
dm e>) he hcindä huomanet/multa lwlit hänen olewan
Masa.IV. On Marian ia Josephin etzimisefiä, IV.Ia edestäwtt yhden päiwäcunnan/ <a"?«</"°
etzelt händä Langoins ia tuttawains seasa. ,?AA.2
Ia cuin «ij hehändck löytänee,palaisit he 3e-
rusalemijntaetzellhändä.

Catztalalset asiat Euangelisia täsä ldesiuolta
meille.

i. Että he edcskawit yhden päiwätunnan /ia
zeit händä 4angoins ia tultawalnsfeasa.

Cuinga pitkä sen paiwelcunnan matta on ollut/cij
hän sitä nimitä. Multa neliän eli wijden peniculman
matca se on taitanut olla/sillä waimotja woi,

käydä/za tuin he
nan olit käyncl/ia tulit yösialla/ia näit ettei hän ollut
lUMMangancansa/ruMisit heietzimän händä langoin ia
lultawain seasa/kyselil yhdellä ia loiselle/ios wIU oli ha/
nm nähnyt/taicka heidän seurajans eli mualla.

2. Että he palaisit lerosolyman iasiellä ttzeit häw
ds/losea eij he händä lsytänel pssialla «langoin ia yIM
witten ftasa/nijn he palaisit iällens Jerusalemin /ia et,

zcit händä siellä maiasa lusa he olit sisälle ollet ensisiä / ia
fitte mualle. Täsä nyt Maria ymmällä todexi sen
pwphttian/lUin P. Simeon oli hänellä sanonut ia en,

nusianut/että yxiteräwä miecka pui käymän hänen sic-
luns läpche/sillä sesuru ia murhe/cuin Marialle oli ne
eolme päiwä/euin hän ehei händä/oli ninquin yxi leräwä
miecka ioeakäwi hänen fielune läpitze/ sentähden että lM

Mm ij cadol-



27s l. SVNNVNT. IMKEN VERZcAn!
cadolli hänen poicans / ioea iij ollut palias inhiminen/!
multa mSs Jumalan ainoapoita/ionga hän oli lähältä,!
iyt tähän mailman lunastaman inhimifiä synnistä
ljaneaickisesta euolcmasta. Ia taisi Marian mielen'
monda juosta/iaaiattlla/ioe hän luli sen Hyrannin He-z
rode>'m taica muinen wihamicsim kästu/ninquin murheli,!
stt inlnmisel aiattelewal caiciia pain / ia on hänen mie/!
lensäilmanepälemätä tämän taltainen ajatus tullut. H
minua ksyhä ia onneloindawaimo cuinga minä olen pa,
hoin tehnyt/että minä olencadoltanut Messiaxen luma»
lan ainoan poian/mailman wapaltaian. Jumalaon lils!
goswalinul minun/eaickein waimoin seasa/maan päälle/
että minun piti synnyttämän hänen Poicans/ tähän!
mailman. Ia minä olin nijn kijltämälöin stn swren ar,
monia lahian edestä/etten minä paramin hänestä waari
ottanut. Ewa hänen sysmisens cantta saatti caicki hä-
nen iälkenlulewaisens ijaneaickisen eadoluxen / Minä!
nylt olen loinen Ewa/ioea olen poistadottanut sen ioea!
piti lunastaman inhimisel sijlä Cuinga minä
taidan lkänäns tämän wafiala Jumalan ia Inhimisten
edeM Tämä murhe Marian sydämesä sn ollut swreW
bicuinioelllaila aiattlls.

Gpetuxet ensimäisesi Osasta.
l. tästä että ninquin meidän

wat joeawuos» / mennet Jerusalemin Iuhlal»
la HErran iain lälken/ nijn Pila mss meidän juhlat ia
pijhH paiwät pitämän swresa cunniasa / ia memmän

Tl«w
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Templin cliKirckon Jumalan sana twleman / la ca;ckesa
lumalisudcfa ne pitämän. Ia waicka eij me ole sidot/
lullwtlain Sabbatijn ia Juhla päiwijn / iolcahe pidit
wanhasa Testamenlisä Sillä HERRA Chnstusi
on meitä nijstä wapatlanue Aijn Cuitengin
me sidotut nijhin luhlijn ia Sabbatijn / «uin lu/
malan seoraeunda hamast Apostolilten ajasta on pi/
länpt / ia wielä nyt pitä. Silla ninquin Iwtlain
«nsasencolmannen käffpn jälken olit «elcapaäl pitä/
män sen seitzämännenpäiwän wijcosa / nimittäin / sau/
anlai päiwän / ia muut juhlapäiwät/euin Jumalaoli
heille satänyt pidettä. Nijnmssme olemme welcapäät
pitämän meidän Sabbatijn / nimittäin / Sunnuntai
päiwän/ Apostolein päiwst/ ia mwl juhlapäiwät/jotla
nylwdcsa Hesiamentlsä Jumalan seuraeunnisa pidetän
sen saman eolmannen kästyn jälken. Ia pilä meidän seu»raman Manan ia Josephin esimerki / ia senlaltaisen
llvliaisuden ia,sydämelisen halun eansa / nijtä pitämän /

<»in he owat pitanct/jolea owat mennet Nazaretista le/
«sohman eafikpmmmdä peniculma/ «olme kerta aja/
staiasa.

Sillä meille on palio pattMbi tila cuin heille oli /
ieille owatkirckot läsnä ia saame jotahetki mulla Juma-
lan sana. Ia ninquin Maria ia Joseph owat wijpy/
nyel ia odottanut Jerosolpmasa / nintauwan euinpäi«
wät olit täytetyt ia Jumalan palwelus oli ulrona: Nijn
pitä mss meidän wijpymän kireosa nin tauwanluin lu,
mlan palwelus on uleona ia hywästi siugnaus meidän
Mem sanotan/ia eij k. stin sijtä ulgoelahlcman / nin,
quin monicahdat tekemät. Ia eij ole sijnä kyllä että

Mm iij waw



I. SVNNVNT. HERRAN
wanhemat »A menewät kirrton Jumalan palweluftg pi/
tämän / multa pilä ottaman heidän lapscns ia perhens
eansans / Ninquin Maria la loftph owal tchnet / iolea
wcit HErran Chrisiu)ten lerosolywan Tempiin heidäneansans. Ia melwemmaeuingapphatPattiarchatii,
MVt Jumaliset inhimiftt owat heidän lapsene harioitla<
neloikiasa Jumalan palweluxesa. Ia tosin/sen Jumala
mela nyt «vaati laikilda wanhemiidattlä he laswa'laval
heitä Jumalan oikiasa lunnosa iaHErran mananne/
ia lähteettä costa he luiewät Mä ijällä / että he ta.lawal
Jumalan sanan tVlla/pilä wiemän heitä Kirckon can-
sans / senpälle että he cohla lapsudesia Harioittllais«n oi-
kian Jumalan palwelu)cen.

11. Opcme / Lusia suurin murhe ia suru tule In s
tzimlMa läsa mailMafa/niMlltäln sljlä / cosca HErra
Chrtsttts heidän sydäm'siäns pois cato /Sillä hämsä on
taickl ilo ianemu/ ia cusa eijhän ole/fijnä eij tmda olta
yhlakän ilo. Ninquin meille täsäesimerckion/lltä eostaj
Maria la lojeph eadolit HErran Chrisiuxen/ nijnhe
tulit fturen murhen/ surun ia spdanun tipun/ Ninquin
Maria sen itze tunnusia sanoden. Me olemma MM-
hettien etzinel sinun, eij saanet phtäkän ilo ennm
tuin he hänen lspsit.

SämanmSsDawid Cuningas on lodexi lsylä/'
nyt / Ninquin hän itse Valma ftn ylitze vsalmcisans sa/
nodcn: Dlsrra mixi sinä menet
kacket fiuus ruscan aicanalttm. Culnga cauwan
cahdot sinä minun unhotca/ia cuinga c«uwan si?!
nä peität sinucasrvos/minu eoeMni/cuinga can^!
wanpitä »ninun mulhetttnmn minun sielujani/f

ia i

?/>i,/I

2.

/'/a/.10
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ia sureman jocapälwä syoämesäni. Item. Iw
nialacwle minua/ sillä mi/
nun sieluni asti/ Minck Vajon äläs syrvpteen cu/
sa eij yhcäkän pohia ole / minä olen rullut sxwän
wirran /ia n»i t-ra lahto minua «potta/ tvinä olen!
hwcanut mmuni tvcksyrin/ minun änenionlani
gsnut. näky puuttu milmlda / ettäminunniin cau-
wan pitä ooottaman minun Jumalani iälken.

Tämänkaltainen suru ia murhe ia walilus tule
Usein Inhitwsten päälle eozca Jumala ristin ia lustan

> aieanakätke hänms / ia on ninquin hän eauwas meidän
lyks olisi pois mennyt / ia meitä unhottanut / Ia silloin
Jumala näky olewan inhimisten mielestä wihainen / joea
eijlahdoewllaeikä auta heitä/ eikä tunne yhtäkanloh,
dutosia heidän sydämesänsä. Tämä on yxi eowa ia ra-
stas kiusaus/ia moni sen alla on waipunut/ Ninquin
Oain Baul, ?lanci-
lcuzLpira, ia mwt sencaltaiftt / iotca epäelil Jumalan
armosta ia tulitcaoolellyi sielun ia rwmin lansa. Sen/
tähden lule nleidän rutoilla ynnä Dawidin eansa ia sa/
no: R.äänä sinus minun txgsni sinun ftvren
mosjHlken/ ia älä peitä sinun caswos sinun pal-
welias edestä/ Sillä minun on ahdistus päälle
tullut / cwle minua nopiast/ lähesty minun sielu/
ni t>gs /iapelasta händä.

Tuomen Osa.
Osasa te cwlittaettäHEr,

on mmnpl hänen wanhemainslansa
juhlapäiwänlawanjälkkn/iasiw

ne ia<»



ne janylheisiä/ lwlilta woo mingahänen wanhnnanz
owat hända etzinyl langoin iaTuttawitten seasa/ia euin
«j he hända lsytänet /palaisit he lerosolyman: Nptl t<z,
sätoistsa Osasa me samecwUa/ mitä siellä on tavattu,
nut/ sitte eofta he sinne tulit.

Ia on meille täsä eolme erinomaisia cappaletla.
1. Cuinga he owat lsytänet HErran Chrisiuxen.

Za se tapatui cslmannsn pälwän perä-
stä löysit he hänen Templis / istuvan opetta,
jaden testellä / cwldelewan hettä/ ia kysy,
wän heille.

Näisä sanoisa Euangelista colme asian Hamedespane,
~ On sijtä ajasta / costa he owat lsytänet h<wn/päiwänperäsiä/sttte cuin he läxilJerusalemista eolia päin/ ia lEsus oli jäänytheiDpois / Nijncauwan hän on ollutheildä eadoxisa/ia hlnijn

monda pcliwä owatHHndä murhellano chinet.
2. Vijtä paitasta tusa he owat lsytänet hänen.Jerusalemin Templisä opettattten ke-

stellä.

I.

l',»^»,

/.»c«,.

Eij ht lsylantthändä luoxendelemasta/catuillaia rallilla muinen lasten eansa/ mutta HErranZem/
plisck / cusa Jumalanpalwelus opellait,
ten keskellä. Monitahdat sppenel mi<hclkirioitta»a</
että hän on ollut uffriarlun tykönä/ sppenet miehet
owat istunet / <lakia ia Prophetit Zakenet ig kkgoMimit,
tanct/ ia muita harjoiluxia sijns pitänet / rMniljen ia
wastauxen eansa. Ia HErmChnsius ii?e sijua paieasa/

M
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siltä luin hän f" j«an oli astunut /on mös cpct?
tanut.

z. ! 3.
Hän oncwldelut iakysellyt heiiä. ct^Mutta Mitä hän on kysellyt heille ia !

läsä Heltisä sijtä miläkän seiso. Multa st kyllä on
»ä/ettei se ole ollut turhista asioissa/mutta swrisia ia eor<
keistä «vin cappaleisia/euin on Mestlaren Personasia ia
wirgasta/ ia sijtä oikiasta pcisiaio lambasia/isca pin uff/
rattaman caiken mailmansyndein edestä/Mjstä hän on
puhunut heidän eansans ia kysellyt heille.

li. HnttijnenhämmästyxtstäiottahHndäewlit. ls.
3a eaickiiotca hänen cwltt hämmästyit

ylltze hänen ymmärzyxens ia wasteuxens. <«H«.««
Meidän HErra Chrisius osolti täsä hänen lu,

Mluden wijsaudensa ia ymmäryfensä/hänen
tuin hän läsä piti / nijnen ovvenillen eanfa/ia nijn ulgos,
«imilliPrsphetain Kirioiluxia/ nijn hänen kpsymistns
i« wastaurens / senealtaisen swren ia eorkian wijsaMn
lansa ldefiuotti/tltti opetlaial taitanut mitäkän sijtzk wa>
stala/mulla olit äneti hänen edesäns. Sentähden caic,
li ne iotta sijnä olit ia ewlil hänen/ ihmettelit ia hämmä,
isiyitsen ylitze/eltä y)ci senealtainen nuori Pilli/ioeao>
M «chdlnloistakymmene» aiastaian wsnHa / nijn
»ijsafij jaloimelisesta puhua / nijn swrista ia törkeistä
afioisia/ttijn että hänen »ijsaudens käwi ylitzen caickun
opettailten wijsauden iaymmäryxen. Ia on HErra
Chrisius mss osotlanut sen cansa/ttlä hän oli tullut
hän mailman yhdexi opeltaiajli ia sarnaiaxi. Ninquin

M hän
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hän mss ialken hänen Casiens fIN ustolifesta ttkl/ saarna
ten Euangeliumi ia Samanasi.

111. Hn sijtä puhesia min Mana piti poieansa/
lesuxcntygs.

Ia cuin.he hänen näit Ihmettelit he/ la
sanoi hänen Eltins hänellä / poican / mlxi
sinä meille näin teit e Satzo/finun Isäs la
minä olemme murhetin etzmyet sinua.

Missä sanvlffa meille tahtalaiset edespannan.
l. Että he ihmettelit sila että he nägil lesuxen ift

mwan Templisä opetlaillen kestellä / ia lwlil hänen pw
huwan/nijn swnsia ia törkeistä asioista.

H. Että Maria nuhteli polcans/ sentähden/ ellä
hän jäij heistä poijes/ia eij seurannut heitä/ euin hän lah,
doisi sano: M>nun poicani min sinä jäit meistäpois/eiks

pitänyt meitä seuramä/losea me cotia päin lsnme:
Jumala lietä sen murhen ia sydämen kiwun luin meille
on ollut sinua etzeisäMä me pelkäisime että sinun piti is/
luwahngo tapattuman Minämondawesi pisaralaoi
ien päästänyt sinun lähdes. Ia näin Maria lyckä pou
cane päälle caicken syyn/iolla itzesVrembisyy oli/ioeapoj

ottanut/lojca hän lerusall/
nisiä län mallan.

! IV.
-«'rianpuhen päälle.

Ia hän sanoi heille/mitä se on että teet-
zittä minua i Ettäkö te tietänyt / että minun
pttänijsä oleman/iolea minun Isäni swat/

111.

2.

IV.

la
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ia elwät he ymmänänyet snHftna longfthan
HMpuhut.

HErra Ctznsius wasia hänen äilins loimen <an«
sa/ia osolta että hän heisiä pois jäij/sillä hänen wircans
sen waadei.Cuin hän tahdoisi sano t Eij sinulle ole yhtä-
kän oickeutla minua nuhdella/eikä mss teidän tarwinnul
minua etzimän/ia nijn swresia murheltiman. Sillä en
minä olesenlähden tulluttähän mailman/ellä minun pi-
tä aina oleman teidän tyksnän ia seurasan. Minun lal>
»alinen Isän on minun lähättänpl tänne/opettaman ia
saarnaman/händä pitä minxn enämbi cwleman/cuin tei-
tä ia hänen tahlons tekemän. Mulla sen nsyryden ia lw»
liaiswdeu/lUin sinulle tule/sen olen minä tehnyt/ia lah-

i donwiellä wasia lehdä.la seiso lcksä «extisä / ettei he pm,
llMänpel siläluin heille sanottim Ia waicka he sen kyl-
lä tiesit/ että hän oli Messas Jumalanpoica / nijn cm,
lengin eij he tietänet eikä ymmärtänet/ mikä hänenwir/
«ans piti oleman nimiläin/eltä hänen piti opettaman iasamaman.

Opemxet toisesta Osasia. 27A.
I. tMtoisesta Sappalefta cusa" 1.V^^meidän pilä etzimän ia löytämän meidänHer,

ran lesuxen Chnstuxen/nimiltäin/
ell tireosa/ia Jumalan pyhäsäsanasa ioea sijnä
tan. Sillä sihen on hän itzeno sitonut/iacoseainhiminel
hänen ladotta sydämestäns poies/ia näky heisiä lisiin io
tufcan aitana caman pois olewan/ nijn me hänen löy-
dämme hänen pyhäsä sanasansa ia sijnä cusa se saarna,

Nn ij tan'



tan ia spetllan. E;j hän lsptä Clostarisa / tij Rom<sa cli
pilagrijmin riisusa/ninquin Pawi hänen iouckonesa on opettanut ia sen eansa inhimisiä Vietellyt/ multa hä<nenP.sanasans.Slntshdenpita meidän etzimän lM<l
«templisä ia hänen pyhasck sanasans/eosca murhe ia lusta
meitä ahdista/ia HErra Christus näky meistä eaueani»!
olewan/mjn me löydämme hänen siellä/ ia fijnck me same
lohdulo)c<n/ioca meille ojotta/ctlä walcka HErra Chri/,
stus meidän mielesiäm on eaucana/ ia näky ninquin hän
olist meilä peräti unhollanul/nijn euitengin on hän meitä
läsnä ia sitä swrebi cuin lusta on/sitä lähembänä hän on/
ia tahto aultanijlä «olla Händel au)li hwtawat / N»nquin
Dawid sano: 23<3sm on Usnäcaickia nHtäiotca
händckauxihwtawat/ caickia nMiolca händä,
rotuvesilauxihwta»at/hän tetemitäne
listr anovat/ cn>le heidän lucouz:enla ia aucta hei-'

«/»./<. tck. Ia Jumala itze sano Esaian Prophelan lyksnä:!
Minä olen sinua wähänsilmän räpätenalcan^
tonanoanur/nmttasivren armoncanft minä tah,
oon coota stima/minä olenwähän silmcki
xis plkemäldäns kätkenyt minun casivon sinun e,
deftlis/lnuttn ijancaickisella armolla tahdon
nä armahra sinun päälles/sano A)s3rra sinun
tVapacwiss.

2.11. O^NN' cltämcidän HCriaChrisius cijoleai,
nosst.ms inhimincn / multa mss totinen Jumala. Sillcl
hämn wijsaudms/ylitztkäypicaikm ilchimlsitn wijfam
d.n / Is orvac salatut / caicki wMuden
uangittumlsa ftn todista losca hänlerosolyman

säea/



sätahdentoisiakpmmenln ajasiaian wanhana/istuiopet/
täitten kestellä twldcllen ia kysellen heitä/seneallaism
sVrmia eorkian wijsauden eansa/ että caicki ne iotta sen
«wlit hämmästyit ia swresia ihmettelit. Fasaus oli hänesä elj waiwoin lumaluden <lupnon/ mutta
mss inhimilisen luonon puolesta/ Sentähden että hänesäosueoeo lumaluden täydelisusr»M!lisesia:Ninquin P.
pawali sano:Waicka hän eij sitä wijsaulla aina osolla, «"5.
nul/Hänen alendamiseno aieana. Mutta toisinans ia
Vähittäin hänen Jumalisen lahdons ia suosions jälken/
Mquinhän lerosolvman Hemplisä se» ojotti. Sa,
«sllamuoto mss silloin/ loseahän näki ia tiesi phariseu,
jlcnajatoxet.lcem. Cosea hän näki Natanaelin fijeuna

pwn alla/ ennen euin philippus hänen eutzui. ltew: Ce-''''sea hän näki Asin ia warsan sidottuna, licm. Cosea""".»,.
hän liefi sano nijlle opetuslapsille / jottahän lähetti »al,
llnstalnan hänen eleensä Päfiäio samban/että heitä wa,' '
stln Mi tuleman yximies / ioea eannoi satoisia Vesiastia--
ta/ ia heidänpili edesäne yhden huonen eauni<
jlelun/ ia sijnck piti heidän walmisiaman päsiäis

ban. Ia monda m»ta senlaltaista lsimerckiä owat /
jolla ofottawat meidän HErran Christienlumaluden wijsauden / euin hänesä on ollut hänen a/

Kndamisens aieana. Mutta nyt sille euin hän yloecor,
gotettin Isän Jumalan Malla kädellä / sen samanWijsauden täpdllisistä osotla ioea helki is aica.

Eura nyt Kolmas ia wymeinen Osa/!""/""
nnille on eolmc lrinomaisia Cappalells.

Nn iij """"^
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286 !I. SVNNVNT. VLZ(RÄN
I. I. On meidän Herran lwllalsudesia hänen wän,

hlmbilane «vastan.
la hän alasmeni heidäncansans/la tw

liMzarelin / ia oli he,Ue alamainen.
Costa HErra Christus oli lthnyl hänen wircans

lerosolyman Templisä lwldellcn ia kysellen nijlä opettaa
. ta/ nljn hän osolti hänen ewliaisudens iansyrydens wan<

hembilans wastan / Meni heidän eansano Nazaretin/ ia
oli heille Me alamainen tekimilähekästil/ iaolinw
quin heidän palwelians / Heki tystä ynnä Josephin
lansa/iasenlansaheieäne elätit Min corkiasia onhan
itzensalendanul/että hän on muinm otian tawalla lys/
tä tehnyt / weisiänyl ia huonetta ylserakendanul ia
multa työmiehen löytä tehnyt/ia hänen Eilins Mach
astarisa auttanut/ eikä ole sitä catzonul että hän olilu,
matan poiea / Mlssiao ia mailman wapallaia: Mutta
alensi hänens ia oli mwnen inhimisten ealtainen / lwliai,
nen / nsysä/ia notkia wanhemblllans/ caickisa 3stoift
ia tsijsä/ sihen asti euin hän tuli eolmenkpmmenen
stajan wanhafi ia rwveifi sarnaman.li. 11. Marian ahkerudesia kätkemän Jumalan

Mutta hänen Eieins kätki talcki nämät
sanat sydämens.

P. <ueao ylisiä Maria hänen ahkerudens läh/
den/että hän on kätkenyt eaicki ne sydämensä: Ia waicka
ne sanat euinHErra Christus oli hänellä sanonut: Et,
läks le liidä mä min«n pitanijsa oleman / euin minun
isäni owat / olit peitetyt heidän edesäns / nijn ettei he ylw

mär-



märtälitt nijlci / luit ngin Mana eij nijtä unhottanut
mutta katki hänen fydämms/ muisti ia ajatteli nijnm
patille/ Sillä hän tiesi ia ymmärsi ettei hän hwckan eli
lurhan sitä puhunut/ Mutta että sen allaswri ymmärys
oli/ jota eij hän silloin wielä taitanutkäsittä. Multa
sillä eosca HErra Christus rwpesi sarnaman ia opetta-
man nijn hän ymmärsi/ mitä hän sen eansa tahdoi. Ia
sijhen asti se oli rätkss Marian sydämäsä.

111. On HErran Christuren ia eahwamisesia.
3a Zefus menestyi wijsaudesa/ia lW

ia armosa humalan ia Inhlmiften edesH.<p. wllhä ennen tämän sertin sanoia kino-
illa t lLttH pilti plöscasivoi iawahwistuiVem
gesä / ia täptettin wijsauoella/ ia Jumalanarmo
01l hänencansäns/ Hinquin Ensimäisnä Sunnun/
lmna Joulustasarnalan. Täsä hän nytkinoilla: Kt>
tz lesus meneftpi wUaudesa ia iM ia armosa
Jumalan ia inhimisten cpksnä. Ia tule meidän
lclsä lietä että mitä Euangelista täjä kirivittä HCrran
Christuxen menestpresiä ia caswamisefia / eij hän puhu
hclnen lumaluden luonostans/ Sillä sen luonen puole/
sta eij hän taida menesty eli easwata/Mutta hän puhu hä»
nm inhlmilinen luonosiansa/ ia sano/ettähän sen luo,
non puolesta on menestynyt ijäsäwijsaudesa ia armosa.
Ia waicta hänefä oli caicki wijsaus eohta euiu hän sikisi
Wns eohdusa/ mjnquitengineijhän sitä hänen alen/
damisens aitana ole aina osollanul multa wähitläin/nin-
<>lllnwähä ennen fanollin»

2. Että hän on menestpnpt / Gnkan Tytisa
seiso
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seiso yxi sana / joea merkitzc sekä ijsn piluden ia lewepbcn
puolesta/ ia tahto P. iueas sm eanfa lietä anda / etl<
HErraChristus on cafwanulijäsäpitudesaialeweyde/
sH / ninquin mwt Inhimistt / nijn elts hän wuost wodch
daon caswanut ia mllul wanhaxi / pidemäri ia lawia,
mari / fijhen asti luin hän luli läydexi miehexi.

;. ikttä hän on menestynxt wljläudesa/«r<
moft Jumalania Inhimlsten tpkönä / st on/ eaie,
ki ne Inhimistt / jottahänen näit ia tunsit laistt ymman
tä hänen puhesians / tsistäns ia käyttämisestänsä/ ellä
Jumalan armo oli hänen cansans / ia lijali muista W
himisistä / oli mnomaisesa armosa Jumalan tyksnä/
ia inhimistlle otolinen/ia sttä euin hän tuli hä,
neninhimisyden luononsa puolesta/sitäswremallahiat
hänestä nägyitia itzens ilmoitit/ jotta kyllä osotit ellä
hänen eansans oli totisesta Jumalan erinomainen armo.Ari wanhan opettaja vamasoenuz nimeldä sannOnli,
tiuz äicimr ploiiccre sapicncia, Hui» pro «tiane
incremenci getztis, czuZc lpii insrac,
in manlkettacionem proäuxic. Se on:
janotan meneftpnen wijsaudesa/ sentähden/että
hän senjäiken / cmn hän täjäcaswoi / ia tuli «van/
hemaxi sin «Viisauden cuin hcknesä olienckmlnia
enämmilmoitti<

«i.;.

laMeocloretussano: ?rofecit «late cor-
pUB, llpientja Zutem gnimatVe on/R«pmis csst
»oi iIM/ mutta sielu wljstluoesa. Ia tämä on se
eoes Historia cuinp. iueas kirioitla/ meidän HErran
HefunnChristuren nuorudesia/fijlM asiiepinhän Mli
colmen kymmenen aiastajan wanhaxi/ tafVpeisisarna^

M»
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m,n Euanglliumi/l» uieonasia nmlllja ia tunnusiclhliä '

leklmän. «»,.

Opetuxetcolmanesia Osasta. ""7"-
l< lssä lapsilla ia nuorille sangentad^r^.

opttus/euinga heidän pitä täsä mail
«) masa itzensä käpllamän / hcidän

lans waftan/nimittäin/hlidän pitä oleman heidän Van-
"""'

himillnes cwlisilet / alamaiset/ nöyrät ia nolkiat/ sillä
Jumala sen itze waati neliänesä kästysä/eusa seiso: Cun-jnioitasinun Isäs ia lkitis. Ia Salomon sano hänen>«e.,.

! ftnalaseusansa/ Minun poicani/cwle sinun Isäe op,
! pia/ia älä plsn ana sinun lLitiskäjty/sillä se on si,
nunpääs päälle xxi ialo cauniftos / ia yxi käädp

! sinun caulasas:laloises paieasa sano hän/ Minun <f.
polcani kätke sinun Ijcks kckstx/ia äIH plöncatzo.
sinun NtisLakia/ Sidone yhten jocapaicasa si,
nunspdämees ia ripusta ne sinun caulaas/costa
sinäräpc/ett<l he sinua iohdattawar/coscas ma/
«t/että he kätlewätsinua/eoscas herät/ettäne

! owatsinunpuhes.Mjn mss P.Pawali mana sang,
den: Tee lapset olcarcwliailet teidän rvanhemil, ,

lanOierralä/sillä se on oikein: Ia Jumala lupa
nijlle lapsille menestynen ia hywäsiisiugnauxcn / iolta sen
eekewät.Esimercki senpäälle on Jeremian prophetan ly-'^.,.,

Jumala on hywäsiisiugnanut Rechabile/.
tinhuonen/ewfaProphetasano:Tätä' sano U)i3t»a
SevaothIsraelin Isumala/sentähdenetcä te tei-

idän lonadahinkästyn olitte cwliaiset/ia
Oo calc.
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!l. GVNNVNT. DieRRÄnI290
c«ickihänen kästyns pitanec mrehnet/caickl mitck
hän on teille kästenyt. Sentahden ftno VErra
Scdaoch Israelin Jumala/ eil piock ikänäns
pwttuman lonadad Z(echabinpoialda ettei 10,
cu hänen siemenestäns pidäaina seisoman minun
edeltini.

Ia sitä wasian tahto Jumalarangaista nijtä lap,
fia/iottaowat cangiat/ia eowacorwaifet heidän wan«
hembilans wasian/ia on käskyn andanue että ne ia«asen
ealdaisee owat/piti kiwille cuoliar, lpstämän. Ia sentäh,
dcn pitä eaicki lapset ia nuoret oleman ewliaiset heidän
wanhimillans/ ia fturaman meidän HErran Chrisiurcn
lesurenesimerckiä/ioea oli lwliainen hänen wanhimil^
lans nsyrä ia notkia waicka hän oli Jumalan ainos
Poica/iolla eaicki woima on taiwasa ia maasai

2 li. Opcme läsä Mariasta/että ninquin hän on
kätkenyt / HErran Chrisiuren sanan hänen sydämene/
nijnpilä mss meidän tekemän / ia waicka eij me taida
ymmartä eikäkäsittä Jumalan sana lohta/eosta semei,

unhottaman/multa meidän sydämen sen kälkemännijn,
tauwan cuin Jumala anda meille oickian pmmarp^en
ftn päälle. Nijn owat HErran Chrisiuren opelusiapsel
lehnelttttä waicka he eij aina ymmärtänet hänen sanan/
ja ia puhensa/nijn emttngin owat he sen kätkenet heidän
sndälnistns/siihlN asti euin he ialccn hanm plösnoustmi/
ftno / tulit oikian pMNarprcn päälle/ia lijalekin sitle cuin
he sait P. Hcligcn Helunl.il paiwänpäälle/näkywäisel/
lamuodol!a/iola heitä opctli/ia iohdalli eaicken lolluteen.
Nijn pitä mss meidän lekemän/ch sentahden unholla.

man



man Jumalan sana/waiHaelj me tohta s,lä pmmärä/
mutta meidän sydämeensenHisusti kätkemän. Ia
leman Jumalala/ että hän ylsswaigaisis meilel/ia an,
naist meille oikian pmmsryM sen päälle / ia sanoman
pnnäla»ibineansa:lDLrra osota minulle sinun

sinua. Cosca me stn legeme/ nijn Jumalaawa meidän
sydämen ia mielem/ettäme taidamme ymmällä hänensanans / Jumala awais, Lydian spdämcn

eosea P. Pavali sarnaisi/ia Ethiopian Cama/
rerm/tosta hän cwl» philipMensarnan.

~

Oo lj "Män^
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11. SVNNVNTÄI VKAKAN-

ta p. Johannes 2.Lugus.

colmandena Wiw^nä olit häät (Ananas OMeasa/
ia oli lesuxen Elti siellä. Wltmss lesus ia hänen Opetustapa
senscutzuttinhäihijn. lacostlt

wijna puutui sanot Jessen Eiti hänelle/eij
«le heille wijna. Sanoi lesus hänelle /

mo/ mitä lninulle oinbi sinun cansas s Eij o»
le minun hi-tkein wielä tuUut. Sanoi hänen
Eitins Dalwelioille/mitä hän teille ftnopj/se techkette. ,

Mjn olit siellä cuufi kiwisiä
ta/panduna/ Judasien puhdistamisen ta>,

wan
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wänlälken/ia cuklnwetj caxi eli colme mit'
ta. Mjn sanoi lesus heille/täpttäkät wesia-

! M wedelle. Iahe täptit neplen täpteen. Uä
hän sanoi heille/panZatte npt sisälle / ia Me-

! kätte edestepwelle. Ia he weit. Mutta cuin
! se edefkeppä maisii sitä wijna/iocaoli wesi ol-

j lut/eikä tjenpt custa se tuli/mutta ne
! liattiesit/iotca sen weden ammunsit/cutzui se
! eöestäppä pliän ia sanoi hänelle: Jocainen
andapi ensin hpwä Wjna/ia cuin he juopu
wat/sitte sitä huonombata. Sinä sen hpwän
Wnankätkit tähänasti. Tämä ombt se en-
simäinen tunnusiächti/ionZa UEsus teki
Caanasa halileasa/ia ilmoitti hänen cun-
nians.la hänen Gpetusapsens uscoit hänen
päällens.

Ämä Hisicria on tapattanut sttt^"^"lohta iälkm «uin meidän HErra Icfub
' Chrisiusol casttltu Jordanin wirraja/ ia

sa.mul todisteen hänen taiwalistlda Isäl-
däns yhdmaniN laMtalatwaasia/iota sa,

noi: Tämä on minun mcas / iosa nunulle
?i bpwä suosio Ia on tämä Historia sangm mcrkilio
m scn suurentunl usiähdcn/ia plenluonolislN lpsn täh-

'm/»U'n HCrra Chrisille on lchr.pt/läsä Taanas Ga«
Osi iii iilta.



VNNVNTÄI VGR lX ÄN^
likasa/cusahän mllultl weden wijnaxi. Ia on ollul se
caickein enjlmeinmtunnusiächti/ionga hän teki / sitteeuin
hän oli astunut saarnslrireaan / ninquin Ewangelisia
todista/iongaeansahän ilmoitti hänen <unnians/ia osol,
li ctlä hän oli se totinen Messias mailman lvapattaia / ia
waicka hän joennen oliojottanut hänen lumaluden wij<
saudens/eosea hän oli eahdenloistakymmenen wuodm
wanha/ia istui Jerusalemin Templisä opcltaitten kestel/
lä lullldclleniakysclltn hcitä/nijn että laicki iotca seneuu»
lit/hämmäsiyit ylchen hänen pmmäryxcns / ia wasiau,

mennen Sunnuntaina sarnaltM.Nijncui/
tmgin oli tämä st msimäinen uleonainen
ionga hän teki. Ia ninquin hän ennen ofttli hänen wij/!
saudensa/nijn hän npt tasa osolti hänen lunnians/wäkm,
säiawoimzns.

Tämä EwangtlltllU ychlensopi sen loisen ia col>
Mannen eansa / sentähden että kirioittlan
HErran Chrisiuxen personasta lawirghasta/Ettähän!
laita tehdä Mitä hän tahto/ia aulta eaickia nijtci iotta H<K!
nen päällens uscaltawat. lamös sen neliänen r4lcouM
«nsa/Isä meidän rucouxesa iocapäiwäisestä leiwästä/
stytähden että hän anda meille caicki ruumin tarpeet.

Ia on meillekäsä Euangeliumisa <axilelta.'
l. Hn näistä häistä iotca Caanas Galileasa »wal

olleet.
11. Hn sijtä lunnustähdestä ionga HErraChri,

stw on tHA lehnpt.
! ...

En-
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EnsimammGsa.
ensimHiftn Kappalcn Klrloitta'«"""-

Johannes cuußtn asian haaran lansa.
l. Sijlä aiasta costa nämä hääl owat 01,

tolmen päiwän perästä.
Täst Ewangelista catzo lacaperinscn

päälle/luin hän ensimeisesä lugusaKirioilla Nathanacli,
,

sta/eosca Philippus ilmoitti hänelle/että he olit lsytäneet
Mejsiaxen/losephin PoianNafarelistä/iaweij Nacha,
noelin lansans Icsuren tpgö/eosea lesus näki Nacha»
naelm lulewan tyghsns/sanoi hän/catzo y)ci oikia Israe/
lijti/iosa eij yhtään pelosta ole. kysyi sai
noden: Mistä sinä Minun tunnet ? lesus Vastaisi ia sa,
noi hänelle.- Ennen cuin Philippus sinun cutzui / costas
Fljcuna puun allaolit/näijn minä sinun. Nathanael
staisi ia sanoi hänelle: Rabbi/sinä olet JumalanPoiea/
sinä olet Israelin Cuningas.lesus wastaten sanoi l Ett
lä minä sanoin sinun Fijcuna puun alla nähneen/ustoit
sinä/suurembila töitä quin tämä on/pila sinun näkemän,
Tämän puheen iälken Euangelista lohta Kissoilta tä«
M»n Historian/ia sano / että colmandcnapäiwänäläzl
män puheen iälkeen olit häät Caanas Galileas. Ia sen/
tähden on mss Nathanael ollut nijsä häisä rnnä leftl/
ren eanjsa ia nähnyt ftn suuren lunnustähdmluin lesus
lckisijnä/iascncauttatullutustosawahwlsilluri, ..

11. Ön sijlä paitasta eusa nämäe häät owal pi,
detyl. /»«„'/,/

Caa-



Kaanas Galileasa.
Tämän sanan lansa(Gallleasa)P. Johannes

eroitta tämän Eaanan sijtä loislsia Caanasia. Sillä
«llä taxi on ollut caupungila / jotta sillä nimellä owal
cutzulut / yxi oli Tvyrin ja Sidoninwälillä Asserin su,
lucuir»sta/jofia st Cananean waimo oli/ jota luli HEr/
ran Christuxen tygö/rueoileman lyllärens edestä/ jalä»
mäcutzutan Caana lvlajor.se Suurembi Caana/Ia oli
tämä Jerusalemista 28. penicutma/ jostaCaanasta ftlst
Kirioitetln loswan kiriasa.Hoiyen Caana «MMt Sa,
buloninsucucunnassa /17. peniculmalcrNMmista/ia
«utzulan Caana sewähembi Caana/ »a merkift
nijn palio luin yriruogon paicka / eusa zHlioruoeo on
lul/ ia tästä Caanasta seisy mss kiriyileltu los»an ki/
riasa. Täsä wähäo Caanas owalDanzät häät olleet.
)a jvaicka lamä on ollut yri wähä / laNinquin ylsneal<
zotlu caupungi muinen seasa / cuilenginon HERRA
Christus täsä tehnyt hänen ensimclifen tunnusiähdens /

silla eij hän ole sidottu zohongun wissljn paickaan/muft
ta tekesuuria töitä /nijn pian picnisä cuin suurisacachun,
geisa.

H/F«b.»s

/«/?. »>,

/«/I^.

111. On näistä Vieraista jotta täsä häsä owal
olleet.

Mxen Elti oli siellä / oli mös Ms
Kutzuttu HHthijn jahänen opetuslapseus.

PphH Johannes nimittä lnsä eolminaiset wicrat.
l. Marian meidän HErran Chrisiuxen Eitin/

jocaoli sinne mennyt NazarelistH eaxi penieulma mal,
ca/ ia cij ainoista ollut haisä / tiijnquin WUUt phteitztt

111.

wierat
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wiirat/ mullqninquln pxl emända perhtsci iaedejlliypll/
joncaickl laitti ia loimilti/ jaon sllul ilman eväelemata
yliän taicka Morsiamen sueu.

2. On mlidän HErra Chnstus lesue Jumalan
ia Marian poiea / joea Bethabarafia oli lullut / ia ol»
lutzuuu hähin. kirjoitta että ZIKUUA
christuson menpthckchinenckmin stn tunusmer,
M tähden/jonga hckn siellä teki/cuin wieraspi/
von tähden. Ia sano. CKrittuz nu
jplljsz6ejlevolnlt» aulkor marrimonlj.
Se on: Chriftus on tahtonut olla häisä/sent<ch,

lden/ettckhilnonawiojkästynfäätänyr.
3. Hwallesuxen Opetulapset/nimiltäm/ <^n«

61«5, ?«rns, d?atn»n2el. Silläne,
opetufiapstt hänellä silloin olit. Hclmäl wierat eij ilma»
eutzumata ole mennelhäihin/nmquin monilahdatlMyt,
lomat inhimistt npl lekewäl / jotta wieraspiloon juo,
fewatilmanl«tzum«ta/ Mutlaheolitlutzutul. lanaV
Ml necolminaisel »ierat owat/ jottaP. Johannesni/
'miltä/jotta tosin olvat olleet suuret ia eorkialwieraat/
«ijn mi nijls jurembltataida ikänäne olla. SilläMa/
tiasia Engcli Gabriel todisti/ia sanoi: Hpwäsiisiugnad
,lu olet sinä Waimoden stasa / senlelhden että Jumala
hänen ainoan/ «ikisiä »aimoista maan päälle ulgo«»a,

hänen Pojano Eilixi. laeuea laita olla suurembi/!euin meidän HErra lEsue Chrisius / Jumalan ainoa
i Poila/ je>i» on HErea Mtze laivaan jamaan: st,jn
jmss hänm Dpemsjavftne/ jotta hsmloä olit euoutul
!ssc,rnaman Euangeiiumi/ia hänen waldaeundaanssen
l^aullaylöseakendaman. Mutla Iyftphistä Euange,



lista täsä eij mitan kinolla /sillä hän silloin ilman
epäelemälä jo oli cuollut/ ninquinmonieahdal hänestä
klrioittawat/ että hän euudentoisiakymmenen wuoden
jälken/sitteeuin hän oli Marian kihlanut/ oneuollut.

,E>j mss Ewangelisia tasa nimitä Z)lkä ia Morsianda/
eulta ne l>wat olleet, kinoilla että 8»mon!
OanHNXUS on ollut ylkä. Monieahdal fanowal mä
Nathanatl on ollut ylkä. Monicahdat möselläle,
hanms Euangclista oli ylkä / ia Mors,amenpili oleman
Manan MagdailnM / ia sanomat Chrisiuren sm,
tähden luilleen s»jhen että hänenpiti ottaman Johannes
en pois ennen euin hän tuli Morsiamen sängyyn / ia sen/taltalla walheita owat Munkit ylssajattlleet.

IV. Onsijlä wljnan puuttumisesta luin näissä
häisäon tapatiunttt.

Ia coscawljna puutui.
Näillä sanoilla Euangelista lietä anda/etla näissä

häisä on wijna kesken puuttunut/ia«osca Vieraat rupw
stt parhallans iloisen tuleman/tapatmi se onnettoiM
yliälle ia Morjiamelle/ että wijna kesken puutui/ sotil
heille oli suuren murhen/ eitä heidän lunniapäimätie
päälle piti se häpiä tapatluman / jawielä päälisen laift
sijlä olla pahan awistoxen / ettei se pallo hywä heille loi,
wbltanut/ ia ajattelit/ että joo nyt eohla algusarupt
näittwastoin käytnään/la wijna puultnMaan/mitä wiu
tä edespäin ehti meille tapalltt. Multa eninga nyt tämä
wifna on loppunut/ lös se on lapallunUj heidän köphy/
dene lähden / Mi lMä enä wijna ollut/lnieka »terä/
stenpatiouden lähden/ joleasijhen«ulit/onlietämätoiy.
Mutta cuittngin eij ole se lapallunltt ilman lumaD
'' '"

' . Ihmeliliä

l V.
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PSIWÄN 2^S>
Hmclistä neuwo iaedestatzomista/ senpäälle että
ra Chrifius sen lautta osolaisi hänen cunnians ia hänen
Jumalisen wäkens ia woimans/löhta hänen saarnalrir
«nsaalgusa.

V. On fijtäpuhesia euin on ollut lesuxen ia Ma- >

rian Välillä mitä/ he kestenäne ywal sijlä
Euangelista cahtalaisel edesiuo«ta. O-"'

i. Marian puhesta ia wasiauxesia.
Sanot lesuxen Ett! hemlle/ch ole heille

lvl/Nss. "^«.

Maria / joca ensisiä äckäisi ia näki sen / ellä
»ijna puuwi / meni lohta ia ilmoitti sen lesuxelle/ sa,
noden: Eij ole heille wijna. hän tahdoisi sano t
Minun pottani / eälleköyhälle yliälle ia Morsiamelle tä,
sälapaltu suuri murhe/ sillä »ijnapuultu heille/ioNet
sinä nyt heitä aula/nijn heille lapallu uuri häpiä wiera'
stenedescU Ia osotta Maria sen eansahänenMonett»
MauMQ. Vsconehän osotta sen lansa/ että hän il,
moitti lesuxelle tämän puuttumisen/ sillä uscalluMa ia '

loiwolla/ että hän kyllä taisi lsytä tähän hywän neuwon
iasaalta heille wijna: Rackaudms hän osottta ylkä ia 5<3 .

msrsianda wastan sijnä ettei hän tahtonut että heidän
plll häpielän tuleman,

2. OnHErran Chnsiuxen lvasiauresias 2.Sakot lesus hänelle / walmo /

minun on sinun canfts/ <ij ole minun
wlelä tullut.

«tclmä näky olewan yfi eowa wasiaus/ jotaMa,
ria eij olisi tahtonuteikä lo»Vonut<sillä hän ajatteli/ el^

Pp ij t<z



30Q 11. SVNNVNTAI HleÄßArf
tä hänen rucouxens piti oleman ololinen/ia sen ujealtu,,
ren eansa hän meni lesunn lygs. Mutta hän saij yh,
dm eowan wastauM: Sillä eij hän mtzu händä Elti,
)lens/mutla waimoxi/ninquin yhtä muuta outo waimo/
ia osolla sen cansa/tllä waicka hän Inhimillisen luonnon
puolesta oli hänenPoicano/nijn cultengin hänen lunw
luden Mononsa ia wirlans puolesta eij,llut hänphdm,!
gän inhimisen tahdon alla annettu/Minhän lahdoist sa,
no:Miläminun wittaanimle/eij ok sinunmilätcknsen!
lansa tekemistä/etkä ole sijnä phtäsän eroilusia sinun ia!
muinen waimoin wälillä/minun yMäns
dengän muun/Ia senlähden eij pidä finun lasteman ilzes
minun wittaani. «täsä HErra Chnsiuy eif ftntätzdm
nuhtele Mana/fttäjänrutoeli händä: Mutta senlätz,
dm että hän tahdoi langeta hänen wireaans.
Maria mss tahdoi/että hänen piti <ohla autta«an/m,
nm mm hääGäki ymmärsit laliesil <tts »ijna puului:>
Multa HErra Ctzristus tahdoi odotta hänen
niuquin hän lahdoisi sano: Eij ole minun aicaniwielä,
tullut/eikä ole se hetki wielä/ettH minun pilä heitä auttaa!
man. Maria kijruhla sangen/ia tahdoi että hänen piti
lohta aultaman/ennenmin wierahat ymmärsit
puuttUVan. Multa HErra Christuo sitä wastoin
Vyttä sijhlnasii/tllH taicki piti «elämän ettei heillä »ijna
ollut/senpäalle että hänen mnnians sitä enämin tulisi il/1

eaiktlle lieltäwHi. Sillä ios hän eohla!
Marian tahdon ickkin /. olisi heille wijna andanut salm/
sesta/nisn eaicki olisit aiälMeet/että se mli perheen kellari,
stai Sentshdcn hän »ljVylläsijhm asti/mä eaicki piti
en näktinan ia ymmänämän/ttlä hänen woimane eaul,

tase



sijhen tuli/ia tietämän että hän 01l Mlss>as / iolla on
«,ick!woimataiwasalamaasa.

VI. Hn Marian känsiä palwclioitlen lygs:^^'^
Sanot hän palwettoille/ mitä hän

le sano/se tehtät. "5,7^.
Costa Mana <uuti HErraftChrisiuxenwasiau'/?.,» ««<»,.

«n/waicka st eowa oli/mjn eij hän tultenhan närtäsiynpt/
eikä loiwoans seulähden poisheitlänyt/Multa vlsn sen ""'
hywllxi/iaodotla sen iätten/eosca hänen aieanepiti «le,
MN/että hän tahdoi autta/la aialleli/eltei sinun atlas
Vielä ole tnllut/nijn minä liedän/ellä eosta hän tule nijn
sinä wissstä autat. Ia sentähden sano hän palwelioille/
Mtähänttillefano/sttchkätle/älkättt mitäkän epäilkö'/
Mltaottacat»aari mitä hän teille sano / sttthkäl:Sllck
«mäsen tiedän/mä hän wlepianalv«n«nfa/eosca häs
«llnaieanelnle.

