymät olewan wahingoliset/kän>
dpw<it caicti hywäxi/Jumalan kijtoxcxi ia hänen seura«
lundans parhaxi.Ninquin meile on esimerki Babylonian
fangiudesta/luinga Jumala sen on kändänyt hywäxi/io-
ca oli sangen raskas luutlan eansalle/iofia eij prikan ta>>
lanlll jolakan hpwä toiwo / multa l»lit/että eaicki Iwt«
l«m eansa/vili sen eautlahäwiteltämän/ia se oikia
lan palwelus piti päräti poistaloman. Multa Jumalasm loisin känsi/nijn että sen caulla mSspacanat tulit kää-
tyjn/lumalan lundon/ia se lupaus Messiazesia tuli pa,
Moilleilmoimuxi/iolstanämätwijsat miehet owat ol>
111/iotta mSs olit cuullet sijlä lupaulesta / ia Messiaxen
llllemisesta/iasentähdenläxit matkan händä le-
ttftlpmaan. IaDaniel Prophelan tykönä on meille o<».s.«ss esimerckj että eosca Cuningas Nabuchodono/
str annsi ylösraketa phdes< euwan/ioea oli euusikMF
mendakpnärä eorkia ia euusi kynärä lewiä / ,a käski että
lalckipiti mahanlangeman sen eteen ia eumarlaman fits/
«la eij sitä tahtonut tehdä/hänen piti heitettämän tulisen
«Mjn. Tämäkäsky ia se eoeous euin fijnä pideltin / nä,
gpi caicki sen päällekäywän/ellä Epäjumalan palwellus
piti smlautlayissrakeltaman/eikäyxikän taitanut muu,
laajaleila. Mutta Jumala sm lsisinkäänsi / sillä fijnä
olit eolme miestä / Sadrach/Miftch/ Abednego/

Hh iij Sa<



Vani.lln Prophetanlumpanlt/iotca hänen la mumen
cansaolitwiedytßabplonianfangiuleen/ia cij tahtonet
mahanlägela/ia eumarta lllä. Ia sanoit Cuningasia wa,
stasilmiä/ettei he tahtonet eumartahänen lumalatans ei»
kci sitä mwa/euin hän annoi ylosrateta. ?<ijn Cuningas
häne wihans hirmuisudes/annvl heiltä heidän tulisen vu,
nin/ioca oli tehty seitzemen kerta palawammax» luinen,
nen. Multa Jumala heitä siellä warieli/ ettei tuli HM
taitanutpollta/eikämitäkänwahlngola tehdä/eikähn>
dcin xuumins/citä waattks/ eikä hiuslarwaneCosta Cu-
ningas sen näki hämmästyi hän ia sanoi: alitettu ol«>
con Sadrachin/Misachin »a Abevnegon luma,
la/ ioca lähetti hänen lkngeltns/ la auttihänen
palwelians/iocca hänenpäällens uscoic. Ia an,
noi yhden kaffyn ulgostäydä/ että ioea pilckais Sadia,
chin/Misachin ia Abednagon Inmalata/hänen piti hu»,
cattaman ia hänen huonens alascukistettaman : Sillä
sanoi hän: Gij ole yhtäkän lumalata / ioca nijn
tairaauttacuin tämä. Näin Jumala caickiwaldiassen laitti ia käänsi hynäri/että se eocous ioea pidcltin c-
päjumalan palweluxeri/käätlin iamuulettin oikean lu/
malan palweluxeri. Min lailta laitti a,
siathywäxi/häne,n Jumalisen tahdone ia suosions ial/
ken.

soitten kappale.
M Nsimeinen Kappale oli niistä wijsaista

tulit idaijeldä Maalda/ lerozoly/
kpjymänsenästensyndynen ludan C«n>n«

!gan ja!km: Seuianpl se loinen eappale / si)tä wastau^
rcsta/
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fcha/ cuin he owat saanet lerojolymasa / cusa Euan-
gelista meille Colminaisel asiat edespane.

l. On HEroderen ia Jerusalemin Caupungin l.
pelgosia ia hämmasisxestä ylitze sen sanoman/cuin ne w>j> A"""A*satmichet olit heille saattanet. !c^«"/,.

Mutta cosca Kuningas Herodes
cuuli/ HHmmästylhHn/
mln caupungl hänen canftns.

Esaian Prophetan tyksnä seiso/Kttänijlle
malattomille eil ole phtckkan rauha. Nljn mös se
on tchli tapaltunul sen Jumalattoman Cuningan
dcrencansa/että hänen sydämens wapisi ia pelkäls«/ia
ei, yhtakan rauha hänelle ollut. Slllä hänen oma paha
limdons waiwais hända / sentähden/ että hän oli ty,
moni ioca palio Paha ia wakiwalda oli tehnyt/ ia monda
wialoinda lappanut ia surmanut / seka hänen appins/
Anopinsa / Oman waimonsa / ia monicahdat hänen
ystawistcl.is / ia monda muuta / ninqum losephus ti/
lioilla. Oli mös sm suuriman Raadin/eusa oli Sei,
Wankpmmenda Raadi HErra/ ia lijatekin nce jotta
olil lawidin sugusta / oli päiwildä Poisoltanul / Ion«
galähdcn/hänluuttan cansan wihan oli päällens saatla»
nut/ ia sen syn lähden hän hämmästyi ia wapisi läsiä
sanomasta /että hän cuuli lullain Cuningan spndpnen/
ia pelkäisi että hän piti aietlamanulgosßijkistä: Des»mss sen kyllä / etei hänellä luuttan tansalda apua ei,
kalllrwa ollut joinencansa hän oli pahoin elänyt ninquin
y)ci tyranni/ Ia sentähden eij sijtä ollu palio ihmettä/
Mähän pelkäisi/ joca nijn palio paha oli tehnyt / slllä stnijn aina enimäst tapattu / ninamu mss Cicero > sano:

«li
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että ista eaicki pettäwai ia wihawat/ se jäUenslaickia
pUktl. Multa se on suurembi jhme/että lerusolyman
Caupungin asuwaiset hämmästyit/ lolea piti sijtä iloitzc<
man / että loinen Cumngas tulisi / joea scn lpsannin
Heroderen istumelda ia wirgalda poispanisi/ ia heitä
pois pästäisi / sen tyrannin wallan alda. Mutla löhan
pellon oli eahlalainen syy.

i. On heidän syndins / min he olit usein luma,
ialawastan tehnel/ ionga lähden Jumalarangaise inhi/
misiä ia tekepi juuret muuttel hallitus »irgasa/iofisnou.
sepi suuri Capina/wcrenwuodalus ia monda wahingola.
Ia costa he näitä aialtelit / ia heidän syndins luilltn
muistui / hämmästyit he ynnä Heroderen eansa»