GpeMf(tettsimäisesia Osasta.
l.

lUnnialinen stiäty / iosa eaicki inhimiset
lailawat eunnialisesta ia hywällä omalla lun, !N"I

nolla elä. Sillä Jumala laickilvaldias en awiostästyn 5
itze ftlätänyl io Paradijfis/ennen luin «niminen syndijn
langeisi. Ia ennen enin se Mttijn/on <oeo pyhä colminal-"
sulls/Ilä/poiea/iapyhä Hengi/sijtä neuwo pitänel/sa,
nodm: <3ijole whimistn pxinäns hpwä
tahdon tehdä hcknelle phden awun / ioca pit<l lt,
;cns hänentxgsns pitämän. Ia Jumalaannoi
langeta xhden sKscan «nen Adcmin päälle/ia b<l^

Pp ilj nm



nen maatesans otti hän yhden luun hänen kylie,
stäns ia täytti sen patcan lihalla. Ia TDikrra
Jumalateki yhden walmo,, sijräkylkiluusta/ ion,

hän oli ottanut Adaminkyljestä Iahän eoh,
ta tiesi ia tunsi/ että se oli hänen rvaimons /ia sa,
noi: Tämä on luu minun luistani/ia liha minun lh l

hastani. Ianinquin Jumala it)e oli sen säätänyt/
ntjnhän mss sen hywästisinsnaisi/ sanoden:
cathedelmäliset/caftvacat ia tckyttäkät maata.
On mss sijlä hetkestä sen saman awiostclskpn säädyn air
na ylsspitänyl / nijn ellei Vedenpaisumus ole taitanut
sttä Upolta ia ladotta. Ia ninquin Jumala itze wei
Ewan Adamin lpgs/ ia annoi sen hänen waimo/lne:)a
wielä sillekin annoi heille huomenlahjasi eaicki maania
meren hedelmät / nijn <ltä sekä he / elläeaicki heidän jäl,
kijnlulewaisens piti ne heidän hywäxens naulitzcman:
Nijn hän wielänyt yhteen sowitla miehen ia waimon/ia
anda itzeeullakin miehelle hänenkplkiluuns/ialahtoel/
lä laicki pitä fijnä Christilisefiä ia eunnialislsia elämän/
pyhydes ialumalan pelgosa/ia wälllämän eaicki luwal,
lomat secannoM. Ia nijnmös sepyhä Hengi on leh,
nyt yhden erinomaisen
eunniari eusa hän loiwotta heille onni ia hyträsiism,
gnausta /heidän awloffästysäns.la eij ole se wähin eun,
ma ia eaunistos awiostästylle / että meidän HErra
Chrisius itze on ollut häisä Caanas Galileasa/ia sijnä
thnyl hänen ensimeifen tunnustähdens/jalahloiltanul

sijnä yliälle ia morsiamelle hywä iatallista wijna/ jonga
hän muutti wedefiä. Ia senlähf en sano Lecl»: 8i rnc,»
ro immHculgto nuptijs ta cgstilgee cele»

,/z/.,»«.

d>2»
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brat»s culpH inellct»
veniilet.Seon: Jos xhdesäsaastuttomasa arvio,
«vuotesa ia häifä/ söcca cohtulises puhtauoesa
pidetan / olisi jotakinwica / nijneij ViLrraolis
ikänsns nijhin tullut. Ia on tämä suurexi lohdun
lorexi nijlle jotea awiosiästps eläwat/että Jumala itzesm on säätänyt ia asettanut / tatzto mss nijlä eaickla hp-
V<Wugnala ia wariella/ jotta sijnä eunnialisesia M/
wal. Mutta meidän tule mss se lietä läfä/ellä sitä eun/
nialisembi euin awiostästy on/sitä enämin se rietas hengi
Perkele sitä wastan ihens asetta / wiha ia waino/iaples,
herättä ne Jumalattomat/ jollasitä vilckawal iahäwäi-
ftwät. Vtijnquin pxi Jumalaloin mies / ni-
meldä/ on sanonut/ että parempi on olla eli eolme
porlto/lUln yxi mnniallncn awio waimo. IaMonan,

on sanonut / ettei hän yhoengän hänen pstäwans kä/
lke otta waimo. on sanonut / että joea
olla yhden awio »aimon / eij hänelle ole enämbi/euin
t<yi iloista päiwä/yxi on se/ eosea hän waimon olla/
loinen co/ea hän sen misia. sano: Että eosea
waimo ollamliehen/nijn eij ole hänellä yhtäkän erottusia/
lunnian ia hapiän wälillä. Näinen pilckailten ealdainen
on mssPaawi Romisa/ hänen jouckonseansa/joea kiel-
däawlojtästyn?longaop!np. Pawalieutzu Perkele» ».«"4.
opiri. NämHea!tkilalaplrin ajelansijnäEpistolasa Hel«,i. ,z.
bttl<!n lpköns ensa seiso lKttckKwioltckstx on
linen caickein seasa. Ia me luemme että PyhätPa-
Marchal ia muut Pyhät inhimiset sekä wanhasa että
wdeja Ttstamentlsä owal eläneet awiostässpsä. Ia mei,

dän



304 N. SVNNVNTÄI l3jeM^Arf-
dän HErra Chrisius sn syndpnyt yhdestä neitztM/M
oli miehellekihlattu.

Sitä »asian / on laisi saastaisus / huoruus / Sa<
lawuoteue / ia muut luvattomat seeanoflt Jumalan
edess pxi eauhisios/ia e»j hän woijkärsiä nijtä/mutlaran-

l. e«^.,. gaiscseksruumilisills että hengelifillä lMgaisioMa/ nin,
<?<l.,. p. pawati sano: Vuollntetlät ia salawuotei,

set eij pidä Jumalan «valoacunda perimän. I„
meille on monda päälle/cuinga Jumala

<?"?> on inhimisiä nijnein syndein lähden rangaisnul Sen
ensimäisen mailmanlumala wedenpaisumisen eansa ran,

<?«.. »5. gaifi. Nijnnein syndein tähden Sodoma ia Gomotta
mos tulen la tulikiwen«msa/jota lamaasi on alasiullul/"<"""-" on rangaistu. Troja famalmuolo mahanlpötin ia hck
wilettijn semshden/ että paris otliVelenanMne,

/>/«,<sc. lauxen waimon /ia tlk» huorin sen eansa. Nijn mss La,
«demonit lystin luoliani Serdasin tyttären lähden/songacafi Vorgarin polla olit maannet. Ia Jumala
wielä nyt ainarangaise scnealtaifes synnit.

2.11. Opeme täsä/häistä ia NIM coeouxisia/lllln
c.«bi«- sidoin pidelän / eosea mies ia «aimo yhteen tullwal/

mingätähden ne owat ylösotetut/nimittäin/eij M,
sysmiscn ia juomismtähden/ multa senlähden että ne/job
ea sijnä owat eogosa/pilä oleman lodisiaiat sen
käskyn lijton ylitze/ euin ylkä ia morsian heidän «M
läns lekewät / ruloileman heidän edesläns / että luma/
lahywästisiugnalsi heidänawjostäskynsä / iaynnä hei,
dän «ansans iloitzeman HErrasa. Ia sentaltaiset «,

eou)let ia pierasyidot owat lu«alistt ia tunnialiftl/co,sea ne oikein ia lohtUlisefialumalan pelgosa pidetän/Mä
n<
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! lucmmc i. kirias: lkttäcosca »?-

hinen cpttärcns Jacob patsiarchalie/pili i.
!heiocknhääns/ia cutzuicalckl ne sjdcn/iolca
Ipmbänns asuit. Ia Guomarin
Gan,son on pitänyt hänen häänfä.stitZl men p. z
wää suurenilon cansn. SamaUamurtocoscl.m o
siTobiasotti Raguelin sijus
msshääcia tVieraspidot/iaoUcilozsic
pelgosalatasaEuangeliumisastiso/cltaCat.» E .

lileasa owat slleel haät/cusa H3rra Christus
Eitins Marian ia opetuflastens «ansa on ollut/ ia lMm
llissliolemisens eansacaunisianutnehaclt. Ia scnlchdcn
on mss meille lualinen pitel häitä ia wieraspiloia/ia iloil/

loinen loisenocansa : MlUla euitengin nijn ma
setapallucohlulisestaia eunnialisesta/lumalan pelgosa.
laeohtulinensysmysiajuomus/iolla ruumis plsjpidc-
tlin/eij olekieltty. Sillä ninquin Syrac sano:
cosia wijna cohlulisesta juodan/nijnse ilautta m»
himisen sydämen. ?/ H.^

111. Että Wijna on näisä häisä keffen puuttu/ 3.
Ml/ope«esljtä/ettäwaickaawiost<isty on lumalalda L'

' säätlyiaasetttlU/iaoneaickillelualinen / euitengin on se!^2«'
j monen ristin ia Vastoinkäymisen alta annettu/synnin töh
den / ninquin sijnä i. Mosexen Kirias seiso: eusa luma/la »He sano Adamille: pahastikinoittu pitä maan /.

leman sinun rähdes/surun cansa pitä sinun elättä»
msn sinus/caikena stnun eliaicanas/ohdakeita vi,
t<i hänen simUle candaman/sinunpitä sysmän
nun leipäs orzashiesä/sijhen asti cuin sinä jällens
l> ,

maa/ i



'3°6 l N.
maaxi culet. Ia ioeainen tuin awioWrWMpistn
toderilsptä/eltämonda risti ia wastoinkäpmistä hänen
?äälllnstulepi.To>sinano heitä waiwa tauti ia kipu ia
lmSe nälkä/toisinanshcildäpuuttu leipä/ toisinans
win i moni leke hartast ia ahkerasti lysla / ia nouse »ar/
hain ylös ia hilian maatapane/ia eij iknnäns cahta n,
con saa. Monicahdoilla owat cangial ia tottelemattomat
lapset / luulemaloin perhe/pahat ia lijlaistt kylän miehet.
Ia euea laitti ristit ia tuscat taita ylss lUttella / euin a/
ViostastysH tapatluwat.Ninquin monen pyhäin inhimi,
sten esimercki osotta. Ia meidän esiwanhemban Adamin
ia Ewan Historia kyllä todista mitä heo»alkärs>nlet

heidän wanhin poi,
e".4» lans lsij hänen weliens Abelin euoliaxi. Abraham Pa,

triarcha on mss eandanut hänenristine/että hänen wai^
o.». ,<f. mono Saara oli eauwan hedelmäisin. Ia eosta Hagar

Saaran palckapijea synnplli Abrahamille peian/n,ust
suuri rijla Saaran ia Hagarm wälille sijtä että Hagar

«».»v. hänen ylsneatzoi.Abimelech Cuningas Geraris o«i A/
brahamin waimon Saaranhänen lygsns/ ia olisi pilä,
nyt sen hänen lyksnHns/iolleij Jumala olisi sitä estänyt.

i Cuinga palio laeob Patriarcha on kärsinyt hänen a/
e«. »9. wiostästpsäns i hän oli cowas pal»eluresa-laabanin lps

ttnä/ioeahänellepaliowääryttä teki/iamondakerta
händä petti. Jalosta hän palaisi
händä taea/ia heitti myyda Cappaletta hänen silmillens
Ollgatisa/ia olisi hänelle tehnyt wahingola/iollei Iu»s» ,s. mala olisi sitä estänyt. Costa tMm «aimonsKzhM
euoli/murhetli hän suuresti ia itki/«stahän tuli Siche,
minkaupungin lygs/olli Sichem stn maan HElla/ hä,



PSIWÄN l 3"
nm lytlärens Vijnan/ia maeais sm lansa/iofia nousi
tts suuri capina/ murha ia werenwuodalus:Slllä
hänen poilans Simeon ia tewi lsil miecalla cuoliaxi
laicki miehen puolet sijnä eaupungisa Sichemis/ynna
Hemorin ia hänen poilans Sichem / nijn ettälaeob tuli
suureen Hengen »aaran sen cautta. Hänen poicans a,».,?-,
myit heidän welims Josephin / ia sanoit ell«l mehän peto
«li hänen ylss sysnyt/ionga eautta hän tuli suurem mur-
heen ia sydämen kipuun. Ruben hänen poilans mataisi
hänen »aimons/ioea oli hänen Eitipuolens. Näitä lait-
tialaeob on kärsinyl.los me rupemme lateleman
hin Hifioriala/nijn me löydämme cuinga palio wastoin/
käymistä hän on kärsinyt hänen awiostästysänsä.
l<l hän yhtenä päiwänä mistalsi seinemen Tuhatta lam-
«asta/eolmetuhatta lameeli/wijsi sata pari härkij / wijsi
sala Asia/seitzemen poiea/ ia «lme lytärlä/ia lystin
mss itzepaisumita täyteen/nijn ettei hänesä ollut yhtäi /

kän terwettä paicka/ia wielä päälisefi häwäistijn ia pil,
lattijn hänen omalda waimoldans ia ystäwildäns.
wid Cuningas on mös kärsinyt palio wastoinkäymistä
hänen awiostastysäns/hanen omilda lapsildans ia m»il«
da. Sillähänen poilans Absalon ajoi hänen ulgos ril<,. s<«. ts.
kistäns. Ammon hänen poieans mataisi Thamarin hä,
nen Sisarens eansa/ionga Absalon lsi» sitte euoliaxi. Ia
monda muita senealdaisia esimerckiä olisi/ios aita myötä
annaist/ ia itzeeukin lsytä tyköäns mitäristiä <a «asioin-
käymistä he kärsiwät heidän a»wstässysäns. Semäh,)
den onPalaneilla ollutst tapa/että he o»at pannet yliän
ia morsiamen eteen/yhden lorintäynnä ohdackeita/ia sen
lansa heille muistuttaneet s« ristin ia Vastoinkäymisen

Q<? ij lum



N. SVNNVNTÄI DERRAN^!
cuin heidän piti kärsimän heidän aVlostajkpsano, Ia
tule smtähdcn itzeeungoiChrisielistn Inhlmisen olla kär«'
slwäisen ristin alla/ia sm hywaxi otta/milä heidän paäl,
lens tule/eikä pidä Jumalala wasian napiseman / mutla
tzämldä apua anoman ia odottaman.

4. IV. sijtä wasiauxcsia/euin meidän
HErra

pidä paneman Jumalan eleen «ostaja
cuingalhanenpila meitä auttaman/ninquin Maria on
tehnyt/ jota tahdoi että HErra Chrisius piti
laman. Multa meidän pitä andaman caicki meidän
asian Jumalan halduun/ia odottaman sen hetken Mineosca hän tahto autta meitä: Sillä hän itze parhain lietäsen ajan / costa hän tahto aulla. Caicki inhimistl owal
sencaltaisel luonasta/ ninquin Maria / että losta he tule-
wat jongun ristin ia wanvan ala/nijneijhtMieleUäns
sen alla cauwan olist / multa tahdoistt että Jumalacoh/
ta -pidaisi heitä auttaman ia sljtä heitä päästämän.!
Multa Jumala joca parhain lietä mitä me larwitzem /

eij tee Inhimistn tahdon jcilkcn / mutta hänen oman hy,
wan suofions ia lahdons jälken / ja odoAa hänen helkens
jalkin. Ia waicka hän jotakin wijwyltä/ ia se aieaon>
pukä ia Mwä meidän mielcstäm /nijn hän cuitengin tule'
maulta/ nijnquin Propheta Habacuc sano: Jos
O«3rr« wypp / niln odoca händä/ lM hän tule
wissist/ ia eil pidä wtjrvprtämän. Ia filä enämin
«mn tzän wijpp/ sitä suuremman awun «ansa hän tule/
nijnquin meille on efimercki lchä Ewanglliumisa / ett»
waicka HErra Christus eij lohta andanut wijna
rian tahdon jälkm/ mjnhän euitengin autti cosea hänen

het/



'AMikSNFS PAJUIN IMKEN. '°9
ftttttnsluil la aulti runjaajil. Mcluemml i-Mojcx,».
kiriaft/ että co/ca Joseph 01l myyty hänen omilda weliil-
dans ia tuli oriaxi Egyptin maalle/
ja wciciran eandein tähdein paudijn fangiri / ia oli sielä
suuren hetken / ia oli nmquin hän olisi ollut Jumalalda
unhotettu : Mutta cuitengin Jumala tuli wijmein
autti hänen sijta ulgos/ ia ylsscorgotti hänen nijn että
hän tuli ia Herrari Egyptin maalla. Nijn se
mss lapaltui Israelin wäen cansa /eosca he olit Egyptin
»siudesa olleet/ ia olit nijnqmn he lumaldaperäti olistt
pois unhotetut/ nijn Jumala lullia autti heitä sljläul/
gos/ ia johdatti heitä wäkewan käden cansa läpitzen pu,
naisen meren / sijheen lualluun Canaan mahaan. Sa,
mallamuoto cosca he olit Babylonian fangiuxes Seitze/
menkymmendä wuotta / olit he mo's inhimisten mielestä/
ninquin he olisit olleet lumalalda unhotetut / multa lu,
mla cuitengin tuli ia autti heitä -.»«»»ls.sca hänen tahtons ia aieane oli. Näinen esimerckein
japitämeidän lohduttaman meitclmrisiinalla/ia odotta/
mn sita httke cosca Jumala tahto meitä aulta.

Tomen Osa.
ÄsH toisesi» osasa me saame euulla / sijtH

merklliscsiä tunnustähdesiä/cuin
Christus on tchnyt näisä häissä / jongaEuan,

gclljlameillc ed.siuotta?leliäsa cappalesa. «»<^«.
l. On näistä wälieappaleista jollaHErra Chri/ ""

sillö on täsä pitadlipt: H/^»».
Ia oli siznä cuust tlwlfiä wesi astiata^^7



panduna Wdasten puhdtftoxen tähden/ ia tu-
tin weti caxi ele colme mitta.

Näillä sanoilla Euangtlista lietä anda / ellä HEr,
ra Christus on läsä lunuustahdesä tahtonutpilä «csi,
astiat/ jotta Juuliat pidit heidän huonesans. SilK
iain jälkenpiti luuttat usein heilänopesemän/eosca he

1.<e.,.55. yhdyit johongun saastaisuteen / ninquin ;.ia4.Mo,
"*"''"' sefen tiriasa seiso kirioitettu/ia ilman sits puhdisiosta «in

Jumala oli laissa kastenyt/ olihellläitze moninaiselpe,
stmiset/ heidän Isädene säädyn jälki»/että he pesit ka>
lene ia jaltans ennen tuin he malle menit / ia llmlit tele,
wäns sen «ansa Jumalalle erinomaisen palweluxen / la
luit silä wasian suurexi synni/n / joshe ssit peftmällsmil»

/ ninquin HErra Chnstus heille soimaisi /ia
sentähden he owat pitäneet näitä kiwisiä wchasiioita/
senpäälle elei heidän pitänyt aina menemän ulgos wcdm
perään. Ia owat nämätkiwiastiat olleet melkiän suu,
ret/ nijn että lukin on «vetänyt casi eli eolme mitta. Gr«e«
<an lextisä seiso se ollut yxi mitta.
Mutta cuinga suuri se on ollut eij eaicki yhdellä muolo
kirioita.Nijn Cuitengin laitan jollakin muoto ymmärtä/
että jotainen wesiasiia on wetänyt puoli aami/ nijn ellä
ne euusi kiwistä wesiastiala owat wlläneel liki eolme
aanua.

,1. Il< OnHEtsanChrisiuxenkästysiä.

wedellä /ia he täytit ne / la hän sanoi heille:
pangattenytt sisälle / ta wletätte edestäy-
wälle/iahewelt.

Näissä



Näissä sanoisa Euangelistacahtaiaiftt asiat
pane.

i. HErran Chrisiuren sanan wäkewybestä ib. '

on eahlalainen/ensisiä hän kaste täyttä wcoellä ne MH
klwistti wesiastiata/ Ma se wesi ioea oli nijsä ennen ollut/
oli io eulunut moninaisen pesemisen ia wirultamisen caui,
la l Sitällkin kaste hän panna sisälle / ia wieda cdestäy,
wälle. Lämä näky olewan Inhimisten mielen jällen san<
gen eamala ia outo että HErra Chrisius käste täyttä ne
wlsiasiiat wedcllä/sillä Mana oli »alittanut hänen ede>
Ms/ellei heillä ollutWijna. Multa HHn käste eaata
Vlttä sisälle/ia sen eansa täyllä ne euusi kiwista wesiastia/la/luin hän olisi tahtonut hääwäen wedellä juotta/ että
he olit ennenWijna juonet ia sen lopettaneet/ nijn heidän
»ylt piti tuoman weltä sen «desiä. Multa meidän HEr,
,a Chrisius lahdoi sen e ,sa oftlta hänen Jumalisen
lväkmsia woimans/ia muutti lämän saman weoen/iol-
la Vesiastiat olit täytelyl/wiinaxi/ia sentähden hän mss
Mpanna sisälle ia «viedä edestäywälle/ ioea parhain
laisi lUla ia maisia/ ia eroilla Wijnan »edestä.

2. On palwelioitten cuuliaisudtsta/jolealegilHm.. 2'
.

m Chrifiuxen kästyn jälkin / ia seurailit Marian neu,
»o, Sillähän oli sanonut heille / että heidän piti leke,
«<ln mitähän heidänkäste/eij palwelial läsä kysy neulvo
heidän omalle järjellens/mutta legil sen «uin Chrisius
HM» kästi/ia annoit hänellen sen lUnnian/ellH hän oli
»ijsambi euin he olit. Ia itze hän parhain liesi/mitä hönllli.

ll l. On edest<ly»<ln lodistefest ia «unnustoxefi: l! l.
'

Mi-l "" '



z cs'"'",>i ss H hän on sanonut ia todistanut tästä Wijnasta/lotiaz
/<, el»l. <' Erra Chrisius oli wed.sia tehnyt;

Mutta cuin edeskäypä maifii sitä wisna
ica oli wesi ollut / elkä tiennyt cufta se tuli
>Mtta palweliat tiesit iotca sen wedenam,

.munstt/cutzul se edeskäypä yliän/ia sanoi hä,
nelle: hywäWijna/
ia cuin he luopumat/sitte sitä huonombata/
sinä stnhywänWWankätkit tähän asti.

Tämä edeskäypä cosea hän tämän wijnan maisii/
ionga HErra Chrisius oli wedesiä tehnyt/rupeisi ylisiä/
män sitä/ia todisti että se oli yxi erinomainen hywä Wij,
na/ sanoden yliän tygs: sinä hpwän Wijnan kätkit tcl,
hän asti: sillä eij hän lienyt custa sen piti tulleen/mulla
luuli yliän kätkeneen sen wijmeM/ia waicka fijnä paicka,
lunnasa eusa Caana oli/<aswoi hywä ia eallisia Wijna/
euitengin se edeskäypä tunsi että se Wijna t»n HErra
Christus oli »edestä muuttanut/oli palio parambi /sillä
han eutzui sen hywäri sen suchteen tuin se Wjna oli / !o«
näisä häisä ennm oli juom. Ia näin tältämueto tämä
suuri ia mcrkilinen lunnusiähli on ilmoiteltu edessäywän
la>tta/wta sen Wjnan ensistämalWa tunsi hywän
ia eallixi Wijna/i. Mutta palweliat iotca wedtlla olit
täyttänyt ne kiwiastiat/ia weit edejkäywälle/luulit weltä
landaVans edeskäywMe/tikä tittäneet/eltä se HErran
Christien woiman lautta oli mnutettu wijnaxi: Waan
chljläypä essca hän maisii sen/mjn hän tunsi ia ledisti/tt»
tti se ollut west / mutta yxi lusnolinen hywä wijna.
Min wäkewä on meidän HErra Chrisius/ettahan

täitä



latta muutta luonolisen w.den yhdexl ,a calii-
xi W jnaxi. Mutta että moni«aht»at Jumalattomat
lahlowat wahwista juopUMllsta/nainm edestäywän sa,
nain lansa/ioea sanoi: locamen andapi hy-,
ttxi UAjna/ia cuil, he iuopuwac / s»tte M huo,
nombata/memwät he sljnä wäa« in:Slllä eiz hän sano
liut/ttta he ollt juoxisa/mutta puhu sijlck lawasta cuin m<
hlMiMeon/iotta cnfistä andawathpwtlWljna/ ia llttt
nöprembatä /cosla he juopumat.

IV
IV. Hn stjtä sypsiä / mingälähden HErra Chr»>fius on tehnyt tämän lunnusiäbden.
Tämäon se ensimäinen tunnustähti lon-

tekiKaanas Galileasa/ ia llmoitttj
hänen cunnians / ia opetustapftt uscoit hänenMlens.

Naisä sanoisa meille colminaisel asiat edespannan.
i. On e«ä tämä tunnustähti on ollut se ens»mäinen/min HErra Chrisius teki fitte cuin hän jälken hänen ca-

stcens oli astunut hänen saarna wirlaans. Ia eij yhtä/
k<ln ullonaisia tunnustähti ole ennen tehnyt.

2. Että hän osolti hänen cunnians tämän tunnu,
siahden cansa / ia anda tietä / ettei hän ollut jocupalias
inhiminen. Mutta että hän mösoli totinen Jumala / ia
ulgosluattu Msssias / jonga hallusa owal laitti lappa,
let/ taiwasa ia maasa/ ia taita tehdä mitä hän tahto/ninquin hän mss läfä osotta sen saman hänen Jumali-sen woimans/tämän tunnustähden lansa/että hän woi
ia taita muulta luonon.

Rr 3.Et«'



F/,H«<i« z. Etla hänen opetustapsens useoil hänen päal/
/- «'""- lens: Sillä losea henäjit tämän swren ia ihmelisen mer,

' km luin heidän Mestarins HErra Christus tasa teki /
ymmärsit he sijtä elts hän oli mämbi cuin ioeu palias in,
himinm/ia oli seulgofiualtu Messias/ioea piti tuleman

5««,«»,. mailman/iofta eaicti prophetat olit ennustaneet / ia sm/
tähden useoit hänen päällms.

I Gpeturet toisesta Osasia.
l. humala tahto <a taita

caickia nijtä iotca hänen päällms useat-
/>/</. 5«. ,tze on luannt sanoden: Auxihuuda minua tuscan ai,

seiso; DKrra on caickein nisnnen tpksnä/ iotca
händä auxenshuutawat/caickein ntjnnen iotca
händcktorudesaauxihuutalpat.T)lesla teke mi/
tck ne Jumaliset anowat. Esimercki sm päälle on
meille täsä Cuangeliumisa/että eojea Maria rueoili
HErra Chrisiufia ia walitti/ette,heille ollut wijna / niin
hän autti heitä / ia waicka hän eij eohta Marian tahdon
jälkm autlanul/nijn luilengin hän autti heitä eosea hä,
nm hetkens tuli. Nijn hän wielä nytl autta laickia iolla
hänen päällms ufeowat / ia häntlda apua loiwowat. Ia
eofta risii ia lusea eailkeln suurin on/ silloin hän tule awm»

hän teki Issallin wäen cansa/losea he olit
Egyptin oriudesa/ ia heidän tuscans ,a ahdifioxms oli
laittein suurin/nijn Jumala tuli/ia autti heila sieldä ul/
gos.la taas sille eofta he tulit Punaisen meren lpge/u»!

Vha.l



Marao hellä ajoi taea/ hänen solawakens eansa/ia eij
heille muuta edesseisonul/euin euolema/eikä saanet cuhun-
gan paeta/sillä meri oli heidän edesäns/ia wuoreleahden
vuolen/silloin Jumala tuli ia autti heitä »iholisen käsi/
stä/ia weij heitä wäkewän käden eansa / punaisen meren
lllpitze.SenlHhden lösta tus<a ia hälä tule meidän pääl-
lem/eij pidä meidän nijn suuresta pelkämän/eikä meitäm
ylonandaman/mutta huutaman HErran tygs / ia hä/
nen päällens usealdaman/ia pilä odottamanftn hetken ia
ajan iälkin cuin hän tahto meitä aulla/ia eosca hänen het«
kens lule/nijnhän tahto aulta meitä.Erinomaiftsta pilä
ne iolea owat awiosiäsipsä/lohduttaman heilans sen
eansa/eoseaksyhys/taicka ioeu muu risti heidän päällens
lule/ia tietämän että Jumala tahto mso heitä aulta.

2
11. Opeme/euinga ihmelinen Jumala on hänen /)«««,«..

lsiseno/iateke usein wastahaloisesta edestakaisin ,/:

sten mielestä. Wnquin meille täsä on esimercki / että
nelisä häisä Caanas Galileasapuutui Wijna / ia Maria
sen Mcwalilti HErran Christuxen edesä/ sillä toiwolla
että hänen piti saattaman sijhen Wijna hänen woimans
lautta. hänkäjki wetläcanda sisälle/ia täyttä ne
luusi kiwistä wesiasiiata »edellä/ ia panna sisälle/ioea oli
y)ci eamala ia wasiahaloinen asia/caickein mielestä. stijn
että he olisit taitaneet aiatella / mitä hän sen weden eansa
tahto tehdä:Tahl»lo hän meitä medellä juolla/iottawij«
na olemme ennen juoneet. Mutta hän sen saman weden
muutti wijnaxi.Nijn möe setapatui Jacob Palriarchan
eansa. Jumala ottluanul että hänen wanhembi
Esau piti händäpalveleman. Mutta sekäwlwasiaha/

Rl ij coistt



l "<5 11. SV NNV N TAJ AeSZ(A?s'
coWa hänen lansans. hän pelgon tähden paksni
Esaun edestä Mesopotamian/ ia siellä oli monda wuolta!
oriudesa/ennen euin hän luli jällens Canaan maaalle/ia
kärsi monda tusca ia waiwa.Mulla Esau sillä wälillä o<
li hywillä päiwillä ia cuitengin luli Jumalan lupaus
wijmcin täytelyxi. Samalmuoto mss st tapalui hänen
poitans Josephin cansa/että «osta Jumala lahdoi händä

. lehdä hänen Herrani ia ruchtinaxi Egyp<
tiu maalle/ nijn hän ensistä tuli ristin ia Vastoinkäymisen

6". ,7. alla.Hän myytin pois hänen omilda welijldäns/ ia tuli
Egyptin maalle/ia sieUä walhen ia wäärän candeen laul,
la heileltijn tornijn/cusa hän oli suuren aita. Multa lu-

j mala autti hänen sijtä ulgos / iaylsscorgotti hämnruh/
tinani Egypim maatunnasa/nijn että hän oli likin Cu<

«--^.«. ningasta.Mosexen cansa se mss nijn käwi/ ettäcosea lu/
mala tahdoi händä corgolla / ia tehdä päämiehexi yliHe
Israelin eansan/nijn hän ennen kärsi Vastoinkäymisiä
palio. Sillä CuningM Pharao seisoi hänen hengcns
iäiken / nijn ellä hän pakeni Mldianin maaeundan / ia
cM. siellä eauwan lambaila. Bawid Cuningas kär-
si monda risti ia Vastoinkäymisiä ennen euin hän luli
Cnwngari. Daniel Propheta heileltijn jalopeuran
luslan ennen cuin hän ploslorsoteltin. Minlhmeli/
nen on Il!M >la hänen tölsans. Pila meidän mös sen
täsä tietämän/että HErra olis kyllä laita-
nul tehdä wijnan tphiastä ilman wedelä: Nmquin
hän Mös loi mailman tyhiästä- Multa eij hän tah)
lonut sitä tehdä liman wälieappattlla. Ia sentähden
käi?i häii täyltä wedcliä wlsiastiat / ia sen muutti wijna/
xi. Ninquin hän mös teki Moin / cosca hän ruocki ne»

llä



liä"tuhlllta miestä wijdella otzraiftlla leiwäUä / ia lah-
della calalla. Öän olis kyllä woinut heitä ruockia ilman
näitä leiwilä ia ealoila/MUttaeij hän tahtonut sttä teh-
dä ilman naita walieappalelta. Nijn hän wicla nyt aina
leke wälitappalitten cautla. Eijsenlähden että hän on
näihin sidottu: Multa että hänen hywä tahtone ia suo-
sions nijn on.

111. Opeme tästä ihmeliftsiä ia suuresta tunnu/ 3.
stähdestä/ionga HErra Chrisius on täsä tehnyt/
hän on se totinen Messias Jumalan poica/ jollaon laic/
li wäti ia woima laiwasa ia maasa / ia teke mitä hän vei,

lo / jongahän täsä julkisesta osotta / näisä häiss Caanao
Golileasa/ eufa hänlllonolisenwldenmwlliyhdefiluo<
noliseri wljna)li / ia eij vMttaisexi / mutta hywäxi ia su,
loiseri wljna)li/jola ylitzekäypi Inhimisien järien ia aja,
loxen. Ia kaikille luondotappaleille onmahdotoinjälf
tm tehdä. Ia tiinquln Euangelista sano: iLttä hän
on osottanut sen cansa hänen cunmansa/ että eaicki
piti näkemän ia tietämän että hän oli Jumalanpoiea/se
lolinen Messias / ia on hän se oikia opettaja joea opetta
Jumalan tien lotudcsa. Ninquin P. Johannes sano;
Mmä owat kirioitetut senpäälle/ että te uscoi, /«^».»«.

sitte että lesus Chnstus oN Jumalan ppica / ia
että te elämän saatta uscon cautta hänen nime/
ens. Ninquin mos HErran Christurm opetusiapfte
uscoit hänen päällens / eosea he tämän suuren tunnustäh,
dm näjit/ jonga meidän HErra Chrisius teki. Sen-
lahden mo's tästä lunnustähdesiä saarnata» nyt Mlidsn
cdescim/ että meidän möspilä useoman hänen päällens
ia tietämän sen että hänesä ainoaft / suso laicki meidän

Rr ns au»
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aulwudem
stähtiä «mn HErra sn tehnyt / ia meidän edesam saar,
natan/ lij «vastan ota / eikä useo hänen paallens / nijn
se sama jarnaia sanapitä wijmeisnäpHltväna oleman hll,

ylsncatso/ia eis oca minun sanani/hänelle on
sejoca hänen duowltze. Se ftna jonf

gaminäpuhunut olen/pitä hänen
duomit)eman wtjmeisnck

päiwänck,

Euaw



PHIWÄN IZt^len.

tap.WatMuss. Lugus.

GOca lesus alasiult
wuorelda / seuraisi Sändäpa-
lioCansaiaLatzo/ pxiGpi-
talinen mies edeskäwi/cumarsi
Oändä/iasanoi/OSnajos

sinä tahdot/nijn sinä woit minun puhdista.
Vlijn ojensi lesus kätens / ta rupejstHä-
neen/ sanoden. Minä tahdon ole puhdas:
Ua cohta hänpuhdistui Gpitalista. Fa sa-
noi lesus hänelle / catzo ettet sinä kelleckän
sano/Wutta mene ia näptä itzes papeille/
ia uffra sinun lahias / jonzaMoses käjkenpt

heille todistoxeK
Wutta!

3>Z



III.SVNNVNTAI HLRÄAN"
Mutta Zesus sisälle

pernaumin/tuli pxi pämies hänen tpgsnsru-
coeli Sändä / sanoden' OErra minun pal-
iwelianj sairasta cotona Dalmattuna/iaco-
van waiwatan. Ia Sanoi lesus hänelle/
minä tahdon tulla ia parata hänen. YHn
wastaist pämies / ia sanoi / SErra /en ole
minä mahdolinett että sinä tulet minun L.at'
töni ala / waan sano pxi sana/ ja nijn minun
palvelian parane. Sillä minä mss olen in-
himinen toisen wallan alla / ia minulla on
Sotamiehiä minun allani. Ia sanon tällä/
mene ia hän mene. Ia toiselle tule/ia hän
tulepi.la minunpalweliallen / tege tämä jg
hän teke. tz>sca lesus tämän cuult/ihmet>
teli hän ia sanoi heille en tosin minä oie lopn-
nyt Israelis sencaltaista usco. Mutta minä
sanon teille/ että monoa owat tulewaiset iöä»
stä ia Lännestä/ ja Abrahamin/ Isakin/
iala'cobin cansapitä taiwanwaldacunnaft
istuman. Mutta waloamnnan lapset Sei-
tetän sijhenÄrimmäisen pimeyteen / Siellä
petä oleman itcu ia Sammastenkiristss. Ia
lesus sanoi pämiehelle / mene ia niMujn
"'

sinä
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M uscot/mjn stnun tapattuson. Ja sillsFetkellä parani hänen palwelians,
Cwangeliumisg on mejllecaxl^°^.««

MWD H'sioriata/ jotta owat tapattunn cobta sen "'pitkän saaman jalken/euin HErra Christueon pitänyt wuorella.Ensimäinen on yhdestä
Spilalisefta miehestä / ionga Chnstus puh>

disti yhden palian sanan cansa/Sanoden: Ole puhdas.
Se loinen on yhden SodanPämichen palweliasta / joea
oli Halwattu : longa HErra Christus mös paransi
ia terwexl teki hänen woimalisen sanansa cansa. Jaonnäinen molemillein tunnustähden tansa osotlanut hänenJumalisen wäkens iawoimans/iawahwistanuthänensaarnans/ionga hänpiti wuorella. layhtensopi tämä
Euangeliumi sen Ensimäisen ia toisen Myn cansa/joea
opelta että meidän pilck Jumalan päälle luottaman ia
lurwaman ia häneldä apua anoman. Ia mös sen loi,sm ia Colmannen Vston Cappalen cansa, Sentähdenellä täsä wlgoemalalan HErran Chrisiuxen versona ia
hänen wittans.

Tämä Euangeliumi jaetan cahlen Hsan.I, On tästä Spitalisesta miehestä ia hänen vlchdi-sto)cesians.
li. On sijtä Sodan pämichen palweliasta ia stnparandamisesta.

Gnsimämen Osa.
pallo cuin tähän Ensimäisen oftn^«"zMH tule / edesmotla P. MallhXus tämän w<jden7/«,""'

Cappalen tansa. „e«,.

Onsistä



l 322 lII.GVNNVNTAI
I. 1. Hnsijtäaiastacoscajeontapattunul.

z meni alas wuoreida ia seu<
' raP tzändä palio cansa.l Näissä sanoissa meille on cahtalaisel asiat.

i. Ön sijtä aiastacosea tämä on lapattunut /m,
Mlttäin/cohta sm pitkän saman Mm/ luin Herra Chrio
stus oli pitänyt wuorella/eosta hän meni alas wuerelda
matcustaman Capernaumin päin. Hämä sarna seiso Ki/
rioileltu P.MalthXuren tnksnä wijdennes/cwdennes
ia seitzemennes «lugusa/lllsa hän tietäanda / mitä hän on
siellä sarnanut/nimittäin/laista ia lain oikeasta ymmär/
rpxestä / ia wlgosioimituxesta / wasian Phariseusten ia
Kisianoppenulle wäärä oppia/iolca wäärin wlgo,
stoimilit. mss opettanut sijlä oikeasta Wanhursscaudesta/iocaylitze käipi Pharisensim wanhurseaudln/
ia sano P. Matlh. että HErra Christus on nijn wäke«
wäsiä sarnannut/että cansa ioca sen lwli hämmästyi
nm oppins ylitze/Ma hän sarnaisi woimalisesta/ialij
ninquin Kirianoppenet.

2. Tästä cansasta/ioca händä on seuranul alas
wuorelda/iaewllul hänen saarnans ia oppine on heidänsydämisäns nijn woimaliftfia waicullanut/eltä he owal
saanet suuren Himon ia halun händä euulla/ia waicka sesaarna oli pitkä ia ikäwä/ia olisit suonet että hän olisi wie»
lä pidemältä saarnannut. Ia sentähM he seuraisit Händel
»vuorella alas suuressa ioucosa senpäälle että htt wielä
enämin saisit cuullahänen sarnansa/ia suloista oppiansa.

11.11. Tästä Spilalisesia miehestä.
V'3«. lacatzoyxi Spttalinen mlesedestäwi.

j P.<lutas Klsioilta/eltä tämä mies on ollut täy-
—



Nlins Spitalita.Tasiä Spitali taudista ia sen luonosta/
l32leanus ia muut awalpallo Kirioitlanct/euinga saa,
siainen ia myrkvlinm se on / ia coco inhimisenruumin li>
han ia weren ia eaicki jäsenet turmele/nijn ettei hänessä ole
phtclkan paicka lerwettä. Mutta me senpäälle en tarwitze.
pallo todistoria. Sillä(sen pahembi) me näemme itze
silmäin tansa/nijstäSpitalisista/euin meidän seasam o,
wat/cuinga heidäncaswons on ylsseohistunul/nenä sisäl-
lä waionnut/ ääni langennut ia loco heidän/ruumins on
turmellu. Ia on nijn mprkplinen/ että se muita saasiulta
tansans.Senlahden on Jumalakästyn andanut Mose/ '?.

M laissa/että ne iotca'sijnä Spitali taudisa owat/piti
erinans asuman muista inhimisisiä: Senpäälle ettei he
muita saastuttaisi heidän cansans.Mulla että tämäSpi-
talinen mies on tullut silloin HErran Chrisiuren eteen/
Costa hän wuorelda alasiuli/on lapatlunut ilman epäele-
mätä Jumalan edestatzomisesia/senpäälle/ että
la Chrlsiurella olisi «la tchda lqnnusiähtiä / tämän can-san nahden/ioeahänen saarnans/ionga hän oli pitänyt
.»vuorella: Ia sentähden Euangelisiasano: Catzo. Culn
hän tahdoisi sano: Merkitze ia ota waari/ luinga Juma-
la laitti/että eämäSpitalinen mies on tullut HErran
Christuren tygs/eosca hän iälken saarnan wuorelda alas,
tuli / stnpaälle että tämä cansa piti näkemän HErran
Chrisiuren tunnusiähdk/ia sen caulla wahwistaman hei/
dan ustons hänen paallens. Ia tahto Euangelisia ylss/
hlräliä meitä iacaictia/lotla, tämän Historian lukewat
eli cuulewal/että he wisusti waarin otaisit ia aiattilisit
Jumalan suuria ia ihmelisiä lsitä«

111. On tämänSpltalisen miehen rlllourcsia< I 11.
Ss ij Ru^«/.,««/«^-/



Rucoeli händHia sanoi/ HCrra/ iossi-nä tKhdot/nijnfinäwott autta minua.
P. MareutzKirioitla/ninquinmss Gretan ty/

lis seiso: Että hän langeisi polwillens elttn.P.'!<lue«s sano: Että cosca hän näki lesuM/ langeisi hän
lmahan laswoiUens ia rucoeli hända:Min tämä köyh»!'mies on nöoryltänytt hänens/ meidän HErran Chtt,!
stuxen edesä.Mullatusta lama Spitalinen mies on sen
uslallurensaanut/HErranChrisiuxen päälle/että hcln
pakeni hänen tygsns ia hänelda apua anoi/hän oli cwllul'sen hpwcln Sanoman euin häneKä ulgostäwi / että hän
on tehnyt Sairaita terweri /ia monda parandanut / ol< lmss ilman epäclemätä euullut sijlä suuresta lunnustah,!
desiä cuin hän oii tehnyt CaanasGalileasa ia siellä muut»l
tanul wedhen Wijnaxi/ia sijlä hän on saanut sen uscal/
lulen/että hän nijn rohkiasii meni hänen lpgönsä/häneldä
apua anoman. Ia nijn patio cuin hänen»«louMs tule/
osotta hän hänen ufeone sijnä / että hän usco HErran
Christuxen woiwan ia taitawan handä puhdista / ia sen/
tähdm sano: TDLrmios sinä tahdot/woit sinua
mmua autta. Ia anda hänen asians hänen haltuns/
iocaparhmn tksi hänen tarpens. hän olisilah/
tsnut sano: HErra minä uscon ia lunnusian/cttä sinulla
on wäki ia woima autta caictia/ia' leget mitä sinä
dot/woit mss mmua puhdista tästä taudista. Mutta los
ft on minulle larpelinen/silä en minä talda lietä,sinä Hel»
ra sen parhain tiedät. Smtähden Mlnä annan tämän a/
sian sinun hallus/cllä sinä teget minun canfani sinun hy«
wän cahdos ia suosios jälken. Ia ios se on m nulle Hy/
Gäxi ia tarpcxi/nijn sinä puhdistat minun. Jämä rucous

I^«c./«

VN o!?
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lyhykäinen/mutta cmtengin oikea ia tapnäns

nsco. ,

IV. On tämän Spitallsen miehen puhdistoxen '

muodosta- >!,«„e

Äljn olensi lesus kätens /<arupeis HH -

nen sanoden/minä tahdon olepuhdas/ia coh-
ta hän puhdistui Spitslista.

'

NäiW sanoissa Euangelistatahtalaiset asiat edes,
pane.

1. Ne wlililappalel ioinenga cautta HErra Chri.
sius on puhdistanut tämän Spilaliscn miehen. Ensimäin
nen Wälilappale on hänen pyhä kälens- Siltä lesus
oienfi kätens (sano Euangelista ) ia wpeisi häneen:
Eijsentähden ettei hän olisi taitanut händä puhdista
man silä/ninquin hän puhdisti ne kymmenen Spilalista
miestä: Mutta hänen hnwä tahtone ia suosiono on nijn
ollut / ia osoita sm eansa/ että hänen pyhät kätensä owat
»oimalisil puhdistaman ia parandaman sairaita. Anda
Vössenlansatietä/cttähän on HErra """"°

stn seiso/ettei yxikän pitänyt
sentahden

eij hcln ollut sen lain alla anneltu. Toinen wälilappale
on hänen pyhä ftnans. Minä tahdon ol? puhdas joilla
sanoilla HErra Ehnstus ilmoitti. Ensistä hänen hy-
wclntahdons/etlähän on walmis laisia auttaman/ia
eij ketäränhyliäioca hänen lygsns tule iahäneldäapu
ano. Sitälikin hänen sanans wäen ia woiman / että
mitähän sano se pitä mpalluman. Ninqnin Psalmisa
seiso l Jos hän sano. nijn se rapattu / kä> '3-
lte/IH, se on cehfp.

Ss «y ».On



HENNAA
«/ea«, 2. On nainen Wältlappalten WallvloMa^

Kohta hän puhdistui.
Se on:Spitali tauti on lohta poies paennut häne,

stä/ ia hän tuli täydelisestä terwexi ia PuHlaxi hänen tau,
disians. Jaon läsä täytetty st cuin Salomon sanowij,

5-,.,i. , saudhen kiriasa. Eikä xttit/eikäplastaric heitä teh,
nyt rerwexi/ Lautta sinun sanas Herm/joca caic,
ki terwexi teke. Nain woimalinen on HErra Chrisius
hänen sanasansa/ että hän sen «aulla taudit puhdista ia
eijole itänänsnijn suurta ia rastasta tautia/ eikä nijn
suurta lusta ia waiwa/ ellei hän taida aulla.

'V. V. On HErran Chrisiuxen kästyfiä / jocaon
Manut sen Spitalistn puhdistosta/ia on Cahtalainm."'

i.
iz laman.

sanoilesushänelle/catzo/ettet sWkelleckän sano.
Ia osoltasen tansa/ettei hän etzi Oman Cumiim!

lälken/ninquin inhimisettckewät/ jotta owat luonne
sia senlallaistt. Että jos he jotakin hywä tekewat/mjn
hetahdoisit että eaicki pidäisi sen tielämen ia heitaktt,
staman ia ylistämän sentähden: Ia nmquinphariseullt
owal tehnet/ ia sentähden HErra Christuo kielda jllck
kelleckän sanomasta enen euin he owat papeille» osottanltheitäns jalken.

2. 2.. On sijtä mitä hänen pitä tekemän.
Mutta mene ta oftta ftnusPapeilleia

uff-
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lMasinunlahiasionga Moses on tMenytt
heille todiftoxexi.

Zässä HErra Chrisius Cahtalaisen kästyy hä,
nelle Anda. Enstsiä että hänen pila osottaman hanms,
papeille. Eij sentähden/ että hänen piti sen lautta puhlaxi
,a terwe)ll tuleman/ Silla hän oli io ennen täydelisesiä
lcwe ia puhdas. Mutta senlähden että papit piti
todistaman/ sen että hän oli lerwexi tehty ia puhdisteltu
Spilali taudista. Sillä Papit wanhasa lestamentisä
Mosexen iain jätkin / piti oleman ninquin duomaril yli,
W Spilali taudin/ ia sijtäHuomitzeman.
sijlä. 3. Mosexen kirias seiso tirioitettu.

2. Että hänen pitä ufframan hänen lahians: ionga
Moses oli käl?enyt andaman papeille sen cuin heille,«"«, <»

oli laissa säätty anda/heidänelaloMns/ ia Jumalan
valweluxen ylsspitämisexi. Mutta se cuin HErra
CHMus täsä sano/että hänen piti ufframanheille todi-
steli tahto hän sen eansa welä papit hänen luondons/
tttä heiden piti sijtä lunnustahdesta/ionga hän oli tehnyt/
tämän Spilalisen miehen Cansa/ tietämän että Messias
oli tullut Majlman ia että hän/joea oli puhdistanut sen
Spltalisen/oli se sama Messias /ia sentädenpitä sepuh-
lWos oleman yhdexi todisioxcp heidän ylinens / Että
Messias io oli tullut/ ia he eij taidaisi estettä wetä ellei
he hänestä miläkän ole tuullet eikä tietänet. Sillä Esa/ e/z.„i
ias oli ennustanut. Että Cosea Messias mailman tuli /
piti hänen puhdistaman Spitalisel / Ia mwt taudit pa-
andaman.

Ope-
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":«". Opemxet ensimmststä Ojasta.
l. inhimlsen wiheliäijydests/

"""",

Pilä kärstman/nijn Cauwan luin he täsä elewal. Iz«vaicka eij caicki ole Spitali taudissa / ninquin lamako>
HH mies on ollut/ionga edestä meidän tule kijttä Jumala»
ta Caickiwaldiasta/ nijn luitengin o»at he monen muun
ristin ia luscan alla annetut synnin tädhen/josta ne laicki
wlgoswuotaval ninquin yhdestä lähtestä. Silla nin<!
quin synnin lautta on euolema tullut mailman. Mjn

H«»,. f. mss ynnä cuoleman tansa owat taickinaisel lustal ia wa/
, sioinkaymiftt / synnin lähden inhimifen päälle tullut.
< Multa jollei syndi olisi ollut: OCuinga onneliset ia au,

tual he olisitEij olisi yhtäkan tautia /ristiä/ murhetta
ia Vastoinkäymisiä ollut / eikä läy,
delinm terweys ilo ia riemu / ia ilman cuolemala olisit
tästä elämästä Otetut ijancaickisen elaman / ninquin
Enoch ia eij Waiwoin perifyndi nijtä saata
malian.Mlltta mss ne syNnit/euin me iye legemme joca/
päiwä / jonga tähden meidän päällem tulewal Caicki/

0<«,.««.'. naiset rangmstoxet. Ninquin seiso Kirioittttu 5. Mo^
ftxe meille on monda <lmercki/Cuingalum^
la onrangaisnut synnit /M Spitali taudilla että mull>
la rangaisiurilla. Mirian Mosexcn Sisaren/ ran/

n««.,,. gaisi Jumala Spitali taudin Cansa/Sentädm että ha«
napisi Jumalala ia Mosesta «vastan. Ia WaZ Cu/
nlngas/ rangaistin Spitali taudm ta- la. i^emähden

—
—.

„ ,

että



eitä hän wastan hänen wireans/ mem templljn^^'^'
saVUttamäHltarille.Nijn mSs <HelM.Ellseuxen palwe,
lia rangaistin Spitali taudin «msa. Sentähden että hän -

Mi Naeman lygs/otti häneldä stkä hMala etlä waat»
teitä ilmanEliseuxen tahdsla/ia kätki neTSenlätzden
meidän wälllämän la karttama lpndi/ninqmn phtä mpd
kylistä ia watzingolisiaCappallelta/lola saalla lnhimijen
Jumalan wihaan ia caickinaiseenrangaiMem/ ia w»p
mun ijanlaickiseen tadolUMik

N. Opeme/tuinga Jumalaeaicki ristit lustat ia
waiwat taita kätä hywäxi / nijn että tze tultwat hänen
CunniaMs ia inhimistm hywäli. Ninquin meille on est,
mercki täsll Euangeliumisa/ euinga Jumala on käändä^"/"''"nyttämän Spitalistn miehen taudin hänen mnniaxelio:
Sillä cosca hän puhdisti hänen sijtä taudista laman can< ««»

fan nähden/ioea händä ofotti hänen lumali/
senwoimans/stneansa/nijneaitki io«a stn nägit/tutisie
hänen olewan sen totisen Messiaxen iaustoit hänen pääl,
lms. Nijn mss st tapattui sen sokian miehen <anja/iosia
P. JohannesKinoilla joeaoli fokiana syndynyl / ionga
mss HErra Chrisius paransi. Että Jumalakäänsi
hänen risiins ia waiwane hänen <unniaxens: Ninquin
HErra Christus ftn itze todista. Sillaessta opetufiap-
setkysyil hänelle/<uea oli syndiä tehnyt/hän eli hänen
wanhemans/nijn hän wasiaisiia sanoi:<3rrck eikä HA/
eikä hänen wanhemans syndi tchnet. Multa että
Jumalan lys ia leeopidälsi hänen päällens ilmestymän:
Samalmupto mss st lavattui eansa/että co -

'

fta hän sairasti Bethamasa/ ia hänen Sisarens Msris
«5t ia!
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ia Maicttha lähetit leMm ipgo/sanomalltä hän oli s<zi>
ras/lMoi hän ellei se tauti ollut cuoleMaxi. Mutta
Malan cunmafi/ktla Jumala stjt»piti lunnioitelu)lj
tcman: hinguinMos se tapattni/eMlösea hän oli ylsft
herälMnyt hänen tuolluiM/ nijn monoa useoit hänm

. paalliNs/ivtta fen nägit/Mäin Jumala wielä nyklait<
meidänristin ia tUscam käätä hänen tUKiaxens/ia Meidän

Meidän nijn palio hclnl/
Msstyä ta suuresta peliäsiyä/tosca iocu risti meidän paal,
lem luie/ MuttH oleman kurstwäifet/ ia tsiwoman lu/
malalda apna/iota sen taita kaälä»

3.111. miehestä yhden'
sulouren muodon/luinga ia millä muow w.idäil

ckm PUa rutoelemon. Ensisia lUle meidän liela/ette. tt!> ld"N
pidä luottaman jongvn luondocappÄlcn xMlle «eiia hc.l/
datuftasaia hadssä apua «> SMan°° humalan
päälle luoltaman « händä rucoeleftian: HFnH555«1. itze käffe sanodm. Auxibn-da minua tuscan aica»
Na/minä cahoon aucca si»il,K/4a s«u n plcä kiftta«
mänMinua: Ia cosca me luMHlala /nj Me>>
dän pidä mäckrä hänen eicene Panema cuinM ia ? hä,
nenpitä Meitäaultaman/tnnomaisesia / tos«,a me wj

mintarpeita häneldä anomma. Mutta andaman
täm hänen lahdons alla: Ia sanoman tämän Spna!»/
sen miehmcansa/Hsrrs los sinä tahdot/NijN
nälaidittautta mmua/sillä hän parhain tietämä,
daytarpcm/ia näke mikä meidän hvwaMtule/para/
min lum me itze,DawiV Lttningas Wcoai Moin / eofea
hänen poitans Absolon ajoi hänen riitistä wlgos/ ia

,s. fanoi: Josmittck lspdckn armon Disrmn silmäin
edes,



evessi/nilnHckn anpa kMck minun tulla jäUens)
Ourca ios hänsanoit
<ac;o täsä.minä ole/tehfan mini» cansam/ nmquin

1 häne hpwF tahtons on.<vamallamuo?o mös ludilh
on tehnyt.CttäMa M saij luullaettsOsias oli 3.Määrälilumalci emn/cofta hanm piti auttama tzcilä
loftrncxen kädestä/ nimittäin w Päiwän sisäUe/nuhlelij hän heitä jenlähden/sanoden wanh«miUe: Ia tahdollaeo
le panna HErran eleen / päiwän ia hetken teidän
ienne ialken/eosla hänen pitä auttaman. slljn meidän
HErra Christus iizeonrueoellut wHä ennen hänen luo<
,lem.ua!io/!anopen:lsä iysslnH tahdot/niin .
gään cama :a', ki minun tyköni pois. Autta eij

/ »nnq ui: minä tahvon/mutta nlnquin
siyä.Näln pitä nös ailldänrucoeleman ruum>lisia lar-

! pcka ihdonDNsa ?a andaman mcitäm hänen tahdons al-
losca mc rucoeiemma hänen tahdons jäikcn/mjn

tzan mcilä. P. Johannes sano: Tel nä 5.
! on meidän ioca meille on hänen tngsns/ että!ic>s me iotakm häneltä anomma hänen tahdons iälken/
nijn hän luule meitä. Mutta tarpeita meidän
pitä Anoman ilman chdsla.

ll l. Opeme täsiä/etla meidän HEn-a Chrisius 4.
on walmis auttaman caickia iottahänen paällens ujcal,
iavat.lllnquln han on ltze luanut sanodc:la nnnä
donauttasinua. Ia Dawidsano:llzmalaonmei. -><«

dänturwam ia «väkewpoem. Ia xxi apu suuressa
tuscasa:la toiftsa sano hän: ra on caw
kein ntjnnein tpksnä iotca Händel auxens 5».

war/caickein niinein iotca händatocuoeft auxcno '"

Nc ij hwra?'
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cel?e mitä ne Jumaliset anowat/

»4s' cuule heidän huutonsa/ia autta heitä. Ia pxi wan»!
hoisia speltaista nimelds sano: no-
minis elt tam 2vi6us 26 accipienäum,
«zu2m veuz mulco aviäioi lic 26 62n6um,ston/
Eil inhimisen mieli ole ikänäns ntjn walmis ott
taman / etcei Jumala sitä walmimbi ote anoa,
Man Icen, sano:UberioroK l)ei Zlaria,!

nuB,yu2ln roggtur, st on: Jumalan armo on ruw
sambi Cuin mcous/sillä Herm enämin anda/cum
rncoillan ia anotan, Esimercki ftnpäalle meille on
tMEuangclilzmisa/clla losca tclmä Spilalinen mies l»,
li HErran Christien kygs rucoeji händä sanoden.Hel!<
ra ios sinä tahdot/niin sinä woit autta minua:
Nijn hän tohla oli walmis/oilnfi hänen kälens rupeis, HK
nm/ia sanoi: Minä tahvon ole puhdas. Ia Bawib
iyc mlmuftH/cuinga Jumalaon hänen rueou)rens euullul

5/- ia auttanut hända cusa han sano : Costa minä et;eln
VlLsra/tVastaisi hän minua/ia wapatti minun
caikesta nnnun pelgoftani /ne iotca hänen pääl-
lens catzoroac tulewat plsscorgotetuxi ia heidän
caslVons eijpidä häpiän ala tulemä.(osca sekö>
bä hwti' cuuli HSrm händä/ia autli hänoä cai,
keftahänen wstastansa.

'« IaSyrach sano: Catzo niinen rranhain esi,
merckein päälle ia merkitse heitä / cuca on ikä,
Niins flsngnnettu/iocaon Imnalan pclgosa

Eli cuca on ikänäns häneldä
MKhMdäonauxenshwranut. Sillä TDlLrra on i

atmo/
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m laupias ia anoa synnit andexi/ ia

auttahlidcksck. Tämä on talkilleksphille inhimisiUe
suurexi lohdlttoxexi eaikesa tustasa ia hädässä/ että lu,
mala tahlo tuulla heidän rutouxens ia autta heitä/Hinguin hän on auttanut tätä Svitalisia miestä / ia/
muita»

V. Että HErra Chrisius kaste smSpitalisen
miehen menne pappein tpgs/iauffrata hänen
OpemefljlH/ettcl meidän pils pitämän
Cunniasa/ia andaman heille sen luin Jumala on säätä, "'

nyt ia asettanut saarnawirgan ylespilamislri. Nijn
cuin p pawali sijtä Kirivittä Corintherein lygo:Ette.».
ks ce tieock/ eccä ne jorcaVfftawat/heille onhei/
dän elatoxens Vjfsifta/Ia ne jotca alcarista wa/
rlnottawat/ pitck altana hywäxi naucizeman:
Nijn on mss HErra Chrisius säätänyt/ että m jollaE-
uangeliumi julgista/pilä saaman Euangelium-
isia.la Galalerein tygo hän sano:Ae joca sanalla neu
wotan jacacancaickihxwa sen cansa/joca handä

i neuwO. IttmMimolhluxcn tygs sano hän: Dxi työ,'
mies on mahdolinen saaman hänen palcans.
Senlähdenpitäcaicki sanan cuuliat/ muistaman heidän
opettajainfa iasaarnannehiensä eaikella hywällä / ia eij
milläkan muoto heitä unhottaman: Sillä he walvovat
heidän ylitzens/ ia heidän edeiäno lystä ttkewät/ saars
naivat ia heitä opettamat ia palwelewal. Ia jocahänen
saarnamiehensä ia opettaians unhotta/ia eij tahdo aUl-
ta hcitä / se on nxi Kiittämisin inhimincn ia pahembi
«in patana / ninquin mondistnealtaista ia Jumala: . .

Tt iij toin)
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loinda on nyt mailmasa/jotea eij tahdo andaheillshMg'sana / Palio lvähemin jotakin mwla hpwä.

AomenGsa.
nyt st Toinen Osa tästäpämiehe,!

ia hänen palveliasiansa / ivnga HErra Chri/
/>""" ?""" stus on parandanut. Iaon meille läjä' lvW erin,

omaista Cappalltla.
c«»i«»e«. I. Hnsljtä paitasia Cusa lama on tapatlunut.

l. Mttta Kosta ZLsus sisälle meni K^,
pernaumin.

P. Matthaeus sano/että se on lapaltunut
pernaumin Caupungisa/jola on ollut Galilean meren ly/
ksnäljascharin iucueunnasa/niljätolstakymmendäpeni,!
culma lerusakmlsta pohian pain. Läjä CaupunM!
on HErra Chrisius cnimäsi asumasta pitänyt. Sen/
zHdln mös EuangeNstaP-MatchleusCutzu sen Capw
naumin/ HE»ran ChristuM Caupungiri / ia on tehnyt
fijnci monda tunnustähliä/ sima hän on parandanut pe/
truxen Apostolin Anopin
michtn poiän/ joca oli Cuolemallans stjnä/yhden palian!
sanan cansa / Costa HErra Chrisius oli wielä taamba/
na fijtäCaupungista/SamaUamuotoonHän stjnäpai
randanut yhden HalValun miehen, joea nelieldä miehck
lci Cannettin wuoteesa ia talon lcpitze hänen mens alas-
laffettin. Täsä hän mss on parandanut tämän
miehen paluelian/josia täsä nyt saarnata». Mutta tä,
Man caltaista lunnusiähtiätuin /)Erra Chrisius on j<j«
nä tehnyt/ on sen Caupunginasuaisetylonlatzonel/llj,

ole



ole tählonct saarnano ia oppiane wastan otta. Sen-
lähden sano hckn P. MatthiruM lpksnä. Sinä
pemaunt jocaoletplescosgotettu haman tmn>a,
jenasti picä alajMstckmckn helwetttjn. Gills jos
sencaltaiset tyst olisit tehdyt Sovomosa/ cuin
sinussa owst cehöyc / nlfn he wieick tHtläpaiwänä

Cuicengin sanon minä / että Sooomice,
fin maacunnan pirä Duomio
oleman (uwfinun,

11. On iäsicl pamiehesta ia hänen tUlölyesians / 11.
WH han on He»'r ChristuxcldaanönUt. ««««,.

, TuU yri pämies hänen tygöns
Händä sanoven: HErra/ mwun palwettani""'
Za Kotona Halvattuna la Sowan"°
ioMatan.

Na,W sanoissa p. Math. edespane Cahtalaisti
t« .OnlaMcin pämihen wirgasta. l»

Texlis seiso/ että han on ollut pamies
sadan miehen. Ia oli asetettu sijhen Ruomarin
Wa/Senpaälle että jos jocu cahboi Capinata nosta
Keisaria "Wastan/ nijn pili tzanen sen waentcknsa/tUin
hänen allans oli/sen asettaman. Ninquin ftNlallaiset pck/
Miehet ia solawaki oli äslttltu jotapaickan/ sijtH ajasta
tuin?(HmpejuB NZiFnuZ oli woittanut ludean/ Ga/
lilean ia Spsian / asettaman nijtä jvttaRomann Kei«-
sarin alla olittullet / ia oitäMn heitä lllllliaisudcn alla.
loinen seasta oli tämcl pättties yxi/cuin heti itze Funnusia
M lvinä olen inhiminenwiftttwallanalla/ ia

minul/



Minulla on Sotamiehiä minunaliani. Ia on tä,
ma mies ollutyri pacana/joca cuilengin on tullut käätysi
Jumalan lundoon ia oikean Vscoon / S,llä ajalla cui„
hen asui Capernaumiza luuttan Cansan seassa/ia eli
euullul hänen opistansa /ia nijsis tunnustähdtlstä euin
Herra Christus oli tehnyt Capernaumisa/ Caanas Ga,
lileasa ia mualla / että hän oli st wlgoeluatlu Messias:

1«e.5. IaP. iueas Kinoilla: Etts hän on ylös rakcndanul
Synagogil iaSchoulut/ia on sen eansa osottanut:Wai<
katzänolipaianoittensugusia/ on hän cuilengin 01111 l
yri Jumalinen mies ia racasianul sitä oikeata Jumalan
pajwejusta / ia sitä holhonut ia auttanut.

2. Z. On tämän pämiehen rulpuMa h^
?,„«, liansa edesiä,
«"""" Minun palweliani Sairasta Kotona

Halygttuna/IaKowan walwaean.
7. P.tueasKirivittä: Ettei hän itze ole tullut HEs/

ran Chrisiurcn lygs / eikä händä itze rucoellut/ Mutta o« >
lähettänyt Vanhimmat luuttaisia/ iotea hänen puoli,
stans owat rotoellut hcndä sen palvelian edestä: Mutta
cij EuangeliKerit ole ftntähpet.Wastahacoiset k/sienäns.
Öillä ninquin sano:3Zrpe facctt

alij ejus nominc Li, jullukeccrunc.Sl
yn:Se tapatcu usein/että mitä mn?c phoen nimel/
ie ia puolesta tel?ewäc/ sanotan sen ceke/
w«ln. Ia osotla hän läjähänen rackaudtne hanenpab
welialansa Wastan / ettei hän unhottanut/ elkäplsn»
andanut händä hänen taudisans , Ninquin
malatoiu «ke, jottaeijsurembana pldä/palvkliatano/lllin
yhden Järjettömän

t^ONtt,



P3IW3N 317
tule: Mutta

lllmcl holhohändä/iarueoele HErra Chrisiusta hänen
ldestänsä/iasano: Mnun palvelian maea halvattu,
na Cotona. Nmquin hän «ahdoisi sans < O HErra
minun palvtliani on suuressa ia raseasa laudisa / Ettei
hän taida lijtlllla/eikä kättä eikä jalea/ia Cowanwai«
valan/M Mäminun on surkia nähdä hänen Waivansa
ia mseans päälle / Senlähden tulen minä sinun tpgss /

joeaejel se suurin ia paras läkäri ia laidat taudit parata/
I« rueoelen sinua tttäsarmahdaisil hänen päällens/ia
händäparannaiM

111. OnmeidänHErranChrisiulenWastau-l 111.
ltlla/mitä hän on Vastannut tätä pämiesiä.

Is sanoi Zesus hänelle: Mnä tahdon 3Q'
iulla ia parata hänen.

Täsä HErra Christue ofslti hänen armons
laupiudens/eltä hän on Valmis auttaman emckia iolea"«" >

hänen päällens «staldawal. Sillä tämä pcknieo eij saa-
nut oikein ulgospuhuluxi hänen asiatansa/ennen luin hän
whla »asiaisit Mlns tahdon tulla <a parata
häNM. Mnquin hän mss osolti sen saman hänen lau<
piudens/silä Spilalista miestä wasian sanoden: Ole
puhdas/Ia wahwista sen eansa Nämä Psalnusian sa-
nat / eusa hän sano: DBrra on armolinen ia lau-
pias / kärsiwäinen ia pitkämielinen/ ia suuresta
armosta anoameidän stmdimandexi: lDsrmon
caikille hpwä iaasmahcacalckelnhänen tekoin-sa päälle: Hl3rra caickein turwa/jotca
hänpä auxenshnutawat z Dän teke mitä ne lu,
malisetanorvaria cuule heidän huutons/la aut,

Vu t«p?>
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tapi heitä. Hsotta mss ne sanat todexi ia wahwari''
«uin seiso Esaian prophetan lyksnä/lusahän näin sano:'Gnnein cuin he hwtawat tahvon minäauttabeb
cä ia costa he wieläpuhurvat/cahdon minä cuul.
la.

IV. IV. On tämän pämlehen nsyrydestä.
wastsisi pämies ia sanoi/HErrsen olemmä mchdolmen että sinä tulet minun

caetonl ala / Mutta sano yxlsana/njjn mi-nun palwellant parane.
Milla sanoilla hän ssotta hämn nöyrydens HEr/raChrisiusta wasian/ia tunnusta sen ettei hän/ioca on M'syndinm inhlminen/ ia eij ole Mahdolinen ia kelwolinm sij»

henettäHErraChristus/ioca onHCrraylitze laiwan
ia maan /pilaisi tuleman hänen tattons ala.

Multa euitengin spdämmens eansa pämies hänenwastanolta/Ninquin sano: non
l-eclplebancarcle verö rscipiebät Dominu «nm-
rio, se on/Lij pämies ottanut VErra Christustacatcons ala / mutta sydämesäns hän rvastanotti. Sitälikin hän osolla hänen ustons näinen sanaineansa. Sanoyxi sana/NWminun palwelia-
N< parane. Hunnusta sen cansa/eltä HErra
stus on nijn woimalinen/ettähän yhden palian sanan eaw
sa/tais» hänen palwelians parata/waicka hän hänestä
laueanaoli: Iaelj ylMänmuuta wälieappaletta stjhen
larwinnut. Tämä lostn oli yxi suuri usto ia wahwa luot,
tamus Herran Chrisiuxen ia hänen fanans päälle/ erin-
omaiscsia phdcldä pacanaiselda mieheldä: Sillä hän sen

«m/
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tänsa todista ia tunnusia/ellä HErra Chnstus oli se to-
tinen Mejfias/ionga hallus on caicki woima taiwasa ia
maasa/ia laita hänen sanans lautta parata caicki taudit
ia tehdä mitä hän tahto: Ninquin Psalmisa seiso: Vän
lähetti häne sanans / ia teki heitä terweMa wa<

pattiheitä ettei hecuollet. Ia wielä edespäin wl-
gosseliltä hän tämän hänen ustonsa yhden wmauren
lansa/ia sano t Sillä minä olen mSs yxi palwe-
liawisen wallan alla <a minulla on Sota-
miehiä minun allani. Ia sanon tälle/ mene ia
hän mene. Ia moiselle tule/Ia hän tule. Ia
minun palweliallenittge tämä/ia hän teke.
Mauin hän tahdoisisano: Minä olen minun HErra,
m Keisarin palwelia/ia tegen mitä hän tahto ia käske.
Ia minun allani on mss solawäktä ia palweliois
la.laheowal minulle luuliaisel ia tekewät mitä minä
käffen /palio woimaliftmbi on stnun sanas HErra/ioca
hallitzet laiwan ia maan/ia taidat sinun »oimalistlla sa-
nallas laicki taudit poisaja. V.

V. On sijtä todisioxtsia/ionga HErra Chrisius
täsä anda tämän pämiehen useosia/cusa meille P.Malh,
lolminaiset edespane. ce«,«^°»i.

l. Cumga HErra Chrisius ylisiä tämän pä, '
-

miehen llsto.
Softa lesus tämän cwll ihmetteli

ia sanoi heille/iolca händä seuraisit. Totisestasanonminä teille/en ole minä löytänyt Israe.
llsasencaldaistausco.

Vu ij - Neil-



340 111. GVNNVNTÄI N<eRRAN'
Näillä sanoilla OLrra (hristus ylistä hänenuseons suuren ihmen<ansa/iayhden walaneansa todista/

mci hän senkaltaista usco ole löytänyt Israelisa Iwttaincansan seassa/euin Ma paeanaisella miehellä eli/ ia tah,
to nijn patio sano.» Hämä on p)ci suuri ihme että tällä pä,
miehellä/ioca on paeanan sugusia/on näin suuri ia corkiausco iapalio lwrembi tuin Iwttain eansalle/iotea minua
eij oikein wielä tunne eikä tahdo wastan olla: Sillä hän
usto ettäminä sananicansa taidan parata hänen halwa,
lun palweliansa.

2° 2. OnpacanoilttNtUWmislffa^
Mutta minä sanon teille/ettämondao-

wat tulewaistt idästä ia LsnneftH/ iaMistu,
man talwan waldacunnasa
ftchin ia Jacobin cansa /mutta «valkeuden
lapset heitetän ftjhcn ärimäisen pimeyteen.

Tasa meidän HErra Christus ennusta ia saarna
pacanoitten tutzumisesia Jumalan ia hänen sanans tun/
don/etläheidän pitä eoollaman Jumalan pyhän seura,
eundan / Cuangcliumin saarnan ia Saeramentein caul/
ta/ia ne ioita nyt owat haioitctut pmbäri mailman idä,
siänijn ländeen ulgoberollltUtlsraelin eansasta/pitä M
nä Abrahamin/Isachin ia laeobin/ia laickein
lilluden eansa perimän sen ijantaickisenlaiwanwalda/
eunnan Ilon iariemun. Multa Iwttain tansafia hän st,
tä wastan ennusta ia sano/että he heidän epäuscons ia sy,
damens cangeuden tähden pitä heiletlämän ärimmäisen
pimeyteen/eufa pitä oleman ileu ia tzambain kirisiss. Se
lon helwellijn ia ljanealckiseen tahto meidän

HEr-



PSIWÄN
VZrra Chllstus ftn eanja wiela nyt heitä manata «»wli
lävarannoxen. Ninquin hän lahdoislsano: Tl juutlat
elellä waldaeunnan lapstt / ia Abrahamin sieme,
nel / laiwan waldaeunda seiso teille awoi / mutta
jollei le tahdo oikean uscon lautta sijhen sisälle lulla/ nijn
teidän Mheitettämän ijanlaickiseen cadotuxeen.

3» Hnpämiehenpalwelianparann ovesta. ,

Ia lesus sanoipämiehelleMene la nin-
quin sinä uscot/ niin sinun tapattmon. Ia
sillä hetkellä parani hänen palw.eltans.

Häsä HErraChristus lietä anda/milätämä pä/
mies on mallan saattanut hänk ustonsa cansa/nimitläln/
lllä hänen palweliano on terwl)ti tullut: Nmquin hän
lahdoisi sano. Sinä ustoil tttä minä yhden palian sanan
lansa woin pa-rata sinun palwelias/fen pitä mös nijn ta-
vattumancuin sinä ustol.la Samalla hetkellä (sano E«
uangelifia )parani hänen palweliano. Samalla hetkelle
min HErra Christus sanoi(tapattucon ninquin sins
nscot)tuli hänen palweliano terwexi. Ia osotta HErra
Christus sen tansa hänenlumalisen woimans ia wätens/
nlii hänelle olisi mlläkan mahdoloinda.

Opewxet toisesta Osasta. A"A-
-l tästä pämlehestä/KuingaSo, '»

ia Sodanpämiehet pltä heiläns käyt, AAtämän/ heidän pitä seuraman tämän pämie>b«/«<7,».
hen efiiurckiä / se on/heidän pitä pettämän Jumalala/
raeastaman hänen p. Sanans/ oleman siwielt/Cunnia-A"",/'

Vu ilj liset«»" i'".



111. SVNNVNTAI HETUAN"!
liset ia
eikä wäryttä kencngän / ftntähden että he ow«l Sola/
miehet/ eikä saarna eli samnanwitta ylsncatzoman; Sil>
le lämä pämies on ollut mös yx> Sotamies ia suurG
Cunniaja/ jota solawäki/ cuin hänen allaneoli/vllieuu,
leman: Ia eij milengan smlähden ollut ylpiä eikä
ria/eijmss tehnytKenengän Wäkivalda. Mutta oli
nsyrä ia Jumalinen mies / ia sarasti Jumalala ia ha,
nenpytzäsanans/ylssrakmsi Synagogit ia Schoulul
Jumalan cunnia)li / ??inquin P. iueae todista,
ncliuson ollutmss Sotamies/ josta seiso Kirioittltu
Apostolitttn legoisa. Ia luilengin on ollut lumali,
nen / elänyt Jumalan pelgosa/ ia eaicki hänen huonens/
oli aina rucou)cisa Jumalantygs / on auttanut köyhiä/
ia andanutpalio almuisa. Ia monda muuta senealtai,
siaesimercklä on/ joila eaicki Solamclki/sekäpämichet
että yhleine joucko pidäisi seuraman.Mulla (sen pahem,
bi)haswat nyt tähän ailan lsylän nijnen seassa/jotca smi»
tällaiset omat: Sillä enin joucko/paitzimonilahdoi lu/
malistä miehiä/elä Jumalattomasta ylöncatzowat lu<
malan ia hänen pyhän Sanans / owat ylpiät / teketräl
wäryttä ia wäkiwalda/ kiroilemat/Wannowat/ elä/
wät ylönsysmisesä / ia juomisesa / Huorudesa/Sala,
wuoteudesa ia muisa synisä/eij pelka Jumalala eikä inhi,
misiä/ luulemat heille oleman sen wallan/ellahe mahla/
wat tehdä mitä he tahtomat / Ninquin se Jumalaloin!
pharao Cuningae teki/joea sanoi, zkn minä I«ma-!
lasta mitäkän tiedä. Ia ninquin se Jumalaloin.
Nicanor sanoi. Jos hän on Qikrsa taiwahasa/
nijn minä olen HlLrra maasa: Ilem/^ntiocnuz

i<«c.7,

/tK.KI,

F«»«l» 5»

z.z/.,?.^,

Ne>
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PAINAN INkEN. 343
muut sencallaiset Jumalattomat/

.olla owat saanet pahan palean ia lopun. Senlähden pi,
jlä sekä pämiehel ellä yhteinen Sotawäki elämän luma,
<an pelgosa siw iästä ia Cunnialisesia / Sillä heidän mo's
vita lugun tekemän Jumalalle heidän elämasiäns»!
Verhm Isänäl mös oppicä täsiä/etlä he pitäwäl heidän
pelhms ia paleolisens silmäins edesä/ holhowat ia autta-
Val heitä :Ninquin tämä pämies on tehnyt/ia losta he
lulewat Sairaxi/Ia Jumalan fangixi / eij pidä heitä
tchta ulgosajamau huonesia/ Ainquin moniluma/
laloin teke i Multa Mamin auttaman ia Coriaman
HMN. öpecke/ettei JumalaMö phdengän inhimi/ 2.

ftn Wodon jälkezl/jölo se on Julius eli GrXki/mies eli
iwaimo/ksyhä eli Rieas ylimmäinen taicka alimmainen.
Multa hänen edesäns ovatcaicki vhtäläisit/ jotta
Ikävät ia taeasiavät/ia hänk pääleNs Ustaldawat.)liNi!
quiti sen todista sanoden.Te otetta Jumala
lapset <laicki JeftxeNChristuxett uscossa. Sillä 6-/.F.

! liijn msnda cuin ceit<i on castettu /oletta (thristu,
, xen pälene pukenet. Ki ole tasä eli
N. leikäMoleoma/eikatvapa. lSitäsck ole
mies eli waimo/ Caicki te olettaphvesck Chnstu-xesa lesuxesa, Nin mss p. Pietari Apostoli sano t
Nyt minä sen todexi tiedän/ ettei Jumala cat;o^.»°.
phdengäninhimisinmuodo Min/Mutta caicki/
lotcahandäpelkäwäc ia tekewärwanhulscaut/
ta owat Jumalalle otolifet.

Tämän päälle meille on esinmcki läsä Euangeli,
mift. Ettei HErra Christus ole pitänyt eroilusta

lcl/



tämän pämiehen jsca oli vaeana/sa Iwltain WäW/Eikä sen ksyhän Spilalisen miehen wälillä. Eikä ole
ylsneatzonul sitä enämbi euin tälli / Multa molemblla
auttanut. Ia monda muuta seneallaisia esimercki on/
Cuinga hän on luullut ia auttanut köyhiä syndisiä iz
vublicanuxita / ninquin muitakin. Tämä on swrefi loh,'
dulofexi Caikille ksyhille syndisille / ellei Jumala Kt<l/!
kän ylsneatzo / Mutta caickia Cwtt ia auna/jolea ealu^!
»at heidän svnoins iaparanneen tekevät/hänen
uscoval/händä rueocklvat sa HikiäsiVscosa.

z. 111. Opeme/mllcl vxi oikia ia Wahva Vseo Mal,
ean saalta ia cuinga Woimalinen se on Jumalan tpls/
nä/nimitlein/sesaalia lumalalda/mitFtzän ano/istule
Jumalan kijtofexi ia inhimisenhyVäri/ninquin meille
on esimercki täsä pämiehesä/Cuinga Woimalinen hänen

""' useons on ollut: Ninquin HErra Christus itze sano.
Mene ia tapattucon sinun ninquln sinä vscol/

sillä Hetkellä parani Hänenpaivelians.
,5. Aijn mss Herra Chrisiue sanoi silltCananean »aimolle

joca lyllärens edestä rueoeli.O waimostvrl on sinun
Vscos Olcon sinulle ninquln finck tahdot-Samal<

e. lamuolo sille ksyhälle Waimolle / joea CaxitoisiakM
mmdä wuolta/punaisia tauti oli lairasianut/sanoihän»
Ole hypHsä turwasa tyttären sinun vstos
nun auttanut. Jotta esimerkit todistavat .'ttläyli oi/
sia vseo / saalta meille mitä me jumalalda anome/siilä
Humala latzo vseon iälkin / ninquin Jeremias todistas«/
noden < silmät catzopat rscon jällin,

IV. OpeM



IV. Opeme/euinga Jumala Caictiwaloias ram IV.
gaise eaickia nijlä/ jolca häncn sanans plilncatzovat ia
eij tahdo uston consa sitä Wafianolta/
Chrisius todista <äsä Euangellumisa/että heidän
hcileltämän ärimmäisen pimeyteen / Cusa pitä oleman'
itt« iahammasien kiristos/ ia sano/ettäpacanal pitä tu,
ttman idästä ia lännestä ia eoottaman Euangeliumin
saarnan lautta Jumalan seuraeundan / mutta walda-
nunnan lapset pitä heitttämän vlconaisen pimeyteen,
«ssinquin se ontapattunut Iwttain eansa/ iaonoann-u
heitä yhdlfi esimeskixiCaickein eleen. Sillä Jumala
Caickivaidias olijwttancansan Mgosvalinnul<aikisia
muista / ia ottanut hänen omaxi Cansaxens/ anbanut
hcille lain ia prnphetat/ia monda suurta
ta hywä lpstä/ on hän heitä wasian tehnyt/Ninquin
sijtä seiso Kirioittttu. 5. MoMn kiriaja:

heidän cuiwassa Corwesa/ eusacauhia on / Hän
Matti hänen pmbärins/iaannoi hänelle hänmiakins/!
wasiele heitä ia kätke ninquin hänen oma ftmä mu-dlini-uln Ui cotta Vgoswiepi henen poicans
K lendä heidän Plchens / Vlgoshaiotta hänen stj«
pms / nijn hän wss otti hmä ia eannoisijpe?!spälle.
V E Z( Z( A pxinäns talutti hänen ia eijphtäkän

lumalata ollut hänen Cansans
vän annoi Hänen mennä corriaNe maa»
päälle/ia elätti hänen pellon Hedelmän Cansä/laanrHi Henen imiähnnasata kalliosta ia slw
lovasta ktwestä. Mutta jwttateij taimt wla tälä
Hywyttä / eikä euulla tahtonet HErra/ eikä hänen kä
styns pitä / Mutta ylsneatzott HErray

3x Cbri>



Christlyenitze/ iahänm Apostoline/ eiks tahlonclhel,
dansaarnoiansWasianotta. Sentahden on Jumala
ottanut hänen sanansa pois heildä ia andanutpaeanoille.
Ia ninquin Jumalaon heitä rangaisnut / nijn hän willä
nyt rangaise caickia nijlä/jotta elj tahdo kijloxen cansahancn sanans wastan otla. Sillä ninquin P.Pawa,

li sano. Jollei Jumala säästänyt niitä
lnonnolisia oxia/ catzo sicck ettei

hän mss sinuacan
säästä.

Euaw



12" -47

Kiroit-
ta p.WMMs 3. Luaus.

Bsus astuthahten/la hä^
nen opetusiapsens seuraisit hän-
ds / ia catzo stvri ilma nousi me-

että aldo löi plitze
hahden/ Mutta hän macaisi.

herätit hä
nm ia sanoit:SErra/auta meitä/meHu-
cumme. Clijn hän sanoi Oeille. Mitä te
httckowscojsetpelkättes Sän nousi plss ia
asetti twlen/ iamerm. Ia tuli jwri tpvenä-
xi.Mjn inhimiset ihmettelit sanoden: Milli
nen tämä on/Gillä että tuulet ia meri mös

. owat hänen cwliaiset.
Hx «j p Pjali



M»»

> . Psalmista Dawld Mn Artoma
' PsalMlsane: Jumala on meidän

turwam ia rväketvxoen/yxi apu swressa murhessa cuin meidän päällem
onrullut. Gentähdm eijme mitMn

pelkä waicka mailmahucruisia wuoret kestells
mena uppoisit/ia ios kuohuisi.
Nijn etca wuoret sen pauhinan edestä mahan»
lanseistc. Nainen sanain eansaVawid lohdullalu,
malan fturatunVa/iataickijumallfia inhltnillä/ettei hei-
dän pidä pelkaman / cosea tusea ia hätä heidän päallene
tule/ sillä lumaia on meidän lurwam ia laita «Ulla
meitä waicka mailma huckuisi ia wuoret mahanlangei,
sil. Ia meille täsäEuangeliumis on sen päälle eslmercki/
tusamlllle ensistäedespannan se suun mfta ia hätä/ Joja
HErran Chrisiuxen opetuslapset owal olleet Galilean
meressä suuren lwlifpän iaaldvinseasa/nijnetläweslon
täyltanptwenhmia tahtonut Upotta heitä. Sitälahin
meidän HErran Chrisiuxen suuri woima ia wcki/iola
on heidän lurwans ia apune/ ia on palian sanan/cansa asettanut twlw ia että tohla lulilp/
weneZi/ia sn pastänyl heitä sljtä hädästä/ia iohdaltanul
heitä cuhunga hee olit ailontt
mennä.

Ia yhttnsoyi lämäEuanFelium stn enstmsisenia
toisen kästpn eansa/eusa Jumala käste/että meidän pilli
luottaman ia lurwaman hendä auxiz
tzwtaman tustan ia hädän aicana.lasen loisen ia eolma/
ncn uston Eappalen eansa / sentahden että läsä edefpan/
nan HErranChrisiuren Personasia ia wirgasta / ettcl^
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lH> on Jumal» ia inhimmm/ia aulta eaietia/ lujasta ,a

hädW/lotca hänen pääUtns wscaldawatia luoltawal.
Tämä Euangeliuin laetan eahten osan.

I. O" sijtä swresia lufeasta ia meren hädcfiä/iosa '""/«'>«

epetustapsel owat oileet/ia Heidiin rueouxestans HErran
Chrisiuxen tygö.

11. On HErran Christuxen «winnsia m wäesiä/
ioia on auttanut heitä ia asettanut tuulen ia meren.

Ensimämett Osa.
palio cuin »ähän ensimäisen osan^^

tule/on meille täsä lolmeerinomaista Cappaletta.«"«""
l. DnnWäPerssnaista/iottahahten owat !»

asiunet/cutca ne owat olleet. nm^»

Ia lesusaftui hahten ia hänen Opetus-
lapsens seuraisit HHndH.

P. MatthZeus kirioitta täsä samasa lugusa/ wä/ ""'

hci ennen tämän teetinsanoja/että palio «ansa on tullut
HErranChrisiuxentygs. P.Mattusia P. tueas ti-
rioittawat/etlä hän on saarnanut heidän edesäns/monen
wertaMN eaulla/iotea hän otti kylwäiäfiä ia Sinapin
iMästä/ia monen mlmn wmauMN eautta on hän pu-
hunut. Ia sinä samana päiwänä / on hän käskenyt ope,
tustapsens mennä ylitzen toisenrandaan. Sillä meidän
HErraEhrifius ioeaon otlanm inhimisten tzeickoudel
hänen pä illens/paitzi syndiä/on sekä malloista että M
lista saarnoista wäsynyt/mnauin muut inhimiset/ ia ftn,
tä: M Tr a tahdoi itzens leVättUa/senpäät»
te/etZähän olistMenssaarnaman/ia ftnsyn

lähsXx iij



tähden on astunut hahun/ia hänen opetusiapft..o ftittäi)
sithändä/sillähe owat aina olleet HErran Chrisiurmtykonä/ia händcl seuranneet. Hän olisi kyllä taitanut il,
man wenhetä mennä ylinen / ia käydä wtden päälle ile
man wahingota/ninquinhän muulloism teki/mutta eij

, hän tahtonut tällähawa sitä tehdä.
z z 11. On Ala suuresta ilmasta ia luulispasiä/ joe«

on nosnul merellä.
catzosuuriilma nousi merellä /nijn

että aldo löi ylltzen hahden. 3)lutta hän ma-
taisi.

Täfä Euangelifia colminaiset asiat edespane.
i. Etiä angara ilma nousi merellä. GrZrkan teflisäseiso että yxi suuri luulispä ia raiju ilma/on «osnut ylös

tlw-essä / nijn että se laitti tahdo, lukista mahan.
2. Että aldo löijylitzen hahden. P.Marcus ia iu/

eas Kirioiltavat/ellä aldo lsij siMe/«ijn että wenhe tay»
tettin «edellä/ia he olit suuressa waiwaja.Häma ilma cij
ollut ioeu luonollinen ettel eosea he aFuit wcn
hen sisällck/nijn olieaunis ia tasainen ilma/ «ulla cuin herannasta ulgosiäril ia tulit meren päälle / nijn tämä il/
ma ylssnousi.) Mutta se on ollut yri ylsnluonolimn
llma/ionga se rietas Hengi s»«rklle/ ioea on tämän mail,
mc;» päämies / ia waelda setä twlesa että meressä /on sen

mahan tukistanut/
tämän wenhm/ia eaickl ne iolka sijnä olit sisällä mceren
upottanut Ia waicka se tosion/että Jumala on HEr,
ra ylinen eaickcin luondoeappalem / taiwan/ maan/ me,
rcn ia twlm/ia eaicki ne Jumalisella woimallans hallitzl/

c/2./. Nmquin Esaian tykönä feiso: tvinä olen si,
nun



ioca lijcuran meren/ nijn etkä sen
allotpauhawat. Vcknen nimenson)Ot3rra Ze-j
baoch.laDawidsano: teke caicki mitäh"»;,-
hän tahto maaft/meressä ia caikessa spwpdessä:
Väna»oapiln?et plöskäpdä maan ärestH/ioca
pitkäisentulen teke ynnä fttheen cansa /ioca am
da twlen tulla salaisesta paicasta: Nijn euitengm
se saastainen Hengi seloitta itzens sijhen cansa/ Jumalan
sallimisen lautta / Ninquin P. Jobin Hisioriasa ftiso:
Että hän Jumalan sallimisen lautta / nosti ylös yhd-n
luulen lorwtsia/iola eukisii huonen mahan Jobin lasten
vMe ia lappoi ne. NijnHän mss läsä tahto kiusata ha>
nenwäkens / ios hän olisi taitanut laman wenhen/lusa
HErra Chrisius hänen Opetufiasiens tansa oli siM/
tukista ylösalaisin, ia heitä Upolta merehen/la hänen wal<
damndans olisi saanut sille ollarauhasa.

3. Että HErra Chrisius Macaisi. 5,»,»«, 5
P.Mareus lano / ettähän mataisi perällä

hellä/yhden päänalaisen päällä. Sillä hän monen sar,
nan / malmstoren ia walwomiscn lautta/ oli wäsynyt
mnquin muut inhimiset / ia mamisi ilman murhcta ia
pelgola/ tieten / että lika perkele / eaikln häncn
saeansa/likä tuulispää / eli zviu waara taitanut händä
Vahingoita.

111. D« opetuslasten pelgosia / hwdosta ia ru< 111.
louresia. ""«v'

Mn edeMwit opetuslapset ia herätit
hänen/ia sanoit:HErra/ auta mettä/ me
Hucumme.

Näissä lanoissa meille owat eahtalaisct asiat-
l. El
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1. Että opttuflapsct herättt / rrar. Chrisiu'/ren. Sillätosca tämä swri ilma iatlvlippaa nousi yl<ls>

mjn että aldZ löij sisälle laikilda puolilda/iatahdoill,
potta heitä / Nijn he pelkäi/il ia wapisil ia scntähden h<,

HErran Chrisiuren. Ennen euin he astuit hah,
»en / ia caunis ilma oli /glil he rohkiat/iajuruttomal/!

> eikä mitäkän Peliänet / Mutta nyt caickl serohkius sole
waiwui /ia sen sian tuli peleo ia wapistos: Ia sitä sw,
rembi oli pello / että heidän HEerans ia mesiarms
caisi/ ia he lwlit hänen peräti unhottamanheitä / ?lin,
quin hänch olisi mitWn tietänyt sljtätustssia/ euin U
sisä oli. wan hän kylläsen liesi/Mä ninquin Oiigencz
sano: vylmit vitzllar Qeitatc, Se on. An
macaist hänen stpminsa puolesta/ Outtahch,

2. waltpoi hcknen jmnawoenssmolesta.
2. Että heomatfocoillel häydä sanoben.

! HErra auta meltH.
cb«/< <«. Mareus kirivittä/ että opeluflapstt fanoilhä-

nm lygsns. elks sinä sirä tonele/«c<i
me Vucume 5 Ia tahiowal ninquin nuhdella HEm
Ehrisiusia. Cum he tahtoisit sano: Mestari sinä ma/
cat ilmck nurhtta/«inquin ei§ yhtäkän waara.olisi/ ia ane
nat meldan olla luseassa ia Hengen waarassa.lollllllnä!
nyt nouse ylss / ia auta / nijn MF Hummlne / ia!
wajsmme meren pohian. Ia osottawat sin cansa hciW
heieonuscons/ ettei he wielä HErra Chrisiusia oikcin
tundenet/ eikä hänen Jumalisia woimansa. S»llä!os
he olisit häniN ia hämn woimans oikein tundenet/eij hl
olisi nijn peljästynee ia hVtanel/mutta oW 0111 l hy/
wäsäturwasa/ ia aj ttellet/ Meidän mchann on täsä

wäk<



tilicki «räki ia woma/ hän kyllä laita asetta laman ilwä/
waicka lUing' suuri se on. Ia woiaulla meitä / stnläh-
dm en me mahda veliätä / sillä ninquin meri ia aliol eij!
taida händä Upolla / nijn he Mss eij taida meilci/jotta
olcmma wenhessä hänen eansans / Upotta. Että he
HErra Christusia ruevllit/sen he oikein legit/ mutta että
he olit nijn heickomieliset/ iaepäuseoisel/ sljne hewäsin

Gpttuxetensimätsestä Osasia. "".7"
l. ahkerani iaustollsesta/^""

HERRA Chrisiuo on tehnyt
<) wireans / ia palio »aiwa nähnyt /waeloanut "F"",'-/-.

ludlasa ia Galileasa/ sekä maallaettä merellä/ia on
ainasaarnanutCaupungeisa/ kylisä / wuorella / Merenrannassa ia mualla/ eikä ole loscan händäns sästänyt /
»aan onwalmis ollut / eaickia auttaman / iolca hänen
lygöns on lurwannet. Ia ninquin hän tähän mailman
spndistcn tähden oli lullut/nijn hän mss / ninquin hyrrä
ia useolinen paimen /on heitä runsasti ruoctinut/ hänen
pyhän sanansa/ia sen ttrwelisen Euangeliumin opin ean-
salohdullamtt/taickia murhellsiä / iotta synnillä owat
rascautelut ollet.la on sNinquinprophetaNjlercmian/"««.,4.
lyksnHseiso)Plsstt3inyt sitä cadonnutta/is iällens
tuonut sitä exynyttä/sitonut sitä hawoitettu/ia
wahwistanutneheicot. lasentähdenonhän swren
waiwanlansaivalldanutymbarms/maalla ia mmlla/l
swrten alboin jeasa/swrWilmoisa ia luulijpäisä/ninqlttn
hän täsä on waeldanut vlitzcn Galilean meren swrcssa

Py »aaras^



"--M^l^VT^VrlnVnTAI 23LRAÄm
»arassa.la sencansa on ofollanul / cuinga hän on swrcn
ahkeruden cansa etzinvl inhimisien auludenjälkm/on mse
iältänylsen cansa esimerkin läikille saarnamichille/ia o,
ptllaille/ellä he heidän wircane mss ahkerasti ia uscolise,
fiatikistt/saarnä/opelUM/manauxmia can<
sa/eikä sijtäpois wäfvisi iongun waaran eli wahingon
lähden / mutta sila rohkiammasta in useolisemasia tlkisu
heidän wircans/ia aina etzisil heidän cuuliaistcns auluden
ia terweyden iälken.

2 i 11< Opeme/cuinga monen tuftan ia wastoinkäMi,
cM" Jumalanseuracunda täsä mailmasa/M niw

HErra Christus ia opelustavset
«i,<«,K«. olit sisällä/oli meren alboin stasa swressa waiwasa ia wa,

Nljn mss Jumalan seuracunda ia sen jäsenetkarlMl
läsä ristiä ia wasioinkäymisiä/iotca serietas hengi perkele
malcansalla.Silläeij hän woij kärsiä HErra Chrisiu/

ia waino/
ia ylösnosta swrel tuulispäät /moninaisetrisiit/tuscaliawasioinkäimisel händä wasian/iotta händä waiwawal
täsä mailmasa/ia tahdois, sen peräti Upotta ios hän saisi.Ninquin meille sen päälle on möda esimerckiä.CoscaHmra Christus oli syndynvt/nijn Herodescohla nousi Mdä wastan/ia tahdo» surfata hänen.Costa hän astui hä,
nm saarnawircans ia rupeisi saarnaman/Nijn pliari/
fturet/ Kirianoppcnet ia coco Juuliancansa/ seisoit hän/däwastan. Nijn se mss tapatui Apostolittencansa: p.
Pauluren ia muinen cansa/ ettäcosca he rupeisit saarna/man Euangeliumia/nousitsyrannitia Jumalattomathändä wastan/ia tahdoit estä sen terwelisen Euangelw

min



FALKien. 355
»in saarnan/ia «"jmein surmaisit ia lapoit heitä. Sa/
mallamuolo mös Apostolille»/ iälkenlapalui/etläTy-

vFjtHuz. Valerianus
nus,Dil)c:leti»nu3/mös ovat seisonet sitä oikialaEuan,
geliumin oppia wasian / ia senlähden monda tuhattaChristittpä surmannet ia tappanet. Nijn se mss sillointapami/eosta Jumala tällä wijmeisellä mailman ajalla
ylosherälti sen pyhän michen O. LutKe-
lum,joca sen puhtan Euangeliumin opin wethi ulgos
pawin pimeydestä wälkiullk/iarupeisi sijtäKirioitlaman
ia lohta laitti Tyrannil/Pawi/hä,
nm jouckonscansa/RominAnlichrlsius/Keisar/lUningat
ia mwt/silä wastan/ ia pvdil ulgos sammutla sen kpntli,
län/tuin Jumala oli ylsssytyttänyl/nimittäin/sen oi,
kian Euangeliumin opin.Nijn se wielck nyt aina tapallu
mailman loppun asti. Mutta meidän HErralesus
Chlisius wariele hänen pyhän sanans ia seuraeundans/
ellei Helwelin portit taida sitä Vastan seiso/ eikä wahin,
gola tehds/waicka euinga he kiueuitzewat.