?. Oli Heroderen iulmws/ jotahe sangen pelkcli/
sil/ että ios wlu uusi Cuningqs piti tuleman / <a Sola
händä wastan nofieltaman nijn hän fiuckuisans ia lvi,
Hans hirmuisudesa olisi andanut monda surmata ia
pa/ ia palio muuta paha tehnyt/ia ninquin taenealdal!,
sisä mutleisa usein tapailu / etls moni mistä sekä henM
sä / ealunsa / «olonsa iaeartononsa / nijn mss he siläpcl,
käisil / ia corkembana iasuurembana pidit tämän Mail,
maliscn rauhan ia lewon, euin HErranChrisiuren/ia
olisit suonut/ ellei hän ikänä olisi jpndynyt/ ia ennen m>>
sianut hänen / euin Mailmalijen rauhan / waicka euinga
suuren oriuden allahe olit. Multa se oli eaicki mrha/ia
tyhiä euin sekä Herodes että he pelkäisit. Sillä eij HEr-
ra Christuo sentahpen tuliut mailman / että hänenpili
oleman mailmalijenCuningan cli Herodesta Rististä ul,
gosajaman : Mutta että hänen plti lunastaman ia
pattawW lMia Synneistä / ia lasenlah,

een



kyllä seka Cuningas Oerodes ia hänen ala»
nuisms ftancl olla Vlauhasa ia <lewofa hänetdli/nijn
emi banda ölie milaklin pttkäM!siä ollut.

11. HerodcM edesottamiftsia milä häntäsä on 11.
cdlsottaliut ia lehnyl / «sameille taas Cahtalaiset asiat AA"
cdespannan. f>^c«»,«,.

1. Herodyen kysymisestä Pappein ia tirian op, ""-

pcnuitlen lygs4
Zg annol cooea caicki yltmäiset Papit ia

Kirianoppenet Kansan seasa/
Kufa Khristuxen syntymänpiti. 5/^«

Hämä Jumalaloin Herodes eij scnlähdcn sitä
sy/ells hänellä oli nijn racas sydäin eli jöeuhpwä halu
HErran Christuxen tygs/ Mutta scntähdm että hän

pikemin saanut Händel tappa,iapälwlldäpoie
ella/Senpäälleeaicki hänen aialuxenja janeuwonsa kä,
wi / Ia sen syyn tähden annoi eoola caicki ylimäistt Pa-
pit ia kirianoppenel / ia tutkisteli heildä sm paican/ eufa
hänen piti syndymsn/Sillä hän ajatteli/ että josjoeu
uusiluultcm Cuningas piti tuleman nijn se lsptän kino
isiä. Muua tähän asti / eij hän Mä palio ajalellu/eikä
sen jälkcn kyjynyt / wsca hän oli rauhasa. Multa nyt
cosla hätä ia pelco päälle tuli/ia ajatteli Chnstusia surma>
laialappa/ anda hän coota Papit ia tilianoMNtt ia
W wisltsta sen jcilkm.

z. On pappein 2.

he sanoit hänelle: Btthlehemis
deanmaa^a: Sillä niin onKirjoitettu Pro- "^"^.'

Phetan cautta: sinä Bethlehem^udean?^^
Ii maafa
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waasa/ettole sinä scknganwählnpääruhtl-
!naften seas. SlUä sinusta pitä minulle tule-
han se waldamtes/soca ylitze minunKansan

HErran oleman pils
Nämä ylimäisel Papit ia kisianoppenet/ jollaHö

rodes oli kcljfenyl coota/ rupewat etzimän Prophetain
kinoituxisa senjalken /cusa McssioM pilistMyttlän/

" ia lsvdit prophetan Michean lyksnä / jota oli pro/
phttelanul / että hänen piti syndymän BethletzeMis. Ia
sijtä samasta Proptzeliasta annoit he wastau/
pm/ ia sanoit/ että hänen piti syndymän Bethlehemis
ludean maalla. Ia sila wahwema)li todisio)lexi welck
wät Hetahan sisälle Prophelan Michean sanat/jotta P.
MatthZeus wähä tsisllla sanoilla Kirioilla/cuin Pro>
phetan tykönä sliso t S»lla Propheta Micheas nain ki/
rioitta: SinäBethlehem lkphrain/soca olet n>a>
bä tuhantein Sealaludeasa. Mutta Euangel»
sia sano. Ia sinä 2bechlehem ludean maasa/
ett ole sinck wähin pääwhtinasten seasä.la eij eui/
tengan sentähden ole loinen loistane wastan/ SilläPro,
ohcla latzo Bethlehemin Caupungin wahyden iavsco<
waisen muodon jälftn/ että se ombi wahin muinen Cau,
pungein seasa / Multa Euangelista eatzo sen swren ia
Corkian asian päalle/jocastjnä oli tapattunutieltäMch
stas oli sijnä Spndpnyt / ia sentähden käypi caickein
muinen Caupungitlen ylitze.

c ,.
"I. On Herodexen neuwosia ia puhesia / cuin

hllN on pitänyt NIMN wl)sasten miesten «ansa / sittttluin
hän



Pape«lda ia
Cusa meille on Colminaiset asiat, s"

i. EttäCuinga hän eutzu heitä hänen lygsno.
Silloin cutzul Herodes sala ne wijftt

miehet.Hämä Tyranni eij julkisestaeutzunuttpgsns hei/
lä/ Ninquin muutCuningal tekemät / losta muucalaistt
sta/ Senpäälle / ettei se olisi lullutmuillen liettäwäxi/
Sillä hän pelkäisi / että ios se olisi ilmei tullut/ N>jn hä,
nen paha ajatoxens olisi tullut estetyn/ia lapsi olisikätket.
lp pois.

2. HeroderenKysymisestä Tähden iälken.
3a wlsufti tutkisteli heilds millä ajalla

tähti ilmestyi.
Hätä hsn senlähden ekyseli ia lulkisilli/ että hän

olisi saanut Ma cuinga «vanha se lapsi oli/ ia olisi sille
saanut händä surmata ia lappa/maan joseij hän sitä
saisi tietä/ nijn hän olisi eaieki/en ikäiset saanut tappa/
Ninquin hän mss sijlten teki/ ia luuli surmawans hands
MUinen lasten seasa-

3. HnHerodexenkäskystä.
Mengätte sinne ia kysytät tvisustiLap-

sesta/ ia cosca te löydätte/ nljnsanocatmi-
nulle/että minäkin tulisin <a Kumartaisin
händä.

Käsä hän andg «ahtalaisen käskyn/ensisiä/että
heidän piti wisusti tUlWleman lapsesta/eusa hän oli / ia
lllsta hänpiti löytämän hänen.Sitälikin/että heidänPiti

Ii ij tule,
»> > ~., , ~ , »> i ~. , , ~,,.,——«,



tuleman ia sanoman hanelil/tttä hän mse tulisi ia <uma>
raisi hända/xijnlawalastilämi Jumalaloin Cuningae
laisi pcitta hänen pahan aiaioxeno/ia tccsteli hänensä/tt,
tahäntahdoiölumartahändä/mutta spdämesäne hän
ajatteli surmata handä/iapyyti sen eansa «vietellä heitä/
eitä he olisit palattsans lullutt hänen tygöns.

/.»li «»>

es
te/'/-»?,

!

Gpcttyettoistsia^appaKsia.
l. Peme tästä / cuinga ne

ia Tyrannit täsämailmasvelkäwätia
wapisewat/sijnaklntusaeijyhlänpello ole/ia'

«aicka he owal ialoi ia rohkiat olewanäs inhimifim näh»
dln/nijn cuilengin on heille xelkäwäinen ia wapisewainen
sydän heidän oman pahan tsidens tähden/ nijn ellei heilll
ole yhtäkan rauha ia lepo. Ninquin fijnä 5. Mosexen kr/
riab lMKn-loillttu mjstä?sllmalallomista: VErran
pitäandaman sinulle Phdeti wapisewalsen jy,
oämen/iannettsmät silmät/ta yhden cuiwetun
sielun/niin että sinun Aenges pitä oleman Rippu<
waiftn sinun edefäs/päiwällä ia yöllä pitck sinun!
peEämän/ia etj sinun pidä oleman wW sinun
lDenges päälle / huomeneltain pitF sinun sano-
man/ah ios Nlinä eläisin ehtonafti/ia ehtona
tä sinun sanoman / ah/ios minä huomenen astie/
lätsin/sinun sydämes sm,len pelgon tähdm/ioca
sinunpitä la Esaias pwphela sano:
Ne Jumalattomatowat ninquin fxi pauhaVai-
nen men/ioca etj taida alalans olla/nijlle
iättömille eil ole yhräkän rauha sano minii luma»
lani. Ia Salomonin wijjaudcnKieiafa seiso: että io/

ca on
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ca on epäeletvälnen sen teke hänen oma padu,
oens/ioca hänen päällens todista ia händä duo,
mttze.la xxi peliästpnyc oma cundo amttele aina
ia muista caickipaheminpäin/ia pelco tule sijcä/
ettei hän taida «vastata edestäns/eikä tiedä hä-
nellensapuaolewan.

Esimercki tämän päälle on täsä Euangelinmisa tä-
stä Herodefesa Cuningasa/ eumga hän hämmästyi ia
pelkäifi/tosca hän euuli/elläHEira Chtistue oli svndpe
inpt/iawapisi/ninquin Chrisius io olisi monen luhanen
! sotamiehen eansa tullut lerosolyman caupungijn händä
lijniottaman/ iacuninganwallaldapoispaneman. Nim
qmn sijläKirioilla/näillä sanoilla: Lcc«
jgcenccm in piclepi.peitimefcit »imatuz. contte -

wclcit numiiew, lvex lupcibuB,obvolutum pan»
niz,metuic'pulpul2cus,se on: Se ioca on sota asei-

l ft/pelkä sitä ioca seimesä maca/coria ia pipiä Cu-
, nmgas/tpapise phden nöprän ia ksphan lapsin
edesä.la se joca on purpura waatteis/pelkä sitä/
ioc«säpältjnonkääncty.Mn mse tapattul sen Iu«»
«alattoman Achab Cuningan lansa/eofta hän cuuli et,
lä Israelin ia Sprian euningat phdestä neuwosta rnpel-
silfttiman händä wastan / nijn caicki hänen sydämensä
Vapisi hänesä. Samallawuolo mss Hercdlo
tlchtinas ltki/losta hän cuuli sanoman HErwsta Chn>
siuxefia ia hänen lunnustoxeftanspeliäfiyi hän / sillä hän
luuli JohannesCastaian/ionga laulan hän annoi leiea<
laylösnosnen «oluista. Ia laenealtainen pelto ia wapi?
sioo on eaickille Jumalattomille heidän oman pahan me,
nonsa tähden /ia owal ninquin pauhawaimn meri /

Ii iy lolla
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»olla eij ole yhtäkanrauha llifipo. Ia stnlahden ioca
tahto wäfttä iatartta/tsmän mailmajista pelto ia wapi,
fiosta/nijn eläkän Jumalanpelgosa/wälltäksn syndi ia
caicki jumalattomatmenol/iofia paha oma tundo lule/
senpäälle/etlä hän rsuhaja ia lewosa eläisi/oman hpwän
tunnon canH.

2. 11» Hpeme/ luinga tämän mailman inhimisel o/^
M»»,i»" wat luonosta/ia cuinga he kaytläwät heilänsM Myötä

että wasioinkäymisesä ia kiusauxen ailana/nimittäin/tol)
,<°/e««. ta he owatrauhao ia lewosa ilman kiusausta/ nijn he o/

Chrisiityt olewansa lupawat suuresta pil4
3«, V HErran Chrifiuxln ia hänenpyhän sanansa cansa/ia eij

ikänäns stjtä poisiuopua. Mutta eosta iolu ahdistos ia
kiusaus päälle tule / että heidän pitä jotakin kärstmän
HErran Chrisiuxen ia hänen pyhän sanansa tähden /ia
pitä händä ia hänen Euangeliumins kieldämän japlsn,
andaman / eli jotakin ftnlähdenkärsimän/ia mistaman
hänen calune/ totonsa iakartenansa eli hengens» Silloin
näky / euinga oikiatOhrisiityt he owat/ rupewat luma?
lasta ia hänen Sanans lunnustoxesia pois luopuman ia
sitäkieldämän/ia suurempanapitämän tämän mailma/
lisen calowaisen Rauhan/ Calun ia Hengen/luin HEr-
ran Chrisiuren ia hänen pyhän sanansa. Ninquin meille
läsä on estmercki näW Jerusalemin Caupungin asu/
waisisa / lotta rauhan aitana/ fosta e>) mitafän lufea 01,
lut/toiwoit ia odotit Messiasta ia olit olewanans hywäl
Ehristityl. Mutta sittt cuin hän oli syndynpL ia mail/
man tullut/ ia heidän jotakin p«ti kärsimän hänen läh<

Nijn he rupeisiWlkämän/että heipän piti <ota<
kinheidäntähdens kärsimän/ ia Suurembana pidit lä>

män



HErran Chri,
Mm omat opetustapset legil/iolea olit rohkiat mpstä,-
käymises/ia lupaisit kyllä pitä heidän HErrans ia Me-
starins eansa. Ia erinomaisesta Petrus/ ioca sanoi: ...