111. Opeme/euinga inhiminen on heicko luono, 3.
sians/erinomaisesia cosearisti ia lusea päälle tule. Costa """»" <»

Vielä myöoein käy/ nijn hän on rohkia iawäkewä. Mut,
ta losla nsti päälle tule/nijn lohta peleo ia wapistos on
fM/ninquin täsä Euangeliumis meille on esimercki/ ""««/./b,.

HErranChrisiuren opelusiapsisa/ iotta olit kyllä roh,
kiat/enncin euin he hahttn astuit ia ilma oli caunis/ mut/
ta siltä cuin he tulit ulgos meren päälle/ia ilma paisui/
nijn eltä aldo lsi ylitzen/ nijn herupeisit pettämän/wa-
piseman ia hwtaman/luulillohta huckuwans. E>j sitä

Vy ij taita,



taitsuct aiatella/etts heidän Mestarins HErra Chrisiubwmhesä oli heidän lansans/ioca heitä taisi wariclla / eitä
muistanet nijtä tunnustehdeiä cuin hän oli cnnein tehnyt,
cosca hän muutti weden wijna)li / Spilaliset puhdisti i«
muita sairaitaparanfi/multa eatzoit waiwoin sen tuscan
päällc min heidän edesäns oli.los he olisi catzonet HEtt
ran Chriftufm/ia hänen suuren woimane päälle/iongs
hän oli usein ennen heille osollanul/ ia mss heidän cutzn,
Niftns päälle/eij he olisi nijn swresia peliänel ia wapisnel.
Sillä eij meidän HErra Christus heitä senlähden cutzll<
nul tygsns / että heidän meren alboin ftasa piti hucku/
man/mutla ftntätzden/etlä heidän piti saarnaman Euan»
geliumi ymbäri mailman. s!ijn mös st lapalui P. Pie,
tarin Apostolin cansa/losta hän rupcisi käpmän wedm
päälle/oli hän ensistä rohkia iakäwi wahwasii:Mulla
cuin hän rupeisi wajoman /nijn hän pelkäisi / ia rupcist
hwlaman. Samallamuolo hän mo's silloin ltki/cofcc»
st aita tuli/että meidän HErranChristuxeu piti kärs»,
män pijnä ia cuoleman/ia sanoi opetustapsillens/elta
dän caicki piti paheneman hänessä. Nijn han wastaisi ia
sanoi: tvmcka csickj mwc pahcnervat /en min<l
cuiteiiga n pahene/ia waickH minun pidäis
man sinuncansas/en minä sijttlWn kieilä sinua.Ia olikyllä rohkia olewanas / cosca eij mitan hätä / eikä
lusca ollut/mutta sittä cosca HErraChristus otettin kij«>
ni/ia wietm oikiudm eten/nijn hän saij toisen mielen / ia
caicki se rohkms iaZupaus rankiisi lyhiän.la
dcimän ia wanoman/ettei hän tundenut hckndä. Tämans
calvaisttowat caicki inhimlfttluonosia / että hempota/
eäimisesä owalrohkiatla Wäkcwät/ mnqum Jalopeura/

H«»tt^.ts,
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,«z.) jano s «a
nusia: RiNli sanoincosca minun mpödenkäwi/
teiminunpicänpclangema: Multa lvsea hätä ia wa«
sioinkäymys päälle luie nlsn he pelkäwäl ia wapifewat/
enimästä silloin/ cofta Herra Chrisius heidän mielefiäns
maea/ia on ninquin hän olisi nuckunut/ ia heitä unhotta/
nut: Vawid hänen tufeafans on sitäkiusanul ia
»alittanut sanoden: lDerra mixi sinämenet cauwas
pois minun tyköni / iakätket sinus tuscan aicana.
Item. Vikrracuinga cauwain sinä tahdot minua
nijn peräti unhotta i Cuinga cauwain sinä peität
easwos minun edestäni/ Cumga cauwain mi,
„unpitä murhettiman minun sielusanl / Ia sure,
man minun sydämesäni. Häman hclckouden mci,
den pilä tundeman / ia eij luottaman meidän oman woi«s
mania wäkewvdm päälle /multa nöyrät oleman Ittt
malan pctgosa. Sillä ninquin P. Pawali sanot Is,
«seiso / catzocan etteihän lange. larueoiKam/
että Jumala meitä hallitzis sekä mpotälttä wastoinikHi,
mises.

IV. Hpeme täsä / tUhmga meidän pilä tttr,
»aman hädän ia tusean ailana/Nimittäin/eij yhdengän,„ /«„ii«
Mwn tygö/muttalumalaneaickivaldian/ia händä aup, »«,/„<,".

huutaman/ foea eaickia taita ia tahto aulta-
dan pidä rueoileman luondocappaleita/ ninquin Pata«
nal owat lehnet /jotea rueoilit epäjumaloila. Costa sm/
m lwlispäät olit/Nljnhe rueoilit , jonga he pidil
t vlen Jumalan edestä. Tosca he olit meren hädässä ia al-
boin jeaja/ rucoillt weprunum, joeahcille oli
Vcden Jumala:W.. äläisel piläwsl heidän



lumalans edestä/ia hänen tvgsnslurwawatiahändn
rucoilewat / ia heidän huonesans hänen Cuwans
wäl. Mutta meidän pilärueoileman Jumalala eaie,
kiwaldiasia. Sillähän on nijn kästenyt sanodemAuxi<
hwda minua tustan alcana. bn mös Jumala lu/
annul / että hän lahlo autta meitä/nijn euin sijnä samas,
sa psalmisa seiso: Minä tahdon autta sinua. IaE/
saian lvlönä, seiso: M pelkä/ sillä minä Olen
pelastanut sinun: lvlnä olensinun nimelläs cutzu»
nut / sinä oletminun / jossinäräyc wetceln
;e/ Nijn minä tahdon olla sinun tykönäs / ettei
Xvirta pidä upottaman sinua/ jossinäkäyt tules)
sa/eij sinun pidä polttaman sinuas/ia liecki eij pi/
dä sinun pälles pystymän / sillä että minä olen
sinunlumalas/se pyhä Istaelisä/sinunrvapatta/
jas. Ia waicka Jumala on loistnans wijpy / emo,
maisesta/ cosea risti ia tusea swn on/ ia eij eohlaM
awunlansa/ näky isänäno euin malawan/NijnlUilen,
gin eij hän maea. Silläninquin -Dawid sano: (atzose
jocaIstaeliwariele / ei, hän ole unelias cs?ä mw
ca. Hlkrm warlele sinun/ on sinun wanos
oiffiallarädelläs/ettei aurwgo pidä sinua tvahin»
goitzeman päiwälla eikä (n>yöllä. Senlähden
pitä meidän lurwaman ia usealdaman Jumalanpäälle/
iahändäauxihwlaman caikessa luseassa ia hädässä! Iasanoman ynnä opelmlaftcn eansa z Auta meitä
ra. Ia Davidin eansa: Auta meitä lDlktramei,
dänauttajan/ sinun pyhän nimes tähden/ wapa,
ta meitä ia anna meidän syndimandexi.

i>/»/.L»
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loinen Gsa.
Wmäisesä oftsa me saime cwlla / culn-!^/'
ga opetusiapset owat olleet swresa tustasa
sä/ Ia luinga he owat ylssherältänet / HErran

Chsisiuren/iahwlanet hänen tpgsne» Nyt täsH loiftsosas me saamme cwlla/ luinga meidän HErra
sius on auttanut heitä /ia asettanut lwlen ia meren. Ia
on meille läsä eolme cappalella.

l. On HErran Christuxen wasiauMa ia nuh, l.
lesia. oi>^,

MtHtepelkätteheickouscoiset.
P.Mareus kirioilta / että HErra on «Mä

noilla wastanul Opetuslapsia: tvingätähden tenisn
l pMtte/ Cuinga se tule ettei teillä ole usco i P.
lucan tykönä seiso / että HErra Chrisius on sanonut/
(ufton teidän uscon i Näillä sanoilla hän nuhtele
hänen opetustapsians heidän heicon Useonsa lahden.
Mquin hän tahdoisi sano: Hle heicko useoiscl mitä te
nijn pelkälle ia hwdalle/ ettekö le liedä että minä olen
wenhesä teidän cansan ia lyksnän / joca taidan eaicki wa-
«at ia wahingot pois esiä/lwlettaeo että minä olen sen<
lahden tullut mailman / ellä minun pitä meressä /aldo/
in seasa huckuman Eli olengo minä sentähdm teitä ul,

«ta w«fiiaaldo pitä teitä upottamani
Ettekö le wielä nijn palio ole oppenel laitt sen ajan sisäll/
euin « dletla minun tpkönänl ollet/minun saarnoistani
ie lunnusiehdeistäni / e«H minä tahdon ia taidan wariella
teitä / iacaicki waarat ia wahingot pois estä / mutta mi<

nä
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näymmärrän / että te oletta nepois UllhottNtt/
tähden le otetta nijn heitot useosa.los pri lwlispäa lu/
le/nijn te lohta pelkälle iawapisctta/ ninquineijyhlä,
kän auttajala olisi. Näin HErraChristus nuhtele hei.
tä /Mutta eij cuitengan senlähden heitä voishpilä/ mut,
lakärsi heidän heickoutlano / ia waalhi Hulda swrewba,
la ia wahwembaea usco/ sanoden: Cusa on teidänuscons

11. HErran swresta woimasta ia »ä/
estä.

Hän nousi ylös / la asetti tuulen ia me-
ren. lamlijwrieywenexi.

P. Marruxen tykSnä selso / mä losca hän oli
ylsstzerättltp/Asetti hän twlen iasanoi merelle / Ole
alalans. HErraChristus puhui tuulen ia mmn ly/
gs/ nlnqumyhdtn inhimisen ipgö/kasti olla alalans/ ia
eohla ne olithänelle euuliaset ninquin heidän Herrallane
ia luojallans /ia tuli lohta jwritywenä. Täzä nyt mw
dän HErra Christus osotta hänen Jumalisenwoimans
iawäkens/ ia tietä anoa/ että lM on HErra vlitzm
eaickein luondolappalitten / twlen ia mmn/ iatailanl
asetta paliaim sanalla. Ia on se täsä täytelip cuinDa-
vldsano: Ncallotorvac meressiswret/ia pauhaa
rvar julmasta/ Wntta
«mbi corkeuoesa.

ll I On laman swren lunnustähdentvaWtoxisia
mjnm stasa iotea stjnäolit ia sen yägil.

Za ilchimisn ihmettelit/ sanoden: Milli-
en tämä on: Gillä että meri la sllot owat

11.

111.

p. m«-
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P. Marcus Kirioitta/eltä he owat suuresta ham/mastpnetia peliäsiynet ia sanoit keskenäns. Cuca tck«
s ä on s sillä meri ia allotorrat hänelle cwliaisec
«p.^ucantykönä seiso:että he peliästyiz ia sanoit teste-
näns. Cuca tämä mahta olla s sillä hckn k<sste/sik<Z
tuulen eccck meren/ia he owathänellecwliaiset.
Ht näit sen suuren tuulispään ia meren aallot pauha,
wan / että wesi caikiu puokn löi sisällä / ia tahdoi Upolla
nmehen/sekä wenhen että inhimiset. Multa euin
ra Christus sanoi yhden sanan/ia sen wnfa asetti lwlm ia
meren/tuli cohla tpwenäxi. Ia ymmärsit että hän oli
swrembl ia woimalisembi luin mwt inhimiset owat.Cuin
he lahdoisit sano: Tämä mahta olla yri swri ihme/ ion,
gg me silmäin cansa olemma nähnet/että tämä suuri ia
lowa lwlispää/ ioea eaicki tahdoi mahs lukista nijn äkistä
lackaist/ia meren allot/iollanijn corkiana käwil/ia nijn su<
lesia pauhaisit/tohta lastit itzens alae/yhdestä sanasta.
Siläme enoleikänäns ennein nähnet/wisslstä on hänslvrembt luin mwt inhimistt. Ia tämä nyt oli se tunnu,
jiähli<uinHErra Chrisius läsälcki/ia autti hänen o«
ptlusiapsians/ia muita cuin wenhesä olit / nijn että he il,
«an lpatzingolt» mlit satamahan Gergesmn meren ran/

Gpewxet toisesta Osasia.
l. humala waati z.

oikiata ia wahwa usco / ia tahlo että Oi/?«>«
eaicki inhimiset pitä wahwasia luottaman

uslaldaman hanmpäällens/ia yhdesä oikiasa uscosa
däan/ih»ta««n. Ia sitä wastan nuhtele nijlä <i<««^

uslpi,



luftoisia. N>jn tuilengin ettei hänkeläkänhyliäheilon
mston tähden/Mutta otta sengin hywäxi ia
Win hän itze sano Esaian Prophetan tykönä: Mtä sä,
'<iettpmaco/enminF tahdo ricki mutta/ ia zhtä
suitzewaista pellawaistaen minätahdo ftmutta.
Ia meidän HErra Ch» isius sano P. MalthXuxen ly,
ksna:los teillä olisi usco ninquin yxi Sinapin
jpwä/ia sanoisitta tällä wuorella t Mene tästä
sinne/ia sen pirä menemänia eij teille olisi mitä,
ssän mahdocomda» Ia meille on esimerckl täza Enan,
gcliumisa senpäälle näissä opetufiapsisa / iotta olit san,
gen heickoufeoiset. Ia HErra Chrisius eij euilengan
sentähden heila peräti pois hyliänyt. Nijn mss hän teli
nijnen lahden opemfiapsen cansa/ietealerusallMifla me-
nit Emauxm/hän nuhteli heitä heidän epäuseonstähden/sanoden: Ote tompelic iahitat spoFmest uscoman
caicl?ianiltF/micckpsophecat ownt kitioittanet.
lacuitengin/ eij sentähden heitä pois HMnyt / multa
wahwisii heidänheicko uscons. Samallamuolo mös
hän teki sen Cumngan miehen canfa/ ionga voita sairastiCapemaumisa/hän nuhteli händä/hänen heiton uscons
tähden/sanodenllotlec elj ce ncke merckeick la tunnw
stähteiä/nijneilteusco: lacuitengin <wli hänenru/
eou)llns/ia teki hänen voitansa lerw.exi. Nijn Jumala
«vielä nyt kärsi /ia ollahywäxi phdm heiton uscon / wa,
icka hän ensifi nuhtelet Ia on tämä meille suuryi lohdll,
turexi/että Jumalakärsi meidän heicko ustow/ iaeij me>,
tä sentähden poisheklälykösns. Ia tule meidän rutoilla
Jumalala/ että hänwohwistaifi meidän heickoustom/
Ia sano ynnä Isän cansa/ ionga poiea rijwatlin per/

k/» 4».

l.«c>2^«
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ktlcldälHsrm mmck uscon/auta minun heicko usco- ?.

„i:la Aposiolitlen tKNja:!OSrm enänck meidcln »?.

uscom. Pita meidän möe usein naulitzeman mjts wäl>>
eappaleita / loinen lautta nnissä uslo wahwisietan: Cu>n
on: Jumalan pyhä sana/ia sakramentit/M nijnen
lautta Jumala uften plss sptpttä/ inhimisien sydämin
wahwisiaiaenändck.
11.2.

sella lwliia meren/opeme sijlä/luinga woimalline hän on
lMfanasans/etlä taita asetta twle ia merk allol ia he toh- SH",
taswathänellelwliaistlia tekemät mitä hansano ia
jkkNinquinDawid sano: Sinä hallitM z^lii;e sen
pauhawaisenmere/finelasetat häneallons/cosca
heplssnostawatheitäns.HKrm/taiwas iamaa
onsinnn/sinel olet perustanut maan piirin ia mitck
sijnä on Verra/ sinulle o» pxi wäkewäkäsiwarsi/wätewH on sinun kcktes /ia corkia on sinun oikia
kätes.la loiseja paieasa sano hän: Twli/ mkeet / lp, «,

mi sumuia twlispäckt/ tekewäc Vsrmn kckffyn.
'

Cojca Noe oli Archisa lwlispään iaallon seasa / hallini 6,». z.
Jumalameren/ettei hän taitanut wahingola tehdä hä/
nelle. Costa ne eolme miestä Zadmch / Wesäch ia o««.,.
Adevnego/heitetlin tulisen ugnin / esii hän tulen hänen
Jumalisen woimans lansa/eltei se taitanut wahingoila/
eikä polta heitä/eikä yhläkän hiustarwa heidän pcläsiäns.
Hanonmss lukinnut Jalopeuran swn kijni/ettei
taitanut Daniel Prophetan tehdä vhläken wahingota
Han esii mc»s kykärmen woiman / ettei se
Avofiolita lainut wahingoita. laninquin täsä Euan«
geliumis seiso / että hän asetti luulen ia meren. Nijn wäs

Z 5 ij kewä



l/5 IV. SVNNVNTAI DLURÄN7<
kewäiKwoimalmm on Jumala caickltvaldlas/ elläla,
icki luondoeappalet / Pitä händä twleman / ia tekemän
mitähän kaste, ttcroäocus kiriviltä yhdestä Persian!Cuningasia ia nimi oli Xerres /«/

!fta hän mli phden salmen tygs/joea lutzullin AeNes»
ipontus/ jocaon liki nekanes pmuulma ylitze / ni>n häo

ia heitäsijhm raulta pnltltia
sa tahdoi waatia wedcn että sen piti päästämän hända
ylitze/ Waan nscsl cij twllut eikä totellut händä. Mut,
la mcidän HErra Chnstus hänen Jumalisella woimal,
ians ia
dons jälken/nijnettei taida käpdä plitzen ftn määrän/
luin lM Pane heidän etcns.

!I l. Opemc/ cuinga Jumala on ltzm<ltntn ha«m
tsisäns ia taita caicki laitta ia käätä hänen hywän tah<>
dlmsa ia suosiona iättin/nijn etlänekin/jottanäky olcwan
mhilnisilll wchingoM / lulewat tzänm Cunniarens.
!Hän laita is wsipi särkiä ia tphiaxi tehdä neu/
wol/ ia ne möskäätä hänencunniaxens. lasilämälUin
fathanpppla Vähetä HEeran ChniMen Cunnian / st>
tälawiamalda seenätän iaymbäri Ninquin me-
ille täsä on esimercki / että st saastainen hengi lahdoi tai,
kellä wäella/ mahan tukista swren twlispään cautta/
ftnwmhcneusa HCrraChristus ia lMm opelusiapsens

siMe / ia menm uxstta / Multa HErra Chrisiue
ftn lensin käänsi/ että se tuli hänen Cunmarens. Sillä
losca hän oli asemnut twlen ia meren ia se tuli juuri ly-
Venäri. Nijn ft cansa joeaDc oli /ia näki sen tunnu-
lähden / cuin HErra Christus teki / ihmettelil ia pel>
Pyil/ ta ymmärsit/ että hän oli enä euin p)ci palias in/

3.
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I himinm/ la opltufiapset mss tulit sen lautta/useosa
> wahwisittlyi. mss HErra Christus ttki ylim.
!mäisien pappein / ia juuttan cansan neuwon tphiäxi/

jotta tahdoit estä / ettei hänen pitänyt ylsenouseman euo.
luista/ia scnlahden panit wartiat hänen haudanetygs/

! smpäallä / että heidän piti eaikeNa wckllä estämän/ ettei
HErra Christus pitänyt ylsenouseman Cuoluifia.
Multa hän sen loisinkäänsi/mjn että ne samat jottawar-
lioitzit hänen Hautaans ilmotit ia todistit / että hän oli
Mnosnul Cuoluisia. Ia ylimmäiset Papit/ynnä>
lausau wanhimal annoit heille yhden summanraha/ia
palckaistl heitä/etläheidän pm sanoman/ eltä opetufiap,
set »arastit hänen pois heidän maalesans/ euilengin
lij se taitanut heitä mitäkän aulla : Sillä se sanoma kä«
wi ymbärins joeapaicas/ että HErra Christus oli y/
löenosnut cuolluisia. Nijn Jumala wielä nyt taita teh,'

dä/ia laicki witzamicsten neuwot särkiä ia tyhiäxi teh,
>ä/ia ne täätä hywäxi/etläne lulewal hänen

Cllnniaxens ia hänen Seuratun/
danehywäzi.

Iz ttl Euan-'



3ZKUUArs-,

AmWliumin Wwit-
l ta p. M«hcws 13. Lugus.

Ihenatcansanoi IGsus hsnm opetuslapstllens tä.
Tatwanwal-

on phden mhimisen
wertainen / joca kplwi hpvan

siemenm hänen peltons. Mutta mhtnnsten
maates/ tuli hänen wcholjsens/ ja kplwt
dacket ntsum secan /ta poismeno Costa npt
oras rupeis caswaman / iahedelmsttzemän/mjn näZpjt mss ohdacket. Gtllsin edeskä»
vit perehenisännänpalweltat/ ja sanoit hä-
nelle/ DErra etkös hpvcl siemendä kplwä-
npt pelcos/ cusiastjs hänelle ombi ohdacket^

Ws«l
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PSIN)HN IsilKlen. 367
Wjn sanoi hsn heille/ wiholineninhiminen
sm teki. Sanoit palweliat hänelle/ tahdoc-
fos stjsettäme meneme / ja ne poichagem?
Mutta hän sanoi/ en/ senMlle ettäcosca
te ohoacketplesrewittä / ettei te pnnä nisuja
Memma. Sallicatpnnscaswamolemat
elon aican asti. Ia elon ajalla sanon minä
elomiehille/cootcat ensin ohdacket/ ia sttocat
heitä lpchtesen/ poltetta/ mutta nisut coot-
M minunaittani.

edesmenmn Miän Sun- A^
iälken HErran Ilmestys

wän / on saarnattu / mjfia swrista legoista /?>-"« cös/.
ia tunnnsiahdeisiä / cuin meidän HErra
lEsus Chrisius on tehnyt ia nijnen lanfa

ostllanut hänen mnnians/ woimans ia watens:?<yt
edespäin laman ia monicahlain muiden Sunnuntain
säälle saarnatan HErran Chrisiuren opista / cuin hän
en sekä hänen opelufiastens ia yhteisen cansan edescl saar-
nanut/ ninquin me edespäin saamme cuulla. Ia läsä
Euangeliumisa hän wertauren eaulla osoltapi hänen seu-
raeundans menon täsä mailmasa/ ellä stjnä lapallu
quin yhdesck peUofa/johonga hywa siemen kylwetän/mul«
ta inhimisten maalesa/ tule «viholinen ia kylwci sijhen
dackeila. Sillä eosea se lalwalinen kylwäjä HErra
Chrisius kylw<i hywan siemenen/ st on / waldamnnan
lapset/ nijn Vihamies Perkele kylwä sijhen seeaan hänen

lapsens
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lapsensne
sangen wahingolisct Jumalan seuralunnasa/cuilengin
hcln salli ne ynnä olla mailman loppun asti / ia silloin vi,
ie! elomiehet/ HErran Eagelit/eoeoman ohdackel ia hlih
laman tulisen ugnihin/ luja pil» oleman ileu ia hamban
kiristys.

layhtensopi tämä Euangelium sm yhdeMnen
wston eappalen eansa / eusa me lunnustam yhden
Christilisen Seuraeunnan / josa owat sekti hywät elt<l
pahat.

Tämä Euangelium iaetan catzten osan.
>"?«/". l. On lcistci hyvästä kplwäjästa joca lylwi hy,
X"o7r",. wän siemenen hänen pellons/ johonga wiholinen kpl-

wi otzdackeila seeaan.
11. On näistä palwelioista/j ollapydit ylsöltvicl

ohdaetel / ia perhen isänä» wastanxefta sen päällä.

BnsimämmGsit.
Neliä «appaletla.

««»,. "-iIV Ontästäkylwajäsiäjotakplw»hywl>N
// /? sitwenen hänen peltonsa.

Taiwan waldacunda onyhdm tytwä<
«jHnweltainen.

Sasä HErra Christuecij ymmärdä sitä walw
eunda jocayllMä laiwasa on/mutta ymmartä sen euin
?n taälle alhalla maafa /nimittäin / Jumalanseuratun/

jocaftntahden eutzutan taiwanwaldacunl<a)li/el,
lä OErra Christuo/joea on seuraeunnan pää/ itzestjnä

aft!



Hallitzepi hänen pyhänsanans/ ia Sacramentem
l«utlaia sijnä jaea «aicti taiwalistt latzial.Hamätaiwan<
waldalunda eli seuralunda on yhden kplwäjän
nm. Mauin hän eahdoisi sano: Jumalanfturacunna/
sa lapattu ninquin phdesä Pelloja/ johongakylivMkpl/
wähywän siemenen. Cuca tämäkylwäiä on/anda Her.,
saEhnstuo itze tämän wettauxen tie,
«z / silla ninquin P. MatchXUs sano: EtlaCosca lE<isus esoitti cansan poie tykoäns / nijn

etten ia sanoit/ wlgoetoimita meillen wcrtaus
Mosta ia ohdackeisia/ nijn wsfiaisi HHn ia sanoi heille:
Inhimisenpoica on se jo«aknlwähywän fllmeni/han<u>
Gitzens ltlsa mhimlsen pojaM/ smlclhden että hän on ot,

Multanen päällms inhimisen luonsn ia tullut inhuni.
syi nttidckn tähdcm / ja hän on st oikia laiwalinen kpl,-
wäia/jo<a on eaivasia alas tullut Euangcliumiy saar-
nan lauttakylwämänhywanslemenm.

11. On stjla hpwclsiä sienunchä ionga inhimisen 11.
!33llakylwä« ilme«i«.

AcakylwihywHn siemenen.
HErra Chrisius itze anda tietä tämän

Älgosioimituxesa/tllä hän hpwsn siemenencansa ymär,
iä Waldaeunnan lapftt/ se on/ Jumaliset mhimiset/
Ma Euangeliumin faarnan / ufton eansa wasianotta«
wal/ tekemät calumu)len ia paransin pyhän Hengen
<aulla/fttiwalilha ia syndi wasian. Ia waicka he liha«
Dn syndimiftn lautta owatpahaslemen/nijn luitenOin
he Jumalan sanan iaSalramentin lautta
öywät / ia mlewat hywäxi sllmenexi / lumaian lapsia
iaijanlaickisen «lamän perilism. Nämäl otral hyw^

Aaa siemen
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HEMA
Chrisius kylwa hänen peldons / ia owat syndpnet sW
<atsmaltomasi siemenesi Jumalan pyhästä sanasia,

111. HI. Ön sijta pellosta / iohonga se hywä stelM
Hänen peltons.
Tämä peldo/ninqultt Thristus itzi sano/on

tlma jola itztstäns on lowaiacarkia/ ia eij taida
hcdclmätä / jolleitämä kylwäiä HErra Chrisius Icsue
sijhen kylwa hywä sicmendä/ ia jos se pitä
wän hedelmen candaman / nijn se pitä cnsistä iaili s,ar,
nan canfa hywin pehmiteltämHn / että Euangeliumin
saarna sijnä sitä swreman hedelmän tekisi. Ia että Her,!
raChrisius eutzu tämän mallman pellop / anda lMsen tansa tietä/ettei Jumalan seuralunda ole sidottu yh/!
len maan paickan/ mutta on hajoteltu ymbäri cailm
mailman/ nijncauwas cuin maanpijri ulollU.
lähden mös HErra Christus lähetti hänen
ymbäri eaiken mailman saarnamanEuangelium läikille
luoduille / iakästi opetla eaickl eansa. Ia lawid sano:
denpuhens nmilman lopplm. Ia tämän syyn tahi-
d<n mos tämä seuracunda ymbäri mailman cutzutan
CttthoUca/feon/ yhteinen/ eij Pawinlawanjälkm/
jota sillä nimellä cutzu sen fturaeunnan/jola händä Mi
nusta / hänen päxens/joca cuilengan eij ole st oikea/maan
Anllchrisiuxen seuraeunda / multa seutähden se nijn m/
tzutan / ettei se ole sidottu johongun «vissin paickan/ mut/
ta on htzjolettu ymbäri <aiken mailman / ii» laitti henge/
listtlahiat owalsijnä ychteisct.

IV. On



sVT^nsijläwiholiststajöca ohdackeitakplwä. IV.
Mutta inhimisten maates mtt

ia tylwl ohdackeita nisuin "
iapoismeni.

Meidän HErra ChtisiusiHeulgosioimitta sen ia
> tlclcl anda euea st wiholincn on/ ia sano/elt«i se »n perke,

! lc/st wanha lohitänne/lumalan ia hänen seura/ ,«.

cunnans wihamies/ jola wiettele caiken mailman / ,

Joca on miehen tappaia algusta ia walhen ifck/ ja5,,.'/
se kiliuwa Jalopeura / jocaaina kckppi pmbärins
et)ien kerä hän saisi pläsniellck. Tämä saastainen
hengi on st sama wihamies jocakylwä inhimisten maale-

sa/ston/ losca laitta saamamiehet eij oikein tegehel>
dän Vittans/saarnan opeluren «a mauauxen eanja/eli
sanan cuuliat owat laistat/ iahitaat lwleman/ia
Kmän Jumalan sana / owat Jumalattomat / eläwät
la!ttina'sissynnisä/silloin Perke-le kylwä ohdackeila/se
on / hänen lapsens. Sillä caicki Jumalattomat M
määrät opettajat että mwt/ jocca Jumalansana ia Etl»
angcliumin oppia wihawal iawainowal/ eaitF
kmäisis synniscl ia riettalldefa/ne owat sen Vihamiehen
pcrkelenlapset / jolca hän kplwä nijnen Jumalisienmhi,
misten selaan / «a ne easwawatpnna nisuin «ansa/ pai>
suwat swrexi ia corkiaxi / ia launifia eueoisiuval täsH
mailmasa / nmquin ohdackel/ mutta cuilengin owat
wahingolisct/ia owat waldaeunnan lapsille swreri esteesi

'

ia waiwaxi/sekä heidän wääran oppinsa että
Jumalattoman elämän

lansa.
Haa ij Opnuxe



Opem^tensimälsesiäGfafta.
' k. k. meidänHErralle-

' Chsisius / on se oitiakylwäfti / foca sen hy,
<, ' <3 wän siemenen cli waldalllnnan lapset kylwä

hämn peltono. Hän tuli tähän mailman ninquin yh-

. tKn/eikä taida tanda hänen luonosiano hywiä hedelmäi--
tä / mutta orjantappuroita / ohdakeila / ia muitakeluots
lomia/ ia wahingVlisia ruohsia/ ia sencattaiset owa>l
laicki inhimiset luonosians / Ma eaicki heidän sydämens

,5. ajatoxctowat alna Walmit pahuten. Ninquin HEr^
ra Christusiye sano/että inhimistrn sydämesi ulgos käi,
cvät pahat aiatorcs/ murha/huorus/warcaus/hau^
reus/ wärätodistos/pilcka.AlWsa tosininh.minenott
hywä siemen «a ilman wiata/ s,l!ä Jumala loijlnhimi»
W cuVanö Min pphäriia wantzurstaxi/ mutta
perisyninn camtasemuuttttinpahari sicmenexi / ohdat^
keri ia orianlappurari ia Petkelen lainut
lyestans lulla hywari slemencrl/ eli Jumalan lapseni/
jollei tämä kplwM HErra Chrisius ItftlS olisitUllue
tähän mailman / ia hänen pyhän sanans iaSattamen?
ttin lautta tehnyt handähywsli silmrneri' ia Jumalaw

M,. lapsiri / jotcs eisrperestH eikä lihallftsta tahdosta/
elkä jongun miehen tahdosta mutta Jumalasta
owac spnopnet. Calcki me oiimma Jumalanwihan
lapsetia ifanealckismcttoztman lapset/mutta HERRA
Chrisius lesus hänen swresiaarmofians ilman meidän
ansiolam on tthr.yt mettä jcttlens Jumalan lapscri ia»
ijancalltijen elämän periliseri/ninquin P. Pawali sano.

AsmostH



Asmosta te
, laeii ft ole its< teiftan / Jumalan lahia se on/eij
töistä/ senpäällä ettei xpkän pidä händänsker-
scaman/ Mä me olema hänen teconft/ luovut
hywtjn töihin Chnstuxesa lesuxesa / johongH
Jumala meitä on ennen walmlstanut/ että
dänntjsä waeloaman pitä. Hamän stvren ia sano/
mattoman hywän lpon/ tule meidän tuta iatunnusta/
ia sm edestä kifttä ia ylisiä Jumalala tallkiwaidiasta

Hdämen ia s»n cansa /m rueoikman hol,
hois / tvarltlis ia oikean wscaon »ahwistaisi / ia hallitzis
pyhällä Hcngelläne/ että me aina olisime hywä siemen

sChrisiuresa lefuxesa/ tekomme hywät Hcdelmät/ ia
Mistm Jumalanpelgosa cunnialisesta / ninquin P. Pa,
»ali sano: Jumalanarmo on caikiUe inhimisille/
ia opttta etlämeidän pitä poiskicldäman eaicki luma,
lattoman halut / ia elämän lumaliststq ia eunnialiscsia
täsä mailmasa/ ia odottaman M terwclisiätsiwo/ia
sitäswtta meidän HErranllsuxenCtztt>
siuxen eunnialilwiimestyllä.

11. Speme/cmnga Hirmuinen ia wietae/on st 2.

ruma hengr Perkele / joea swresta wihasia ia wainosta/ o^«
lilmalata ia hänen seuvaeundans wafian/ kylwäoh^,^^,^
dackcita sen hywän siemenen seeaan/ jongameidän Her/ ,",«,i°

ra Christuo kylwä hänen peleone/ sillä eij hän woij kär, "«^

jm sitä/ että se hywä siemen pidäisicaswaman ia hede!-
mätä eandaman / mutta taitella woimalla pyytä sitä
lsiä/ ia fentähden knlHä szjhtn ohdacktita ia oriantap/
purotta että ne estäisit scn hywän siemenen easwamasia/

sia polsiueautaisit ftn/ mm hän aina on tehnyt io mail,

Aaa «j Man^



manalgusta. Sillä eosla Jumala on luonut Adamin
ia Evan/ hänen oman cuwano jaiken Pyhäfi ia wanhus,-
sca>i/ nijn hän lohta hänen mylkplisilläiamakioillasa,
noillaus/ wtctteli heitä syndi tekemän / Jumalala ia
nen kästyäns wastan/ ia sen lautta muutti heitä ohdac,
kciriia ijantaickisen cuoleman lapsix,/ olisit möo sckä he
että caicki heidän jälkin lulewaisens
neel/ jollei tämä hywäkplwäjäHErraChristuslesl«
olisi tullut/ ia päästänyt meitä sijlä tufcasta. Nijnhcln
mss teki heidän lastens lansa / Mä losta Jumalaoli kpl,
wänyt hywän siemenen/ sen wanhurscan Abelin hänen
ptltono/nijn perkele cohta kplwi sijhen wleren ohdackei,
ta/ nimittäin sen. JumalattomanCain/joealöijhänen
weliens Abelin luoliari/ sijlle taas costa Jumalakplwi
hywän siemenen / ne Jumaliset inhimiset/ jottapyW
raamatusa lulzulan Jumalan poixi/ nijn perkele lohta
fplwi ohdackeita secaan/se on / hänen lapsens/ ne Junia/
latlomat inhimiset/ jotca Jumalan lapsia aina wihaisll
ia waiooisit/ siihcnasii luin Jumala weden paisumien
caulla / eadotti sen ensimäiscn mailman. Samalmuolo
mss iälkcn wedenpaisumisen / «ofta Jumala
Vän siemenen / nimittäin/Scm / Perkele lohta kpl,
wi sijhen wiercn ohdakeit sen Jumalattoman Chani.sea Jumala ylsstherätti ia lähetti hänen Prophetans
saarnaman/ nijn Perkele,ohta ylSs herätti falstitPro,!phttat sijhen steaan. Costa HErraChrifiueitzeiaha,
ncn Apofolms rupeisit faarnaman/ nijn Perkele tohla
ylsshcrälti Phariseuret ia kirianoppenet heitä wastan.
Ia tällä wljmeisillä mailman ajalla/lvsca Jumala ylös
herätti sen Pyhän miehen l^utkerun^,

joca
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i^cnoiklan iapuhtan Euangelklmm^pm/pawin pi«
lucydcsici saatti walkiuten / nijn perkele lohta ylseherälti
Vawin »oucon / ia monda waärä laheoeunda/Saera/
mentereril/ Anabaptistat ia muita/ jottaheidäns
s,ta oikeata Euangeliumin oppi wastan / ia nijn hän wie,
la nyt aina lcke mailman loppun asii/ttlä cusa Jumala
kplwli hywan sicmenen hänen pettons /sijnö st ruma wi,

hMies lohta kylwä ohdackeita secaan. Sentclhden eij
meidän Pidä oleman suruttomat/ mutta aina walwo,
mania rueoileman Jumalala/että me olisin» oikiatsie,
mcticl / pysyisimme Masa wstosa ia Euangeliumin opisa
wahwana loppun asii/ ia ftisoisime sen Vihamiehen Per<»
kclm tltlisia nuolia wastan/etttl hän meitä kostan taidaisi
Vahingoita eikä Vietellä.

111. Öpeme / lulnga wahingolinen se on/
saamamiehet ta sanan tuuliat owat hital ia laistat/hei/
dan wirgasans / eosta saamamiehet eij saarna ia opeta
wiriastl ia ustolisesia Jumalan sana/eij mana eikä
lelespndiä/ ia nijtä jotta svndiä lckewät/ owatmpkat
loirat ia laistat / ninquin Propheta sano. Sillom wi,
hamies Perkele saavi tilan tylwa ohdackeita nijnm se-
laan. Samalamuoto mss / eosta sanan lwliat ylimä>>
set ia alimaiset/ owat surutlnmat laistasii kaywät kireo-
sa /laistastiewlewat Jumalan sana/ eläwät tämän elä-
män helumasa/ ylsnsysmisefä ia juomisesa ia eaickinaisi,
sa synnisä/ nijn wihamies saavi lilan kplwä ohdackeita»se tapatui meidän esiwanhembam eansa/eoj<a
heolitparadiM / ilosa ia riemuja ilman surma/ iaEua
läystendell paradisis yxinäne puitten seasaia nijnen he/
delmitten päälle eatzeli / ia ihmetteli/ euinga eaUnit ne

olit
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olit/stUotn wihamiesPerkeleeohtaiull ia wletlel,lMcn/
nijn ettähän otli ia sckj wijsattden pwn hedclMasiä/ wa,
sioin Jumalankäfky/ia annoi mieWleno Adamille ean-Ija/joca mss sijtä soij / ia sen cautla wihamieo cohlawUj
!ulti heidän ohdacke)si/ ia rijsuipojes heidän pältänsea<
iken pyhydenia wanhurstaudm/ iohonga Jumala oli
heidän luonut/ ia puki Meno heidän päallens hänen
staiset ia myrkyliscl waattcns / ia teki heidän euolemsn ia
eadoluxen tapjyi / nijn mss setapalui David Cuningan
cansa/ costa hän oli lcwosa ia rauhasa/ iaeijmitakän
peleo ollut hänellä
wiholinen mli/ ia weli hänen eahtenswren iacuolewaj

isen / sekä miesiappon ettähuoruten. Maeais,en!>
~ 5<M.«,.sistä Hersabean Vrian Vaimon cansa/Ia sijlte tirw!

i«i tirian loabin sodan pämichen lygs/ että hckien pili
asettaman Vnä stjhen paickaan/eusa sola eaickein cowin
oli/scnvaälle että hänpiti tapettaman/ ninquin mos se la,

palui / että Vrias lystin cuolia)l!/ ia Aavid otti Bersa,
bean hänen emändäns waimoxens / ionga se wihamies

,<;«».,,. Perkele mntcan saatti. Samalmuolo hän teki Lothin j
cansa/ tttä eosea hän oli juonuthanms wijnasta juojlijn/j
ia oli surutoiFt/maeasl hän molembain tyttäritttns caw
fa:la monda mwta sencaltaista esimcrcki oiist/ jos aica
myötä annaisi. Sentahden pitä sekä saarnamichct ia
cwliat oleman wiriat ia ahkerat molcmin puolin heidän
wirgasans / saarnamiehet saarnaman Min ia ustolisesta
luAalan sana / rangaiftlnän spndlä manamaneaiken

»7-i««,b4Wveyden iaopetuxeneansa. Silla ettäDMalapnaset/
heidän wartiajci z mans ylitze/

josta heidän pitä tekemän Jumalallerasian ia <ow<»n^
gun.
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gN Sanan lwliat olcon ahkerat iawirlät Jumalan t». ,
sana twleman / elätän Jumalan pelgosa / rucouresa ia
walwomisesa/ senMlle/ elei se ruma hengi wihamiessaislilakylwäohdackeita.

IV. Hpeme/llt<i waicka Jumalan seuraeunda la- IV.
sä mailmasa lutzutan pyhäni/ ninquin meidän uscon
nusioresa seiso / nijn euitengin eij se ole nijn pyhä ellei
nä ole ohdackeita / slllä stjnä on aina pahvia seasa / nln/

"""

quin meidän HErraChristus läsä Euangeliumisa lol»i,
sia. Ia sano. fHtemur in eccle-

öc. bonoz A malyz cile leci
paleattSe on/Me tunnustamme / että JumalanVeuracunnas <>n?at hpwät japahat / wan Nin-
quin acanat- Ia Orizcnez sano: ln Lcc!csla sunc
Dj iIX K miseiicarälZe: Seon/Seuracunnaft o/
n?at«»ihania armon lapset. Nijn mss Augusta-
nan tunnusiores seiso: Waicka seuraeunda on pyhäin ia
uscolisien phlen tulemus/ euitengin owal mondauleo-'
lullattua ia pahoja sijnä seasa / se olisi «oiwottapa että
Jumalan seuraeunnafa olisit taickihywät ia pyhät/il>
man ohdackeita/ mutta e», se täsä mailmas taida lapat/
tu/ silläwihamies Perkele käypi aina ymbärine cuin yri
kiliuwa Jalopeura / ia kplwä ohdakkeita nisuin selaaninhimisien maatesa/laseon nijn ollut mailmanalgusiä
iapysy mailman loppun asti, ninquin sen P. raamattu 6,». z.<>.todista. Noen archisa oli Noahitzeeahderandena/jotta
Jumala säästi weden paisumisen aitana/ ia stjnäkin oli
yli ohdacke seasa/nimittäin/se JumalaloinChain/jo,
ea Pilckaisi ia hclwäis, hänen Isäne / ia sentähden paha-
stikiroltin. Zodomasa ia Gomorrhasa oli enimästi eaickj

Bbb ohdacket!



V. SVNNVNXA3 OLUUAN^
ohdackel ia lij ollutrymmcnen wanhurseasia/ia nijnengi»
«vähäin seasa mwlettm tochin waimo suola wahaxi.
Senp. patriarchan Isachin huonesa oli mss ohdacke/
nimittäin se Jumalaloin Esau. laeobin huonesa eij
mss ollut laicki hyVät/ mutta sijna olit ohdackct seasa/
Simeon ia iwi / lina/ ia Ruben/»otta ttgit swrenpa/
hennoxen. Israelin tansan seasa / eofea he waeksit corwe,
ja/ oli mo'oa ohdackela. Costa Propheta
saarnaij»/oli «»liasala falski Prophctat. Elias Prophe,
tan aicanaoliNeliä sata wijst kpmmendä Baalin Pap/
pia. HErran Christurm Apofiolilten stasa«oli Indas
Ischarioth/ joea hänen mestanne HErran Chrisiuren
pctti ia myi hänen piimäisille papeille/ tolmenkymmen
hopia penningin edestä. Näitä se wihamies Petkele mal/
ean saatti / joeaaina kylwä ohdackeita / ninquin HErra
Christus läsä sano: Wihamies sen teki / tästä eij meidän
pidä pahenosta ottaman / eikä sentähden pois luopuman
Jumalan sanasia ia seurakunnasta ia oikeasta Euange/
liumin opista / mutta sitä enämin sijnä kijni rippuman /

lilten että ohdackel aina owat ollet / Jumalan seuratun/nasa / mailtmn algusia ia pyspwät mailman loppun
asti.

Q,», 9,

loinen Gsa.
osas te saittecwlla Mtyl-

wäjästä / joea kyltvi hywän siemenen hänen pel/
/ ia ohdackeista jotca wiholinen sijhen kplwi l

Nyt seura se toinen osa Palwelioisia / ia edespane HE«
ra Christus täsä eahlalaiset palwelioittn kpsymisel/ia pm
hen isänän cahtalaisel wasiaurel.

l. Hei-
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"l. Heidän kyspmifens on tämä/ cusia ohdacket
owattullut, 1»,,^.,/.,

Silloin edestäwit perhenlsänän
weliae ia sanoit hänelle / HErra etkö sinä.""?'
hywä siemendä kylwänyt peltos/custa siis hä-
nelle owat ohdactett

«sscimst palwelial lohta luin he n<igit ohdackel ylss.
ttpwlin ia caswawan / kysyit he perhen isänälle/ cusia ne
owat tullut pellon / sillä ninquin ohdackel eij eohta osota
heitäns i multa helkens owat sala/ nijnmse ne pahat
ja uleoeullatuthelkexi owat sala/ ia kätkevät heitäns/
mutta sijlte wijmein he lutan heidän pahasta hedelmä,
sians. Nämät perhen isänän palwelial owat laicki Chri»Eiliset inhimiset/ sekä opettajat/että sanan ewlial/jotta
huocawat ia walitlawat sen ylitze/eosea he nekewäl ia ew,se Vihamiesperkele plssherätta Jumalansm,
,eamnnasa/wäärätopttu/et/moninaiset synnit lapa/

! hinoxet/ wihal ia wainot/lumalata ia hänen seuratun,
dansa wasian/ sillä he sen tlttäwät/ellä tämä hywäkyl,
wäjä HErra Christus lesus on Euangeliumin saar,
nan eautla kylwänyt hywän siemenen hänen pellons/
ninquin he läsä lunnustawat sanoden t etkö
sinähpwä siemendäkylwcknyc pelcos s Ia senläh-
dm

i. Tähän ens»mäisen kysymisen Perhm isändä ~

wasia ia sano. «B°«/«
Wlholinen sen teki.
Anda sen «ansa tietä / että Perkele/ joiaeaickl>.«,<,«,

pahudel malean saalta / ne ohdackel on sijhen kylwänyt/?"^"""
Bbb ij



380 ! V. SVNNVNTÄ?^eZcMW^'sillä eijtzänwoi elä,/ jollei hän saa wahingota lehdä/sg
sijnä eaicki hänen ilono ia riemuns on/ että hän saisi plsg,
herättä Jumalan scuraeunnafa / wäärät opettaiat / jot,
ta ftisowat sitä oikiala Euangeliumin oppia wastan /sa>>sitwietelläsyndijniapahuteen/ ia sen lautta sijltt ijan-
caickiseen cuolemaan ia eadoluxeen / ynnä hänen «an/
fans.

11.11. soinen palweliolitten kysymys on ohdackeinipoisnouckimisesta.
j Sanoit palweliat hänelle / tahdotcos
että me meneme la ne poishagemme.

Mmäl palwelial eij woi kärsiä näitä ohdackeil la,swawan ia eucoifiuwan / ia sentähden tahdoisit eohta he>>läpois repiä / ennen cuin he swremaxi easwawal ia euä,
män wahingota lekewät heidän HErrans pellosa. Ia
waicka näillä palwelioilla on hyvä ajatue/ ia eij lahdoisi
että joeu wahingo pidälsi lapalluman heidän HErrans
pellosa/ iuilengin he sijnä wäärm menewäl että he tahto/

ohdacket peräti wäellä ylssrepiä/ iasenean»sa tekjsit nisuille swrm wahingon.
.2. 2. sämän toisen kysymisen päälle / perhen Isänänwasiaus.

""" Mutta hän sanoi: En / senpsälle cosca
* te ohdacket ylssreuitte / ettei te nisuia ynnä y,

llZsfte^MWa^
Nlnquin han tahdoio sano: En Minä tahdo että

teidän pitch VäMylsHrepimän ohdacket / Mä eoseatt
nijta ylsslcmmatte/nljn leynnä nijnencansa/nisut y/
iosrevltle ia nijn teette fwren wahingon minun pellosani/

sen,



<AMzessT3<3 PÄIWÄNIMRVN- 38i
scnlchden sallitat ynä caswawan molemat elonaican asti/se on/Mailman loppun asti. Tasa HErra Christus eij
Mä saamamiehiä nuhtelemasi ia rangaiscmasispndi/
i<,nijtä jottasyndi lekewal / eli wääriä opellyia wasian
seisomasta/ eij hän mSstiellä Esiwallanrangaisemasta
vahoin lekieitä/lallla ia miecalla/eikä perhenwanhemblla
kiellä nuhtelemasta heidän peretlänsä ia lapsiansa. Mul-
ta hän kielda ettei yxikäu pidä turhasti ia nopiasti mi/
Mn tekemän /mulla odottaman iakärsimän/ sillä Ju-
mala taita ohdacket kätä nisuixi.

111. An sijtä nisuin ia ohdakkein eroillyest jom 111.
o.^^

Ia elonajalla sanonminun elomiehille-
nl/cootcatensiftohdacket/ lasttocatheitä
lyhtesen poltetta / mutta nisut cootcat mi-
nunaittani.