zvaicka minun piväisi cuoleman sinuncansas /

Minä sinuakiellä. Ia cuitengin / sekä hän/ että caicki
muut opelustapset hänen ylsnannoit/eosca hän tijni olet,

lin. Zämän caltaise» owal caicki luonosta/ että he rauhan
äicana owat wahwat Jumalan ia hänen sanansa tunnu-
sioresa/mulla tustan aitana sangen heicot owat/ ia ennen
luopuwai Jumalasta ia hänen sanastane/ ennen ettin lä>
mänmailmanrauhasta. Mutia Jumala sen nijn lail,
ta/että ne iölea nijn tekewät/mistawat sekä HErran
Chrisiu)ck/että hänen pyhän saNans/ia mss tämän mail.
Manrauhan/ Hengens ia caluns. se lapallUi
Juuttaincansa/eltä he wijMein mistaisie Jumalan ia
ncnpyhänsaNans/ia mss tämän mailmaN rauhan/ia
tuilengin olisitkyllä taitanut molemal pitä/ftkäHErran
Christuxen ia hänen pyhän sanansa/sekä tämän mail,
Manrauhan/ios he olisit lahtonet.Senlähdenpilä Chri-
stilyl lNhtMlset wahwistaman itzeNS/Ittmalan sanasa/ ia
Masa Christilisesäopisa/eltei he ristin ia tttfcan tähden
sitä ylsnannaisi/ eikä sijtä coscan iongun syyn tähden
poisiuowuisi/multa loppun asti sijnä kijni pyfyisit/ia en,
nm andawat heidän HengeNs ia caicki mitä heille on/
luin he HErrasia Chrisiuxesta/ ia hänen P. sanastansa
luopumat. Sillä meidän HErra Christus itze sano i
loca plsnanda huonens/weliens ia si<areNs/I/
sänsä caicka äitinsä eli lapsens/eli peltons / minii
nimeni tähden/hänen pitä staman satakertaisen

staia
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stala perimän rjancaicklien elämän. Ia töistöpäiii

H/<teö>,°. fa ftno hän < loca minun tunnusta inhlmisten ede»
sä/sen tahdon minä tunnusta/minun taiwaliscn
Isän edes. Mutta ioca minun tieldä inhimisten

,edefä/ sen tahdonminätteloä/minuntaiwalisen
Isan edes.

;. 111. Opeme tästä/ nijden ulwcullatuin luonon/
cuinga he laitawal peillä heidän myrkylisen ia p«
han sijdclmensä aiatuxet / makiain ia suloisien sanain can«

/ ia loista ajallelewae/ loisia puhuwal. Ninquin
Dawid Psalmeisans nijstä Kirioitta sanoden: Hely
yckn snuns on liuckambi cuin woij / la sota on
heidän ssdämesäns / heidän sanans on pch,
membi cuin slip / ia on cultengin tesäwä miecka.
Dsimercki ftnpäälle on läsä Herode/cesa / ioca ystäws/
lifestäpuhutteli nijlä wljsails miehiä / iolca Idäiscldä
«aalda olit tulluet ia annoi heille hywäl ia makiat sanat.
Teestlli hänens/että hän tahdoi lulla ia eumarla sitä ä/
sieinsyndymuä ludasien Cuningasta ia hänen sydämen
szns oli murha/iateräMs miecka/ ionga eansa hän aial,
lelitappaxenshändä/wnquin jljläsai
no: ltern<ies »lzor2tlonemZ>romLtrlt,lecl glaäium
acuit, Ll. malitiam coräi?,
Deroves lupaisi händä cumarra / mutta mieco
kaushän teroita/ia sydämenpahnden hän peit^

muodolla eli c««swalla Lämän Hc«<
dexen welle wielä nyl monda loytän mailmasa / ioinen
myrckyonfydHlUkssialUitengn lahtcwaFstn peittä M^
kmillä iayftäwäliMä sa«oilla.la ne owatMio wahin»
golisemai/euiniulkifelwihamiehci:Sillä nijtä Inhimi<

nm
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nm taita carlta iaeawatta/mutta Nljsiä uleoeullaluista
lij taida waari olla.

kolmas kappale.
Eura nyt st Aolmas ia wijmcmenKap'

p. MatthXUtz Nelialaistt edlsiu4^«7"
l. On Minen wijsasien miesten malcusiamifcsi I.

JerusalemistaBethlchemin. , ce«^^/,

Sosca he olit
hematcans.jäilläsanoilla ylisiä Euangelisia naita miehiä/
ia heidän ahkerudens/ täsä heidän edesottamisesans / ettei
hepahenosta ottanet Herodejresta ia Jerusalem'» asumaa
sifia/ iolla eij mltatän tietänet/tämän Juuttain Cunin/
gan sondymästä / Eiks scntähdm ylsnandanut heidän
maleustoMS/ He olisit taitanut aialclla/AH meitäköy-
hiä miehiä/ mingel turhan lyön me olema ottanet eleem/
la tätä pitkä malka olemma tullet tänne / suuren waiwan
jaCulUloxen eansa. Meluulimmatäsälsyläwam/sen

astein syndynen Iwttain Euningan/ jaajatlelimeltä
laicki nuoret ia wanhat piti tästä tietämän ia puhu-
man. Multa tästä eij yMn mitäkän tiedä/mutta lait/
li owat hämmästpxes meiden lulemisesiam/ iasijtä sano/
masta/ luin me oleme tähän luonet/Me oleme tullet pete,
lpxi sen wdm Hähden lautta/Se olist parembi ollut/että
me olifim Cotona ollut. Multa eij he ole sitä ajatellut/
eij andanut heiläns<stä/MUltamenit mattllstamatlßtch
lehemin.

M IIOn



253 A)zeZ(3tAN MIvLVTVs^11.11. Hn Tähdestä/ioca heidän ldelläns kllwi.^
"tzo Tähti ionga he olit nähneet Hdäsä täwl heiden edellens / nijn Kauwancuin hän seisatti/ sen paican päälle/ MaLapsi oli.

Cuinga suuren murhcn Jumala pitä näistä wijsai,
sia michista/lltä hän osotti iällens heille sen Sähde/ionga
he Idäsä olit nähnet ia asetti scn heidän iohdattaiaxens/
ioea piti heille Hien osollaman Bethtehemin/ia iohdatta,
Man heitä sinne/ia cosea he sinne lulil/seisatli se tähti huo<nen päälle cusa lapsi oli/ia osotti heille sen / nijn ellei hei,
dän larwinul kellekä» kyHä/eusa päin eli huonesa se lapsi
oli sijalle/M se Tähti hän osotti heille sen.lii. 111.

5,<55«», I- ta ylsfluke täsa neliä Cappalttla.
i. Iloitzithe.

i / Kosca he nytnägit Tähden ihastuit he san,
?I«3/ gen suurella ilolla.

la/osolta Euangelifia sen eansa/ellcl he owat ollet
murhesans nijneauwan cuin tämä lähti oli pois heidänsilmisiensä/ellei he sitä nähnpel lerusalemisa otlesane/multatosea Jumala heille «moitti saman Hähde iällens/nijn he ihastuit suuresta/ia he sijtäpmmärsil/eltei luma,
la ollut poisunhotlanut heitä/ mutta piti murhen heistä.Ia elm Jerusalemin asuwaisel heilä lohduttanet/ eikä
heille tietä ofttlanet/nijn Jumala itze heitcl lohdutti/tä-män Tähden eaulta/ioca heitä iohdaltiBelhlchemin.lakäwi heidän edelläns/nijucauVan «uin hän seisatti senhuonenpäälleeulalapstolisisälle.

35



2. lahecohtaMllementthuomsenlSy- 2.

M lapsen äitlns Marian cansa.
Eij he sijtä mitäkän epäilet eikä kelleckän ky synel/?""""''"

sen huonen iälken eusa lapsi piti sisälle oleman/multa
eohla menit sisälle huonesen/ionga Tähti heille osolti.laeosca he sijtzen sisälle tulit löysit he tämän lapsen Iwdan
Cuningan / sen lotise» Messiaxen / ynnä Marian cansa/
iota he olit etzinet. Multa eij Cuningalisisa waalteifa ia
menoisa/mutta sangen suuresi» ksphydesä ia nsyrpoesä.
Ia ninquin sano:Kis täjä ole lsxtck-
nec coreitfi huoneita / lvarmorkiwestä / eij Cuo
ningan Linna/suuren wcken cansa/eij Sotaasiica/
eij coreitahewoisitaiarattaita/eijcoretta iakijll
däwäisi «vaatteic/ mutta he läpsit HFne yhdes y>
xikerdaisudesa/iansyrss huonesä/ahtas la häiys
seimes/iapahoift capaloisä. Ia eij cuilengan sijtä
pahenosi ottanet/multa tunsit hänen olewan Mtssiaxm
ia sen saman Juuttain Cuningan/ista he nijncauwas o,

Sletzinel.
5. Mahanlangesit iacumarsit händH.

Ia sen tegit heidän maans tawan iälken/cusa caic,
,„„«. i„.

ti Mningan edes mahanlangesit/ ia händä
nmquin XenopKon Kirioitla/eltä lofta iolu tahdois"""»
lulla Cuningan eleen Persias/nijn piti hänen mahanlam
geman hänen eteensä/ ia se lapa on ollut enimäfi caikisa
idaisis maacunnisa/ialämän heidän tawans iälkenhe o,
watmahanlangenet/eumartanel tätä lasia/eij
yhtä paliasia inhimistä/mutta ninquin Jumalala/ ia
tä HErra/ioea oli sekä Jumala että inhiminen. !

Kk tj



4. Awazsit tawarans lahjoitit hänelle
A7,7 culda/ pyhä sawu ia Myrrham.

Eij he ainoasi eumattanet hclndä/ multa annoitmss lahjoi hänelle / senkaltaisia tuin heidän maallans
Persiap oli easwanut / jahe mysläns olit luonet/ Silläse tapa oli Persias / ia muisa liki maacunnisa / että losea
he menit HErrainia Cuningaitten lygs/ nijnhe wcil
hänelle nijtä lahjoja / luin heidän omasa maasa caswoi.!
Ninquin me lueme laeob Pattiarchasta / että costa hän
lähetti hänen poieans Egyptijn sen Herran tpgö/ ioea sm
maaeunnan hallitzi/niin hän lähetti hänelle sen maan He,
delmitä iayrttiä/nimittäin BaAmi/ Mirrham.

)?ijn mss me lueme fijtä Irölningisiä ioca Ara^
viasta tuli Salomon Cuningan lpgs/toi hän mpstäns,
CuidaiacaUitakiwiä.

lanijn palio cuin näihin lähiöin tule / jottana-
mclt wijsae miehet owat andanet/ tälle lapselle HCr<
ralle ChnfiMlle / tunnusiawat he näinen cansa hänen
olewan yhden Cuningan/ lotisen Inhimisen / ia totisen
Jumalan. Silläninquin
solvimr utz Kegi 'lliuz veo.

rHNHUHM Komini pro laiuce omnium
Se on: Culda be andawat ninF

quin Cuningalle/pyhä sawu ninquinlumalalla/
ia lVpssham ninquin Inhimiselle / joca caiceein
edestä piri cuoleman. Ia sano: In aura

illiule äaceicloremiin Komi»
nem pioötenlur. Se on: bullancansa he todistatpat hänen Cuningaxi / pyhä
Gawnncansa Inmalaxi/ latvpscha canfä tur,

mele/
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iNemarcomaxi inhimifexi. Ia on setapaltunut
Jumalan ihmelisesiä neuwofia ia edeeeatzomiscsia / että
nämat wijsat miehet owat tuonet -lahjoia / SillaMa,
ria ia Joseph ynnä lapsen eansa olit saanet lumalalda
sästyn / että heidän piti pakeneman Egyptin maalla/ sen
tyrannin Herodes Cnningan edestä/ joeaetzei lap-
parens/ ia Joseph ia Maria olit Ko'yhät/likä ollut heil,
lä/millä heidän piti ruockiman tzeidäns wieralla maalla/
Smtähden Jumala nijn laitti / että nämät Miehet toit
heille Culda iamuuta / iolla he taisit heidäneruockia E/
gyplisä nijn cauwan iuin he siellä olit.

IV. On sijtä ilmestpxesiä luin lapaltti näille wij, lv.
M miehille unesa. Z^"Ia heille tlmoltettin/ettei heidän pitä-
nytpalajaman HerodeLen tygS/ lamenit toi-
sta tietä omalla nmallans.

TäsämeiNenowateahtalaiset asiat.
i. Että Jumala heille ilmoitti unesa / ettei hei,

dän pitänyt palajaman Heroderen lygs/ Sillä eij he
laitanet ymmärlä eikä sitä tietä/ mitä se Jumalaloin
tyranni ajatteli / multa ustoithänen hywäsi/häncn ma,
kiansanans tähde/ ia olisit ilman epäelemätäpalaittsans
poikenet hänen tygons / ninquin hän oli käskenyt/ jasen,
tähden Jumala ilmoitti heille / ettetheidän pitänyt pala<
jamanhänen lygsns/ senpääle ettei he / eikä pitä,
nyt tuleman sen tyrannin käsijn.

2. O» heidän luuliaisudesians / että he MIU,
«alalltjoea heille ilmoitti/ euuliaisel / eikä tehnyet sen
tyrannin kästyn jälken/mutlapalaisit toista tietä eonans/
ia eorkiambana pidit Jumalankclstyn euin Heroderen.

Kt iii Ope-l



262 DleZcxAn I^MzeATVG^
Opemxet isolmanesia LäpT^

""""' palefta.
». l. tM/ettH ttlttquln m wijsat

"H" miehet / owal suuren waiwan »a
" lulmoxen lansa/etzinetHErra Chrisiusia pit/

7«<««»ck«.kän maltan taga / nijn mss meidän pilä händä etzimän:
Sillä meille on parembi «ila cuin heille ombi ollut/he
owat storanel yhtä ouloiamuutalaistaTähliä/mutta
meille on parembi jakirckambi Tähti/nimittäin/ luma,
lanpyhä sana/joea meille opetlasen oikean tien/ia ioh,
dallaHErran Chrisiuxen Ws/ Ninquin P.Pielali
Apostoli sano: Meilleon xxi wiss» ia wahtvaPro/
phetalinen sana / ia tee hywin teictck/ että sijtä
waarin otitta/ ninquln walfeudestaioca
des walistapl nijncautvain cuin päiwä rule/ ia
coin tähti ylsskäxpl teidckn spdämisän. Eij mss
meille ole pitkä malea waeldamifia / ninquin ne palanali,
stt miehet owat waeldanet/Sillä Jumalansana on mw
dän tyksnäm / ja saamma filä cuulla joca hetki ia aiea /
jos me tahdomme muutoin meiläm wahä waiwata.
Muttasen pahembime olemma nijn laistatla hitat/ että
me harwoin käymme Kirckon Jumalan sana tuuleman»
Nämä owat wakldanet lolmatta satapenilulma/me en
tahdo waelda yhtä penieulma eli puolda. Monilahdal
lumalä sanaan peräti suuttumat ia vlsnlatzovat/ eikäol
le yhlakänrackaulta lumalä sanan lpgö.Nijlä pitä wij,
meisnä päiwäna nämä wijsal miehet duomitzeman/Nin/
quin HErra Chnsius sanoi / Phariseusien ia Kirian,
oppenitlen tpgs: miehildä pilä ylösnouse/