Täscl HErra Chrisiue cahlalaisel edespane.
5. Ohdakkeista jotka hän käffi sito lphtesenpol- i.

letla / mitä hän nainen «ansa pmmärtä / ulgoetoimilta ""-

h<in sen itze/sanoden: Klon aica on mailman loppu/""
owar Kngelir/ninquin ohdacket coo«

tan ia poltetan tulesa/ nijn se piräcapattuman
tämän mailman lopulla. Inhimisen polca picä
lähettämänhänenKngelins, jotcapitä cocoman
caickipahennoxec/ sc on: Jumalattomat / pahan le/
M/ jottamuilla owatpahtlioxlxi ollet/ne pitä
tett<sm w palavaisen ugnihin siellä pitä oleman
itcu ia h;mdan kinssus. Näillä sanoilla HERRA
Ctznstus ofotta. Cuea elon aica on / njmittäin/mail,'

Bbbiij man



382 V. «VNNVNTAI VeXRZ^man loppu-
Inhimlsenpoica / se Sn/HErra Christus itze/ ia eut,
ea elomichet owat/ nimilltäm/HErran Engeltt. Jaan,
da meidän HErra Christus lietck./ että waicka hanhet,

kärsine Jumalattomat täsä mailmäsa ynnä wan,
hurskasten seasa olewan/ nijn euilengin eij hän ijäri heilH
kärsi / mutta wijmein mailman lopulla / anda heitä ijan,
laickisen cadotuxen heiltä.

2.2. Muista.
c kn. Mutta nisut cooteat minun aittani.
<«,!«"» Nisuin lansa hän ymmärdä Jumalan lapset /ne
H«?«««. Jumaliset ia wanhurseat inhimisel /lakäjke ne eoota sil,

loin hänen ailtans/sijhcn ijaneaickisen elämän ilon ia m
mun / silloin pitä hclden paistaman ninquin auringo hei/
dän Isänsä Waldaeunnasa / ne hywät ia pahat pilätoi,
nen toisestans eroitettaman / täsä mailmäsa he owat yh,
desä toinen loisensa seasa / Ia ne pahat täsä eläwäthcc,
kumasa/ ilosa ia riemusa/ia eueoistawat ninquin ohdaft
kcl ia oriantappurat/ ia ne hywät sitä »asian
risti ia Vastoinkäymistä. Multa wijmein he eroitelan!
toinen toisestans/ ne hywät eoolan ijaneaickisen ilon ia
riemun / mutta ne pahat heitelän ijaneaickisen lado,
MM»

Gpttuxet toisista Osasia.
l« H^Pemetästä/ettäohdacket/seon/m!

, <«»^»,»/. Jumalanseuracunnasa ia palio paha mal,
"«saattawgt/ ensistä heowatitze heillens wahingolisel

! '
, -——^
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rangaistoxen heidän päällene/nin-
ouin Jobinkiriasa seiso : «Mrpttck 4.

>ei(ka«at/ ettähe owM Jumalan hFMencsutta
poishuckunec. Ia HErra Chrisius itze sano tämän
Euangcliumin ulgosloimituxesa/lttä ne jottapahoin te/
liivät pilä heitettämän tulisen ugnin/slcllä pila oleman
ilmiahamban kiristos. Sitälikin owathe
Muilla Jumalan seuralunnasa/ ia valio pahutta mal-

lon saattavat / Mä ninquin ohdackel pellosa tekclrät sw,
«n Vahingon / estävät ettei nisu saa caswa/eika hedelmä-
lälehdä/senlähden että hejwrensa lawialda ulgoshaiot-
mat / ia eaiken markvden wetävät heidän lpgsnsä.

! W mös ne Jumalattomat ia uleocullatut heidän wäö,

län oppinsa ia pahan elämän cansa/ lekewätswrenwa,
bingon / Mä he wäärän opin eansa wietleltwät ia hau-
Mtckwal muita / Jumalan pyhästä sanasta pojes/
Mta oikeasta Euangeliumin opista / ninquin nefal,
stil prophetal / Baalin papit ia mwt wanhasa Ke,

l fiamenlisä owal lehnet/nijn mös heidän pahsllämänjä ia
Jumalattoman menonsa canfaowat muille pahmoxexi
ia heidän pahoilla Estmetteilläns wltäwät muita svn>
dijn lanfans Ninquin leroboan hänen epä Jumalan ~z,,.,;.
palwelurens cansa oli monelle pahenoxexi.Wijmein saat,
lavat he ne Jumaliset ia wanhurscat inhimiset murheli-
sejli / että he huocawal ia walittawal heiden ylitzenZ / ia
soisit että he peräti eteläisin heidän kesteldäns pojes/ nin,
quin Esaian lyksnä seiso. Ah jos minä saisin sotia H5.«?«
ohdactein ia onantappurten cansa / ntsn minä
tahdotsin heidän tpsns ia ylöspolta heitä caictt

tppni.



384 V. SVNNVNTAI HO^AM^,
typnl. Ia perhen isänän palwelial sanomat täj.i^lM.
geliumis/ lahdottos ettläme pois meneme ia m pois nou<
lima. Sentähdenmana Syral sanoden: HIH teepä,
ha»/ nljneij sinun mitäkän pahutta capatu/pid<i
sinus wäärydestä / niin erj sinun päälle» tule wa,
bingota. Hls kylwä «väärpden pelton/nijnett
sinä leicka seitzemenkertaisesta jällens.

2 11. Että perhen lsändä kieldtl ylssrepimäsi ohdackll/i,
O,«», ,/t käske anda molemaltaswa elonaitäasti / opemesijtä/ellä
«j/<«c„. Jumalacaickiwaldias on armolinen ia pitkämielinen/ci,

hän «ohta rangaise inhimisiH heidän ansionsjalken/

daist hänen olkiudens jälken/ cohta rangaista nijtcilu,
malattomia / ia olla pois ne / eij hän euitengan tahdo oi,
kiudln jälken tehdä/ multa hänen swren armons ia lau,
piuoens iälken/ninquin hän itze sano Ostan Prophttan

o/,.,,. tykönä: lvinun armoni on nijnpalawainen / ectei
minä taida tehdä minun hirmuisen wihanisälkin/
eikä kääcä minuanl että minä peräti häwitänKf<
frain/ sillä minä olen Jumala iaeijjhminen/la
olen se pphä sinun seasas. Ia Pyhä Pelari Apo- l

- F. stoli sano:lumala on kärsiwäinen meidäncansam/
ia eii cahdo errä jocupicähuckuman / mutta ett<i
socainen/käännäisi hänens paranoxen. Esimercki!sen päälle on meille i.Moscxen kiriasa lUinga Jumala,
on kärsinyt sitä ensimäistä mailma/ ia eij lohta händä
rangaisnut hänen oikiudens jälken/ mutta odotti sen iäl,
ken/ että heidän piti itzens parandaman / ia annoi heille
aica toista sala ajastaila / että heidän piti parandaman
heitäns/ ia annoi sillä wälillä sen wanhurstan saarna-

miehcn.



Men ?toan manala ia neuuo heitä parano/en. Nijn
liän on kärsinyt Sodoma ia Gomorrha ia odottanut hei,
hän poranoxens jätkin/ ennen euinhän heilä rangaisi.
Samalmuolo hän mss teki Cuningan Pharaonin «an-
sa/lähetti ia Aronin hänen lygsns ia annoi
manala händä /'sanan iam-nen lunnustähden cansa/en,
nm cuin hän rangaisi hänen.la Niniven eaupungin asu,
maisia anoi Jumalamanala lonan Prophetan lautta/
että heidän piti tekemän parannoxen/ia annoi heille neliä»
kpmmmdä päiwä aiea. Cuinga usein Jumala annoi
prophetan lautta manata luuttan eansa paranno-
fttn/cnntn cuin hän tzeitärangaisi. Näin Jumalawie/
länyt on tärsiwäinen iä pitkämielinen /

gaise hänen sikiudens Min / multa odslla paranosia.
Multa eosca hän näk< ettei mitäkän aula/
ni,n hän wijmein tule rangaisiuren eansa/ia rangaise sitä
cowemin. Sentähden mahla jocainen olla hänesiäns
waarin/ ellei Hän wijwytäparanoM eansa / sentchden
ellä Jumala on kärslwalmn ia odotla hetkyi/ multapa/
wndatan hänens a«anane eofta armon aieasn/Nmquin
Syrae mana sanoden: Alä ajattele: Minä olen "
min syndiä tehnyt ia
patllmut: Sillä HErra onkyllä kärsiväinen/ mutta
eij hän anna olla sinua rangaisemata / I<» älä ole suru-
toin jos sinun synbis eijoll wieiä rangaistu / tttäo ede,
späin aina tahdot syndiä tehdä/älä mSs ajatlale ellä Ju-
mala onylönlaupias/eij hän minuarangaise/minämahii
dan tehdä syndiä/ mjnpalis «uin minä tahdon: Hän lm/
ta olla nijn pian wihainen luin Hän on laupias/ia hänen
wihans mjnen lumala<tomilten pline «j lakea. Senlätz,
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den M wljwyta smuab?aa>ä HErran tygo
ka yhdestä paiwastä toisen/Ma hänen wlhans tule äki,
siä/ia pitä costaman ia rangaiscman sinun.la P.Pawa,
<i sano Homarein lygs : Plsncatzocko sinä Junia,
lan hpwpden / pickämielisyden ia kärsimisen s,c/
kautta/ iaetxmmäwä/ että Jumalan laupiug
rvetck sinun pamnoxen /mutta sinun cowan ia ca,
tumattoman spdämes jäMn cocot sinulles wi,
han/ »ihan päiwän päälle/ colca Jumalan oi,
kia duomio ilmestp iapitä andaman jocaitzelle
hänen ansions jälken.

3,»«. l.

l 3. !

«,, ?z«>.4,

«.Dm. 2

ilI. On ttlSs taftsaarnamiehille opetus/ ett!he
vaella ia wäkiwaLala mailmalistenulconaisien asein can>
sanijtä pahvia rangaift / multa hengeli sen mieeaneaO
t" cuin on Jumalansana ) nuhteleman ia manaman/nin,
quin P. pawali sano: Saarna/pidä päälle/ajalj
la ia ajatoin / rangaise / waadi / mana caike» si,
wepden ia opin cansä. Ia toifts paicas sano hän:
ViLZtAanpalwelian eij pidä oleman ristaisen/
nzutta suloisen jocaiczen canft/ oppirvaisen/jocs
pahat taitakärsiä hiliaisuden cansa / ia rangaisei
man nijtä jorca sitä wastan seisowat/losluma,

yhden kerran annaisi heille paranoxen/tstuut,
ta xmmärtämän / ia cawatta heitäns petkelen
pauloista / joldahe owat Fangixi otetut / hänen
tahdons jälkin. Tätä P. pawalin oppia ia mana«<
sta pila ta«ctl Chrifiiliset saarnamichet sturaman / Ia
heidän wireanb toimelisesia tekemän/ ianijn laittaman
heidän rangafioxens ia manauxens/ että se tulis» Junia/
lan lunniani ia seuracunnan vlssraktnu)tt)ci iaautwdch/

lllla
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Mjocatanäpanoiipaha/ sen taita
kaätahpwaxi. la^uFuliinussano:lmital^omi.
emm: - '

vertamr. SeoniSeusanijnenhxwäinilchimlstkN
cjlmesckiiakcklsimjta pahoja/wcastn caickm sil-
I<i et Da tiedä/että socq tänckpän on paha l?uo/
meNK taitankckätä.la toisesa paicafa sano hän:
cum mali slNt, te!elentul)36iaucl2bl!cm muta-
cione Lc converlio-nc pervcnirc Se
on: Jollei niftä palhojakärsitälslnijn cijl?e
si/tullakäiitxxi. P. «lucan tykönä/ ettu eo,
seaHErra Chrisius hän lähetti hänen opctuslapfeno/
Jacobin ia Johannien / phten Samanan caupungijn/
hänen edelläns/ että heiden piti Walmisiaman hänen
etcens/iaSamaritanit/ jottasijnä asuit/ eijtahtoneet
ollahatidä wasian/ nijn opctusiapstt lacobus ia Jo,
Hannes wihasimt / ia sanoit: HErra jossinä tahdot/
nijn me tahdonie sano/että tuli pita tuleman alas taiwa,
hasta ia poltaman heitä ninquin Elias tcke/Mutta lesus
nuhteli heitä ia sanoi/eij le tiedä kenenga hengen
te / MH inhimisen poica eij ole tullut cadottaman lnhimi,
sim sieluia mutta Väpättämän. Tasä lacobus ia Jo 5
Hannes tegit ninquin nämä palwelial/ia tahdoi cohta hei-
tä Vlospolla/ mutta HErra Chrisius nuhteli heitä /

cikäheidan sitä sallinut tehdä/Ia anda sen cansa liela/et-
tti Me ollut luwalinen seurata Prophclan Elian E
simttekia sijnä asiasa / eikä ollut heille annettu ft hengi
lUinMallt oli / joca ne eaxi päämiestä / jotta handä tu-
litkijniottaman / tulella poili / iongahanannoltaiwaft
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alas tulla/ mutlaettähe M«utzututsen lohdulifenE^
uangeliumin saarnan wireaan ia sen eansa lohduttaman
ne sänetyt sydämet. Senealdaisel owal wso nämä
palveliat/ joistaP. täsä kirivittä/ olleet / et,
la he eohta tahdoit pois temmata ohdacket heidän HEI,
rano pellosta/ multaeij hän sitä sallinut / muttakäfiim
anda easvata elon aitan asti. Sillä Jumala ne wiels
nyt nisuiri taita käls / ninquin Jumala länsi Abraha,
min/ joea oli palana ollut. Gavidin joeaoli sekä huo/
rintekiH / että miehen tappaja. Manajses joca oli pM
wigaloinda werla ulgoswuodatlanut. Matth«u«!»
ZachZeum/ jotta olit Hullinäril ollet. Petrum/ jocakick
si HErran Christuxen. Marian Magdalenan yhden
syndifen waimon.Thomam / jocaoli epäustoiuen.San/
lum / joeawainoisi Jumalan Seuraeunda. I^mKolum»
joeaoli yxi Muncki. Jos uämät caicki olisit eotzta pois,
otetut / nijn eij ne olisi tullet kälyin. Sentähden HEr,
ra käste anda molemal easwala elon aitan asti: Jumal»
taita sillä»välillä monen kälä parannoxen. Hätä HEtt
ran Christuren efimerckiä pitä ««cki saarnamiehtt ftu<
raman/ Ia kärsimän nijtä pahoia ia odottaman parn
noxen jälken / multa cuitengin manamania sanan eanft
nuhteleman/ ia jolleisc auta/ mjn pitä Heidän Hst/
ran Christuxen käskyn jälkin sitoman heitä heidän svn/
demo/ siehenasti luin he taändawäl itzene ia parannoM
tekemät.

„
4' iv. Opeme/ että tämän elämän päälle/pitä y^i

loppu tuleman/wijmeisnä duomio päivänä. Ia silloin
,«««« H/pilä hywät ia pahat loinen loisefians eroittltaman.Häsä
,«<, imailmasa Jumalane pahat tärsipi/ ia odotta heidän pa,

»an/



rminöxens jalkln/ että he mös tulislt nisuixi ia Jumalan
lavsifi / multawijmeisnä paiwanä/ eosea HErraChri-
stue mltpi duomitzeman elawltcl ia cuolleila/silloin ne pa-
hat pita heitettämän ijancaickisen tuleen/ Ia nehpwäl
«illl eoottaman ijaneaickiseen elämän/ nmquin
ra Christus itze sano: Coscalnhimisenpoica tulepi^<„b.«,.
hänen Majeftetisäns ia caicki pphät Kngelit
nm cansans / silloin pitä hänen istunen hänen
cmmians stolinpäällä/ia caicki pitä hänen eteens
coottaman/ Silloinpitä hänen eroittaman heitä
toinen toisestaus/ ninquin paimen eroitta Lame
batwuohista. Nijn mss Johannes easiaia sano:
sttä Vsrran kädesck on xxi »iscaln / la pitä
puhdistaman hänen lnanst / Ia hänenpitä coco/
man hänen nisuns laton / nwrtaacanat hänen
pitä polttaman tlancatckiseftl tulesa Silloin ne
Jumalattomatpitä hwtaman ia sanoman: Te
»uorec ia cuckulat langeckat melbän päällem ia
peittäkät meitä hänen caswons edestä joca stolin <h".
pliällälstupi/ iacaritzan wihan edestä/ sillä se
swrl Hl3rran wihan päiwä/on tullut la cuca tai»
tahänen edesäns seiso i Ia toiste paicas sano. Hei,
d<ln pitä etsimän cuolemata ia eh pidä löytä, >-

m<ln / iapyptämän cuolla / Mutta cuolema pake-
ne heitä / ia pitä kärsimän ijancaickisen kiwun:
Ia Esaias Propheta sano: lDeidän matons eij pi»
dä cuoleman / ia heidän tulens eij pidä sammua "»

man/mutta pitä oleman xxi cauhistoe/ calckeln
edesä. ia
riemun sisälle käymän / senealdaiseen ilon iariemun / jota
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ttij yxikän silmä ole nähnyt eij yMn <orwa
°.'?.' yhdengHn inhimisen sydämen ole astunut/ Sillä heidän

«.i-H«/.4. pitä paistaman ninquinauringo/ ia pitä näkcmänlu,
malanlasuosiaeasuon/ninquinhänombi/ ia sieltä M
oleman aina HErran cansa ia HErran Engelilten cal,

l«b., /. täiset/la eij ypikän pidä heidän ilons poisollaman. TH
män caltaimn loppu pila oleman hvwille/ ia pahoille
wijmeisnä päiwänz. Sentahden tule cheeungin täiz

ajatella/ iasydämens päälle panna/ia nijn läsä maib
masaälämän/ eltähelspläisin nijltentzywäin

iaulgoewalittuidlnseasa.

Euam



Umoit-
ta P.Mtthckus2O.Lugus<

Galdacunda
ombi'Perhenßsänänwerta-
i / jocawarhain huomeltain
ulgosiäxi / H3alckaman tpswä<
ke hänen wijnatarhans. Ia

cuin hän oli määrän tehnyt tpsmiesiensä can-
ft wilsistä Päiwä Penningistä / lähdätti
hän heidän wijnatarhansa. Nijn hän ul»
gosmeniliki Colmanella hetkellä/näki hän
muita seisovan turwlla joutilasta / ia sanoi
heille: MenZätte mso te minun wijnatarha-
Ki / ia mitäcohtulinen on minä annan teille.
Wjn he menit sinne. Ia taas hän ulgosme-

m
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m liki cwdenella ia phdexenellä hetkellä/ jg!
teki samallamuoto. Wutta phdellätoista-!
kpmmenellä hetkellä / hän ulzosläFi/ ialöpst
muita joutilasta seisomasi / ia sanoi heille:
Wixi te tässä caiken päiwän joutilassaseisot-'
ta? Oe wastaisit: Gtllä etteikenZän ole mei-!
tä palcanut. Hän sanoi heille: WenZst te
mös minun wijnatarhanj/ja mitä cohtus on/!sen teidän Pitä saaman. kMa npt Ehto
tuli/ sanoi wijnatarhan SErra hänen Per-!henhaldiallens: Lutzu tpswäft/ia maxa hei»'
hän Palcans/ haman
ensimäisin asti. Ia cuin hetulit / jottaliki
Meltoisiakpmmenellä hetkellä tulleet olit ia
sait cukin paiwä palcan.
mäiset tulit / lwlit he enämän saawans. Ia
he mss cukin sait pälwä palcans: Ua cuin hs,
sait / napisit he sperhenismdä wafian / ia
sanoit: CWmä wijmeiset olit phden hetken
tposä/ia sinä tegit heidän meidän
jotca olemacandanet päiwän cuorman ia hel,
ten. Clijn hän wastaist yhdelle ia sanoi » N'
siäwsn/ en tee minä sinun wärpttä/ EM
sinä määränpt minun cansani wijWä Päi- >

wä!



jpäpennjtWM Ota se cuin sinun tule/M «>

menematcas. Mnä tahdon
messen anda mnssM Mgin.MyMs mi!ns mahda tehdä minun kalustani mits
tchdonsTmcka/GatMfos smMHLNmOjZ
että mWhpws olen j

-

!<l että monda owat mtzutut/ muttahawat
omtulgoswalMt. ?-'-<'.

wanhae AnwWt Mcon Esl-
miehet/ owat Cutzunet nämäl Neliä Sun«"
nuntalfg MVelen tästä Sunnuntalsia/nW
en/lwtlism SunnuntainPaasiosta/
maisella nimM.

MalMunetOominicamZeptusZefimam.Sentäh/
den että tämä Sunnuntai/ pn heidän luguysa jälkm/nin-
quin Seltzemeokymmenes Paiwä PäästäiM tacape/
rinlukein. Lulcwan Sunnuntainhe cutzUVal/ llomi-
nicam B?xagf:simZm. se on/ CVtzeokymmenes
ennen Päästäistä. Paaston Sunnuntain tzeowat cZtzum/Oomwicam on/wljdlnkymwlnen päiwän Sunnuntai ennen PäaM-siä.. Ettsimäistn Sunnuntain Paastosta he owat eu>
tzu>>et Dominjsam se on/Neliäwtzwmcnln päiwän Sunnuntal / ennenPääsiäistä. Is -
wmcka ne Mväteij taydelisesiä yhten sowi
nuntai Päiwäin eansa/ sen mmen jaiken/euin he owst

Ddd hlÄl
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1" Heille andanet / mjn he mitengin owat lukenetllkmm/
lmwhe owatlaitanet. Ia lahtowat muifiult»

Seurakunnalle sila suma ia eortiata Pääsi,!
. zChlifiiliM inhimifi»/ Valmistaman heitäns sille famalK
!v " Juhlalle /ia caiken lumalisudm eansa pilämänsttä eon

kiala Juhla/ muistaman sen swren sanomattoman hy,
U, »an lyön päälle / euin Jumala on lchnyt/ ltlä hän su,

l^.' s»Mn Chrifiuxen yhdlMuffrixi / hinnaxtia maxoxi mikm
mailman edestä. Ia Meneplesherättänyt Cu»,

' luisia eolmandena Paiwänä: Ia sen edestä hckndä suulla
"""/

3l"! kamala. Ia nijn palio min tämän Sunnuntain EllW
! - geliumm tuie/ anda HErra Chrisiuostjnä werlauM,

camta licni/ Ma Jumala CaickiwaldiaS Ma
sulasta armostansa MM häncn
ia jocaitzellepalcan maxa/ eij ansiosta heidän lsidene
denMutlasulasta armosta/ilman ansiota:la on HEl<
ra Chlistus saanut lilan tähän wmalyen P.Petarin A»
postolin puhcsta ia sanoista / jocakerscaistella hän ia mwl

olit caicki ylenandantt iahända
iakpsyi mkä hoidan piti sen edestä saaman. Ia waicka
HErra
jllehänen OpllustapsiUms: Ia sanoi/tttä coffa
le ia istu hamn Maijcsietino isiumella / pnä mss heidän
istuman CahdmsiolsiatHmrmnkn isiumcn paällä/m duo/!
mitzcman lsraelin jUlUlUnda. I»
jocamen(sanoi hän/cuin plensnva hänen
ell Silnrens/ Häns ia äitins minun nimeni tat>

oen^l



oen/hänen picä saaman satakerraiftftaia«rij«
Nijn euitengin meiPie/

tarieli mwl Op«usiaps«pltckiyt luo«amanheidän an-
sionsa päälle ninqmn h< smeansa jotakin taidaistt ansai/
ta/ Nijn hän tahto asetta la hillitä heidän turhan ia tyh-
män kerslauxens sanoden t Monda ensimäistä tule
wijmeisey / la monoa «Hmeistä ensimäisexi/
anda sm cansa ticlä/ että ne jotcaluottawat heidän hy-
wäin toidltts päälle / tulewat wijmeistri. Sämän päälle
nyt seurapi tämä werlaus / euin HErra Chnsiub läjä
puhui Oplwsiasicnstyge.

Tämä Euangeiium yhten sovi sm yhdcxsnnm
lappalm lansa Vfeon tunnusioxesa/ lusa Ml tunnustam-
me / yhden Pyhän Chnstillstn Seuracunnan / jonga
Jumala <oeo täsä mailmasa sanan ia Saeramenlem
lMla/jocahetti eutzu sjjhm lyswäkee.

lapn meilleMä Euangeliumis Caxi eappaletta.
l. L)n tyswäen eutzumisesta wijnatarhan. ?^°M,
l I. Hn sijtä paleasta /.jonga Perhmlsändä lys,

miehille andg.

Ettsimäinen kappale. /^.
pallo cuin tähän Ensimälstn Kap.

MH palm tule / on meille täsä Cwsi Asianhaara. c««».
i. On tästä Perhen Isännästä joca ulgos-"""-

lä)tiPalckamanlyowäke. '

Taiwan wawacuydaon yhden PerhenUanän .
Hämä Perhen Isändä eij ole ioeu mailmatitttli """>
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Ifända: Viutttl ttze Humala Eaitkitbaldias laickeiis
Cappalden lttöM/ ia ytesMfä /nin<fM Meidän HEr/

ck^.,,, sa Chrisius sano P. lotzanneM lyksnä: Minä olen
wijnapw/ta minun caitvaliNenlMon tpDacar,

OM NMnsa foeaefthedel,
nlätäcege/stnhänMs hs?ttä/is Maitten cuinhe»
velmckrä tesse / sen hänpercapl/ etkä hM enäNW
heVelmätli TaMa on se oikea Perhon Isändä

taiwan ia' la nisn cuin y>iPerhE
Ifanda murtzelti hänenPerhens tdefiä: Wjn mos
Perhen Isanvä Jumala Caickiwaldtas mmhtlli
fcin meidän edesiäm/anda Meille caickiSietUnia Awmin'
tarpet/ suoiele ia wariete meitä/ wastanlaickia wihöli/
sia / ia wtjmein johdatla meitä meidän omalle Isan M/
alle taiwan waldacundan hänen tygsnsa. Ia tahle
meille HErraChrisius täsa lietä anVa/luinOa se tapal-
tu' Jumalan seurawnnafa täsä MailMasa / joeacutzutM
tai»an waldatunna)ti: Senlähden etts HErra Chrisius
ltzetssä tzallitze sanan ia Galramenteln taUtta/ialaicki
talwaäjslllahial jalapi. Että ninquin wijnalarhanlf

täsä MailMasa lUtzu lyswäkiä hänen wijnalar/
hane/nim mös Jumala tuW ainaick jotaalla lyswHick
hänen Sluralundans.
i 11. Allan haara on sijtä H,asia/losla tämä la>>

!««««. halinen PerhenMndä on wlgoslahttNys.
Jom warham Huomeltaln wlgoslä-

Huomenen lMsa/ HerraChrissus/läsäymmä^
lä mailman algun / cofca mailma oli! luvlu /silloin tämä

! Perhon Isändä / ia on lUtzunut
Adamin



SMin ia hänen lapsens/ia hänenlastens lapset: Abel/
"

Sech/lenoch/ia mwt jolca olit ennmweden paisu,
musta. Silälikin hän wlgosläxi Colmanella hetkel- '

<».

lä/joea meillesn Cwöen lyömän aiea/ ,a sm cansa pm,
MattäHErra Chnsius stn ajan / cuin 01l wldenpaisu/'
miscsta/ nijn Abraham Palriarchan asti/ Cofm
lacuM Noah/ Gem/laphet/ lLber/
lalonscn nimen saanet/ ttta hemtzutan
iickmät ne olit jolca joulilasa owal ftisonkt / Mä eij iaki
Mut silloin wielä annettu. Ia hänen aicanans mss on
Zblahamtlltzullu/ia hänen jalkcntulewalsens/ Isach/
lijcob/loseph/Moses / Damv ia mwt. v"
nen kerran hän ulgoolaxi/Ctvdenella iaphdexenellä
hetkellä / jolaon meille cahdenloijkakymmenen lpsman
aica jalken puolipäiwän / ia pmmärlä sentansa sm a,
fan/ eosea Israelin Cansa euHutlin! Ia nämä owatt ne/ . '
jöttaswaltandanutpäiwän hellen.Wijmein hän ''p 1
chi chdelcoistarpmmeneUä hetkellä/joca meilläon >

llvoen lysmän aica Ehtona/ jöea aieaon se / cosea paea/
natowatcuWlul/ia nämä owat ne/jotta eaikenpäiwän
ttvat ioulilasa seisonet/ Epäjumalan palweluxesa/ ia
ttinquin P.pawali sano: Että te sljhettaican ilman i-
Chnstusta slitta / eroicetur Israelin Borsarii
cunnasta/slitte mwcalaisetlupauxenTestamen/
tistäjostaeilteilläwiwocanollut/iaolittemail< <s<Maftilmssjumalata. Ia anda meille Herra ChrisiusM tietä/että Jumala Caickiwaldias aina iajoea hetki/ -7,
<Utzulyöwäkiä/monicahVal hiljan nwnicahdal warhain. 4
Huguttm' ia 'lneopkllg6tuB.tämän näin ulgostoimil- ?/(
lawatt Että Jumala eutzu wijnatarhansa/

Ddd iii dat'



dat lasna / monicahdal nuorna /monieahdatKstiiällä /

monieahdal wanhaua. j
111. Hnlyswäesiä/cuttaneowat.
WlgoMxipalctaman työwäkiä ett.

Tpswäen eansa HErra Chrisiuetäsäymmär/
tä / taicki Inhimifet maan päällä/ sekä Opettajat mä
Sanan ewliat/ ikttukin hänen wirgasanb / jottaoikiasa
Wftosa lystä tekewät / ia caicki heidän lysns «a teeonsa
nijn laittawat/ että se lulepi tämän taiwallisenPechm
Isänän/ Jumalan eaickiwaldian eunniap/ ia hänen sm-
saeunnans hywäxi / ia palio hedelmätä tekisi. Ia tahto/
elläjoeaincn pits wseoliscfia tysls tekemän. Ia nm,
quin p. pawali sano: palwellen silmäin edes
sä / ninqmn inhimisten mieltä NVUtain / waan sy/
oämenpxikerraisuoefa / ia Jumalan
zcki mitäce teettä/se tehkätte syoämestän/ninquin
Vermile / ia eij Inhimisille.

IV. Hn sijta paitasia cuhunga Pechm IsäM
lähetti tpswäen.

L)«i»^^»

IV.

Hänen wijnatarhans.
Wijnatarhan ca.isa HErra Chrisius täsä yw

närtä/sen Chrisii ism Seuraeunnan tasa mailmasa/
,S!iga han häncllms Sanan ia Salrammlein eaud
:a/josta astasia Efaiaskirisitla ssnoden: lDinun
säiläni ombi M / liharvan maan
päällä/ Iapani aidan sen pmbänlle/ ia kiwM«i
sin warusti / ia pani callin wijnapMN sijhen sijäl>
le/Ig w calwoi
chyen pressin sijhen. Ia HERRA Chnsius sano

5.

P.Math.
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PTMath. tykönä: Oli pxi peshen Isändä joca

istutti wijnatarhan / ia pmdärins aitaisihänen/
iacaiwoi hänesä lvisnacnopan/ ia rakensi tornin.
Cusa HErra Chsistus/ ninquinmöe Esaias /wijna,
tarhan «ansa tis MVla ymmardä luin phden Ehristilistn
Seuramnnan täsä mailmasa.

V. On Palcan määrästä jongaPerhen Isändä
en tehnyt/ lyswäen eansa.

Ia cuin hän oli määrän tehnyt työmie-
sten cansa wisslstä pätwäpenninMH/läzet-
tihän heidänwijnatarhans.

Näistä sanoista on ollutftvri rijla ia campaus/st-
lämjmn »aHain spettaitttnwättlläettä mSs nykyisien°
!)ane wclsät oplttamt owat tahtonet nämät sanat stnne

i «äätä ia käälä / etlä Inhiminen hänen om«n töidensä
!tautla / taita ansaita sen ijamaickisen elämän / ia auluaxi
!Ma. Ia owalnljn swrcsti sen puolesta lampaillct/etlcl
Isewanha kireon opettaja LsinliHläuz hänen aicanans
smella työllä on taitanut heitä wasian seiso / ia sn wij,
mein sanonut: LuMcir 36msiitum siiie, c^uoä non

! sMciat weritum. Seon: Sijnä on ksllä/eUä Ms
nijn tiedäme/ ettei xxikan ftn caut-
caraivaftava iiancaikista eUmätä. Cuin hän olist
tahlonutsano: Ze mahdatttlampackapaltasia/ iahy,
wäin töiden ansiosta/ nijn palioeuinle tahdottt:Niin
minä ia wahwastn päälle/ ellt!yxi«
kän hywä työ taida ansaita iMsmckista liämäla. Ia
Vielä nyt mttdan altanammsnilahdal sijtä swresii lalM
pailewat ,a disputtravat/ ia tahtVwal sen eansa/ että
palcka lutzuean paiwä penningijli osotta/eltä Ichimmen

Hmain
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omain lsldensck cansa taita ansaita sen ijaneaicksstn elss
män. Mutta ne /ia lairki mwt / jolcg heidän lansgnZ
piläwät/ sangen swresta erhetlywät ia waärin mene,
wäl. Sillä meidän HErra Christus täscl
puhu Nljtä wastan/jotta luoltawal heidän hywain löi/denA ia oman ansionsa päälle/ia ossittaettäpallka age<
lan täsä armosta ia eijansiosta; Sillä PerhenMndä
käfferueta wijmeisistä ia anda Me wijmeiseM/isea wä<
hän lyZ'tä on lehnyl / nijn palio cuin ensimäiselle/jola pa,
lio lyo't<itcki. D sesamapallka
ymmarrela PWsä Raamalusa. EnsistäsepmmärlH
stjtä Palcasta jom annelan tpMäellen,anstosta«
Gin P.Patvali sano: Se joca työtäteke / hänelle
palcka annetan eij armosta/mutta ansiosta. Mut,
ta hänelle jocaey töissä kiinisipu / «vaan rvscopl
sen päälle jocasen Jumalattomanwanhussiaud
tapi / hänen usconsa luetanhänelle wanhusscau>
dexi. Cusa Apostoli pane toinen loistans wasian ar/
monia palcan/ iaosona ettei ne taida yHlen sopia /eikä
mo°s se ijancaickinen elämä anneta ansiosta/multa armo,
sia. Sitalikln mss st sama paleka merkitze yhtä pallka/
cij lyön edestä eli ansiosta / mutta ilman ansi.ota / armo,
st"/ jonga Jumala anda/eij ninquin ansaitun palaani
Mutta hänen hywydestens ia armostans hänen lupau,
xensjälken / jonga cautta hän on lehnyl itzens /ninquiy
weleapääxi/ andamansitäluinhänonluwannut. Pin/
quiu i-Moft/cn kirigsa ftifo:Että Jumala asioi Mraha,
mille yhden erinomaisen armsn lupauxen / cusa hansa/
noi: Hlä peikä Ädrgham / minä olen sinun wal?
jeiuxes ia sinunswnpalckaft. Cusa Jumala lupa

Abaha-



Abrahamille hänen armostans/ että hän tahto olla
ncn kilpens / warleluxens ia palckano: Eij nijn/ etlaA/
blaham hänen työnsä cansa oli ansainul/mutta että hän
armosta oli sen luwannut: Ia waicka st ombi yxi lahia /

ja tapailu armosta / cutzu Jumala sen palcaxi / joea eui,
armon valcka on. HHsiä nyt takan ymmärtä/et-

tä Pcliwäpenningi läsä eij merkitze ansaittua palcka:
Muttaarmon palcka/ joca armosta annclan eij lysn läh-
den/muttalupailen tähden/että hän oli heidän cansans
ftn määrän tehnyt/ wGstäpäiwä penningistä ia heillesen luwannut. Ia scnlähden mss ijamaickinm elämä/
eij anneta yhdengan inhimisen ansiosta ; Mutta luma<w sulasta armosta meidän HERRAN Icsuxen ansion
lähden / jotaon meidän edestan pijnan ia cuolcman kär/
sinyt ia lyckätetznyt.Ninquin hän itze sano Esaiau Pro/
vhetan lyksnä: olet sinä cpörä andanutsi/
nun stnnzsäs/ ia tehnyt minulle Maip?asinun nscoxesas. Ia sen syn tähden ijancaickinen
lan werraxi wedelän/ iaeutzutan / että meidän
HErra lesus Ctzliftus ousen meiAe cmsmnut. Käsiä
me nyt ymmärdäme / etlä <aickijottasanowat/ että in/
himifet heidän hywäin loidens lautta ansaihewal ijanca-
ickisen elämän/ ne kieldäwät Herran Christuxen ansion/
iasentyhichti leklwal / josaMiungin cgicki meidän emm/
bem seiso.

r^.^

Gpttuxetensimäiststäcappalestal^
I. MM ensimäiftftH Kappale.

että Jumala laickiwMiae
" PerhenlsändH/ on hänellens ulgoswalmut pi.

Eee yhden
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«e-m/e« wijnatarhan eli

jolahtlti lUtzu tysmithiä io mailman algusia ia
tutzu «vielä nyt mailman loppun asti / ia sen tcke hän hy,
wydcsiäne ia armosiane ilman kenengän ansiota / N>n^

«.«m.,, quinp. Pawalisano: Jumala on meitä cut;unut
meidän täwen perästä:

Mutta hänez; aiwoituxenja ia armonsa perästä/
joca meille annettu on / Christuxesalesuxefaem
nen ijancaickisita aicoia. Ia Romarein tygs sano'

li"«. 9. hän: !tij se seiso kcnengän tahdosa eli juoxusa/
mutta Jumalan armosa. Ia ilman täts cuyumisia
<>j taida y)cikan tähän Viznalarhan Ma itzesians/ Da
<aicki Inhlmiset, owat lnonosiansanijnenlaltaiset/jotta
seisoivat luruntartanolla joulilassa. Ia lij taida omal,
la wäcllänb ia woimallans sijhen lulla/ eikä ole sijhen so<

«<7»r. z. Mj meolesowei
liat itze meistam jotakinajattelemani Mutta tämä
taiwaltnen wijnatarhan HErra/hänen swresta armo,!
siansa sijhen lUtzU laicki/ ilman troilusia/hänen pyhän
sanansa ia Sacramenttin lautta: Ia nijnen
pallen lautta / caicki owal eutzulul mailman algusia / se/!
kä Iwtlat että GrZrkit/ Ia costa meidän HErra
ftus lähetti hänen AposiolinZa ymbäri laiken mailman
faarnaman Euangeliumi caikille luoduille/ilman yhtä,
kän eroitusia / jonga eaulla mo's paeanat owal lutzulm
tähän HErran wijnatarhan/ nijnhywintUinlwltat/
Jumalan sulasta armosta/ ia me mss jotta oleme vala,
noitten sugusta/ Jumalanarmosta ollme Euangelmmin
saarnan lauta tähän Smramndan lutzmut / tällä wij/
Mlisellä mailman lopulla/ Mmeidän Esiwanhembam

.<
jotta



«olca elit ennen meidän edelläm/eij Jumalasta mitäkö
timptt/ eikähändapalVtllel: Mutta luondoeappaleita/
Auringota/ Cwla/Puita/ kiwiä ia Candoia/ iaolx
Caicki Epäjumalan Palveliat: Multa meitä Jumala!
on armostanseutzunul hänen Seuracundane/
ittanut meillen hänen tahdons / hänen Pyhän Sanans
ia Euangeliumins saarnan cäutta. Hätälutzumisiapi,
tä meidän aina ajatteleman ia muistaman / ia sen edesiä
Jumalala caickiwaldiastakijltämän / ylistämän ia kun-
nioittaman. Sillä se on swri iasanomatoin lahia/olla
säfä tämän laiwalisen Perhcn Isännän Wijnalarhija
eli Geuraeunnasa / ia Pyhäin yhteyxejä/josta kirioittt/
iu on: Mutta te olecca se wlgoswalittu sucu / se,. e«,«.
(uningalinen pappius/ se pphä (ansa/ se
maisuden (ansa / että teidän pitH ilmoittamansen awut / joca teitä cuczunuc on pimeydestä <
nen ihmelisen u?alklutens. Te sotca muinen ch
(ansa ollet / Mutta nyt te olettaJumalan (am
sa. Ia te jotca muwen eij armosa ollet / Mutta
nyt armosa oletta. Tämä tosin on swri lahiaellä
me olema vlgojvalittu sueu / Cuningalinen Pappius/
pyhä Cansa /ia Jumalan armosa. Ia sentähdcn tule
meidän mss nijn elä/euin pyhäin tule Pphpdesä iawan<
hurscaudesa.

li. Oplme tästä/elleiyMnpidäylsncatzoman 2.
HErran Cutzumista / multa oleman lVliaistt / ia eoh»
la jcuramansitä/AinquinDavid sano hänensane: Tänäpäirvän jos te (wletta hänen änens/
älkäcpaaduttaco teidän sydämicän. Näin
lyswäki on lehnyl/ jottaPerhen Isändä eutzui hänen °<.^/

wijna>l



SVNNVNTÄI "^
Sillä he eohla mcmt smne / ia eij h«,

täneeMel: Nijn «se HERRAN Chrisiuxen Ove,
tusiapstt tegil/ «osta HErraChristus heitä eutzui ia kasti
händäns seurata: Nijnhe eohla olit«wliaisel/ylsnan,

»lnoil caicki ia seurasit händä/ ia tegil hänen tahtone ia kH,
jfynsjalken: Nijnmss meidän pilä tekemän / jstealu,

hänen.seuraluudans on cutzunm ialoonul/eosla!Ime saarnasa hänenpalwlllansaswnlaultaeutzulanoili/
wn synnin <alumu)sln ia paranoxen / ia yhten Puhtan

' ia pyhän elämän: Nijn pitä meidän oleman lwliaiset/i»
käändäman itzem Jumalan lpgs/ ia tekemän paran»
sia/ eij pidä meidän wijVyttamän sikä esielemän/ ninqM

- st Nuori Mies teki/jvea eij tahtonut Chrisiusia sturalss.
, Multasen Pahembi/ Inhimisetowatft)nnisänijnpaa,
lmet / ettei he taida fiftä poisluspua eikä M ylönanda/

: multa ftnramatheidän lihanshimso ia halua,. Jumala
? tosin anda manala eaickMSaarnmniesten eauttajbla/
« hetki paranoxm / oftttamss monda merckiä laiwahasa/

w Maasa/joinen cautta hän mana iatahto plseherclttä,
Mnquin mss hän nyt endiffykpsynä

! Joulua ylsssylylli yhden swren Comelan pilkän witzan
eli ludan lansa / joeakäwi nspiasia Idästä iuolesen päin
sijhm swreman ÖlawaM / ia siftiä wiMein poiscaloisi/
sittä eosca hän oli näkynyt Cafi Cweautta» Tämä Co/
mela on Jumalan witzan mercklsyMäwastan/iayti
ennusios lulewaWarangaistoMa jollei a»lananetehs

synnimalumufia paronssta/sillä Jumalasn niju
'' armolintn ia laupias / että ennen enin hänrangaift / an?

da hsn merkit edellä käydä/Senpäälle/että inhimistt ttt
"

kisit ealmnMn ia elämän paransren ennen euin rangai/.



siuslule» Mutta cofea lij phtäkän paranosia jeura/nijn
hän wijmein hänen oikiudens jäikenrangaise / sitä eowe-!
min: Ninquin hän teki sen Ensimäisen mailman eansa/
iongahänrangaisi wedenpaisumisenlansa:Sent<!hdkN/
ellei he tahtonet ewlla sila wanhurscauden
Noah / j«a heitä manaisi Sala ia
ajasiaieaparanoxen/eikä mös totellet nijlstaiwan mcre- ft«z
kiä jotta wedenpaifumiftn edelläkäwil. Ia ninquin
ttfi Iwltain eansa / jottawietin Babylonian fangimm/^
senlähden ettei he tahtonet ewlla Prophetail eikä
heitäno. Ia Jerusalemin asuwaisten eansa/jstta häwi, ?" e
lellin Romin Keisarin Sotannen cautta / et/
tli he tuudenet heidän etzieons aita/ eikä tahtonet ewlla
meidän HErraChristusta eikä hänen Axostolitano/eika ~.

msstaiwalisiamercklä jotta sen edelläkäwit.
den jos me lcchdome wältä ia carta Jumalan wiha/ia lu,'
lewaista rangaistusta: pilä meidän aieanans luo/
puman pois synnistä/ ia seuraman Saarnamiesten H-
petusta/ ioinenga cautta Jumala meilämana/ ennen
luin Jumalanrangaistus tule meidän plitzem.

11 l. Opcme/ mingätähden Jumala eutzu työmie- 3.
hi<l hänen wijnatarhansa/ eij-fenpäälle/ että jo<upila ve«m«c»
sljnH laiseana ia joulilasa oleman / mutta että heidän pilä
ahkerasti ia ustolisesta tyslälekemän: Sillä ninquin yxi
perhen Isändä eij silä kärsi eikä mSs tahdo
pallatatyswäkiahänen wijnatarhansa/ että heidän
lä laiseana sijnä oleman/ ia joulilasqMiea eulutlaman:
Muna tahto/ että heidän Mahterasilsijnätpstä teke/ l

män/ia hänen varastane eahoman / että se hedelmätä 1
lann'lsi; jos joeu sijnä lalstana iajoulilafa lahlo sl/ .^,'



la/nijnhcln anda sm luvan/ laajaulgos hänen
tarhastans: Nijn mc»s se taiwalinen wijnatarhan HEre
ra/ eij tahdo / ettäjom pilä laifeana oleman hänen sm,
ralunnasans / eikä mös senpäälle stjhen keläkan eutzu:
M«lta tahto että caicki pilä sijnä työtä tekemän/ ia useo,
liststa handci paineleman / itzeeukin hänen wirgasans/

Lahiat owat moninaiset / Mutta Vengi on xxi/
ia wirgac owat moninaiset/ waanVSrraon
pxl/ ia awut owac moninaiset/ mutta Jumala
on pxi jocacaittsa waicutta. Ia ninquin ma>lma<»
lisesa wijnatarhasaowat moninaiset tysl ia wirgat/mo,
nitahdat lljnä istuttawat / monieahdat caiwawal/moni/
lahdatlihoiltawat/ monieahdat oxia sitovat/monicah>
dat wijnaoressi polkemat: Pxi leke yhtä lystä / loinen
tele toista: N'jn mss sijnä taiwalisesa wijnatarhasa/!
owat moninaiset
owat sijnä Saarnawirgasa / monieahdat
wirgafa/ monieahdatowat sijnä
pcrhcn Isänal ia Emanät / monilahdat pajeslift/ ia
ealcki lllitcngin pitäusesllsesta sijnä lyötä tekemän oikia»
sayftosa/ että,tämä wljnatarha paliohedclmMcM
nais,. Saarnamiehet jotta Jumala on pannut
nc)ci ylitzehänmlaumans/ iongaHErra Chlisiuehä<z
«in wcrelläns on junasianltt / pilä ahkerasta ia ostejn o,!
Ottaman Jumalan sana ia sagryaman/
Chrisiuxcn sädMjälkcn ulgos jaeaman/ nijtä
lomita ia eatnmallomita nuhteleman ia rangaiscwan
-lain saarnan eaulta: Ne murhelisel/ jotta heidän syn/!
diäns eatuwai ia paranofen teketvät / Eyanglliumin

1.^05.»?

/lc). ?«»
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406



gLr^u^^esi^H

saarnalla lohduttaman. Kireon rangaistuxethywät me-
noliatawal/ plhällä pitämän/«a wisustiwaariolta,
mn/ ettei pedot ia Sudet wijnalarhan stMetule/ ia
sijnH wahingota tege ia heidän wäärän oppinsa

inanewliaista wietleleia haucuttele / mutta michuilisesta
> heitä wastanstijoman/ ia kächmHn caickia mitä heidän

smtähben tulcpl: Sananewliat pitä lumaisn
!s«m«ia saarna wisustl cwleman ia kätkemän hywäsa
dämesä/HTrran EchtolistawstinnautiNcman/ hy.wi<
säisisä / jottaotyat useon hedelmät/ heitäne alati hano,
iltaman / ia ristin alla tärsiwä-set oleman / Jumalala
alati rucvlleman ia auxenohwlaman / händä ylistämän
iaeunnioittaman: Estwalda ia ne luin Estwallan stasa
ewat/pitäKirlo>a ia Schouluia ylsspitämän ia siihen
heidän wircanspuolesta auttaman/ että Jumalan sana
puhtastia stlkiästopelttaistn / nijn mos saarnawirea hol,
homan ia auttaman ia ockllucaplospitamän / pahom w
kisilä rangaiseman/ hpwain edestä wastaman/ hänen
alamaistans raeasiaman / eij swrella paällepanolla heitä
lvaiwaman. Ia pitä itzens tawoillaman caickein Iu»
malalistm Estwallain ia Cuningasien jälken/euinon:
jolapnat, Niskl2s, )osi3B, Us
tznuB» ia mwlsencaltaislt. Alamaisetpit l. ?et.s.
tä oleman Efiwallalle wseolisel / lwliaiset ia nsprat / pi, ""«b'«-
tämän heitä eunniasa /ia tekemän heille weron. Perhen, '

wanhimat heidän lapsens pitä ylsstasVattaman lumat
lan pelgosa ia HERRan manauxesa / opettaman heille
Catechismuxen pääeappalel / harioittaman heitä hywisä
ia eunnialistsa lawoisa. Vhdesä Sunnnasa/ eaicki pitä
HErran wijnatarhasa useolisefialyslätlkemän ylilöi,

senja



fensa cansa / nyt että se palio matcan saattai/
si. Sillä HCrra Christus sano: locainen
Oxahänesä jocaeij cege hcdeunätä/ftn hän heit,!
cä pois/ mutta sen joca hedelmäeä teke/perca
hän/että hän enämän heoelmätä tekisi. Ia Je-
remian tykönä scljö .- Pahastikiwttu olcon se joca
laifcasta teke VErmntyFlä.