man



man duolwon/ tämän sugun cansa / ja duomitzeman hei,
lil. Sillä he paransit heiläno Johannien saarnasta. Ia
Irölningin maalda pitä ylsenoustman duomion / lcl?
man sugun eansa ia duomitzeman sila. Sillä hän tuli
mailman ärestä cuuleman Salomonin wijsautla/ iaca/
tzo/ tasa on suurembi luin Salomoa

11. Että nämät wijsat Michel owal ihastunet 2.

suurella ilolla eosea he näit Tähden/optmma sijtä/eusta
meille täsä mailmas suurin ilo jariemu tule/nimittäin/
Dä oikeasta »valkeuden auringosta / HCrrasta lesuM
sta Christurefia ia hänen kunnostane/ cofta me hänen
lunnemma hänen pvhäsä sanasans / joca on yri lyhty
meidän jaleain edesä/ Ninquin Gavid sano: Ia ha/nesa ia hänen oiktasa lunnosans seiso Caicki meidän ilon
iariemun ia rauha. Ninquin HErra Chrifius itze sano:
Tämän mailman ilo iariemu eij seisomailmalises s«b.
stmenofa/ jotca cultengln owatcatowaiset/ ia
<ij taida cauwain ppspä/ ia ninquin ne owatca-
towaiset / nijn möscaicki ft ilo iarlemu ioca
stätule/ on catowainen/ ia etj taida olla ppsys
wälnen.Mulla se ilo iariemu / ioca on HErrasa Chri-siuresa lesuresa / on se oikea ia wahwa ilo / iolla eij yh,
lakan loppua ole / waanpysy ijancaickisesia. Ninakin
HErra Christus sanoP. lohannexen lyksnä: Teidän
sydämen pttä lloitzeman/iaeijpxikänpioäteil-
dä teidän ilon poisottaman. Iasano: loca lumalata pelkä /ninquinhänen tule/
ia hänenpäällens uscalda/ hänellä on caicki ilo
iariemu. Ia tämä ilo on alcu sijhen ijaneaickisen ilon
iariemun / iosa meidän pitä ijancaickisesta oleman / 111/

saon



saon ninqui»'^.uguttmuzsano: (lauäium sineäy.
!ore, IaNI»,HS clolore, lumen iine renebiiz,
vita sine mortc... Seon: 110ilman suruta/ ter,
weps ilman kiwuca/walkc us ilman
elämäilman Tuolemata.

3.
l 11. Opeme/että meidän pitä mss Vfframan

Jumalallemndän lahjam/ninquinnämätwijsatmiehtt
swal tchnet»

Enstst pitä meidän hänelle Vfframan yhden nöy,
rän ja Sydämelisen rueouxen. Sillä Rucous on lu,
malalle pxj kellvolinen ia ololinenVffri/Senlähden
no Gawid. Minunrucouxen olcon sinun edesäs/
ninquin yhden pyhän Sauwun uffri/iamlnun
täten ylentäminenninquin ehto nffri. Silälikin
pitä meidän ylistämän iakijttämän Jumalala/ ia uffra,
man hänelle meidän kijcoxem / ninquin Gawidsano:
Vffra Jumalalle ktjtosujfri ia maxa fillen caicv
kein corkemalla Sinun hän mss
itze on tehnyt ia uffranut Jumalallekijtys uffrin: Minä
tahdon (sano hän ) kijtts Jumalala wirtteineansa/ is
suuresti cunnioitta händä kijtpMcansa. Se pitäW
malalle parewin kelpaman/ cuin yri nauta/iollaowal
sarwet ia Sorkat. Colmanen Kerran pitä meidän uff<
raManlumalalle meidän ruumin/yhderi eläwäri uffriri.
Ninquin P. Pawali mana sanodm ; A)in<i manan
teitä sackatrveliet / Jumalanarmon caucca / et?
tck te annatte teidänruumin yhdexi nffrixi/ioca on
elärpä pyhä / Jumalallekelrvolinen/teidän coh/
tulisen Jumalan palweluxen/ Ia älkät piräks/

?/Ä/. «4»

59-

H«>» lt.

teitckn/
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teltän tgmän Maliiilan läMn/ N!U'fa nnmuncati
tettän/teidän micKn wdiftcxen iälken fta uff/
leisia sano OKryloltoNuz: Me cnlda
!täilä ässen sxndMelll , me hä>
s,en edcsänspaistan.nie nmgmn taiwalinen nv.l<,
keus/U)euffmmme häneiie pphä Sauwu/ coftailihaliset azatoxe? aunommsen rucouxen
meidän me
uffralnme/cosca me litMisethimot meistäm cuo,
zlemmme.

j IV. Opeme/euinga Jumala pila murtzen nip! IV.
stä/iotea händäfydämlficns etziwäl/ waritlt ia
,hcitä «aikefia waarasia ia wahingosia.Nmquin
sa seiso: Cuinga luuri on sinunHpwxoes/iongas o /

letkätkenyt nijlle/iotca sinua pelkäwät/ia nWe ''-

osotat/iocca sinun päälles ustaltawat / inhimlscn
lasten edejä/sinä kätket heitä salaisesta / sinun tp-
tsnäs/locaitzen toran edestä/sinä peität heitä

edestä. Ia
Esaias Prophelan tykönä seiso: Minä tahdon teitä
etindawanhanikän asti ia sijhen asti/cuin te tu-
lettaharmahaxi/minätahdon tehdä / minä tah,
don ylssnosta/canda ia autta. N«jn mss P. Pi,<
!tar Apostoli sano l U)z3rrataita autta/ne lumaii s
set kiusauxlsa/mutta ne Jumalattomat picä hän

! duomio päiwän rangaista. Estmercki on ftn päälle
>täsäEuangelillmis/lUinga Jumala on wariellut nailä
»ijsaila miehiä ia heitä estänyt/ cttc« heidän pitänyt tu>
lemau Herodexen kästjn. Nijn mss Jumala on waricl,

<l lut
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lut Vawidin Saulin käsistä.p. Pietarin Apostolin Heroderen kasista.- Ia mondalmuula stneallaisia esimereki meille on / wanhasa ia wde,sa HestaMentisä/euinga Jumala wariett ne colme mie-stä mlises ugnisa. Ganiel Prophelan / Jalopeurain
luolasa/Pauluxen haaxi ricossa. Senlähden eij pidä
meidän pettämän tämän mailman Hyrannti/ mulla us,

taltaman HErran päälle / ioea taita laitti heidänpahat neuwons särkiä /tplMi tehdä/
ia hänen omane wamlla.