IV. Dpcme/ ettei meidän pidä epäilemänyh,
vrnZänlnhimism parancxesta/ wailta lliinga

olewan inhimisen mielestä/ Mä Jumala on!
wskcwä ia wOiWllncnkäändämän spnöisllä / hänen hy-
wän suosionsa ia tahdonsa lälken/Ntonicahdatwaremin/!inonl<tahdat hiliemm/ monicahdal Nuorella/ monicchdat
Vanhalla ijällä / ta Jumalan almon olvi / etz ole loslaZ
kijnlsulicltu /WUlt.aamaon atpol / caickein syndisienlöe/
sä/ joWhcttäus parandawal igoikian uscon cansafake^!

hänen tygöne: Ninauin Jumala itze sano Esa^!
ian Prophelan tykönä : lLttä han caiken pättvän

hänen l/äcersä heitä
man- Sen päälle on mcillä mcnda Esimercti: Coftg
David Cuningas langcif, eUDlkUalscn synHin/!

Miestappen ia Huomlm : Silloin wom
taijl hänestä ia hänen epäillä: Mutta Ju-
mala hänen käänsi paranoxm ia annoi hänen spndino am
dcxlNathan Propyetan swn lautta/ joca sanoi: lDEs-
ra sn sinun spndis pois ottanut. Nijn moe eosca

Manasscb joca oli Jumalaloin ia ylöblaklnll!
epäitlmalan PalUllu/cn / ia scntähden wielin satoisa!ö,d/I<,nzan fangiuim / iaisimom sillom aatella toisinhänesiei. Ia epäillä sos hänen ikänäns piti tUlcMa,: ?aä/

I«b. l/.

4-

le.

DÄ. 5/,

.56». i!2
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ipfi / Mutta Jumala hänen käansl paranoxen / la otti
hänen armoinsjällfns/ waicka se tapalui eowan wali»
eappälen «auttajamvnda mwta senlaldaista esimerckiä
on meillä seka wanhasa että wdesa Hestamentisä. Ia py>'
Hantulan tykönä on meillä yzi erinomainen esimercki
täRyswäristä/joca caiken cliaicans oli pahoin tthnyl ia

pandin ristin päälle/nijn että ca<»
!jcki hänestä epäilit/jos hänen piti tuleman autuaxi/mute
ia hän wijmeisellä hetkellä tuli käälyxi/ iasai cuulla ne
suloiset sanat Herralda Christuxelda. TänckpäiwF-
nck pitä sinun oleman minun cansani pamdisis.
HWmös Jumala wiela nyt laita kääta / monirahdat
Nuorella/ msnicOdat keski ijällä/ momeahdal taas
wanhalla ijälläHUutta eij tämä ole sanottu nijnen
Mlalwmitten tähden / jotta aina synnisä eläwäl ilman l
paranoreta/ mttttaköyhäin synnisien lähden/jotca mur,
heltivaliatatllvat heidän spndiäns / heille lohduloxc)li/ i
ellei heidän pidä epäilemä» Jumalan armosta/ multa .

izstoman/ että Jumala tahto blla heille armolinen/ia hei-- /dänsyndinsandexianda. »-

Lappale.
Enstmäint cappcke 01l sijfäperhen

ulgos läxi palckaman tpswäke hänen?""" s"»
wijnatarhans: Tämä toinen sn sijtä palean ma,

xosiatälle tyswsM/lftsameise chelDanyay Slitzemen
Ban haara, l^^

l. On sijtä ajasta 4osta Perhen Is«ndäMpai, I.
eanmafanitt. jc«>c««. k



Etztsn eansa HERM Chrisius täsä ymmä«H
mailman lopun ia wiMMnMOan/ eostahän tule duo-M^cellM!mitzeman clävilä ia molluila: Sillä NinaM yxi Perhm?MM flsändä / eostapäiwcl onculunul ia tys letzlp/ maxalyo'-

twäelle palcan: V?ijn mös tämä lalwalinen Pekhcn I««ändä tahto mailman lopulla MW ntjtle palcan/jottahck
) menwijnalaltzasansolVatustoliftsialpstatthnet. M^

tnicahdal ymmättälvät Ehlsn eansa/ waiwoin M
wijmlistä päiwat Vkutta mosinhimisenluMnanbel,
ken / loscahan tästä mailmasia ereane / ialämaEAoH
tule caikille yhtä haawa /ninGin se wijmeinen Päiwä on
caikille yhteinen/ mönieahöoille se tule wareMin/moni,

'

rahdoille tziltemin / stnjälkettcUin itzeeitkin täsä enämän eli
wähemän. senjälkeN lninjscainen on HEH
RA Vk wljnalarhan lUWttls/ wareminelihiljennn.

"il. 11. Asianhaara/onlasiaPerhenhaldianPerso>ci»>e«n,. nasta mca se snl
Sanot wwätarhatt HERRA hänenPerhenhaldiallens.
Tämä Perhenhalbia/ songa lygö wljnalartzatt

lei. t. HErm täsä puhu/ on itze HErraChllstus lumalatt
poiea/ jonga lama taicki owal tehdyt/ jollaon taicki woi,

-5, ma taiwasa ia maasa. Aa on asetettu Ättomachi ylitzett!
eläwiltm iaeuolttitten, Nincsuin hän itze sen todista P«

leö. s. lohannyen tykönä 5 Sillä ninquln Ifällckouelä,
ms tt;esäns/ nijn hän mss annoi pojalle M
Mtln itzejäns oleman / ia on mss hänelle anda,
nut woiman vuomica Gencähden että hän o»
inhimlsenpolca. Josta mss Psophelal owal ennu/

fianck



yöllä/ (atzoyxi tullpilwisä/ ninquininhimisen
poicasen wanhan tpgs / ia hän evestuotin hä,
«en etehens / hänen annoi hän «vallan / cunnian
ia waldacunnan / että rakki <sansa pitck händchpalrveleman / hänen waldans on tzaneaickinen /

joca etj Pidä huckuman/ ia hänen waldacunnal/laneettMvhcäkänloppw _.^

lämän Perhen Wnnäninilähankäste. j«^«
Kutzu työwHki la maxa heidän palckans

Mtenwllmeiseftä haman ensimälstn asti.
jäilläsanoilla meille Colminaistt aslat«dchan««an. !

l. KäffehäncutzutySwäke/SilläninquinHEr,
saChristuKonasltelluperhenhaldiaxi/nijn häneldä m«s
annetlin kasty työwäkiätutzua: Ia tämä entzumus ta,
Mu wijmeisnä Päiwänä / cosca HErra Chrisius pi< ""-

läylösherallämän euoluiea/siNsinMlaick, yjssnou,seman ia edeskaymeln / Mnquin Hänitze sano P. Johan»nyen tykönä: Sehetkipitä tuleman jossacaicki /ol>. /.

necuinhaudoisa orvat / pitähänenänenscrole,
man/ ia pitä edeskäpmän / jotca hyzvä tehnet
owat/ elämän ylssnousemisen: Mutta ne jotca
paha tehnee owat/ Duomion ylösnousemisen.
Ia P. Match: tykönä sano Hsn : Cosca inhlmisen -/.

poica tulepi hänen cunnsasans ia caicki pyhät
lkngelit hänen cansans. Silloin hän istupi hä/nen cunmans Swlin päälle ia cootan hänenetens caicki cansat.

Off 2< KM



432 SVNNVNTAI "^
2»

"

2. Käste hän maxa palcka lysmihille.
mäPirhen Isändä eij tahdo sitä/ Mä jolUpilätUlhan

«ektman hänen wijßatachasans/multa hän tahloSakan maxa / cui«uginHMosia / mutlaarmosia.

rvat heidän txönsck cansa sen ansainet / mutta sem
tähden että heille oli luwanut / ia sen lupauxen
jälken hän armosta heille anda sen ljancalckisen
elämän. Jumala tosin anda ijaneaickisen elämän su,
kasia armostano/ilman ansiola/multa sijnä samasa ijan,
laickisesa elämäsä tahto hänma)la mitä itzecukjntäsäelä>
mäsä on useosa tehnyt/Ninquin HErra Christue

AaM. /. P. Matthleuxen tpksnä: Iloitcat ia l-iemuitc»t sil,
lä teidän palckan on swri taiwaisab

3. ' f. Kaste hänen rMta wijmeifisiä nijn ensimäisin
, asti. Caicki mitä tämä PechtN' Isändä leke/ hänlckt,
<5/>«/?sem« itähänpalcan maxa tyswäellen: Mutta etch

hän Me mela wijltttiM haman ensimäisin/
inhlmisen mitkfta olewan sangen eamala / Mä mailma,,
lisel Perhmlsännäl/ eosmhe majrawatlyswäen pM!
ein /

lälken cum itzecukin on warhain ia hiliain työhön tullut/,
iawähemän jotta wäheman owat lystätchnet:Mutl<f!
tämä Perhen Isaudä sitä wastan teke/ ia la>!
j?eruclawchmeisisiä: Sillä luwalan ajatoxet owat tou
sin euin mhilmsien ajaloxrt / Ninquin hän itze Esaian

ZF<. //. Pfovheian tykönä sano: A)inun ajatoxen eij oletet,
Vän ajatoxer/ ia minun tieni eij oleteidän tien
(sano HErra) mutta nijnpalio cmn caiwas ombi

corkialn/



corkiambi maata/ ntjn owat minun tieni cotkia-
mat cuin teidckn/ ia minun «jatoxen cuin teidän

IV. Hn palcan madosta/euinga tämä PtthMi, IV.
haltia on työwäelk pallan maxanut. <ii.

lacuinnewltt jotealiti
mendä hetke olit tullet fti enkin päiwäpal-
lM. Koscanyt ne enfimälset tulit/luulit he
enämän ftawans / ia he mös cukin sai pälwä
palcan.

HämäPerhenhaldla teke wijnatarhan HEtran
lästyn ia tahdon jälken / tupeistwijmeistsiä enstmäism/

jotta phdeltoistakymmcnellä hetkellä olit
Mtt/pallan; Samallamuotone ensimäisetsailmöo
päiwä pattan : Ia waicka ne ensimaiset luulit enämän
saawans: Nijn emtengin lama Pcrhenhaldia ttketailti
HäläiM/ ftkä ne ensimäisel ettäwijmeistt/ia yhtäläl/

caikille anda/mjn hywin nijlle wijmeistlle/cuin;
lensimaisille. laosotta HErra Chrisius wlstau/
fcsa/ttlä hän anda pallan sulasta armostansa ia cij kcncn-
gcln ansiosta/ ianijn hywin nijlle/jotta Jumalan stu,

! l«undan owat tzieliemm eutzutul/luin nijllekin jollawa<
temin owal «utzulut:Nim hywin nijlle jotta wahcmän
owat lystä tthnet oikklsa ustosa/ luin nijllekin )vtca.
enämcin owat lehntt.

V. On Da napifioxcsta/ IMN nämä lnstmäistt V.
owat pitänet Perhen Isanda wasian.

'Zaminhesait/napiMheperhen Mn-
dä wastan ia sanoit: Nämä tvllmelset oltt yh-

Fffw Ven!



den hetken työsck/ia sinätegttheidänmeW
werraxem/ jotta oleme mndanet päiwän
cuormanheltm.

Nämä enstmäiftlheidän työnsä swttfi lukewallz
ylSscorgoltaval/ he kerscaval palio lyslä tehnens/ialandanens päiwän euorman ia hellen: Ia ellei perhm
Isändä tahtonut ylistä heila / niin he itzeylisiäwälhei,
läns ia heidän lysns/ ia nijnen euin tvijmein tulit/laittavat ia tyhjäni tekevät / ia sentähden swresia napise,
vat. Cuin he tahdoisit sanoZ Etsinapikein palcka maxa
joeaannatnijn palis näille wijmeisille/jotta yhden hetken
owal lyslä tehnet/min meillekin/fotcaMen päiwän euoft
mania helten olema candanet/ «iks sinun pidäisianda,
man meille enämin /zolcaenämän olema lyslä lehnet/iamMe Viimeisille wähemän/ jottawähemän owat tchnet/mutta jopsinä annat heille sen määrätyn päiwä pennin,
gin/ nijn sinun pidclismeilleenämän andaman. TOulgosmaalatan caicki uleoeullatut/ jolca kerseavat hei/
dän hywistä tsistans /luottavat nijnen päälle / ia tahto,
vat nijnen Msa ansaita ijaneaickisen elämän / ia neksp/
hae syndiset/jotta luilenglnparanoM lekewäl/lumalanwaidaeunnasta ulgos sulkia / ia eosca He näkewät / etli!
)umala olta ne syndiset armoinsa/ nijnhenapisevatia
nurisemat sitä; Ninqum phariseuM teSil/eosta HEr-
ra Christus ollisyndisiä wastan/ ia coeo Iwttan Cansa/jotea cadttil/että pacansille.saarnattin Euangelium.
Multa cuilengin eij pidä meidän nijn ajatteleman / että
sijnä tUlewaisce elämas Pitä oleman ftneallalsetrijdal ia
naMvM/ eikä mss HErra CHrisius täsä wertauxesasitä sano/mutta tahto senkansa ofolta inhimifien turha»

gl.itt
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äiatoxel / Jumalan hpwydestä ia laupiudesta/ jocaolla
syndisiä hänen armons/ ia anda heidän syndinsandexi
ia sen ijaneaickisen elämän/ cosea he paMawal heitäns ia
«vahwan usconcansa pakenevat hänen tpgs«e/ruloillenl
syndins anvexi. <

VI. Hnperhenlsänänwasiauxcha/lollahänon VI.
Meerin ajanut nijlä euin napisit»

Wjn wastaisl yhdelle heW:ystHMttetto-
li Mä tehnyt sinun «Mryttä. U^.Täsä Perhen Ifändä wasia häuenedesiäns/iamen «i.
sftlta ltttl hän ole kenengän tehnyt Oääryttä lssä asiasi
Cuin halii lahdöisi janoi Eijl ole sinulla yhläkän sikimta!
DänapisiaiaAn
ttan nljn pallo sille chijmelselle euiN ensimäiselle. Ia wetä ?"öm

lähan sisälle Colminaisel argumentit ia todisteethän heitä talaperin aja/ ia osoMettä hän oikein ött teh> e°^e/«t<„.

HobisieM HM olla sijlä lijlsjka ia määrästä s«
Oin hän oli tehnyt hänen tyswäkens cansa.

Etts sittä MäärHnyl minun tansaniwif-
sifiä päiwä penningistä k Ota se luinsmnn °'

Miamene Mateas. Mins tahdon msstä-
lliänwijmelsen andaninqttin sinungitt.

suin hän tahdois sano; Cosca minä letzetiy sinun
Minun wijnatarhani/nijn minättgin sinun eansas mää-
rän missistä päiwäpenninglstH / luinga valio minun piti
sinun anvamatt /, ia sen olet sinä saanut/en ole minä sinul,
da sitä kieldänyt / engä taeaperin pitänyt / eikä ole yhdet,
läkän työmiehellä sinulla/ laicka muilla/oikiulla enä ano

ylitzen
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Moi määrän / coscassen oletsaanuscumsmuucM/
nijnpidä sws kijni in mene mallas/ Mutta jos minä oll'
sin wähemän andanut / llt.n meidän määrän oli/ nijn si,'z nä mchdaistt napista t Nyt jmäolttsaanutsen cuin sinul,
le määrätty oli/ lydy senlähden Mm.

z. Toisen lodistoren otta hän stjtä oikmdesiaiawapaudesta luin hänellä on tehdä omansa eansa.
Wall engs minä mahdl? tehdck omanl

canss/MH minä tahdoni
, Njntzmn hän tHdoifl sano t 4aki ia eikius scn
Mysts anoa/ että chllukin mahla tehdä omansa each

! mitä hän tahto/ M hän on Mndä omansa vlitzen/
!lijn minämSs olen isändä yliye minun omani/iatah>
don tehdä sen cansa milH «chdsn / ia sc.nlähdm
minä olen andanut tälle wtzmeifelle MinM omastans/cn
minä ole fitä oltanutsmun omastas / engä sijtä paleasia
cuin sinun mli/ ston sinunkadesäs/eij olesmuldamit«l,
kän pois/minulda se on pois iaeijsinulda.

3. otta hän / omastascn Rapistan caleudesta.
Taicka/catzockossmtähdmcarsastiM

ninHhywäolen.
T«män hän osotta sen oikian syyn heidD

zapistorensa / )limittain / heidän catludens/jotea eadel-
tivat sttä / että hän hänen omastahywydesiänsä/ annsi
MewijmeiMe/ninamnensiniäisille/ euin häntahdois,
sano:Eijsljhcnole.mwta syytä / Mäsinä napiset/ muy
ta sinM eateudes/joca eadelilstlä/ etlä tämä toinen saas
pi nijn palio tuin stnäkin/sen minä legen minun omasta
hywydestänj ia llj hänen ansiostans. Ia anda meiW

2i
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Chlisius tämän eansa lietä/että ninqulnLämäi

PertztN iMdcl/hänen hywpdesims on andanut tälle Mj/
ttt<lftlie/nijn palw mm ensimeisclle ilman Hänen ansio?,
tans: Nijn msb Jumala Caickiwaidias <mda
sians ilman ansiota sen hancalckisen elämän/ nijnhy, l
Vin nMewljmeiM euinensiweislllk/NijnhpwmnlM/
ltiinWähemän ajan owat työtä lchntt tzsncn wijna tar, H
hasansa oikiasa ufeosa/ nit-quin mjäejmca iwrenhctkw!
ewal tchntt : Niin hywinnijtje ksphlllefyndisilll jotta(
'paranlamt-tzeitäns/ ia wahuan uston cansa pakencuatll
ylinen lygöno / iarucoileuat syndiens anbeM/ czlinnijlle f
enstmäisille/jolcapalio ouat tpöeä tchutt.A), seinen on sljtä pääeöMä/iolla HERRAA 11.
3hnstus Päältä tämän WerlauM/ jolaon

X<l7 Ensistsanobsni !^w,n^'.
Nijnwljmeistt mlewaeensimMxl ia 6N-V"simaiset wtjmePxi.

.
5,.«

släiNäsc' ;oillaHän Cahtalaiset edesiuotta i. Etts
ne jollaalZusa ensistäouat ollet chriät ia ahkerat
lanpalwelll)lesa/ ne wiMin mlewat hitamaxi / Jane!
solta Kifql ia n<> wijmein Mllwat V!--1
nämäxi ia ahkerampi >

set Vijmeisexi / ia ftmallamuolo tapalm moe se / että ne
IM lorchwat ia ktchawal heidän hywiMlslstäns/ia
omasta anssofians ia sen päälle uMtaual/
uäl HE)rM Christuxenansion
lane,jstca tundeual ja tunnusiawat heidän syndinsia
tekcuät,<atl»mu/en ia liämäMatMoM /

malan armoin ia luloilewat syndiäns andyi oisiasa
Ggg



?sa/ne tulevat ensimä-sM
wlf.nl!W/ la wijme-istt tnstmai^f

mondck owak muttaharwaz swatwigMValziM
Näillä sanoilla han osolla/lltä Jumala llitzu MW

SahanmSeuratUndans/ mutta hanval ovat ne jotc<t
Ma wasian oltovat/ ia owat Euangeliumiile lwlialstt/la sydämesiäns oikein palweleuat handä / ia sentähden
owat hanvat Ulgoswalilut/ Nimittäin/ ne jotta Ich
malan sanMMncatzoval / eij UM EuaMliumi / elä,
väl_OnnM llman parano/ela / ne eij ole ulgöswalitut.
Mutta ne wäärät Opettajat Calvenisittit/ Näin HEr/
ran Chrisiuxen sanatkäandäwät ia wäärin ulgosioimll/
lavat/ia sanowat: Ettälumala on msnicahVat luönul
ijancaickisen elämään / monieahdat ijaneaickisen cadom/

- xen /ia ne jotta ijancaickisen elämän owat luodut ne sij/
hen luleuat/ waickalUinga palio pahahe tekislt: Jane
Ma ladotuxen ouat luodut/ ne mss sinne luleuat/wM
ka tuinga palio tzywähe lekijlt. Multa tämä on pxi
ra oppi ia on wasian Jumalan sana. Sillä Jumalaeis
ole ketäkän luonut caVoluM/ eikä tahdo että jöclipidäitz
tzuckuman /multa tahto etläMckiWiw Mman aulu/
axi. Ninquin Jumala / itze sm lodiska Vannotun walan

ettei hckn tahdophdengM spndistncuolemata/mutta että caicki
itzens pasa»M«isic ia eläisit. Ia p. Pawali sano:isttä Jumala tahco/ ettckcaicki inhimlsetplcä tu,
lenlan wapatetuxi. SentähVen mss HErra Chri/
Mseutzu caicki tpgclnssanöden: Tulcatte caicki mi,

nun

SVNIWNTAI "

"-",



Nun tykönl/ jorcaiyöts teette ia syn»u»i olettera-!
scaucetuc.

Nämä P. Raamatun lVdisioM talaperm ajavat
Ctllvinlsierein wäärän opin.

Opemxet toisesi Aapalest.
l. tästä toisestaKappftlefia/ettäl'^"'

ijanlalcklnenllMatij annktamkllle ansiosta! '

hywäin lsiden tähden /mutta Jumalan jula^^^^
ssa armosta ia iMpiudesta» Sillä
jnatalhanHErra/ eijal.stosiaeikä työnjälken ma)ca lpo-Mw «on
!waen palcg/ mutta hänen a» mostans la hpwydlsiänK/^^M?-
!n!jnpallo.annoj wljVeiselle tuin.enflWäistlle: Mn msb^''"'""Hllumala ealcklwaldlao/se taiwalinen wljnatashan HEl>^"""'^
!ra/ eij anslostH eikä tslden tähden anna iiancaickista elä^^^.mätä / multa hänen sulasta armostansa läikille uscowai,
Mc. sKillä meidän hnwät nijn
!me Nljnen eansa laidame ansaita ijancaictisen elämän/^^j,
waicka euinga palio me hywä tekisim/ ia sentähden eij <>».

yxikän taida niinen lautta auluaxi tulla. Ninquin P. V>>Akj pawali sen todista Jomarein tygssanpden: LijM-
Mlchataiva Lain tsiden cauttg / hänen ede/
!Ds wanhusscaxl tulla. Mutta nyt ilman Lain
! auctan ara / ombl se wanhmscaus / jocaluma/
lan edela kelpa. lulgistettu/ialain ia pwphe- >-^-/<
taincalutO codisteccu / se Jumalanrvanburscaus ?^»-»
(mammä)joca mlelesuxen(hristuxenuscosta/«^s^
caickein trgä la päälle jotca uscouat^^^SNlä ettez ole yhtän eroitufta/ he owatcaickiKH^Moiset / m eij oleheillä mistäkän kesscamista Iu«

'
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malan «desä. Ia tuleuar ilman ansiocanswän,

/)/hurfcaxi/ hänen armostans sen lunastoxen cauttacmnon Chsiftuxesa Issuxesa. Item: Nyn me sijssixi pidckme / eli ninchuin textisä s«ft:
eccä inhlminenwanhurscaxi tule /ilmanLaintöi,
tH/ sulan uscon cautta. Ia Galaterem lygs san,

2. hän: Että me riedckmeettei Inhiminen tule wan-
laln töiden cautta/ wnan uscon cautta

<«. lesuxen Christuxen päälle. Nijn me mös usco,
Chnstuxen päälle/ että meidän pit<f

wanhursca)ci tuleman uscon cautta ChristuM"-A--pMleta etj lain töiden cautta. Sillä ettei yMn
Aha tule rvanlMsscaxi lain töiden cautta. Ia E,

2. phcseremlpgö: Al-mosta te oletta wapetetut/ uscon-
cautta/ ia ch se ftrma ole teistä/Jumalan lahiase on. MM samilla P. Pawali juMscssa lovissa'/

, ttlei ichimmtN'taida hänen lsidens ansion caulla tulls
amuap/ mutta Jumalan sulasta afnwsia uscon eaw
ea lesuxm Chnsiuxcn päälle. Ia ninPlin-hän

3«m. 5. rem Wsjano. CuoZema on synninpalcka/ mutta
I«ma'a lahiaombi se ijancssainen elämä lesuM§»'rvnstuxesa
.itomuz sano: Non iuckosiiws, non lHbolibuzvl.
ram Ncernam cowpllH-biz, scä e? ckivino FraciF'6ono , Hno6 cx
wpoltet, unam tzac r»o aöf^lensmcre-
Ä3I. Se on / l3t sinä hielcks eikä tyslläs saa lfawcaicklsta ekänlärä /mutta Jumalan armon lahia/M joca phHnidä' tule. Iwan se tule saada/

lw.
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sen yhden ainoast tuot sinun omastas ettäs m
fcot. Mutta lij meidän senlähden pika lacaman hywiä
töitä tekemäsi/ eikä nijls pois heittämän/waan mjtä
litckcmän/ ia nijnen cansa osoltaman meidän useom /

Mci hywat työt owaluscon hedelmät. Ia P. Palvat,
ftno:Sill<l me olema hänen teconsa/luodutChti

hpwin töihin/ ioihinga luma.
la meicF io ennen »Valmistanut sn/ että me nMwaeldamanpits. ,^—^

11. Opeme/ ettei mcidän pidä kenMkän cadelli/, >l l.
nzan ifancarckisia elämätä ia autuutta/ ninquin
jotta ensimäiM hctkmä tulit wljnalarhan/cadetit sitä/
ella jotta yhdclto-siakymenel hctkellälulii/sailnijn swren <-/"'"«

palean cuin he/ mutta meidän Mäenzmiuil.oHeman sen
ylitze/nmqmn EnMt ttZcucktajMhajTsMissc nejot,
fckcallettiual nmildaaummka / ne tuimat Jumalan wi,'
hania
ea cadetti hänteke häpiän/ mutta sille
sota HFn cadetti / jaatts culinian. Sen päälle on
MM mVndaEsiMrFi: VamMMMi-kttä Ma»>/ IF-z,.
docheuxen pit!"luleman Miniän/ ia annoitaketa yhden

händä Varten: Multa hän itze luli
Cuninuan neuwonandaiqf eadltil V<»i. 5.

nlel prophetat/'että hän yleltin ia tuli eunnian / ia la-
feudesta niin patio mattan saatit/ että VanitlhtilteltinlalsPeuran luolan. Multa Jumala wasieli händä!
ettei Jalopeurat mitakän wahlngota tailanlt hänelle!
tehdä. Mutta neneuwonandatM heildä rickirewäi,
M ia yws syslinnWamallamwts Iwttai eadctj< sitä/

GOg iij
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A<mb.«

5!6ttb.2l

päälle

etläpacanatkäättin nseoon: Mutta he tulit lumalalda
hyliälyxi. hinguin HErra Chrlstuo >tze sano «a lodi«

. sta: Monda on culewa Idästä ia Lännestä ia
picck istuman taiwan waldacunna» Abrahamin
Isachin ia Jacobincansa/ mutta waldacunnan
lapset heitetä» fijhen ijancaickisin plmepten<
Nijn mss Phariseuxetladthtit/lttä HErra CtzrisiuZ
kablicani ia syndisic» wastan otti/ ia oli heidän
Mutta mitäHErra Chrisms sano. Totisesta simoll
minä teille ettäpublicanlt iaportor/pltä käpmän
teidän edellän taiwan waloacundan. Ia on näin
palio sanottu: Publitanuxet ia portot. / jotta tundewat
ia tunnustamat heidän syndins / ia sitä catuwot laicksia
sydämestäns ia parandawat heitänsia p«kknenat
malan lygs oikiazo ustosa/ rutoilewal syndins andtxi / >

' - ne lujeZatautuaxi: Mutta Phariseufel jotta luottamat
heidän omainHytväin töidens LäM/ ,ia
malan armon la Christuxen ansion ne tultuat tadoteuyi,
Senlähdeneij pidä kenengcln toiselle cadehttman autuus
ta la ijaneaickisia elämälä: Multa suoman ia toilvoua/
mantaiklllc sitä: Silläninquin me caictl/jytea oleme
tzututarmosta Jumalan Seuracundan lasien ia Euan/!
Zellumin saarnanMllta / oleme Dmalan : Nijn
piiä mss meidän loinm loiselllM lsiwottaman >I stlM
man ilta ijanlaicklsta elämäta ilman caleutla..

!! I. Että meidän HExra Chrlsius sano: Sttä.ey
simaiset tnZe «Hmeisexz iawipneiset ensimäisixl/
OpemcHlä että .jotta luotlanat «a uscgltauat he.Zan
tsideno ia ansions päälle ne tullUal wijmtisixi/ia ne köy/

SV N NVNTAI'



päälle ne tuleuat ensimäillxi / Ninquin meille stnpäälle
on monda Esimercki l (ain ottensimäinm / multa hän
tuli wijmeisexi / hänenMmälattömuVene / ylpeydcns ia
epaltjconsa tähden s iaAblljotaoliwiimeincn tuli ensi/
Miftxi/ stntähden että han luotti sen tulcwaistn Mcssi,
axcn päälle iaoikiasa uscosa uffraisi: Scntähdm mss
JumalaMoi Adelittuffrin päälle/ mutta Caininuff,
linpäälleeij catzonul. Nljn mss tapahlm^MUelM<.

eansa / jotta tulit ensimckislst wij-
ImWlTmutta Tlsach/ I4M/ ia HdaMulit ensi<
mM. Samallamuolo Wdes Testamenlis / Iwlat
olit cn/imäistt lapatanät wifmeistt/ MÄlta he tulit w lj§>
!mMiiapaeanatEufimäM. Ninquin HErra
silis sano: Jumalan waldacunda pitä teiltä pois c,

otettaman ia pltä anettamanpacanoille sotca
delmän terewät:
Mu PHMscuren lansa iscaylös astui Tenchlin publi/

' calMeansa / että hän tuli wijmeise)l'l joeaoli cnslMeinen:
! että hän kerseaist hänen hpwisiä lsistäns/ia
' lltolll liijnen päälle / ia Publicanus tuli eniimaiscxi / sen-
lahden eitä hän luotti Jumalan armvn päätä. Mnquin!

!Wrra Christussanö.- Ettävublicanjmeniwaii> ?!»

hMscambana cotians / cuin se PhanseM. Ia
monda mwla sencaltaista esimerckiäolisi/ jos aieamyötä
Mais nijtä ylssluetllla. Sentähden eij pidä yxikän
telstamatt hänen hywistä iöisiäns / eikä nijden päälle
iuottaMM/ eikä muila ylsNcatzsmaN / multa
Man hänens IlimalM ebesä tunnustaman että hi swri i«c. ,>.

syndiftt »a klluöttomatpazwtliat owat / ia iDe lUtin otta-
. «n waarin ettei hän tule wijmeisexi. M olema nyl(lu>

malan



424 VVNNVNTAI snqlan ollonkijtos ) ensimäiset/ meille on puhdas Euän-
- heliumin oppi / multa latzo<am ia rucoelcam Jumalala/tlä me saiSmsuaulita hänen Pyhän sanaus ianlalidgii
f, me olla ensiyläisttia eij tulla wijmeiM

4. IV. Öpemt/eltticMine/wlaoVatEuangf/
Sacramemein eaulta Mulut Jumalan s>u,

""""
.

ratunpan/oleulgoswalitut/ninquin HLnaChrMF" ' sen itzetodista täsä wertauxesa sanoden: Mondaojvat
cutzutut/ mutta harwat »lgoswMtut. SenlH,
den että lalck, hän sijhenMu/mikä sijhen on syy 5 Eij sij,
tzen Jumalan olefyytä/silla hän
saarnata Euangeliumi eai/ille/ pmbFri caikenmailman/
ia tahto että eaicki pitck amuaxi tuleman,

sveK.j z.lUssifen wannoluy lvalaneansa todista sanoden: Nijn i
cotca cuin minä elän/ en minä tahdo phdengsn
ftndiisen cuolemata/ mutta ettähän hä,
nens ia saa elä. Ia meidän H Erra CMuH lesus

K!Mb.: l. c«tzuMlckl tygsnssanoden: Tulcatte cmcn lninulli
tpksni jotca sxnnillä olette mscautetut ia
ceget / ia minä tahdon t,eirä wirgotta / ia an/ l

2. va teidän sielulle» lewon. Mn P. Pawa/!
li sano: Jumala tahto että caicki uchimiset pj,
tä tuleman autuuden ia cotudenrunoon Ncl/ >
ma lodisioxcl osottauat / ettei IVMA4AN syytät.
sijhen ettei iaicki ple ulgoswalltul / mutta inhimijiev
swa sy.y/jotts etz ota Jumalan sana wastan / eij sitä h?, <
HMksiänstwle/eika kätke /sikateecatumusiaiasia / mutta ylSn eatzouat Jumalantznan/laiMa lVle^!
wal sen/eläuat caicklnaisisa synni/a ilman lackamal/is
sentähden eij ole he ulgoswalitul/ Ninquin me tulapana!

Sun,'l



SMmMäWäWwMsili saame cuula/joea mcmwb
gos kylwämckn hänen siemeneno/mutta nelias ssa langeisi
hpwan maahan.Min inhiminenitze on spyMmeadom,
xens/ hinguin Ostan provhelan tpksncl seiso cusa lu/
mala sano : kcräitiotuaextelslÄel, se on z Si.w/e«t <Z
n<l itze jaatat sinus caootuxen. loca nyt tahtolitta'/ jos hänonnijnen lvlgoswan.ttuidenjoucos/nijn
lulklean itze hänms soe han Jumalan sana wcasia / sitämielelläns Cwle / ia senjälken hänen elämäns kayttH/ ia
joe ealu hänen syndiäns /»a tahto paranoa hcinens/
ia useo ellä Jumala hänen syndins anda armosta
poieansChnsiuxen lähden t Isshännämäcappalltly/
könäns löytä nijn tietkän ellä hänon wlgoswaltlluidin
zollcosia:Mutta jolleinijlck ymmärrähanclläns olewan/
nijnparandacan hanms ajallans/ nijntauwancuinas-

lyön aica on ttlls /ettähcin mahdaisi Manijnen wl-
goswalittuiden jouckon:Ninquin Syrach mana: fMwijwpt6käätäsinuasluma<

lan cygs.

Hhh Euan,
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AMtWItUMM Umoit-
ta P. Lucas s. Lugus.

patio cansa coc^,
/tacocaitzesta caupunZistch

VlZosmeni
!' kj)lwäjä hänen siemeniäns kpl«
wämän/ mcmnhckn kptwilanWstt muuta-
mat Tienchen / jane tnllattin ia taiwattal-
öa linnut MWt sen. Ua muutamat lan- zZeifit kiwen päälle/ M cosca ne plssfäwit
cuiwetm he/sillä/ ettei heillä olkutmärkptts.
Ia muutamat lanZfisitOriantappuroitten
fecaan / ia Orjantappuratpnnäplsskäwit/
za tucahutitne. Ia muutamat lan.qcistt hp-

W6tt
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wänmaahan / ia neploskäwit / ja tegit Sn!
takerraisen hedelmiin. hän tämäw
sanoi/ huusi hän/Jolla on corwat cuulla/'se mulcan.

Mn kpsM hänen opetussapsens hä
neldä/ sanoden / mikä oli tämä wertauss
Wjn hän sanoi: Teille on annettu tuta Iu
malan waldacunnan salaus / mutta mujlle
wrttauxencautta/scnpälle/ että waicka he
näkewät / ejj pidä heidän cuitengan näke-
män/ ja waicka hecuulewat / eij pidä heidän

pmmärtämän. Clijnonsijstämä
Iwertaus Ge siemen on Uumalan sana.

' Mutta jotcaTien ohen owat /

jottacuulewat / sijtte tulepi Perkele/ ia ot-
tapi sanan heidän spoämesiäns / ettet he usco-
i>en wapaxi tulisi. Mutta jottakiwen pälle/
owat ne / cosca he cuulewat / ottawat he iloncansa Sanan wasian / ia ejj ole heille jwrta/
hetkexi he uscowat / ja kiusauxen ajalla he
poislangewat. lMutta jotca Grjantappu-
roin lanZeisit/ owat ne / jotacwlit ia pois-,
menäwät surusta/ rickaudesia / ia elämän!
heckumast tucahutetan / ttkähedelmätä can!

Ohh y Nss,.



na: Mutta jotcahpwän maahan/owat ne/jotta sanan cuulewat m kätkewät hpwäil ja
toimelsselaGpöämess / ta saattawat hedel-
mänkärstmiscsä.

Eucmgettum on yxiulgostol-
milus nijmn sanain päälle / tuin te luulitte

lopulla sarnatawan/cusameidän HERra
Chrisiussano: Monva owat cutsutut/

mutta harwatulgoswalitut. SiUatäsä Cua'ngc>
liumis HErra Chrisius osolta sen syyn/mingälähdm
harwal owat ulgoewalilUl / Swlahden etlci harwat
owat ne Z jotcalumalan Pphan sanan
lewal m kälkewcit. Ia waicka HErra Chrisius kylwä
ftn taiwalisen siemenen / euin on hänen P. sanane pm,
däzi caikcn Mailman/ ia sencaulta eaicki eutzu/ iaeai,
kilie taritze hänen armons ia caicki laiwaliset lahial:Cui>
ttngin owal ne harwal / iolea sen wastan vttawal / ia els
ta / wähin osa on se / joja Jumalan sana hedelmän lcke.
Msniechdal SananlWlisisia andawal sen saastaisin
hengen P.rkclm otla Jumalansanan heidän Sydami/
stäns poio. Monilahdat waicka he ilen lansa sanan
stanotiawat/ cuitengin Kiusauren aieana hepoislanW
wat. Msmcahdat taas andawat hcitäns csiä rickaude,
sia ia tämän elämän hlckumasia/lttn Jumalan sana
dahnsii hcdclmaiätchdä- Ncnao on waiwomsehy/ z
wämaa/ josa Jumalansana hchclmanllki/nimitläin,
t.iM/Ma sanancwlcwat /ia kclckewathywäsaSyda,,

mesä.
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meft.la sentäl>.n on tämä Euangelium aseteltu
Sunnuntain Päiwän päälle/sarnatta JumalanSewracunnasa / että caicki pila ewleman ia tietämän
I«malan olel»jhen sylti / että
tut. Sillä Jumala eaicki cutzn/ia anda Sa»nalaEuan,'c„mo«e
geliumin ymbäri caiken Mailman/ ia tahto
pidäisi sitä cwleman/ wastanöttaman ia kätkemän ia alt>
lnax tuleman. Mutta inhimisel itze otsat sphen sypäät/
jotta eij Sydämestä cwle eitä kätke Jumalansana/MUK
la andawat heidän SydäMcsiäns sm pyhän siemenen/
PttkeleM pois otetta / taicka tiusaUMda plitzewölttk
ta/laicka nckaudesia ia elämän heeumastä lUlautetta.la
HErraChrisius täsä walilta sen plitzcnV että täsä eutzu-
lun joucosa/ nijn harwat owat/ ia waiwoin Nelias öfa/
joja Jumalan sana hedelmän tekepi / ia manacaittia /

llta he swreman ahkerUdcN cansa lwlislt hänen P.sanans'
iäkätkillisen/ iatzwla sanoden z Jolla on corrvat
Mlla/ se cuulcan. SenMe että he olisithywä maa/
ia saataiftt hedelmän katslmisesä. Ia yhtcnsopi tämä E^!
«angelmm ftnyhdeMen useon cappalen cansa / lllsa me!
lunnuftaMe ia sanome l Minä uscon phden

Seumcunnan/jönga Jumala hänenP.!
Sanans ia Sairamenlein eauita täsä mailmas loeo.
Ia sen tölmänen rucou)len eansa / euja me tueölllm /

läluMala aNnaib «Ma hänen Walbaeundans meidän
lpsöm/ joca laPaltU Euangeliumin satnali cautla.

TämäEuangeliUM jatlanCölmenojan..
k. On lasia MttauMa jonga HErra ChnstueM edespane yhdesiä kpwsjasiä / iM kylwi sitMlneckhänen Pellsns°

Htzh iij I l. On>
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11. On opetusiastenkyspmisestiaHErran

silyttn wastau)l sia.
IN. On stjtä wtttalyen ulgosioimiluxesia.

EnsimämmOsa.
»«?«-:«" Ensimäisesck osasa on meille NM
? «-"" Il«zerinomaistaeappatelta.

z. Ou tämän cansanpalioudesia/jottal?,'
i eounsi HErran Chrisiurcn tygS.

zl«l«I«ck Kosta pallo tansa eocounsi la jocaltzests
Kaupungistariensi hänen tygsns.

P» MatthZeus ta Mareus kirioitlawat / että
meidän HErra Chrisius on istunut meren rannasa/is
patio lansa eolounslhänen lygsns/nijn että Hänen t.syW
astua wenchesen/ ia sarnatawedenpälle/ia DiManft
seisoi rannäsa. Ia P. täfäWioitta/Mipalio
cansa cocounsi iariensi hänen tygsns iocaitzesta
caupungista. Tämä on lapatlunul cohta sen jälken
e uin HErra Chrifiue oli ruwenut sarnäman / cofta Jo,

Ihannes eaftaia wielä eli / ninquin P- -lulan Euangeliu,
min / ia sentähden patio cansa tu,

li hänen tvgsns lwieman hänen sarnans: Sillä ninquin
P. MatthZeuh sano: Että hän sarnaif, ialosia/ ia eij nijy
cuin nekirianoppentt / iacansa hämmästyi hänen oppins
Me/Silloin oli Jumalan sana callis/Sillä Phar»>

ia Kirianoppenet sen oikian opin turmelit Inhimi-
.fien säädyin eansa. Waicka ne jottasijtzen tutit eij eaicki
tullet oppeman hämldä/ mutta monieahdat tulit eatzo>
mania ihmettelemän tätä wtta sarnajata / ia aitaeu,

iutta?»



luttaman / ninquin mc edespäin saame luulla/ ia sentäh-
! dm tuli palio cansa eoeon caupungeista ia kylistä hänen
lygsnsä / riensit ia kljlutit heiläns/ ia 01l senealdainen
tungu / ellei HERRA Chrifius saanut seiso rannasa /

, multa piti wenehesen astuman/ ia istuman weden palle/
ia opettaman heila,

11. On HErrsn Chrifiuxen sarnafia/ia sijlä sar- ll
«an muodostalnin hän täsä on pitänyt. M°<i«

Oanoi hän wertauxen cansa. /"«/«^
P.MalthVUb sano/mä hän puhui heidänsans monen wertauxen eansa. P. Marcus sano/että

hcln opelli heitä palio wertauxen lautta ilman wer,.
, lguxetahsn eij mitäkän puhunut /että se täyteläisin luin
sanottu oliprophelseauttaMinH tahdon arvatami'

lnunSwniwestauxisiz/ia ulgospuhua sitelcuM ott 9">F
st'.<l Ollut lMllman algusta. Ia enimästä on meidän

i HErra Christus opettanm wertalyen lantta/laSn ama
lManut hänm Sarnans ftnjälkcn/ euin ewlial owctl 01,
ltt. Senpälle että he sitä paremin oppisit »a käsitälstl
sMen Sarnans. Ia wckckatzän on isän Jumalan ijan» ceie,. z«

! laickinen wifsaus/ ninquin P.Pawali sano:
! stlon caicki wissauden taw«r<zt eij hän mi-
!lmgan ole osotellut hänen wiisauttans / eikä sen lautta

eunniata ia plistöstämhimisienlawallapytänpl/
j mutta on laskenut itzms sangen alas/ puhunut iaSar,
«anut yxckerraisesta/senjälkin tuin hänelle mös olit sanan-

l lwlial / senMeettä ea ltljen piti käsittämän ia ymmär-
tämän / ia että läfä on ollut euin joucko jottahänen ty,
göns olit tullut yhteisefill ia pxikcrtaiftfta'eansasta solea
pcldo kynnit/ »a sijtä y< idän elaltyens ppdit. Senlähden

hän'



hckn otli mss läsä tvertaUfen kylwäjäsiä: loea meni ul,
goskylwclmän hänen Siemenens ia anda sen lautta lle-
tä / cuinga se tapattu Euangeliumin Sama»cansa cäsämailmasa / nimittäin/ ninquin yhden kplwäjän cansa jo,
«a kylwi siemenen hänen Pellons. Ia monda werlausiaon hän pannut heidän etene / Sinapin jywäsiä/taikina,
sta / tawarasta joea oli kätketty pellon / perlysiä ia nuo,
lasta. Ia nijnen lautta hän heille opetti hengelWa ialaiwalififia asioista.

111. Hn sijlä wertauxesiajosia HErraChrifiusläsä puhu/Ia wetä HErra Christus tähän sisällä ne-liänaiset pellot ia maan /iohonga siemen langepi.
Vlgosmenl tylwäjä hänen Siemenl-

änskylwämän/ ia cmn hän kylwi langelsit
muutamat Tlen ohen / <a ne eallattin ia tal-was alda linnut ylössöit sen.

i. Osa on tie eusa Siemen lallalan ia eij taidacaswa.
Mnquin HErra ChristusDhdois sano; Teelle,'

dätle pelosmlehen ia kplwäjän tawan /Mg mösitzt
enimäst peldomiehet otetta / että eosea kylwSn aica on/nijn hän otla hänen Kplw.iwackans kälens/iamene ulgos
kplwämän Siemenen hänen pellons. Tee tiedätte msssen / ettei caicki Maa ole yhtäläinen/ ia moniechta Siemen
usein langepi Hien ohen msa ptninm käypi sijtä pel,
tomies eij hedelmätä taida loiwo: Sillä se tallalan maa,
hanjalcain eansa / ia linnut taiwan alda jotta lendälpai
yjössyowät ne/ NMeltei nijstä mitäkän hywä ole.

2. Hsa on kiwiyen maa johonga Siemen lang<.

111.

2ö

H
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Jamuummat langewat klwcn päälle /

ia cosca ne y Sstäwit / cmwetutt ne/SMä et-
tei heille ollut nMtyttätc.

Samä toinen osa maasta on niSskelwslom ia hedelmätöin/silla eij taida siemen sijnäjwrlua eikacasva/Emulla cuiwetui pois ta lule turhan/ nijn ellei kylwäjä
sijcakan taida loiwo easwo ia wilia / Slllli eij ollutKe,
nelle phtäkan märkpllck / zoca siemenen laita tuonna
pila»

3. DsaenläynHHrianeavpmia. ;i
Ia muutamat langetsit

titten setan/ia Orianmppurat ynnäylöskä-
lvitlatutahutitne.

Tämä Colmas osa plllosia on m«ss turha ia eij
taida hldclmätll cäda/silläOsia«lappurat owat siemenil-
le suurexi estefi ellei he taida casva / sentähden ellä he sekcl

! heidän oMans ia wariollans wahingol tekewätiatai,
lm markyden maasta tygöns wetäwtlt/nijn että SieF
mm poietutauletan sen latttla. Ianijn namät colme
osamasta owat kclwottomal/ ia cadotlawat siemenen
pois/ ellei se hedelmätä taida canda.

4i HsaonhywaMaa, 4»3a muutamat langeisit hywän maa-
han / ia ne ylössHlvtt / ia tegtt Slttakerrai.sen hedelmän. /„M.

Haman nclillnen osan HEtra Thnsiue cutzu hp,
wä)s> maaxi/johonga siemen langeisi ia sijnck jurlui / eas
woi / ia teki Sataflttaistn hedelmän:'SiUel se oii hywa

lii ia
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onstwerlauejonga HErra Chnsius edchaninasi lansan edes / Mutla cuii.ga hän sen on Ulgosioimil,
tanut / saame lwlla eolmanes osas.

IV.
lio <iil /ll»

IV. Cappale on HEIKRan Chrisiuren manauscansan lpgs.
Sosca hän tämän sanoi/ huusi hän/jollaon eorwat cuulla/se tuulcan.

Nslllä sanoilla HErraChristus tahto ylssheräl,tä eansa ewleman tätä «vertausta iasi/tä waari ottaman.Sillä hän kyllä liesi ia ymmärsi/ ellei eaicki ollet oikiatsananewliat jolca sijnä olit/ eikä Spdämens kätkenet,
monieahdal mss sen plsneatzoit/ ia ajattelit itzelens / meluulima hänen sarnawan ia opeltawan suurista ia eotte,
>sia taiwalista asioista/ multa me ewlema hänen puhu/wan pellon kplwösia/ euinga monicahta siemen lange tien
shcn/monicahta tarkian ia kiwisen maahan/monicMtaOriantappurittenfecan/monieatzta mss spwän maa,
han. Näitä me kyllä itze ticdäme ilman ftänelä /ia ole,
ma usein sen kinfanet/ ellei eaicki pellot ole yhtälaiset/ eittyhdellä muoto easwa/ ia fwri eroiltts on hywällä maal,
la/ la klwiscllä maalla/nageme me Mss eolonanomasamaasa ia Pellosamitäwahingola -orjantappurat te/kewäl / ia senlähden eij me hänen sarnans sijhen larwitze.Ia P.Marcuxm Euangeliumin texlistä kyllä onym/
märeettäpä / että enin jouckoeansasiaonkestenSaar/
nasta poismennet/ ia eij odottanet sijhen asti ettähc olisitsaanet cwlla sm werlattxm ulgosloimilUM. Multa
menieahdat ynnä opetustasien eansa olit sijhen jänet/jotta

tahdoit
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tahdoit euulla sm wertauxen
lähden hän huula ia sano: Jolla owat corwatcuul,
la/secuulchzn. Cuin hän tahdow sano; Jolla stlahialumalalda anneltu on / ttlä hän laitakäsittä minun sa,
nam/ se cuulcan wisusta ia pangan spdämens pääle.
Ia ofttla HERRA CHRISZVS sm cansa cl,
täwaicka han puhu, ia sarnaisi pMrlaisesia kylwöfiä
ia pellon siemenestä / nijn luitmgin hän sen alla ymmärsi/
suuria ia corkioila laiwalisia menoja ia asioita / ia sencansa tahdoi heitä opella sijtä hmgelisestä siemenestä ia
kylwsstä/ että ninquin se käypi pellon siemenen ia kplwo'ncansa tasä mailmasa / nijn se mss tapattu sen taiwali,sm siemenen Jumalan sanan eansa.

Gpemxet Ensimälscstä isap- ~««.

M««M^>
l. kansasta jotta tulltjocait- "'"Z""

kaupungeista ia kylistä HErsan Chri, p/s«ml«
stuxenlygs/ luuleman hänen sarnans/

nmquin he owat riendänet ia tullet suurisa joueoisa Mmlygsns/ nijn pitämss meidän sw«nlia!un cansa
män kirckon HERran Jumalan sana tuuleman. Silla
HErraChrisius wielä npt sarna ia opetta hänen palme-
lioitlens suun caulta/joteasarnawtrgasa owat/is on woi«
Malinen heidän sarnans caulla/ ia waicutta nijsä jotta
smcuulttpat/ oikian Jumalan tunnon/ufton/ia caw
ki hywät lahial. Ia joca lwle Sarnamiehm / st cwle itzc
HErran Christuxen / ninquin hän itze sano / P. <lucan
lyksnä : Joca teitä cuule hän cwle minua/ lp.

l lii tt
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teitäylsncatzo/hän ylsncatZV minun/ iajocami,
nun ylsncatso hänplsncalfohHien jocaminun l^hetcanpc on. A" mös tttä c,nm puä

e. iocon tuleman hänen p. sanans lwlcmamEnikac (sano
>hän)enMä Junmlan rValdKcunda ia hänen wan<
hmfcauttans» Näln tämä eansa on tehnyt joeasuu,
resMMlosa ia Paljs»olsaowat tullet HErranCh^<siu>2 'H.peKwgs handäluuleman. Mnmss Cuningas Josias
ia caick Jerusalemin asuwallcl/ juuret m pientt owal
coconlullil twknzan satla. EaWMnnuolo
on mos suuri joucko Canja tullut cocon, Hclunkam Pä<«
wänä/cwleman P. Pelasin sarna/ ia tolmctuhaltaMjoucosiatulit käätyxi/jolta hcitcins cohta annoitcasta.

ll>, Ia Corneliussadan päämiescoscaP. Petari Apostoli
tuli hänen tygsns / cocoifi hän wäkcnsä cwlcman sMHH
ia sanoi:Täsä me nptcaicki olema Jumalaneoesä/
cwleman caickia nijrilmitä Jumala on sinun kck-
stenyt. Mlngätaltainen halu p. Vawid Cuningalle
on ollutlumalan sanan lygo/todisia han itze hänenPsal'M 2/. hän sano:Phtä minä Vlerralv» anoi/
sinjonga minä mielelän ottaisin/että minä asui/
sin OLrran huonesa / caiken minun elinaica/

/ «an/ia näkisinsen lDKrran Jumalan cauninpal,
M 54. weluxen/ ia OErran Templi etzeisin. Ia loifts

paicas sano hän: Cuinga suloiset owat sinun asu^
misis / minun sielun iVälvoitze DErran huonefe,
on. Ilem: lVinun sielun iräwöicze sinun fanasMin.Näimn esimerckiä pitätaicklChristiliftt inhimiset
ftu,aman ia suuvm ilon «ansa eolon tuleman / Jumalan

' fanacwkman / j«ja caicki meidän autuuden seiso / Nin,

aum!



Chrisius itze todista) Mutta sen Pahemb,/
eijole nytsencattainen halu ia rackaue Jumalan sanan
tn.;6 / lika niin ahkerasti tulla kirckon / ruin pidaisi tule-

! nnn / Sl2ä monda an nljcl» / wtla sangen harwoin käp^
wat Kirlosa/andawat itzens sijtä estä / muinen mailma-
lisien menoin cautla/ jotcahesuttrcmbana pitawäl / tuin
JumalanP. sanan. Ia usein enämbi jouckslsytän ( sen
PaheMbi) moalla / slulrouwisa / käystcndclcmisisa/ ic»
muisa lurhisa luonssa / cuinKircosa. Joo on sadc/ tuizcu

>lliparainen/ nijn he sm wetäwäl estcxens/ eltei hzjla^
! mennä Kirckon patzan ilman tähden. Jos taas on eau^
! n,s ilma ia päiwä paiste/ mjn he ftn taao weeäwät estlxi/
ellei he stlloin jouda mennä kirckon muilda afioilda/ jotta
heidän pttä toimittaman/ nijn että heille caicki esteli o^
«val/ sekä hpwä että paha ilma. Monieahdatowalnijn

ilaistat/ ettei he witzi mennäkirckon. Ia sentähdenKlr,
> kot usein owal tyhjät / ia loMans puolelans. Näitä
wastan tämä eansa josta läfä EnanZcliumis satnatannouse ylös wijmeisnä Duomopeiwänä/iaduomiHewat

> heila/ninquin HErraChnstussanop.
! tykönä Caupungin asuwaiststa/ia Irslnin,
gistä/ joca tuli maanärestä/ ctvlcman Salomonin wij«
sautla/cusa hän sano: Niniwitenn miehetpitä ylss-

' nouseman duomwn eätä sucua wastan/ stlläbe
paranstt lonan saman jäMn. laDrot/
ningi etelästä/ pitä ylösnouseman duomiolla tck< zmän Tugun cansa ia duomiczeman sitä. Sillä
hän tu'i maanäristä cuuleman Salomonin wtt, l!sautta.

11. Että ttincfuin HErraChristus puhui ia Sar-.
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nast täjci yxikertaisesta werlauxen lautta: Nijnpitanise

senjälkineuin heidäncuuliansowat/ ia laitta,
heidän sarnans nijn / että he laivaisit pmmärlä ia

käsittä sen ia se hedelmän tekisi heisä. Sillä jos meidän
/««s«m. HErra Ctzristus/josacaicki wijsaudentawaralowatsaj

latut / sen on tehnyt / pallo enämbi hänen palwllians
colv/- 2. weleapäät owat sitä tekemän. Nm mös P. Pawali A,

posioli on tehnyt/ninquin hän itze lunnusia jakinoilla/
että hän oli sarnanut ia wijsailla puheilla/
multa yxikerraisilla/ninquin sijnäEpisiolasaCotinlhelin
lpg§ sejso: cusa hän sano: Ia «ckat pveliet cosca mi,
nä tulin teidän tygsn en minä tullucoskiainft,
nain eli corkian «viisauden canft julistamanteille
Jumalan todiftosta: Vllck en minä pitänpt it;e/
ni sen edestä/ että minä jotakin tiesin teidän sea/
san/ mutta lefuxen Christuxen/ftn fistinnaull,
tun/ ia minä olinteidän cansan heickoudesa / pel,'

l gon ia suuren rvapistoxen cansa. Ia minun pu,,
; heni ia jaamani/ eij ollut konstelisija ftnoisa / in,,
himisten wiisauden jälkin/muttahengen ia »oi<!
mantodistoxesa / että teidän uscon / eij seisoisi in,!
himisten wijsauden päälle/ mutta Jumalan woi,
man pääle. Ia toisesa paieas sano hän: Ia minä s«, z,!kat welieni en minä tainu teidän cansan puhua/

l Ninquin hengelisten cansa tvan ninquin lihalisten/' ninquin lasten cansa Chnstuxesä. Riesca olen mi,
. näteille juodaandanutia en ruoca / Sillä etteiIte «vielä jzcä «voinet / ia ettet te m6snpttän woi/

f.6ow»tb.



ns tahvon tulla teidän tygsnne/ elmen palio f
ca / <os Jumalarahto / ia Silloin tahdon minä
tletä/ey nijoen ylsspaisunutten sima/muttaawun:
Sillä että Jumalan waldacunda eil seiso puhe-
sa/wan woimasa. Ia Episiolao Ebrerin tygö seiso:
Sljtä olisi meille palio puhumista/mutta st on tp» //</

Fläs/sentähden/ että tee oletta tphmät/ ia te jot-
capitiaica opettajat oleman
että me teitä opetamme / ne ensimäiset Book/
stawit Jumalan sanan opista / ia että teille annes < <

taisinRiesca ia eij wäkewätä mocalSillä että jo,
castiescasta wielä ombi osaline/hänon
matoin sijhen wanhusscaudenpxhpten /

denettä hän on xxi Lapsi.Mutta nijlle jotcaowac
teydeliset / sopi wahwa suoca / jotcacocutoxen
canft owat harjoitetut
wätpahasta. Nijnett lftmetckein päälle jeka meidän
HEtran / että P Pawalin/ Pitä eaicki sar,
iiamichet tatzelcmatt ia heitä settraMan. iaillaean sar>
nano että sanantlllilialmicleläne silä cutilewat/ Ninquin
HugMitMssanöl Vo6iot i 6 agZtj uttion loluM
intelli^eNler jvyruw etlgm Übcntöi Si
on i W opettaia pitä nijn sarnaman/ että sitä etj
waiwon pmmänäwäisestä/ mutta Möe Mitle/
tckns cuullan. Eij heidän pidä sarnafa osöltellMaN hei/
dänsuuttsswijsautlanfa ia oppiansa/ ttin^uintnönitah-
bal koriat ia ylsspaisuneltekewät/' jotta sarnasansa sett
Min seisowal/ että hetaidaifitpuhllafywäsiä/että la/
icki heitä ihMlllelisttia pidäiftheitä oppenlllltiN Micsien
edestä/ ia sen <ansa eijhänetziJumalan ettnniata/ eikä

htidäli'
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heidän tuuliansa sielun terweytta /ia amuulta. Mutta
heidän oma lunniatans. Ia ne jottasenkaltaiset owal eij
ole oikial paimenet/mutta turhan cunnian Pytäjät.
mös Sarnamiesten ylssherällämän heidän euulians/*

. wisusti ia tarckasta cuulemanlumalan sana/ia stjlä waa.
rinoltaman / ninquin HErra Chrisiue täsä huuta ia sa>no: Jolla on corrvatcrvlla /se cunlcan: Sillä in,
himiset usein sarnan aitana ajaltelewal mualla/eli loisen
lansa puhuwat/ laicka nuockuwat. Senlähdenpitähsj,
dän manaman että he ottaisit »aarin sanasta /ia
Meine päälle panisit.

Teinen Osa.
nyt se toinen osa Opetusiasten

! «,em^<,'" ionga Euangelisialahdesa tappalesa

l- sljta mitä Opetuslapset owatkysynet.
kysyit hänen Opetusiapsens hänel,

/«°>i/ch« dä / sanoden / Mkä 01l tämä wertaus?
P. Marcus Euangelista kiriviltä / ellei ainoasta >

j>/,rabck gpttufiapset ole kysynet tämän wcrtaurcn salkin / mutta
! Ma Hildan joueosans olit/ynnä nijnen!

cahdentoisiakymmcnm cansa/iaotratsllloinkysynette,
stahänoli prinäns/ ia se suurin ioucko oli poiommncl/

owatolltt oikiat sananeuuliat / iatahkoittittä
ulgostoimitUMsenwtttMxcn päälle/ euin
CHrisius oli sanonut. Sillä waicka wcrtauxet owat

yxikertaifttiataitan muista paremin/erinomal/
scha / cofca ne sttt<m ntzstä inhimislllä

owat



owa< lielläwät / nijn cuitenainon heillä seluonos/ettei
taida ymmärtä sitä oppia/ luin sen alla on/iiman

ulgostoimilosta. Senlähdm he kpspwät HErtalla
ChsHuxella mitä h<w sijna wensuxes ymmärsi / tahlo,
wallVlla sen ulgosioimiluxen iamielelläns oppia/Ms he
M sen /ettei HERra Chrisiuo turhan siläwerlausiapuhunut/ multahein ymmärsi stn ransa jotakin suurta ia
'lMata oppia Erinomaiftfia sentähden/ettähän hlvsi
ia sanoi: Jolla owat corwat cuula/ se cuulcan.
Ia on jättänyt stCansa yhden esimerkin läikille ,,

tahtomat olla HCnan Chrifiuxen opetusiapsel /
Mn sanans hedelmän eansa cwlla.

?«<11. Hn HErran wasialyesa / eusaA«<i«Pntahtalaiststajoulofiapuhu. !i«o Oz,.
i. L>pelusiapDa/ia nijsiä jolla heidän

olit ia tahdoit oppia sm weltauxen ulSosioimituxen. "»-«m.

Min hän sanot: Teille on annettu tuta
humalan waldasunnan sal«us-

Tätä ensimäistä joutkdHErsaChnfius
Oasta/sentähdcn ellä he olilopplwalslt/ratastil luma«
jansaya/sitelmielelläns luulit/ia eosea eij he ymmärtänet
mitä sanoitin / nijn he kysyit / euinga heidän piti sen ym/
MiirtäMlin. Neliden tygs ha> sssno / Teiille on an,
nettutuca Jumalan Maldacm.nansalaisus/tuiy
hän tahdois sano: Teilleplca tahdotta oppia ia tietä ul>
gsötoimitufelnaoikian ymmärrpM tämän wertauM
päälle: ZeMe minä tahdon sen ilmoilla ia opilta.
wan waldamnnan Salaiftden tauua hän täjä pmmär/
tä caicki taiwallset ia hengeliset lahiat/ cuin on: Syndeiu!
andexi andamus / wanhMftaUb ia elämä /<!

K kk jotta
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jotca meille Jumalan sulasta armosta
ncn ansione lahden annelan / la cutzutan Salaildeti
Sentähden / ellei me meiden järken cansa niitä taida
käsittä.

2. On nijsia jotcatwlitwerlauxen /ia eij sitä sy/
damens päälle pannut eikä sen jalkinkysynyt.

Mutta mmlle wermuxen cautta / sm,
päälle / ettH waicka he näkewät/ eij pidä hei-däncuttengan näkemän/ ia waicka he suule-
wat / eij pidä heidän cuieengan ymmärtä-
lnän-

>, 2.,

cle pe-

«ol«l?öe>

iii.»».. Tätä loissa jouckoHErra Chrisius nuhtele/jolla
jm Sarnan ylsneatzoit / menit kesten pois / ia eij sen ul,
gostoimitosia odottanet/ ia senlähden on se heille tapat/
Mut Jumalan oikean duomion jälken/että waicka hecwlil Jumalan sanan/ eij hetuilengan ymmärtänet/ ia
oli hlttlemnqmn eij he olisi ikänäns twllel/ia anda sen cäsa
liela/että enin jouckohänen cwlioistans olit Jumalalle/
mal /ia joleahänen sanans plöncatzoit. Ia on HErra
Christus ottanut nämäl sanat Prophelan Esaian kiri,
ouuxesia / cusa näin seiso: Mene ia sano tällä cansal/
la/ cuulcat iaälkäepmmHskäks/catzocatia äl>
käniähks: Coweta tämän canstn Spdän/ia ani
na heidän corwan» ollacuuroina/Sokaise het/dän Aiimäns ettei he näge Silmillens / taicka
euule cortvttlans/ taicka pm mäsdä heidän Sp-
dckmenK cansa/ia. heitäns käändäisicia tulisitantuaxi.

Z)hdeläSummas>Ninqm'n eäfä owalolleltah^

HÄi 5,

ta«
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talaiset euuliaislthywätia pahat/ Nljn HErraChrl,
stussano / että nehywätia oppilvaljct/jotta lum.ilanjanaracastawalia tahwwat oppia/ lulcwat Jumalan
waldaeunnan salalsudcn tundsn. Mutta nijlle pah««Ne
jolcahänen sanans ylöncatzowat / sano hän / että heidän

pilätulemansokiaxi/ iacwroiri/ että maitta he Juma- .

lan sanan cwlewat / eij he euilengan ymmärdä.

Gpemxet mstsia lsappal(sia.
I. meidänpidä meidän lyh-

ia laitamattomullli salaman eli peit,
«) lämcln / mutta ilmoittaman meidän oppi isiK /«<«woc,
Sarnamiehille eli muille Jumalisille inhiwisille /""«.

iaheille kpsymän/senpäälle että he oppisit oikein vmmär,
tämanlumalan sanan ia len Chrisiilisenopin/tlinquin
HErranChristuxen opttuflapsel owat tehnet/ iakysynyt
hänelle / mikä oli se wertaus / cuin hän oli heillesanonut /
ia cuinga heidän piti sen ymmärtämän. Silläme caicki
eleme luonosta hilaat oppeman iakäsittämän Jumalansana / eikä taida sitä ymmarlä itzestäm/ omasta
fiam ia wäestäm/ stinquin p. Pavatt sanopi Corwlhc-
tin tygs: Ettei se luonolinen inhiminen rvoikä^'
sittä/sitck cuin Jumalan on/ Sillä Jumalan sana
on ninquln yxi kijnisuliettu ia lukittu kiriä / jotaeij yxikän
awata eikä lukia taida ( ninquin Esaias propheea sano)
ilman sm pyhän Hengen ylöswalistosta. Ia sentahdlli L/< 25.

meidän Jumalan sana wisusii cuuleman/ tutkistele?
mania kyjhmän / sillä sen cautta me taidamme tulla op<
penefi ia oikean ymmärrsxen päälle/ Jumalanp. Sa,

Kee ij nasa.
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nasa. Nlnquin yfl jshongun oppin HHe,
nens anva/ laicka Kirialisin konstein / taicka kasiwir/
taan eli muihin mikä se taita olla. Costa hän pyylä op/
lpia / pans mielens mitä hän luule eli näke/ usein kysy HH/
nen Mesiarillens /nijn hän tule oppenexi / ia nijstä tule,

laittein parhat ia sppenel miehet. Nijn mos ne /
jotka Jumalan sana wisusti ia ahkerasti ewlewat/ kätke,

mielens panemat ia usein kysywöt / nijsiatulewak
parhal Ctzsistilpl. NinquinSchoulNsa luetan:

Se on : Vsein kysyä ia nistäkätkiä ia muille
jällens opetts. Ne colme Opetuslapsen teke/
«väc/etttl he e<lywät ylitse heidän Mestasinstl.Ia llVcrareZ fano; 31 fueri§ cupi6uz lilf«n6i,piu>'
rim3 cliscsK, seonllss sinä oletahkeraoppiman/
nijn finä pallo opet. Mutta sitä wafian / jolla teke,
watlymsoppenyi / lwlewat eaickitaitawans/iaowae
nijnkoriat/ ettei he tahbo kelleckän kysy / ne Pyspwät hei/zsäntyh!»ydesans/ia etz ikänäne tule oppenexi.
Mmichct pitä mss oleman walmit opettaman ia ojcnda/
man heiHan ewliVitans / wastamsn heitä SuloiMa sa,
noilla/ ninquln meidän HE3ira Ctzsistus on tehnyt ha>«en op.lufiastene cansa,

N. Että HERRAChnstustäsä sane: Teiös
F>e«««e. VN annetw tms talwan waldacunnan sa-lsifus / mutls muille wertauxen eaul-
«l> W« Sijeäme opeme / ettei IWmala tetakän ulgssulit
,l<W c«K» >

~ , -
„

, , ,
'
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hänmälmöstans/likä laiwan waldacunnan
jollahänen sanano mielelläne euulewat ia oxpia "'

wät. Multa eaickia nijtä wastan olla ia anda heidän
lula laiwan waldacunnan salaisudel: Multa ne/ jolcaj
Jumalan sanan ylsntatzowat / laiscasta ewlewat / jolla
eij yhtclktln halu ole oppia eikä ymmärtä ; NMesemös
pitätapalluman Jumalan oikian duomion sälkin / hei>
dänkijltämättomydens/Sydämen eangcuden/ialuma<
lansanan ylsneatzen tähden/ eitä maitta he näkewelt /

eij pidä lllilengan heidän näkcMän/ia waicka tze lwlewat/
eij heidän pidä tttilengan lwleMan. Eij sentähden että
humala eij tahdo filä / ellei heidän pidä tuleman Enan/
geliumin lundsn. Sillslumala anda Sarnata ytnbä-
fi eaiken mailman hänen EuanFeliumins ia tahto että
Mi sen wastan ottaisit/oppisit ia amnaxi lulistt: Mut,
lasentähden/ että he plSneatzoVal ftn wälieappalen/ni/
mittäin/hänenP.sanans/jsngaluMala on armestano
andanut Mhimisille / ia eij taida sitä wastan olla. Ia
nijneij ole Jumalan yhläkcln syytä sljhen / joeaMeille ta,

ntze hänen sanans / ia tahto että emcki pidais aulua)fi tu-
leman. Multa inhimisien oma syy on/jsleaeij lahds
Mlan sana raeasta sitä euulla ia kälklä. Josta möe P.
Pawali sano: Sentahden etteihe ottanet rackant,
ta wtnden puolen / että he autnaxi tulisit. Sen,
tähden Jumalan pitä lähettämän heitte/wake-
wan exytsxen / että heiVän pzw «ralhetta m
scoman / Senpäälle että caickinc pltäduomitta,
Man / jotca elwäk torutta nsconet / mutta pitck,,
wäc haluns »lisptehsn. Sentahden joca tahko Iu«
malan waldaeunnan salaisudel litta / ia

'Kktlij H»,



Itänen
wisusii caiken Sydämen halun cansa / nijn hänen
lan se tuta la käsiltä.

.« Nhän asti me olema cwllet täsä Sarna-
,»/eco»li. stjlä werlauxefia/ jonga HErra Chrifiuopu-«e»,uem- lygs/ia opelusia.stmkyftmislsici; Hä-
"' sä Colmanes ia wijmeises lappalesa me saame luulla /

sen tverla»sen ulgosloimiloxesta / eusa meille on wijs,
cappalttta.

I. I. On Siemenestäcuea se on.
5e,».«««. ontckmä se wertaus. Se Viemen

on humalan sana.
Ensistä H3rra Chrisius täsä ulgosioimitta sm

siemenen / jongakylwäjä/se on/ inhimisen poiea itze Htt^,
ra Chrisiuskplwi / ia sano / että se on Jumalan P. sa/
na / ia anda sen eansa tietä / ettei se ole joeu eatowainm
siemen / multa yxi taiwalinen ia ealomatoin siemen/

i. Senlclhden että ninquin pellon Siemen eij
> taida caswa ia hedelmälä eanda / jollei Jumala sijhcn

anna hänen hywästisiugnaurens : Nijn mss Jumalan
sana / eij hedelmätä taida tehdä / jollei Jumala awa in,
himisen sydändä/ninquin ne wantzal owal sanonet. ?lu-
lira laborgc lingua äacentlg. nili äpinmz l)Ll

ovel2ntiäem in coräibuz eorum! Se o»>: Tyhiän



opettajankieli txstä reke / Jollei JumalanDen,
gi waicuta Spoämes usio.

2. V?lnquin Siemenestä eli jywäsiä «leipä leiwo>
lan / jolla inhimisen rwmis ylhellä pioelän: ?!ijn on mc»s

l Jumalan sana elämän leipä / jolla inhiminen elä. Nins
quin sano: ll!il>u8 animZe, eK ver-
bum vei, se on: Jumalan sana on Sielunruoca.

z. Mnquin Siemen eij yhtäläisen maahan lange/
lika yhdellä muoto hedelmätä tege/ mutta sen jalkencuin
maa on: Nijn mss Jumalansana / eij yhdellä muoto te<
ge hedelmätä/mutta senjälken euln inhimisetowat jot-
ta sen euulewat. Sillä ninquin HErra Chrisius täscl
werlauxes sano : Muutamat langeisit tien ohen /

muutamatkiwe päälle/muutamat Oriantappu,
ntten secan/ mutta muutamat hywcknmaahani

11. On sljtä ensimäisen osan ulgosiolmilo)cesta. 11.
Mutta ohen langeisit/ owatw«,««

nejotca cuuiewat/sijtte tulepi perkele ia
Siemenen heidän Sydämestäns/ ettei he u-
scodenwapaxl tulisi.

Lämän ensimäisenjoulon tVliaisslulgosioimitla
HErra Christue/nijn että se on yhdenPellon wertaincn/
johonga hywä Siemen kylwettin / mutta että seonyxi
tiljotHpellon läpitze kälpi/ scntähdcn eij st taida easva
eikä hedelmätä tehdä. Ia welä meidän HErran täsä sl,
salle eaxi syytä / mingalähdentämä sicmcn elj tege hedel-
mätä läsa joueon sanancwliaisisa. "-^

i. Syy on / että he owalwnquin tie pcllosa/ )l
iaandawa/yolkiaia^tallatasen hywän Siemcnln / nijn
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ellei se taida lasva eikä hedelmätä tehdä. Silla ninqum
yxi Tie/jola eij kynnetty eti auran cansa ylseaj<lu ole/cij
«aida laswa. Nijn mSs inhimisten Sydän on / costa se
Jumalan iain lansa eij ole hywln plseajltlu <a walmi/

'steltu/ eij taida laswa/ MH se Saastainen Hengikäy-
pi / ia paelda sijnä/ pitkin poiken / ia yllyllä händä endi-
sihln Syndein /nijn että se Siemm/ Jumalansana/eij
taida sijna lasipa eikä hedelmätä letzda. Sittä eusa Syli,
nisä elelän/wasian käskyä ia oma tundo/Sij,

. ns Jumalan sana eij saa sta,
„//

_
2. Syy on/että se rietas Hengi perkele/jengaw

hänen Syndiftn elämäns kansa eutzu hänen ty/
g6ns/ottasentaiValifen Siemeyen Jumalan P. sanan/
hänen mustain) Mäin ia hirmulistln kpndeinsälansa/
ulgos sydämestä. Sillä ninquin iinnul lendelewäl kpl/
wsnaMMs>-»wuckwat ia Spswät Siemenen poispel,

/ losta / lijalengin sijtä paitasia joeaeij ole kynnmy / eikä
mullalla hywin peittlty. Nijn mss perkele lendele yw
härins /cosea Jumalan p. sana kylwelän ia sarnalan/
ianoucki Jumalan sanan ulgos Sydämestä. Ia M
Chrisius lano täsä.- owatne jotcacuulewat/ stn lan°
sa hän tietä anda/ ettet hän täsä puhu palaneista / Zur/
keistä ia muista/ joitta Jumalan sana eij oje / Mutta mj,
stajytea owat Jumalan Seuralunnasg ia ewlelpatlu,
chalan jana/ että fijtä joucpsia on se ensimäinen osa
lioita jotta tpaiwsn ulkonaisten eorwain eansatwltwat
sanan / ia nijsä eij taida Jumalan sana hedelmätä tehdä/
sillä se mene yhdestä corwasta sisälle ia toisesta ulgos/

» »Ia ne owat ne/ jotta laiskasta lwlewat Jumalan sanan/
owat suruttomat / ia eijfitä eatzo jos Jumalansana hei/
sä hedelmän leke taicka eil.

_

ill. G»>l



UI. On sm loisen osan cwliain Vlgostoimilo,. 111.

Musta jotta kilven päälle langeift m I'
owat/coscahecuulewal/olmwat hettoncan '"'

sa waftsn/ ia eij ole heille jwrta/ heckexi he v-
scowat/ ta tiussuxen akana he poislange,
wat.

Tämän loisen osan HErra Chrisius welä yhttn
kiwiftn pellon werrari / josa Si.mcne eij tajda jwtluaei-
ta easwa / kaypi ensista ylss / mutta eij lllitengan taidaeaswa / eikä hcdclmälä tchda/slnlähden ellei heille ole M?
la. laymmärlä läsii HErra Chnsius ne uleoeullatut/
MyVliiset ia huikaldelewaisetlnhimiset/joilla eij ole
Mnwahwulls/ensistä he owalolewanss parhat
ewlial (ninquin
watninquwyxi leiwoin ugni
Van: ottaman ilon eansa Sana waftan/ mutta tij eui<
tengan ole Pysywäiset / Sillä cosearisti ia wastoinkjlp,
myspaalle tule/että heidän pila Jumalan Sanan ia,
Euangeliumin lunnufioxen tähden jotakin talsiman/
luopuwatche ftlä pois. Ia että Chrisius sano läfä/ etz
ole heillejwrts / stn cansa ojotlahän Syyn / mingä<
lähden ne eij ttge hedeimälä / nimittäin / Smlähden el/
lahe ewlewat ainoasi ukonaisten eorVameansasanan/
ia eij anna jwrluaSydämesä. he uscowat/
multa waiwan / wasioinkäymisen ia klusauxen aieana he
poislangewalt Eojla mystäkäymye on / ia he lewosa ia
lauhasa saawat olla ilma» waiwala/niju he owat hywal
Chnstilyt: Multaioftawaiwanaieam!e / nijn he lue,

> >" "»> ,» ,„> > „
„,„ ,
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pnwat cohta pois. VAtyck lahdolsic sitä Chrisiusiäläsi,
täEuangeliumita/ jsca olisi ilman ristitä/ iatahdoisiltuilengin tulia autuaxi/Jollei he läfs mailmasa miläkansristj kärsimän pidäisi.

ZV. IV. Cappale on Colmanen osan ulgosioimilo^sta,
n« Mutm fotea Oriantappuroln langeift

ne / jotta cwlewae ia poismenewät / ia!
tmauteean surusta/rickaudestala elämän hec,
kmnafta/ eikähedelmätäcanna.

Nmck Colmas osajongaHErraCtzrisius welci
yhden Pellon werra)ti/tusaDrjanlappuralcaswawat/eosca Siemen sijhen kplwttän/eij se taida sijnäcaswa.Ia nimitelän täsä colminaiset Orjantappurat.

l» i. Sn Suru/ cufa hän eij ymmärrä sitä Suru/
- luin itzttukin Pilä hänen wirasans pitämän / mutta smM«,«<i?< ylsnpaldisen sutun/min intzimisillä on ruumin elatoxesta/

, ia oikein sanoin / hän ymmarts ahneuden sen eanja /l^
cM5"> stainhimisille kyllä on/ iaelj taida sijhmlpkyä/mulla

enä tahto ia pyytä. Ia tämä ahneus on altU iai^
». i'"». <l. ken pahulm/ NinquinP. Pawaji sano s

2. ii On skickausjohonga se Siemen Jumalansa/na langepi / jsngaeansa HErra Chrisius eij ymmärrä
sitä rickautta/ joea oikein ia wacudella saadan/Sillä
lkaus On hpwä cssca se räxtetän oikein ilman
SMnicck. Mutta sitä rickautla hän pmmänä / jota
intziminen satasia ia Sydämens palle pane. Sillä st

»«. N», s. saatta inhimisen watzmgon/ Ninquin P. Pawali sano:NejoecacahwwOtculla rickaxi/ langenxtt Nw

ftuxen!



ftuxen ia paolan / ia moninaisen tphmckn ia
hingollsen halun/ ia upoceawat Inhimisen ca-oocuxen.

3. Hnelämän Hekuma / eosca Inhiniinentäss 3.
mailmas eläpi lihan himon jätkin / ia lekepi mitä liha
tahto / on aina iloja iariemuja plsnsvsmisesä ia juomlse-
sisä / haureudesa ia muusa heeumasa.

Nämä owalne Colminajstl orjantappurat/ jot/
la sen P. siemenen Jumalan sananowat suurexi estyi/eti
lei se taida caswa ia tehdä hepelmätäi

V. OnsenMillnen osanWlsssioimilos. V.
Mutta jottahywsn maahan/ owat ne/ L«""««

jotca sanan cwlewat / ia tätkewät hywM ia?'"
tsimelisesa SydSmess/ K saattamat hepel/
iNänkärsimiW.MMsnNlliänen osan cwlioisia/ wetä HERra
CWushywän Maan eli pellon wertaisexl/johonga
siemene kplwelan ia lekesijnä hedelmän. laymmärläsen eansa ne / jolea owat Miälja ahkerat sananewllat /
iakätkewälsen/ eikä anna hliläne sijtä pois estä jongunsyyn lähden. laulgoKMala HERRA Chrisius
Man VijWisen osan loimella lyuedolla.

1. Kttä he Sanancwlewm Sydämestä suu-ren ahkeruden cansa/ ialaitki estet lyköns psispanewat/
nijn etteiPnktK saa heidänSydämistäns sans poisslta/
eikakiusauresiaanna itziens ylitze woitttta / eikö ahneude-sta ia riekaudesta / eikä elämän hteumasta sitä poiw
wielä. ><

. ,

2, lettäheeätketvckt hpwcksH SMmesä/
«11l ij ajatte^
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ajattelemat ftnpäalle/ia muistamat eikä sitä unhoda?la
«ämä owatne josia HErw Chrifiue sano P. <luean ty<

Autuat owat ne jotca cwlewat Jumala»!sanan ia kät?ewäc sen.
3. 20e tekemät hedelmän kärsimisefä. P.

iMatthZruleu lyksnä seiso: Että muutamat tekewät Sa<!
takerraisen / muutamat ewden kymmenen kertaisen/mo/
nieahdat colmenkymmenenkertaisen hedelmän. Se on/he
lckewat heidän ahkerudcno P. Hengen awun ia woinM
cautta / että he eläisitninquin Jumalan lapset hänen kä,
ffyns iasanane jäikin / pphydesä ia Wanhurseaudesa.

. Ia että HErraChristus pane tähän j!msanan/kärsimi,
fts/ anda hän sen
misten onnen täsä mailmasa. Sillä ninquin Siemenm
ia maan hedelmän piläkärsimän calckinaisel ilmat: Sa^
let/ lumet /rakel / twlet / luistul / ia muut sencaldaiset:

'Nifn pitämss ne jotta oikial sanantwliatowat/«,ick,>
naiset ristit ia Vastoinkäymiset kärsimän. SNäselM

, siamen Hengi Perkele/ plösherättä heiläwasianeaiM
. naisia waiwatäsä mailmasa Ia ne jotta Jumalisesta
llä tahlewat Chrisiuxesalesuresa heidän tule wainomi/

.Mkärstä/Nmquin P.pawali sano.la näin meidän Hm
ra Christus opetta tssä wertauxela/että wähin osa tule

.'auluaxi. Eij hän täsä puhu pacanoisia joitta eij luma^
' lan sana ole: Mutta hän puhu nijsiäfollla Jumalan

. e> sana on / joeaon wähä joucko/ia sano/ ttlä
Vljstakln wa,Voln neliäeosa

tullpisutuaji. ,

OpeMet
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Opeturet
palesta.

I. Ttä HErra Ohristus wetH täsH hä-""""«'
nm pphänSanane Siemmen wttraxi /cansa meille muistutelan Jumalan sanan

siä iawoimafia: Glla ninquin stemm joea peiton kyl,
Vtlsn canda hedelmän/ nijn mös Jumalan P. Sana
inhimisisa tcke hedelmän ia saattapi ijaneaickisen elämän.

ft eutzutan isancaickistn elämän sanaxl. Ia
Apostoli HebrZerin lpOSSansp<: Jumalan sana on «e^.«.
eläwä ia wckkewck/ia teräwsnGi cuin jscucaxite,

miecka ia käppi lckpitze / sijhen asti että ft
Vellin ia Vengen eroittapi. mss HawiH e/^.«psalmista sano:Sinun ftnas onminunjalkani ede»

l<i lphtp / iapxi walkeus minun teisanl.
lamuolo mssP. Pelan Apostoli eutzu lumalansanan
lalomallomaxi Siemencxi/cula hän sano: Racastacac l.relf.».
teitänrestenän puhtasia Gxvämestä/ninquin ne/
jotcaowatwdesta Spndynet/ eij catowaisesta
Siemenestä'/ mutta catomattomasta/ jocaon e/
läwckn Jumalan sana/isca Ppsxpi ijancaickiststa,
Zäsic» tatomattomasta Siemenestä ne Chrisiilyt/lu<
Maliset ia ne wanhuchat inhimiset syndpwäf. Sillä
ninquin pellon Siemene ianda hänen oma» hcdelmänfä /

ia itzttustakin Siemenestä caswa sencallainen hedelmä/
euinSienvn on/nijn että Musia caswa Ntsn/Rukinslc,
menestä ruis / ohrista ohra< / iatauloista laurat. Ni,m
Mss Jumalan sanasta egswawat Chrisiilistl ia Jumaliasel inhimiset ia ijanckaickistn elämän penllstl. Mutta jos

41l i>j laman



454 GVNNVNTAI sstämänp. siemenen Jumalan Sanan pitä meijä hedU
Man tekemän / n»>n pitäpi peldo /se on / inhimisim Sy,
dän / Jumalan lain cansa Pehmitellämän / ia muriaxi
lchtämän.la ninquin Siemen eij taida caswa eikä hedel,
mätä canda/jollei lumla anna hänen hvwäsiisiugnM
xens sijhen; Nijn mo's se taiwalmen Siemen eij taida ea,
swa / eikä hedelmätä tehdä/ ilman Jumalan
gnalyela. Eij se seiso Sapnamiehen / eikä sanancwtian
woimas/ mutta sen woimasa/ joeacssmon anda / nimils
täin/JumalanCaickiwaldian. Samallamuolo/nin/
quin Pellon Siemen/ eij cvhla eastpa läydcjisestä/mma
ensisiä tule Oraalla/ sille päälle/ ia wijmein täydelle
jylhälle/ josta leipä leiwolan/jolla inhiminenrawitan
ia Hengi ylhälla pidelän: M'n mös intziminen eij eohta
tule täydelise^i/multa ainapäiwä päiwäldä Jumalansanan lautta enälpfi / watzwistttlyi / ia sijhen ijantaicti/sen elämän ylsspidelyxi.

2.11. Opeme/ euinga se Saastainen hengi Perkelepe pyytä aina estä/ettei Jumalan sana tekisi InhimisishWsstb<,n.« delmätä/ Ia on nijn rohkia ia häwetsin/että hän tule
eoeouxen / lUsa se Siemen / JumalanP. sa,

ng fyjwMn ia Samatan/ ia pane caiken ahkerudensa
»>z»i. stjhen/ ellei se tulis inhimisen Sydämehen / multa meni,

si toisesta eorwasta ulgos jällens / Ia jos se tule Sydä-
men / nijn hän wetä sen hänen musiain kyndeisä cansa
sijlä wlgos/Mi sesiMjwrlUlsi/ easwaisi iahedelmälätW/ig eij tahdojsi että joeu tulis auluaxi. Mutta että
hän saisi heitä wetä hänen pimeyden waldacundans.Hä-
nellä on monda juondaia eouckua/ jollahän köyhät inhi-millisetongi / iaPyytä estä / ettei Jumalansana saisi sia in,

Uimisten !j



ssmisten Sydämes. Hän leke inhlmiftn laiseaxi ia su» ul,

lomani/ ettei hän «isusti taida Jumalan sana cuulla: Ia
waicka hän ulconaisien corwaineansa sen cuule / nijn hän
lsia / ettei inhlMincn taida sitä käsillä / eikä sen jälkin elä.
Iapyytä estä / ellei inhimisetkirckon menisi / multa oli,

sillotona/ taicka menisit muille asioilla / iatekeheidän
Sydämens lämänealtaiset ajatoxet. Mitä sinä nytkirc-
kon menet / lowa ilma nyt on / ia pitkä matta /parembi
on ettäs eotona olet/ taicka menet juoman/eorttialys-
män ia leikitzemän/nijn sinä paremin woit arkia» lpstä
tehdä. Multa jos inhiminen mss Kirckon mene / nijn
hänmonda estettä hänen eleens welä: Taicka hän siellä
leke hänen unelias ia raseaxi / ettei hän woiSilmiäne
ylsspitä/taicka lyckä hänenSydämchens Muita ajaloxi-
ai Eli hän Yllytlä händä Muitten taNsa puhuman/ sinne
litnne tatzeleMan /ia ajatteleman / ia monda MM sen/
lOaisia estettä/ hän welä intzimisett eteen hän sen
lollä tietä / että jos Jumalan sana saapi jwrluä jaeaswa
inhlmisen Sydämesä ia hedelmälä tehdä / nijn eij mön>
balule hänen walbacundans. Ia seNtähden häncaiken
hänen ahkerudms sijtzen pane/ ettei Jumalan sana saisi
Mhiulisen SydäMesä. Senpäatle sn meille monoa
EllniMi tUinga hän is mailMan atgusia on sen tchnyt»
Sillä töhla losta Jumala oli luonut inhimlseN/ ia oli
kylmänytsettpyhett siemenen EsiwaNhembain sydämin/
nijn pnkele lohta mli hänen pahan juonens ia myr>
kplisen kiellNs eansa / ia teki yhden toisen wlaFiMlM
lyen sen ft,nan päälle/ «uin Jumala oli f»uhlinul hei,
d<ln tygsns/ ia sans, z Eij teiden pidä cuolemal,,
la cuoleman / sittä Jumala tietä jos te spsttä/



" wijsaudenpnustst/ nynpttäceivänSilmänaukel
neman/iaculectaninqmnlun,ala/Ia ni,n otti

,"<" malan sanan hcldänSydämestänspois/iasaattiheitäsln
s"'"" eaulla/ ijamaickiftn euolcman is eadotNlem Nijn hän

5«". lmss teki heidän poieansCainineansa/oni Jumalansaa
nan hänen Sydämestäns pois/ ia yllytti händcklapps/

,4. man hänen oma weliens» SamaLamuolo hän mse teki
/)

'

Cuningan Pharaon eanfa/ otti sen sanan hänen Gyda,
> l ! mefiäns / jongaMoyscs ia Aron Jumalankäjfpy

> ken puhuit hänen tygsns / niin ettei hän euutlulHeits/ ig
' ftntähdin Upstettin punaisen meren eacken' hänen Sol«,I
.s<im.z/. wakens eansa» Saulin Historia mos sen ssotla ia to/

dista/ jonga Sydämestä tzänmösoltiluPalanftmn
pois/ cuin Samuel Prophetä oli HMenlygsnß puhu,

"' nut. Ia sitte tuin Saul hyljättin lumaMa pois/ sur,
.LsP. L. maisi hän itzltis. Dawiy CuningalleHli Jumalansa,

na ia käffy / mutta perkeie otti hänen Gydamesiäns sen
«M 27. pois /ia saatti hänen hwrnten <a

lscarioch joea oli HErran Ctzlistuxen oma opetusiap,
si / mss hirtti itzens / sitte cuin Perkele oli ottanut lu,
malan sanan Sydämestä / ia saattanut hänen pMtnän
<a mymän hänen Mestarins ylimaiMe Papeille/wl,

,«c.l<s. men kymmenen hopiaPenningin chestä. Silla Rickch
je miehelle / joea cli joeapäiwä tzereuliststa oli M.oOs >i»
Prophttat/ multa Perkele otti sanan hänen Spdämes
fiäns pois / ettei hän eunlltttzeils / ia jemähdentuli hel^i
wetlin. Ia monda muuta senealtaista Esimerckia on!
pyhäsä Raamalusa / jolla osotlawat / että Perkele otti,!

'. Jumalan sanan ichimisten SydäMlst pois /ia lpM nyt
Dekeftb/ ia sen esuttO saatta monda ijaneaickisen eadol^

M«



ltti,. SlNtahden pitä meidän oleman watpae/la eawal-
lamanmeitän sen pahan hengen eaValuxlsia ia rucoile»

Jumalala/että hän pois estäisi/ sättisi ia tytMi
«lekisi pertelen pahat neuwot ta juonel/ia meltä »arjelist/
lttti hän salfi meitä Vahingoita. l

111. Tästä toisesta jsueosta SansnlVlioista me' 3.
epeme / ettei sijnä ole kyllä/että me cwleme Jumalan i> """ /"»"

nan/multa että me sen kätkeme/ sijnä loppun
»ana pvsyme/ia eij sijtä kiusaten aitana
6lll<i se rietas Hengi perkele eyi caicki tilat/ euINK han
saisi estäinhimisen Jumalan sanasta pois. Ia saalta >Ni «,«

! himiscn päälle moninaisetristit ia waiwat/senpäälle/
! hän swlUisi Jumalan sanaan / ia sijts poielangeif,. N'w
quin hän monda inhimistä on kiusauxen eaulla
lan sanasta pois»etänyt/ jotca ensistä owal ilon eansa
wastanoltanet / ia stjlte kiusauxen cautta pololangewat.

i Cosca Jumala lählttlMoslflN Israelin eansan tygs/et- ri«<l.
lä hänen piti vlgoojohdallaman heitä Egyptin maalda/
«ijn olit he ilvisans että Jumala »li catzonul heidän l«,

slane Päälle/ Multa sijlle eosea heidän työnsä eaMrrai-slsia enättin/Cuningan kästyn jältin/nijn he rupeistt na»
piseman Mosesta ia Aronia «astan/lä sanoit: Te olet,.
ra tehnet meltä haiseman pharaonin ia hänenpaltpelians eoesck / ia andanucmiekan hänen
tms / tappaxensmeitä. Nijn mss ne waiwat/joi<>
sia Jeremias prophetasirioitla/owat näliän ia
dan tähden ylsnandanet Jumalan sanan/ia uffrawat
laiwan drötningille/ se on/taiwan tahdeille. Samalla,
muoto P. Petän Apostoli/ nijn cauwan piti HErran
Ctzrisiu)cen eansa / eum mpstäkävmys oti: Multa eosea

Mmm HEr-
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HErra Chnstns kijnioletlin ia wietin oikiuden elcen/Aijn

-, 4. langeisi pois ia ylsnannoi hänen. Bemas plsn,
4. annoi Pawalin hädän aitana. Gatalerin lanja mjisiä

otitp. Pawalin »asian/ninquiu Jumalan Engelin/
mulla wijmein ylöneatzoil hänen. Cofta Jumalaannoi
Euangeliumin opin sen P° miehen tu,
theruM lautta / nijn caicki ilon tansa sen wasianolil/
tijtit Jumalala/ että he sen päiwcln olit elänet ia nähnet.Multa sijltecum kiusaus Pääle tuli/ nijn monda lijlä
pojee langeisit: Nijn se weliä nyt tapallu/ellä eofta myö<
den kuppi / nijn taickl tahtomat olla hywät Christityl/

kiusaus pääle tule/nijn moniHErran Chri'siuxenia hänen Euangeliumins ylsnanda. Senlähden
että Jumalan sana eij ole jwttunul heidän SydaMi>
säns. Ia tule meidän stntähden nyt armon aitana euch
la Jumalan sana/ettei mekiusaUMiajongunwastoin,
käymisen tähden sijtä poislangeis» / Multa stjnä aina
wahwana ppsysimme. Sillä ninquin HERRA Chri,
stus sano P. tykönä. loca loppun
asti wahwana pysp/ st autuaxi tulepi. Iap. Petä.

». reer. 4. n mana sanoden: lvinunrackani/ älkät oudoxelcositä hellettä/se on/kiusausta/ (jota teidän päälen llck)
etteite kiusataisi/ ninquin teille jotaklnwtta ta/
patnisi / mutta paremin iloitca / että te kärsittä(hsistuxen cansg/ Genpääle että te mss mar>daisitte iloita hänen cunnians ilmestpxesä / Au-
jtuat oletta tee jos Chtistuxen rähven pilca,

Dpeme/ cuinga wahlngoliset owaltämän
,e,/.«t suru ia ahneus / rickaus ia elämän hetuma':

Cullä



S>iiöNl chswät ia poistUlautlawatftnpyhilnSieme,
M Jumal", sanan/ emi se taida eastpa ia hedelmätä
ilhds / is jaatkawat iM<al'ckiftn cadomxen. Sillä he
itchimijen Sydämen / mieien ia ajatkin nijn siftLe
sttawat/etlei hän taida Jumalan Sana oikeui euulla s«>
täkätkea. laninqmnP.pawaii sano: F.tchtotvatsickaxi cuUa / ne langewat monen kiu<
stnxenla paulan/la monen tyhmän m
llstnhglunia himon. Sillä aHneus on pxizuuri

pehuten / jonga tpgsmonicahdoMeon
halu ia himo ollut/iaowKtsen «nft expnec usco<
sta/ia ttzellens tehnee si,m ia murhetta. Mntta

DH Jumalan inhiminen cawata sincaltaisia/seiso walchutscauden /cunnialisuven / uscoN/
kauoen / kätfimisen ia hiliaisuden jälken. (am -

payxi hpVä usconcampaus/ seiso tlancaickisen
! elämän jälken/ mss olet cutzuttu / ia
! olet tunnustanut hpwän tminustoxen / monen to,
distajan edesä. Ia me tiedäme/ ettärickaus eij ole i, o"""/'"

! tzlsians Syndi costa se oikein saadan ia eocon pannan / ia-fmos oikeinkaytetan: Sillä se on Jumalanlahja/ia
anda sm kenelle hein tahto. Ia me luemma ettäpyhät
miehet wanhasa Scsiamentija PatriaH-chal/Abmham/lOlac/lacod.Dawid/ Salomon ia mwt owal
ollcl smMn rickat. Multa eosea inhiminlnpaneSy,
dämenb sen paalle/sijnä kijnirippu/ ston Spntzi/ia saat, l«.
ta mhimistn eadoluxcn/ Ninquin meille on esimc» cki sen.päälle lickaja mieheja / jongapello eannoi palio hedelmä-
ta / ia ajatteli itzellane mitä minun pila tekemän / Silla
eij minulle ole mchinga minä panen minun Hallman/!