Euan-



AuMgeliumin Umoit-
ta p.kucas2Lugus.

olicaxitoi-
ajastaicawanha/

I waelsit he Jerusalemyn Juhla
cuin

päiwät olittäptetpt/ palaisit he
cotians. Mjn Zpilti lesus jäij Jerusale-
mijn/ia hänen wanhemans ey huomanet si-
tä. Waanhe lwlit hänen olewan seurasa. Ia
he edes käwit phden päiwäcunnan / ia etzeit
händä SanZoms m tuttawains seasa. Ia
min ejj he händä lsptänet/ palaisit he ler«-
salemiMa etzit händä. Ia setapatui/col-
mannenpätwän perästä/ lspdit he hänen

il ij TaÄ^
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Templisä jstuwanopettaitten kestillä / cwl-
öelewan heitä/ia kpspwsn heille. Ia caic,
ki jottahänencwlit hämmästyit plitze hänen
pmmärpxensiawastauxens. Jakuin hehä.
nen näit/ihmettelit he: Ia sanoi hänen äi-
!tins hänellä / Voicam
teziti sinun Isäs ia minä olemme mur.
hettein etzinpet sinua. Ua hän sanoi heidän'
tpgöns: Htkä se on /ettäteetzittäminua?
Stteks te tietänpet että minun pitä nijsä o-
Oleman/iotca minun Isäni owat?laeiwät
he pmmärtänpet sitä sana/ionga hänHM
puhui. Ia hän alasmeni heidän cansans/ ja

C^azarettin/ ia oli heille alamainen.'
hänen äitins kätki caicki nämät sanat

spdämens.la Besus menestpi wijsaudes / m
,i)äil/ia armoö Jumalania inhimisien edes/

E cwlitte HErran Ilmestys päi-!
WHM wanäsaarnattawan/cuinga meidän HEr/I-ZMN ra lesus Christus on hancns ilmoittanut/

nijiicpatanaiMwijsaille miehille/iotcal/,
daD yhden Kahden lautta/olit tulleelleru»!

salemijn händä ekimän/ ia silldä Bethlehemau owat
M"lcusta.ilt, Npt tsmän paiwänpMllt te saalle lwlla/

cuin^
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luingahänonhänelts Jerusalemin Lemplijä iln,
nul/eoseahänoliearitoisiakpmmendä ajasiaiea
istuin opettaillen keskellä kp sellcn heitä/
«aldaisen wijsaudm eansa/ että caicki iolea hänen lwlil/
hämmästyit ylitze hänen ymmärpxens/ia sen canft
li/eltähänoli totinen Messias Jumalan Poiea/iosa
caicki n>ijsauden tawaratowat salatuc. Ia tule<
täsä täyttlpri se euin Propheta ttszzseug oli hänestä
propheterannut sanoden: Minä tahoon ltjcutta tai»
wan/maan/mereniasencuiwan/ ia caicki paca,
nac tahdon minä lijcutta/ ia silloin pitä tuleman
caickein pacanain lohdutos/ia tahdon täyttä tF,
män huonen cunnialla / sano lDLrra Zebaoth.

! silläminun owat hopiat iacullat/ sano lDikrra
Zebaoth.Sen wijmeisen huonen cunnia pitä sw/
rembi oleman/cuin sen ensimäisen on ollut / ftno
VLt-ra Zebaoth.

Joilla sanoilla Propheta ennusta/ että Messias
HCrra Chrisius pitä opettaman Jerusalemin 'TemplK
sH / joea jälkin Babylonian fangmdm ylssrakettin /

ia sentahden piti stnTcmplin Cunnian oleman swreman/
Min sen endisen Tcmplin lunnia oli. Sillä se endinen
Templi/ ionga kuningas Salomon annoi ylssrakela/
olikaunistettu uleonaisen eaunistoren cansa. Mutta ft
loinen eaunisiettin saarnan
lansa/ senlähden etttä hsnsijnä itzeopttti ia saarnaisi/
iaosolti hänen Jumalisen lrijsaudens. Ia kirivittä P.
lueas täsä eoeo Histonan/ mitä HErra Christus on
tchnytia puhunut hänen lapsnd sans/ianuorellasjal«
lans/ siihen ali euin hän Ml: lcMlnfymmenen ajastajan

<li iH wan



27° l. GVNNVNT. lÄLKKN NLNAAN
wanhaxi /
TemMäia oli Marialle hänen Eitillens ia Josephille
alamainen.

> Ia phtensopi l<lma EuangeliuNl sen colmannen
Käskyn iansa / ftnlätzden ettta HErra Cheisius /Ma,
iria ia Joseph/ owat Juhla pitänet lerusalemisa ynnä
muineneansa.

la,mo's sen loisen osan eansa useon lunnufioxesa;
Senlähdenettätasä Euangeliumisa saarnata» Herran

personasia ia w irgasta.
Zckmä Euangelmm laelan eolmen Osani

I. Sijnä Ensimaises me saame lwlla cuinga mei-
dän HerraChrisius on maleustanut Jerusalemin °3em,
plijn hänen wantzembains eansa / ia sinne jänyl
heM

11. Hsas saame cuulla tninga Maria ia Joseph
siltä euin he olit händä etzinet lolme päiwa/ lspsit hänen
«Templisä / isiuwan opellaitten kesiellä.

111. Me saame twlla / että HErra Chrisius on
seuranul / heitä Nazaretlin / ia ollui heiLe alamainen.

Ensimämm Gft.
l?«"«" palio cuin tähän ensimälsen OstnM U tule edespane Euangelisia sijna neliä erinomaisia
/,««"«" eappaletla.

l» I. On HErran Ehrisiu)cen malcusioresia leroso>
Kosta lEsus oli caMoiftakymmends

sjastaica wanha / waelstt he Zerusalemijn
Nlhw päiwän tawan Mken.

P.iu-



P. 4ueas näinen sanain edelläkinoilla/ että ha».,
wanhemans menit joea wuosi lerosolpman / päfiäis,
Juhlalla. Ia anda sen eansa lietä/ että he owalollet
lwliaiset HErran käskyllä/ ia ahkerat Jumalanpalwe-!
luresa. Sillä Jumala oli käffyn andanut Iwllaille/el,
lä heidän piti colme kerta / ioca wuoss cocon tuleman
Juhlalla / ia oli mös säätänyt yhden wissm paiean / eu>
sa heidän piti Juhla pitämän / nimitäin/ Jerosolpmasa/ i
losa HErran Templi ia se oikia Jumalan palwelue'
015. Sijhen liidän viti eoeon tuleman/ia pitämän ne eol>
me 'XuhlalVäsiäis juhlan/Wiicko eli Helunlai iublan
ia maian iublan / sijeä seiso Moimlu
Loisesa ia Colmanesa ia wijdenesä Mostxen kiriasa.
Samalmuoto oli mös wissin aian heidän ttens pan/ 0«,.' ,s.
M/ eosea heidän itzeeungin juhlan piti pitämän» /
siäis Juhlan heidän
heille cucoisii. Ia sen IWan piti heidän pitämän
tähden / että Jumala oli heitä ulgosjotzdatlanul Egyp-
tin orjudesia/punaisen meren läpitze/wäkewänkäden ean-sa / ia / silloin heidän Piti syömän päsiais samban.
WjckoluWn Piti heidän suwella pitämän/losea heille
vli elon aiea/ Sentähden että Jumala oli ftnpäiwän
Mä andanul lain Sienin wuorella. Ia Moinpiti
heidän wtisestaufframan Herralle/sijtä euin he olit ylss-
llikanet heidän pellosians. Juhlan heidän Z
pili sykpsyllä pitämän/ eosea jywalolit huonesln eootul/
Sentähden että Jumalaoli heitä wariellut ia ylhällä pi-,
liinyl corwesa/ palian taiwan alla maioisa /neliä-
lpmmendä wuotta/ ia mannan sen laiwaliftn Kiwän
consa/heitä siellä ruochnul.

Neil,



häille Colmclle Ilchlalie
matjoeawuost/ mennet HErran lain lälken lefoso,
lyman lemplijn / ia eij waiwoin itze mennet/ mutta owalmss ottanet lesurencansans/losca hän oli eariloisia,
kymmendä «vuolta wanha. Ia owat tahtonet händä
Mioitta/ynnä heidän Caftiane Jumalan palweluM
waickaeij hän ollut/hänenPessonans puolesta sen iam
ala annettu / Siliä hän iye oli lain HErra / joealain
oli ulgos andanut. Mutta hän annoi itzens lain ala

<?<,/<,,.4. meidän lähden / Genpäle että hän meitä päästaH
Lain kirouxesta» Ia semähdcn hän meni lerosoly,
man heidän eansans / ia käVi sinne Najaretisiätati,
kymmendä penieulma / hänen nuorella ijällens / ia eij
säästänyt händänp/ waieta euinga lvaiwalinen st hänlllli
oli.

Ia nijn palio cuin Matian hänen Eitinstule/nijn
eij olisi hängän ollut »elcapä finne menemän/ Silläst
laki eij olluannettu Vaimoille /mutta miehille / ??lnquin

0«,.,5. Mä seiso kirjoiteltu. 5. Mssexen kiriasa näillä sanoilla:Colme ket-tst ajastaiafa pitä caiN miehen puoli/
ceidän siajan tuleman sinun DErms lumalas
eten sijhen paictan cuin VKrra ulgos walitzi.
Muttq Mana swresta halusta ia rackaudesta Jumalan
palweluxen / meni sinnepnnä muinen cansa / muille wai,
moille hywärl esimerkiri / että heidän mss pitä
man Jumalanpalwelusia/ ia swrm halun eansa MM,
män HErran Templijn.

11.11. On heidän »ijpymisesiänsJumalan paltvt/
luxeja.
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Ia cuin päiwät olit täytetyzWMsiihe
cotians.

Jumala oli nijn säätänyt hänen laifans/ iltapä/
siäis Juhla piti pidellämän Seitzemm päiwä. Ia se!
enfimäinen ia »izmeinen päiwä piti oleman swrimat / ia
senlähden Maria ia Joseph ynnä HErran ChristuM
eansa/ wijwyit lerojolymasa nijn eaulvan cuin ne pal,
wclt olit täytetyt. Eij he swtunet Jumalan
M kesten s,jtä pois lähtenet / ninqum nyt ssen pahcmbi)
kesien juostanulgos kireosta. Multa he wijwpit sijnä
ninlauwan/ euin Jumalanpalwelus pidettin/ ia ne seit-
MM päiwä olit läylttvt.la tosca ne päiwät olit täyte»
lyt ia eaicki Jumalan palwelus ulcona oli/ nifn he läxit

he olit lähte,
nyt.

HMci tosin on ollut ylistettävä asia heisä/tltä he
olpatnijn ahkerat ollet Jumalan palweluxesa / ia eij stj,
hm swttunltt/ multa päättänet sm caikesa lunulisu/

tll. OnHffttanChnMenjäämiftfiä lll.
ltMijN. ci^/e.

Wnpilti ZesusOlj / la eij
Huomanet hänen tvanhemanF/MM he lwlit
hänen olewanseurasa.

KszH Euangelista meille tolMinaiset afist edes/
Me.

~ Ettö lesus on jäänyt lerosolpman.
weydestH/eikö tapaturmasta/«mquin muut iapfet jä-
wät ylsmatzesia

Mm eli



eli cangiudesia hänen wanhembilans wastan : Multa
hän on sentchnyt/swrenia corkian syyn tähden / nimil,
täin/että hän olisi nijsä tuin hänm Isäns owat / ninquin
hän itze wasiaisi Marialle hänen äitilleno / ia tahdoi seneansa tietä anda ia osottachänen wircans/etlä hän oli tul»
lul yhdt)li opcltaia)si tähän mailman.

2. Ettei hänen wanhemans M huomanel/eltä
hän jäijpois.Sillä he lwlit hänen olewan seurasa. Ma-
ria ia Joseph eij he heidän wircans tasa oikein lehnyel/
ettei he leslyesta paramin waaria ottanet/ mutta unho/
til hänen lerosolyman /iaeijhuomanet händä pois ole,
wan. Sillä Jumalaoli heille poieano useonut / että hei,
dän piti händä holhoman/ia hänestä waari ottaman. Iawaicka hän oli Jumalan ainoa poiea/ia laisi itzens kyllä
wariella/ ilman inhimisten awula/ettei händä pMn
taitanut wahingoila: Nijn cuilengin olisi heidän pitänyt
tekemän heidän wirlans/ia paraman waarin ottaman
hänestä.

3. GttH he lwlithänen olewan seurasa.jäilläsanoilla Euangelista anda tietä/ sen syyn
miri eij he händä huomanet. Sillä (sano hän) he lw-
lit hänen olewan seurasa. Neäa ia he Ki/
rioillawat / että Juuttain lansalle on se tapa ollut/että
miehet owat erinäns seisomt Hemplisä maimocansasta/
ninquin nyt wielä se lapa on/ia losea he mattuftit tälle
Juhlalle/iapalaisit he taeapmn cotiansa/nijn he käwil
eriioucosa miehet ia «vaimot/ mutta lapsilla oli se wa,
paus/että he siuraisit laicka isä taicka äiliä.la senlätzdenJoseph lwli lefuMMarian eansa olewan.Maria taas
ajatteli että hänen piti oleman Josephin eansa / la ftntäh,

den
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