Mmm »j Sen
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Senminä tahdon tehdä/ minä tahdon «aahan lpödä
inlnun aittani / ia tehdä suuremat / »a sljhcn mmä lah,
oon «osta miniirijfiani/iHtahdon sano m«nun Sielulani,
Ratas Sielu/ sinulombi suuri wara monexi wuodcn'
pandu/ lcgcSinullas hywiä päi»ä/Sys/juo/olli,
loinen: Mutta Jumala Sanoihänen lpgsno: Sinä
Tompeli/ tänä yönä sinun Sielus smulda poiocutzu,
tan/ cuea sijs pitä saaman sen «uin sijnä olet walmifia<
nut Nljn ft mss tapaltu(sano HERRA Chrisius)
joeahänellens eoeopi lawarata / ia eij ole rica« Jumalan
edesä. )a pane meidän HERra Christus eohta sen
rän yhden manauxen ia sano opetusiapsilllne» Sew
tähden sanon minä teille/ älkätte murhettico tel,
dänOenge edestä mitä teidän pirä sysmän tatt,
ka teidän ruumm edestä / millä teidän pitä wa,

> tettaman teitän. Samallamuoto mss tämän elämän
heeuma on suuresta wahingolinen / ia ninquin
tappurat pellosa / tueautta sen hywän Siemenen/lu,
malan sanan / ettei se saacaswa ia hedelmälä tehdä Sil/
lä ne jo«a eläwäl heeumasa/llosaia riemusa / hereulistt
saelämäsä / ylsnsyömijeja ia juomiftsa/coreudtsa/ huo/
rudesa / salawuotesa ia muisa fenealtaillsa synnisä/ euin>
ga iamllä omallatunnolla / ne taitawal luulla luma,
lan sana. Ne owat ninquin ohdackel Nisuin seaja /ia

-.?«»-. 2. lljtalda nywähedelmätä tehdä. Ia ninquin P.Pclari
!sano: Ne pit lwät ilon edestä / että he eläwät aja»
llisesH hecumasa/ orvar tikepdcsä ia saastalsude,

i. ke»'. 2/sa/ia sentähden mana hän Sanoden: Uackac weliel/
lminä manan teitä ntnqu n nmucalaisla ia oudoja/

ce pidätte itzens llhallsista himosta/jocca so-
tiwat



tjwat Sielua«vastan Tätä manausta tulemcldän
laicktin Seurata/ ia poiepanna meidän lpköäm ne Hr,
janlappurat/ jolla pois tucauttawat sen laiwalisens,e,
menen lumala»rpyhan sanan.

V. Oplmetästä Colmanesia cappalesia/ellä .
harwat owat ne jolcaJumalan sanan Sydcmcsiäne
lewatiakätkewät/ia waiwoiu nlliäs osa nijsiä jottao«y«lpesö««
wat Seuracunnasa / ianijnenlutzuluinjoncosa/jotaono r i c«,«

hywä maa / josa Jumalanp. sana hedelmän ttke. Ia /"i?" "«'

senlähden mös owat harwat/ HErran Chrlstuxen oman
sanan jalkin/jotla autuuden iaijaniaickisen elämän peri/
M. Ia on se sangen sucha iawiheljäinen asla : El,
lliwaiwoln paeanal/ Turkit/luutlal/ pawinloulto/
ia mwt wääräl lahcoeunnat /joita suurin osa ia enin
joucko mailmas on/tule ladotem)ci: Multa mös sljtäkin
wcihästäjoueofta/ jotta Jumalan Seurae.undan on cu-
Wul / ia hänen Sananscuulewal / colme osa lule cado-
llturi. Ia se lapatlu oman Inhimisien syyn lähden /

jottacij Sydämestä Jumalan sana euule iakätke / Sil-
lä Jumalalaritze hänen armons la Sanane eaikllle / ia
lahdoio että caicki pidäis autuas tuleman. Multa mhi»
Miftt eij lalda Jumalan sana wastan otta/eika tMI/
Man cansa s,tä cwlla iakälke. Mutta andawal Perkelcn
senSvdämestäns olla ulgos/ ia nijn he kiusauxen aiea,
na polslangewal / laicka andawal sen poib luealtua ah/

/ rickaudesta / ia tämän elämän heeumasia/ nm,

quin.tze HERRA Chnfius täsäsano >a todista. Ia
KsaiasProphtta sangen sen ylitze walitta Sanodcnt
(uca useo mtivan sarnan. Genpääle on wonda

! Estmercki P.Ramatusa. Noah se Wanhurseas Sar-

Mmm iij nanms
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namies ennen wedm paisumufta / z., opttii ia
Manaistjll«iensim»isiämailwapalanoM: Muttaea,
ickisenylsnlatzolt/ iacij tahlonel hänen Sc;rnane wa^
sianotta. Ia senlähdlN mss laicki upötettin wldcn alia/nijn etlej yzrifän fijl<l päsnyt- Mutta waiMoin Noah ttze^

ac».,. cahdyandena/ ianijstäpxi nimittäin Chmn/??oen pmca
«3e». 5- tuli palMikiretuxi. Sodomasa eij lsyttp kymmenen
c?«».'«. wanhurseasta mhimlstä/Multa «aiwon toch häne wax
Se»' lZ- MNP lAa ia taxi hänen tptärläne/ia nisäkin Yfi/MNM

täin hänen waimons/muului Suola wahssxj/ SentaMetlähanlatzsiwganeHEssankastpäwasiON. Egpzil>
stä ltyi ulgos ensisick Cwsi sata tuhatta miestä illnain
Waimoja ia tapsia/ia «xi mjsiä waiwoin tuli fijhcn lu,
wattun Canaan maahan/niMilläin/lostva ia Caleb.
ZXcchabeanaicana langeijl kymmenen Sueueunda Ift
raclis Epäjumalan palwewxen. lacari sueueunda wai<
woin jäit/ ia eij nekän lai«ki ollut lumalistt. Asspliae
ia pttfias oli waiwoin Colme miestä / Sadrach/ Mi,
sachia Abdenago / jotta lij cumarlanetfitä lUwa/lUin

VM. F. Cuningas oji andanul ylssrakela. Elian^prophetan aitana oli mss Harwal Jumaliset mhimi/,set, ttlä hän luulirxinäns olewans/ joeaJumala oikein
palveli. Costa HERRA Christufi läsämailmasasa,^
naist/oli sangen welhä inhimisiä/ jettaCh»>>!sturm lunnusill/nimittäi../ Maria/lostpn. Zacharias/EllMcch/Simeon ia Prophelissa. Jalosta!hän ristin päälle oli/ ei, yMn Händel tunnustanut/Mi

M '7. Ryswaritä. Cozea pawall Sarnaisi Alhenas / tuli
waiwoin VisnyM Arlopaatta ia yxi waimo Datna,
rio nimeldä / ia monilatzdal wuut/ jolla hellans pidit

paulu/



«päuluxen tygo/ tälpxi o,k,an uscon. Ia wielä nytmjn
tavattu / ellä harwalowal ne jottaJumalan sanan ew<
lewat/ tätkwät/ ia hedelmän lekewäl. Ia sentähden en-

ltzu HErra Christus ne wähäxi <laumaxi. Hläpelkä^«"''^
sinä wähätnen tauma / Sillck reidckn Ilänhywä

l tahco ntjn on / ettähäntahto teille anda walda-zkunnan. laP.Malth»uxen «yksuäsano hän:^cky,««,.»?.
k<itte sen ahtaportin lckpiye/Sillä se portti aww
m on/ jast tie lärvin joca wiecadotuxen/ ia moni
sitä waelda: Mutta se postti on ahdas/ia se tie
«ita/ joca wiepi elämän. Ia lasia nyt Suljetan
Kväältlän / että suurin jouckomailmas tule eadslexi / ia!wähin osa tuleauluaxi/ jo«asn sangen eauhia /ia ltliten-
'gin on tosi / HErran Ctzrisiuxen oman duomion jälkin.
LuK sentähden itzeeungin Chrisijlisen Inhimiftn hedtl»

M<ln eansa Jumalan sana euulla ia katkla:Sen/
päälle ellä hän lsyttaisin nijnen Vl<-

soswalittudm Seasa.

Euan-



ta p. Lucas ls. wgus.

tpgöns
ne caxitoifiakpmwenoä ia sa-
noi meylösmeno
melerosalemin/ia caicki pitä
täytettämän/jotta kirioitetut

owat silrophetam cautta jnhimisen poja-
sta/Sillä että hän plsnannetan pacanoil»!
le /ja hänpilcatan,/ Däwäjstäniasyljttätt/!
jacuin he owathänen ruoskineet / tappawat
he hänen/ iacolmandena päiwänä pitä hä>,
nmplosnouseman. JaeijheMäkän näitä
pmmärtäMt. Ia oli tämä puhe heildä pet-
tettp/eikä he ymmärtänet mitä sanottin.

Nijn'!
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tapatui cosca hän lähestyi Jeri-

chota/että MGokiaistui tien wieresä kerjä-
ten. Ia cutn hän cuuli cansan ohitzekäpwäm
«jjnhänkpspi / mikä se oli. Ckijn sanoit he
Sanelle/ että ISsus Clazarenus tässä edes»
Mi. lahänhuusiiasanoi:lEsuDawi-
Kjn poica armada minun päälläni. ne
jotta edellä käwtt/ nuhtelit händä että hä-
nenpiti waickeneman. Mutta hän sitä enä-
mmSuusi / lawidin potta armada minun
päälläni. WjnlEsus seisatti / iakästi sen
talutetta hänentpgsnsä. Ia cuin hän lähe-
M / kpspi hän hänelle/ ia sanoi/ Mtäs tah«
öot / että minun pitä sinun tekemän s CKjtt
hän sanoi että minä
jällenssaisin Ia lesus sanoi hänelle Ole
näkewä/sinun ustos on auttanut sinun: Ia
hän cohta saij hänen näDns / ia seuraisi hän-!
dä ia kunnioitti Jumalata. Ia caicki cansa
min sen nägit kijtit Jumalata.

65

Sunnuntai tutzutan oomi>^^
kywmmen plliwan Sunnuntai:
dm/llta se on ninquiu wijdcs kymmmes pH^Ä«».
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w<i ennen pääsiäis pälwa/ ninquinsijta edellisSun,
nuntaina sanoitin. CntzUtan se mss voltiinicL Lliomiui,joca nimi on ottllu sijla 31. Psalmista / min wei/satan MUun ruweles / eusa näm seiso<: Lttominiin!l)Lum 6c, in locum rckugi, ut lzl-
vmn me kÄciaz. Se on :DIeRRA ole minullepxi
wahwacallio/ ia linna/ettck sinä autat ml,
nua. Joinen janain eansa Jumalan Seuracunda ru,
eoele / että Jumala lahdoisi Honda wariella wasian ea,
ickia witzolisia. Mutta me wanhan tawan jälkm laniän
cutzume paaston Lastias Sunnumaixi / joea nimi
on tullut meidän tpgsmPawinioucolda / jotta tämän
päiwän ia mss muut smrawaisel paiwäloValwäälm
käyttäneet ylsnsysmisesä ia juomijcsa ia mu,sa synniscl/
ia alcanel heidän Paasionsa tähän ailan.Nisn palio min
tähän Euangetiumin tule / on se yxi ennustos Meidän
HERran lesuxen Piinasta / luolemasta /1»

,
' ylösnousemisesta/: Sillähän itzesiänsä puhu / HpeM

siasiensa eansa/matcalla käydesänsä/Hierosolvman päin/
ia anda lietä mitä hän siellä piti kärsimän / ia että laicki
piti täytettämän mitä Proptzelain cauttaollkiricittllu»
JaVaicka ne sanat olit itzeMsa Mäl /cuinHEm
Christus puhui/ cuittnginolilneÖpelujtapsilda peite/
tyl / ettei he nijtä ymmärtäneet. Silälikin on meillä
TAsäyxi Historia Yhdestä köyhästä Sokiasta michesiä/
jolleHERrä Christus annoi hänen nägyns jallens / i»sen eansa osolti hänen Jumalisen woimans / ia tietä an/
noi/ että hän on se totinen Messias/ joca caicki taudit
laitaparata. Tämä Euangelium ychtensopisen loisen
käffyn eansa/ eusa Jumalakäste / että meidän pilä hän.

dä
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dstaiteja tusea,a >a aurl^ua»am»«n: v»»-
li<lnen ia wildenen Vzcon lappattn eansa/ Sentähden eb
lä HErra Chnstus täsä puhu hänen pijnastans / euole,
mastanoiaylosnoujemlttstanb: )?ijn mös ftn »ljMllD
Rueouren cansa Isa meidän rueouxesa / eufa me »ucoilc-
me / «ltä Jumalameitä wa»ielie«aikesia pahasta / sielun
ia tuumin «vaarasta.

Ia on meille läjä Euangeliumisa Ca)si Cappa,
lllla. .

I. On HErran Chrisiuxen «piinan / euoleman /

ia ylösnousemisen <unusio>lsta / nijn mös Hpetusiasien
heickoudesta.11. On sijtä Sokiasia mlchefiH / jolle HERRAChristus annpi hänen nägyns jallens.

Vnsimämen kappale. AA.
Amän Enstmässen SappalenEuange- «e», ?«<.

Helistä meille ed<opane neliän Asian haaran cansa. ""

I. Asian haara on sijtä ajasta/ eosca tämä
lnnustoeonlapattunms "'

.

N«jn otti tygsns m caxttolsta-
kymmenoä iaftnol heille: Satzo meylösme-
neme Jerusalemin. ""?"«;

Näillä sanollla pyhä tueas tietä anda eltä se on
.silloin tapattunul/ eojea HErra meni lerusalemijn silli
wijmeiselle PaaDis Juhlalle Opetustapftne eansa /

sljtle enin hän oli täyttänyt hänen sarnanmcans ludca,
!fa / Galileasa ia Samariasa / Iacosca se hltki tuli/ että
! hänen piti itzens ufframan«aiken mailman jyndunedesiä/l

Nnn if iäx



PAASTON LÄGKIMU^
lan han itze omasta hywästä tahdostanja OaMasianateustaman Icsvsalemin pain / ia otti taxitoisiakym,
mmda Opetuflastans hänen cansans / jotta seisomat

l°. nimitetyt P.Maltheuxen tykönä cuin
cllXHB,lac:c,l)uB, lokannez. kkillppuz, Lanko.
IoMXUB, IKQMHZ , IVI2ttKZ?U3, läeobuz Alphäin
poica/luclaz 'lnHöXuz, Simoncananeasta ia Iu»das Iscarioth. MM eaxitoistakpmmendä Opelu/
siasta HErra Chrisius otti hänen lygsne senpäälle/eltä
heidän piti todistaman sekä hänen opistansa ia tunnustah.veistänsä/ että hänen pijnastansa / euoiemastansa ia ylös»
nousemisestansa / ia stjtä sarnaman ympäri eaiken mail,
Man / ninquin HErra Christus itze sano /p. 4ucan ty,i.«c. -4. ksnä: on stkirjoitettu /iantjn piti Christu,
xenkärsimän/ la colmandenapäiwänäplosnon,seman cuolluista ia samattaman hänen nimens
paranosta / ia spndein andexiandamusta caickein
cansain siasa/ruweten lerosalemista. Ia te olet,
te todistajat caickein näiden M;e. Ia Apostolit'

'- ten legssa jano hän: Teidän pitäoleman minun
i distajani lerosalemila / ludeasa ia Samaria,sa / ia sijtte maan ärenasti.11.11. Astan haara on stjläPersonasia joca piti M

canoilleylsnannettaman.

.3»/ 3a caicki Mtäytettämän/jotta tirlol-
He»»b. tttut on lnhWlsen pojasta.

Näillä sanoilla HErra Chrisius osolta ia lietä
anda / mitä piti lapatluman lerofalemisa hänen «n,
sans / nimittäin / että eaicki piti täytettämän / jottaki,
riotclut owa< prophetain lautta / ia anda sen lansa tie/

ts/



SVNNVNTÄI. 469"
! lä / eltci se tapaturmasta ia ilman tielämälä tapatlunul/"
Mutta Jumalan lailtlwaldian/iasen P Colminaisu»
dm neuwosia/ehdosta/ ia tahdosta joca oli nijn päältä,

! nyt ia sulkenut / että se nijn tapatluman piti. Ia cutzu
! hänlns inhmisen pojaxi / sentahden / että hän on ottanm
inhimiscn luonen hcinen päällens ia tullut inhimi/
se^i.

111. On sytä mitä Chrisiuxen piti kärsimän /ia m.
plösluketäsäwijsteappalllla/ jotta hän Prophetain ki,
rioiluxesta ulgosolta. c^?l«

i. Että hän ylsnannetan pacanoille.
Paeanan cansatäsäylnärrttänPonlius '

ia ne huofluit euin hänc allans olit/jotta olit caicki paca/
nal/RominKlisarildalerusalemjin ascletUt/sentähdtN
tei yllkän pidäisilapinala nostaman händä wastan. Hä<-
stä ftiso kirioilettu Psalmis: lvixi pacanatR.iukut;e» r/Ä. -.

wac /ia cansa turhia puhuwat. (unnigat maan
päällä noustwar ylös/ ia VErrat/ kestenänsnenwo piräwär IDiLUI-a m hänen tvoldeltu-
ans wastan.

2. Etlähänpilcatan/häwWäniasy' 2.
lietän.

Tästä oli Gawid tunnustanut sanoden HErran ".""/
Christuxen Personasia: Minä olen mato/ ia ch inhi/ ,

minen / inhimisten pilcka m cansanhäwäistss/ U "'<
caicki jotca minun näkäwät spliestelewät minua/
amnwttawat suunsa ia wäändelervät pärcknsä.

Tämä kiriotus tuli täytetyxisen ylimaiftn Pa?pin Caiphaxen huonefa / eusa HErran ChrisiuM la-
swoin sylietlin ia ruficoilla lyHtin.

N n »x iij 3. Että

469



;« 3. hänen puiruoftittaman.
n he owat hänenruost net.

. 2, mss oli ennustanut zauoden : Nelkyndäjärowat kyndäneer mllmn selkäni päälle /

heidän waconsa perata. Ia E,a>an
2/H./»./H. tykönäscifo: lVinä pidin minun selkäninijden pro»

leen/jocca minua lsit: Vänpi stm meidän »ico,
xem tähden / la JOostccin meidän spndon tähden

K1M1».«7. HäNämSs on täyltltp Moin cosla Pilatus annoi ruo,
stillaleMen.

4> Että he tappawathänen.
sano: 23än on poisotettu niinen elärvitten m«al,

r/». , hHn hänen cansans pahain tecoin räh,
den/waiwatcin. Vänon haudattu/ ninquinne
Jumalattomat / iacuollut ninquu, yxi ricas. Ia
Daniel propheta tmollta sanoden: (uudenko imm

9. cuuden wi<conperästä pitäChristus capet,
""/ «ss eaick, EuHNgellstattodislawal/

tttH HEARA Chrisiuson flstinMä surmattu ia ta^
Ivb.lg.' PttlU.

5. 5- ?Htslmandena päilVänä pltähänm
ylösnouseman.

«3<isä HErra Chrisius ennusta hänen eunniallse,
fiaylssnousemichans luolluista/ ta lohdulta itzenssm
canfa / tttä waicka hänen piti ylönanncttaman palanoil,!
le / piicattaman / fylieltawHn ia häwäisiämän / ruo/!
Mltaman ia tapettaman : Nljn euitengin eij taitanut

.
lluolemahllndäpita: Mutta «lmandma psiwaNll pili^

tzäncn



hänen euolluista jällenoplssnouseman / ninquinPro-!
phctal sijtli mss olit Klriottaneel. Esaias sano
hän on andannthänen TDengrnsä/ nijnpitähck/
lien saaman siemenen ia caurvan elämän/ i<v

, VltßZcan edesottamus pitck hänen
menestpmän/sentähden / että hänen Sielunson!
tpstä tehnpt pitähän näkemän hänen ilons/ia hä,!
nellä pitä kpllä oleman. , Ia Hfcas
Vlktra teke eläwäxi cahden päirrän
tästä/ ia colmanen päiwän jälken pitä hänen
lösherättämän meitä. Kämän mös caicki Enangc,
listaeowat todistaneet / ettäHErra Christus on Col/
mandena päiwänä ylösnosnut euolluista. Ia HE R,
sanEngtlilowatftnlodlsiantet/ «osta he ilmoitit '6.
moille hänen haudans tykönä että hän oli ylösnosnut.

Näistä taiklsta on meidän HErra Chnstus puhu> <i'^««.' "

nut eansa tiellä kaydesene. i?(" -

l.' Sen syyn tähden / että hän osotaist ,
- on Jumala laickiwaldias / joca laitti lietä setä nykyiset
lttä lutewaisel / ia hancldä eij ole mitakan folatlu. !n m vn m

2. Että hän osolaie hänen HpelUstasslllens sen / ,^''
ellei hänen tapaturmasta ia ilman licläMätä
tapatlunut ylltze hänen MlelenSla lahdonsa/
tälfl omalla hywällä mielelläns ilman kcnengän waalli
<nata«

3. Ctta hän ofotals / ettei hänen waldaeundane/"'''» ".

ote tästä mailmasia / ninquin luulit /
«°«

la hänellä oli hengelinen waldatunda. i^,H
4. Ettei hänen Hpetusiapsens pitänyt pahcnosta 4.

oltaman,K«/e«^n-



472 PAASTON LAH^MM^l"»MM»-ottaman hänen pijnasians ialuoKmafzane/llwsinM)'

5. W OpelUfiapstl pitänyt ylänpaldisesia mur,
5» hellimän hänen pijnattö la cuoicmans ylitze/ multa pa^«!

3<,ie«« min lohduttaman heitänosen eansa / mä hänen sitijäl,
.' <,ck»e<i«», lens ylssnouseman euolluisia.

IV. On Hpllustasten Helckoudesiai
,re»t«,/z Ha eij he yhtäkän nältä ymmärtäneet/
IS?H iaeli tämä puhe heildä peitetty / etjkä ym-
iv. märtäneet he mitä sanolttn.

! Vl/ch«/°. P» <ucas kirivittä ninquin suuren ihmen lanfa
'»-«»,««. heidän hcickoudestans/eolme kcrla:

'<3«s ~ Sano hän / jottei de yhtstk<sn n<Zitä xmäs^
?. lkttä se puhe oli heildä peltettx.
3. lktcei he ynm,ärräneec mitä sanotti».
Ia tosin se on suuri ihme / ellei he taitanut stlä M/

hella pmmärlä: Sillä HErra Chrisius puhui heidän!eansans selkiäsi ia ymmärrelläwillä sanoilla. Ia mitä
taisi olla selkiäwhi / euin se / eltä hänen piti pillallaman
iaHäwäisiämän/ ruoskittaman ia tapettaman ia jällcns
ylssnouseman/ia cij he euitengan sila ymmärtänet. °3a/
Mä heickous tulisijlä/ että he luulit HErran Chrisiuren
olewan yhden mailmalifenCuningan ia HErran/ia että
hänen piti läsä hallitzeman ninquin joeu mailmalmen
Cuningas ia HErra mailmaiistlla muodolla. Ia hemss oitt sima loiwosa / että heidän piti tyos htlnen
canjans tuleman suureri Hezraxi hänensane /Ma händä ljkiy piti ottmalu Ia tämä ajatus
heitä esti /ettei helailaM?sitäymm«riä. Siliä sena/

gyi



gyi heidän mielestäns olcwan lamata/ ettähänen plt, p,l,
laitaman/Häwäistämän/ ruojl iltaman ia «apetta,
MN/jolaoliyxiCuningas.

Gpemxet BnsimäisM '°««""

palefta.
l. täsä / että nmquin HERRA '-

usein on puhunut hänen vijnastans
t) ia cuolemasians hänen Opelustasiens cansa /

ia aina muisiutellUt sitä/ nijnpitä mös meidän pallo ena.
'

! min ajatteleman hänen vijnäns ia molemans päälle/sitä t<,»ck,.
muillaman ia sijtä aina puhuman: Sentähden ellei Ml
silli eoscan unhotaisi/ mutta aina mielesäme pidäisime.
Sillä hänen pijnans ia cuolemano lautta / olemeeaickl
lunastetut ijancaickisesta luolemasta ia cadoturesta/ia tuli
ln Jumalan,perilisexi. Silälikin pitä mss meidän useinajatteleman meidän oman lopun päälle / ia sijtä aina pu>
human loinen loiseni eansa/ Senpäälle ettei me pelkäisi
tuolemata/e,jkä sitä cauhisiuisi: Multa aina walmit oli,
silnmeia händärohkiasii wasianoliaisimeosta hän tule/Mcuolemayri kerta wiss,siä tule (waicka euinga cau,
wan hän wijpy ) ia poistemmapi mcilä läsiämailma,
sta/ia tule usein äkistä/losta'ichiminen wähimän stnpälle
ajattele. Ia sentähden on se suuresta la»ptlinen/ että inhi,
minen sijhm itzens aina walmista / ,a ilolisesia händäwasianotta / eijkä mss tätä mailma palio raeasta / eijkäsen päälle ajattele: Multa paremin ajattele sen päälle /
euinga hsn Christllisesiä hvwän oman tunnon eansa tcksiä mailmasia etiäisi/ i-q tullsi oikian Isän maalletaiwan

-____ Noo wal,



"^f—"MAASTON
waldacunnan llon iariemun: Plta moo
malala yhden hywän ia tdestä läjiä

M 39. mailmasta/ ia sanoman ynnä Bawidin eansa: Opeta
minu» Ösrra / että minun pitä lopun saaman/
ia minun elämälläni on yxi määrä / ia että winun

?M 90. pitä tMdä poislähtemän. Ia ynnä Moftxen can-sa sano: anna meidän sitä ajattella / eliä
meidän cuoleman pitä. Ia ninqnin HErra Chn,
stus on ftkä itze hänens/ että hänen Opctustapftnfa sch
dittlanut hänen ylssnousemisens cansa. Vilin pitä msö
meidän lohduttaman meiläm / Ma hän on ylösjiojnut

z-m. meidän wanhurseauden lähden: Ia että meidän mos pi>
läylösnouseman wijmcisnä päiwänä siihen ijancaickism
elämän: Sillä se on meidän suurin lohdutus lasamail,
mas/ että waicka meidän pitä euoleman eautla tästä
mailmasta ereanemau: Nijn cuilengin pitä meidän w>>
meisnä päiwänä ylösnouseman/ ia pitä oleman aina
HErran tyksnä ilman loppumata.

2. « 1.1. Opeme / että meidän HErra ChriMonhä:
nen sliuresiahpwydestäns iarackaudestans inhimisens»,

n ineF». lz,tunda wastan andanul hänens euoleman
"»7 man spiidien edestä hinen laiwalisen Fäns

!« lMlla; hywällä micielläns ilman Kcnengän waalimala:
F tno/t» SenpMeetlä hän meitä lunastaisi ijaneaickisesia euoltl
«rHHHFe. mafia : Sillä hön omalla ehdollansmenilerosalemin

! ufframan itzens ristin päälle eaiken mailman syndien cdl,
stätz Ia waicka hänkyllä liefi ellckpijna ia euolcma hä/
nellä siellä edes seisoi mnqumhän mss sanoi hänen
petustapsillens / että hänen piti siellä pileattaman/
lwäisiämän / ruoskittaman ia tapettaman / ia olisi kplla

l ~ taita»



taitanut sitä wällä / jos hän olisi tahtonut/ninquin hän
lcki silloin eoslahi Nazarelhis tahdoit hänen mäen eue/
kulal,da alassysstä / meni hän pois cansan lapitze. Ia co> s.
fta luutlal tahdoit hänen llwitlä / lymyi hän pois hwj
dänkeffeldäns/ sillä etttl hänen aieans oliut wielä tul-
lut / ia cij hänen mssMnytfiwillä cuoliaxi Estämän /

multa ristin euoleman cantta pois olettaman. Multa
nyt että hänen hetttns oli tullut/ meni hän rohkiasti le,
rosalemili. Ia ninquin hän algufa omasta hpwäsiä
tahdostansa oli andanul itzensä wälimlehexi Jumalan ia
ichmisten waihella/ eofta meidän Esiwqnhembam oli
syndin langenuet/ ia ollipällens stn luoleman/ jonga ih,
mislt synnin lähden kärsimän piti: Nijn hännyllahdoi
sijhm euoleman itzens anda omasta hywästä tahdosians
iasuosiosians/ ninquin Esaias todista. Ia HERRA r/5./Z.
Christus itze sano : Minä annan minun TDengeni ia
otan sen jällens/ eijyxirckn taida sitclottaminul-
da / mutta minä panen sen nlgos icze / minul-
la on woima anda sitck ulgos/ on mss minulla
wolmaottasicäsällens.

111. Opeme ihmisen luonon heickoudcsia/etteife z.taida ymmärtä iakäsiltänijtä Hengelisiä asioita / Sillä
hän on perisynnin caulta nijn turmeldu / ettei hän taida
ymmärtä sitä euin Jumalan on/ninquin P. Pawali stn «o« inieffl.
todista fanodcn. Ge luonolinen Inhiminm eij taidat "
pmmärcä sitä cuin on 23engelinen / sillä se on hä /«"
nelle xxi Hulluus /la eij taida räsittck. Esimercki""sm pälle on meille läsä Eusngeliumisa HErran Chri, '

siuren Hpetlisiapsisa / jollaeij taitanuet ymmärtä hei,
dän HErrans ia MssisMS puhetta/ sillä se oli peitti-

000 ij > t,y



476 PAASTON LASKIAIS—

ty heidän edestäns. Ia waicta HErra Christuspu»
hui selkiästi ia ilman wertauxeta/ nijn eij he eultengan tai,
nel sitä ymmärlä eljkä käsittä. Sencaltainen Esimm,

.4K. e. ki on Apostolitten legos sijlä Ethiopin Drotningin Ca,
,marerista jocapalaisi lerosalemisia / ia istuihänen wag.nusans / ia luki kiriasia Esaijan Propheliala/ Nijn tuli
HErran Engelin kästpn lautta hänen lygsns Philip,
pus / ia kysyi hänelle jos hän ymmärsi mitähän luki.
Mn hän Vastaisi ia sanoi: Cuinga minä taidan ym,
märtä / jolleij jocu minulle sila osola. Ia hän Kästi!
Philippuren istua wagnmn hänen tygsns/Ia hänru,!
piisi hänen edesans ulgostoimitlaman tämän ia saarna,
man Euangeliumia Christuxesta. Hamän laldaiseto,z
wat caickl inhimisel luonosians/ltleij he taida ymmärlck
Jumalan sana ilman sen Pyhän Hengen plöswalgi-'
sioxela. Ia josHERRan Christuxen Opetufiapsel/
jvtca hänen lansans olit nijn suuren hetken olluet / ia ha,
nen saasnqns cuulluet/ ia nähneet hänen tunnustähdenö/
olit nijn heicot ia tyhmät: Palio enämin muut inhimistl
owat heitot ia taitamattomat nijsä Hengelisisä asioisa.

- Tämän Heickoudenpitä meidän tundeman ia tunnusta/
man/ ia rueoeleman Jumalala/ että hän meidän pi/
mian sydämen/ pyhällä Hengelläns ylsswalgaisisi/ia
awaisi meidän mielem ia sydämem / että me hänen py,
hän sanans oikein ymmarräisimme ia käsitäisimme. Pi<
tä meidän mo's sen oppiman / ellen meftura meidän oma
järkiän Hengelisisä asioisa/ multameidän pitä ottamansen fangixi Christuxen cuuliaisuden ala / ninquin Pyhä

H. 6e»?5H Pawali mana meitä. Ia pitä meidän seuramam sen p<
Palriarchan Abrahamin esimerckiä / joea eij seuranllt

hänen
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hämnoma järkens /eijkä miläkän kysellyt eofta Jumala
fäjki hänen uffrata hänen poicans Isachin / Multa sen, (?«,.-«.

laisi Jumalankastyä ia oli sille cuuliaincn.
IV. Opeme tästä/cuinga lySlläs on luopua sijla 4«

luin inhiminen nuorna ia lasna euule ta oppi/ia sitä ylsn/
anda / siliä hän aina sijnäkijnirippu / mitä hän lasna op-
pe. hinguin meille tasa on Esimerckl HErran Christu,

' ren Opetustapsisa / jotta olit heidän wanhemildansmmldacuutluel / eitä Mcssiaxm pili oleman yhden
malisen HERran ia Cunmgan/ ia hsnetla piti oleman
yfi mailmalinen waldaeunda/ iasentähdcnhe aina olit
si,näluulosa/ HERrasia Chrifiuxesia / että hänen piti
oleman yxi mailmalincn Cuningas / ia ltlä heidän mötz
pili tuleman suuntiHErroiri / hänen waldaeunnasano.
Mquln Zcbedeuren poilain äiti rucoili HERra Chri,
siusia / että hän annais yhden hänen poicans istua hänen
Malla ia loisen hänen «asemallakädellms hänen wal,
dacunnasans. Ia waicka HERRA Ehrifiue oli usein
hänen waldacunnasiane saarnanut/ ettei se ollut tästä
mailmasia/ nijn cuittngin he pysyit heidän luulosans.
Wnmösowalmuul Inhimiset luonosians/cttahe sensuurna pitäwät / milä he nuorna owaloppineet/lasch
nä pyytäwät kijnilippua. Ia silläpitä oleman suuri «vai-
va/ joea heidän sydämesiäne sen pila pois ottaman.
Ninquin se silloin tapalui/ eosca Jumala ylssherätti sen
Pyhän miehen vocHorsen oisian Euangeliumin opin weli ulgos Paawm pi/
meydestä ia walkiuteen luotti /Cuinga tyslläst se ensistä
wastanolettin: Sillä se wanha hapatos / jonZa he olit
nuorna oppineet/mataisi Heidän spdämisäns. V?ijn mss

Hoo iij s<



PAASTON LA«3^IÄISse lapalui meldän ailanam/eosea ne wanhätCemnöniät/
eum cm: yZsndäminen Messussa / kynlilclt ia Suolat ea,
siesa/Vdsalan (onciliumin jäikinpois pandin/cuinga!
monda asetit heitans sltä »vastan /ia tahdoit nijtä pil»
sckä Nuotzis ettäSuomes / Senlähden ella se wat,ha
Pawin tzapalos oli heidän sydämisäns ia luulit nijsä sci/!
soivan erinomaisen Jumalanvalweluxen/ stnlclhden että
ne olit ««vanhasta pidetyt. Multa meidän pila seura,!
man Jumalan sana ia stjtä kijni pitämän Sillä fe cij
kelan petä/ ninquin inhimisieN sädyl. SM Jumalansana se on jocajohdaltapi ijancaieki/
sen elämän» A A2>. .^». /<^/

l.

' /?«,'«/^-

z H. 2,

loinen kappale.
palio cuin tähän toisen Kappalen

(Da Sokiasta miehestä ) tule/ eoestuotla p.
sen wijden Astan Haaran cansa.

l. Astan Haara on stjlä paitasta eusa lättlä IIW
nustahli on tapattunut.

Nijn se tapaml cosca he lähestyit Jeri-
chota.

Euangelistaanda tietä ettF st on tapallunul tiellä
läsnä lerichota/ eusa HErraChrisiuswaelst. Zastä
lerichosia seiso monesa paicasa Kirioitetlu seka
sieltä Wdesa Hefiamcntifä. Ia on tämä lerichool-
int yxi CaupNligl Benjamin sueucunnasa puolicolmalta
penieulmalerVsalemlsta Iläpohianpam: Ia
ma lericho ollut sangen iloisesa paieasa/ eusa on
nut hywän hajulistä pmiä/ Balsam/ Palmuja ia mui«

47s



la/ iahänesäon ollut jalojawijnatarhola/ joista seeau-
vungi onmss nimen saanut/nimitläin/nijsiä hywän ha-
julWayrtistä» «laman tanpungin losn?a ombi ihme/
lifestä yliltzewoiltanut ilman sota aseita. Silla tosin hän
ynnäpappein ia sotaVäcn canfa ftitzcmen kerta talvi yms
bäri Caupungin / ia annoi Basnnalla soitta HERran
kästyn jälken/ nijn sen laupungin muurit langeisit maa/

tzan / ia he olit sen laupungin sisälle, säfä lerichosa
on HErra Christus mss ollut wierasna. Ia 'Z.
tämän caupungin ia Icrosalenun wälillä on ft mics lullul
RysOäritlen käsien/ jotta hänen haaGoilit ia puoli kuo-
liani lsit / ninquin HErra Christussans P. «lucan lp-
könä. Tästä samasta lerichosta Euangellsia täsä E- l».
uangeliumis kinoilta: Silla lllä tämän kaupungin lys
ksnäombi lämalunnusiähti lapattunul.

li. Astan Haara on tämän Sokian miehen Per, 11.
ftnafia.

ZriSotiaistui tienwiereskeriäten.
Monilahdal oppenet miehet / joltatämän

geliumin ulgostoimiltawat / sanoivat /

mies on ollut se LanimXuz, jostaP. Marcus kirisitte
Multa Zuncinguz sano/että tämä Hisioria jostaP.
iucao täsä kirivillä on lapallunut silloin eoseaHERRA
Chrisius meni Imchosn. Waan se euin P. Mareus

on tapalllmutpäiVäjälkin
cosea HERmChrisius laxi uZgss lerichosta. Ia on ls-

inhimincnlM sokia
että kcriäjä ollut/ jollasn ollut sangen surkiammo.Sil-
läpxi jokia inhimincn cij taida nähdä yhlakän walklUtta/
mutta vn aina pimeydesä/eikä nägc ettns Tietä ilman la<

! lulla-
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1 lutlamala. Scntähdm se tranha Tobias janoi / eosta

/. // Engeli Raphael terwttti händä sanoden: Jumalaan/
'-"' na sinulle ilo. «lobias waftaisi <a sanoi: Mikä ilo

minulla pltä oleman jocapimeydes istun ia en tai,
da nähdätairvan n?alklutta e Sentähden «ss lu,

»F. mala annoi käskyn laisans sanodeu t jkil sinun pidä
paneman Sokian eteen jotacuta / johongahän
taita loucara hänens: lvutta sinun pitä pelkä,!
män sinunlumalatas/Sillä minä olen Vikrra!

vc«t.«7. Ia wijdenes Moscxm kiriab seisojl pahastikirottu!
olcon se joca anda phden Sokian eryä tiellä / ia
caickicansapitä sanoman Amen.
to/ on mss yxi s«rk»a meno yhden keriajän eansa/ jolapi/'

! ta käymän ia keriämän hänen ruocans. Ia ninquin Sy-
kach sano: paremoi on cuolla cuin ketiäcä. Pali,

! surkiambi on ollut tämä ksyhä mils / jota on ollut scka"
sokiaettäkeriäjä. Ia olisi Icrichon caupungin asuwai,
set pitänyt ottaman händä caupungin sisälle ia händä
ruockiman: Mutta siellä ockat olleet senealdaiset lu,
malattomat/ cuin wielä nyt on mailmasa monda/jotta
eij toria waiwaisita / eikä ruoki heitä.

111. II I. On Dä tilasta / mikä tila on ollut lähänocca> tllnnusiähtcn / luja meille Colminaisct ldespannan.
K«M w- I. On sen sokian Wchcn kpsymiststH.
""« cmn hän luul, cansan ohltztfäy^

s wän / nlzn lM kyft)' / mi?ä st oli tNun he ja-!
i noit hänelle / etzä HEsus Nazannus kW

edeskawi. !

köyhä Sotia mies jsca eij taitanut fcläkan,
nähdä/tosca hä?.,pal«o canja luuli Mä chilzlkäywän /!



SVNNVNTAI 4si"
luullhlln jongun suuren miehen sijtäwaeldawan/jolla
palio wäke myslä oli / ia loiwoihänelda jotakin apua ia
almusata ftawans.la sentllhdenkysyi mikä se oli jocasij-
t<l waß/tltä hän olisitaitanut jotakin apu ano häneldä/
losto hän wielä läsnä oli. Multa nämä wafiaisil ia sa,
noil/että lEsus3?azarenustästä edeekäwi /ia händä
Mätänsä seuraisi.

2» On hänen rueourestans? 2z
3a hsn Hwst ia sanoi.-ZesuTawidlnk"«»i,

poica/ armadaminunpäälleni. '^"«

Cosea tämä ksyhä Sokia mies sen euuli/ että le-
fts Najarenus sijlä ohitze käwi/nijn eij hän cauwan aja/
Ml eijkä epäillyt. Muttacohta huusi hänen lygsne ia
wloili/sanoden: lesu Dawidln poica/ armada sl«
nuasminun psällenl. «lämä rueous on lyhykäinen
janoisa/ multaeuitenginsangenrieas Hengefä/jotaeij
sleainoastans huulista ia suusta ulgoskäpnyl/mutta «Ss
jydämen pohjasta. Ia tunnusta hän sen lansa Chrifius -.5<«». 7,
M olewan sen totisen Messan/joea Hawidin siemenestä
oli syndynyl/Ninquin Jumalaoli sen luwanul. Ia lah/
doi nijn palio sano: O HErra sinä joea olet sinun py,
hänsanasia sarnas lansa / ia mss muinen «unnustähtein«nsa oftllanut / että sinä olet se totinen Messias/ joea
ojtl laickia muita auttanut ia parandanut/jotta sinun
lygss o»at lurwaneel/Armada minun köyhän Sokian
mhimisen pälleni/joea läsä tien wieresä istun pimeydee/ia
keriän. Cusia sijs tämä Sokia on saanut stmaldaisen
l»ftoniEij se ole ollut hänelle lihasta/eijkä mhimisen järie- /^5«stäk luonosia / mutta Jumalan sanan luullosia / Nin/
quinp. Pawali sanopi: Vsco tule cuulosta.«, Sil, ?-

App)



48 2 PAASTON LASKIAIS^Iiähänoliluullulstnhywän sanoman HErrasta CiM
- 2 Mxesta/ettähän wäkewäsii ia woimalisesta sarnaisi ia o,

petlilumalan «ien toludesa/teki mss monva lunnusiähti/
jotca hänestä todistit / että hän oli se ulFoslmvaltu Mesisias / josta Prophelal olit kirioitlamet ia enr>usian«t.
Tästä hän sen useon sai / että hän nijn rohkiasti lmoili
HERraChristusta.

3ö 3. On sijlä esteestä joca luji hänm eleens/tosia
HHn rUloili^

Wnneedelläksywät/nuhtelithändä/
että hänenpiti waickenemaw

eij lahtonttt/ että hänen pitiwaiwaman
HErra Christusta hänen malcasans / multaandaman
hänen, käydä rauhafa / euin helahdoisit sano: Olewail
sinä toHhämies / älä Huuda hänen jälkensnijn lowin/
Hänellä on muum ajattelemista/eij hän jouda sinua nyt
puhutella/eij hän muitacan jouda läsämalcasa puhutel-
la. Ia waicka eij heillä taitanut paha ajatos
lengin »sljn palio min heidän tuli/ tahdoit he «siä hänen
pow rucolyista / nijn että jos se olis heidän tahtone jäl,
kin tapallunut/ nijn stksyhä mies olis jäänyt sijhenso,
kiana istuman. Waan eij hän andanulhändäns estä/
MUtta sitä enämin huusi:

Dawiom poica armada minun M-
Hän itze lUnsihättM t-istins / ia liesi Mikä händä

waiwasi / paremin euin ne jotca händä nuhtelit. Ia
ajatteli: Teidän on hywä sanoa/jollla lerwet silmät e,
wal /ia taidatte nähdä/ mutta eij te taida arwala m»
nun ipaiwanl: Stntähdmen minä tottele teidän kieloon/

l 1 ' ttmH>



lemahdatte sano Mlta te tahdolle / minä cuinngin Hw-
dannijneauwan/ euin hän minua wasiaiaaullaeijoll
mmulla parambala aiea ia tila / luin nyt on /ia minä "

lildän että hän aullaminua. Nain wahwa useo on ollut
tälläköyhällä miehellä.

OnHEnanChrisiuMhywydesiaialau, IV.
vludesta tätä sokiala wastan. erow^i.

Mn seisatti iakäski sen
hänen tygönsä.la cuin hän lähestyi kysyi hän '

sanoden / mitäs tahdot/että minun sinun pi-
tä tekemän. Nijn hän sanoi HErra että minä
nägSnl iällens satsin.

Näisä sanoisa P. <lueas Neliä asiala ldes Molla.
i. Että hän sejsarri. i.

Tämän soklan miehen ufto ia tUtous on ollttl nijn 5«W>.
lvoimallnen että HErra Chrisius hän seifatli / ia eij tai,
lanutedemä käpdä ennen euin hän händä puhutteli.

2< Kttä hckn kästi sen Mlutetta hänen ty, 2.

Eij sentähden ellei hän olis taitanut siellä cusa hän
llmwieresä istui / anda hänelle hänen nägyns jällens:
Multa että tämä lansa joca händä seuraisi olisi heidän
silmämfä eansanähnyt/sen tunnustähden tuin hän täsä
teki tämän ksyhän sokian miehen eansa.

3. zects hän kLyj hänelle mitä hän tah/ z.l>oisi, Ivte^o^,
Eij HErra Chsistus sitä hänelle sentähdm

ellei hän tietänyt hänen tahtone: Sillähän lietä inhimi- "t.
ftn sydälwn asatu)llt / ialutklsiele munastuut: Multa

Ppp ij smtah,



fcnlähden että hänen useons pll> ealkille jollasijnä oIM
mei tuleman / että hän ustoi HErran Chrisiuren olewan
nijn woimalisen ia wäkewän/ että hän laisi hänen nägsne
jällens anoa.

4. 1 4« EllähänrutoileHEßraldaChrisiuMa/a/
?ei»w c<«. lä hzn nägsns saisi jällens.
«<ie HH„ ano häneldä raha eli ruoea/ mutta eltll

hän saisi nägsns jällens: Sillä hän ajatteli; Joslu,
mala anda minun nagöni jällens/ kyllä minä nijlä sillm
minun Hiälläni in wäellani saan ilman terlämätä.

V. V. O" sijtäawun muodosta/minga HERRA
w»'»,., Christus hänen teki ter»eli.

Hg stnoi hcknelle ole näkewä/si-
"""""' nun uscos on sinuaauttanut / ta hän coht»

saij hänm nägöns jällens.
Läsä meille Cahlalaisetafialedespannau»

,« i. wälieappaleista/ joinen eaultt»tämä ft^
kia mies saij hänen nägsnsä» Ensimäinen en HErran
CtzrifiuM sana / jollahän paransi tämän sokian / sano,
oen: OlenstewH. loisa hänenP. sanoisane seiso eail,
ki wäki ia wsima: «loinen on sen Sokianmiehen usce/

M c««. hän wafian 3tli ia hänellens omisti HErran Chn,
siurenawun ia tiefi että HErra Christus laisi ia lahdoi
aullahändä/ninquinHErra Christus sano läsä.V/
nun uscos on sinua auttanut.

2. 2. On HErranChnstuxen sanan voimasta/el/
lä hän eohta saij hänen nägsns jällene. Sillä eosta
hän sanoi: Ole näkewä / nijn hän tohla samallahaa/

i°s«l» «alla saij hänen nägsns. Nijn woimalinen oli hänen l>
nans/ ttlä tämä köyhä jokia mies saij hänen nägsns.
'

-—-
_



la wljmeinen on tämän lUMusiähden 10, VI.
pusta.

Ia seuraisi Händä Mäden Jumalala/
Ia caicki cansa cuin sen näki tijm Juma-
lala.

,p. iulasläsä Cahlalalsetwaileluxcl ylsbluke/
jolca owal scuraneel tätä lunnustähtlä.

i. Läsä sokiasa micheft / Ulä hän on seusanut
HErra Chrisiufta ia kijtlänpt Jumalala. Ei) hän ole c«c«j/«.
fijltämälsin tämän hywänlyön edestä/ Silläeosta hän?«""
oli saanut hänen nägyns/seuraist hän HErra Christusta
hänen Opttufiafiens seafa. Ia saij sencaldaisen
inelisen halun hänen lygöns/ellei hän taitanut hänestä e, "

M/ mutta seuraist händä / ylisii ia kijtti Jumalala sen
suuren lahjan edestä/ellä hän oli pääsnpt sijläpimeydestä
ia sianut hänen nägsns jällens.

2. Onläsäcansasa/jolcamssylifiitiakijlillu- 2.
mlala/,oca oli lähettänyt sen ulgostualun Mcssaxen
tähän maiiman. Ia
heidän lohlans tehnyt tätä hywätyötä/ mutta waiwoin
Mksyhä sokiala cohden/ nijn he cuilenginpiditsen lyön
suuma ia corkiana/ cuin händä cohtan oli tehty / ia kijlit
Jumalala sen edestä.
GpetMt toisesta Cappalesta. 11^

l. peme/ettei yxikän risti / tusta ia wai-
/ cuin inhMisien päälle läsä mailmas tule/ vl/«t»»

ole yxinäns l Mutta hänellä on muita eumpa- »u3<,«c<l.
nila cansa: Nijn eltä cosea y)ll rlsii ia Vastoinkäyminen
.

Ppp ilj päälle
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päälle «ule / mjn tomen lohta on cansa. Ia enmn luin
yri loppu / nijn loinen on lohta stasa. 3linquin
widsano: Sinun wlrtas pnuhawat cowin/nijn

sinun wesiaaltosia wittaskäpwäc minun plltze,
ni. Senpälle on meille Monda Esimerckiä / ensisiä W
ttHäsä sokiasa miehäsä/ josta p. <lu<as läsä Euan,!
geliumisa kirivillä / ettei hänellä yri risti ja waiwa
ollut / mutta cari t Sillä hän oli Sokia ia keriajä.!
Meidän ENmanbembam Adam ia Ewa.owal loh^!
ta mailman algusa sen todexi löytäneet / ttls «sea he

<3e». z. olit lanaeneel syndin / iaulaoeaietlm VaradlMa/ nijn',
loinen risti / «a murhe tuli eohta heidän päälleno heidän!
lapsistans/ cosca Cain lsij hänen weliens AbejinmoliA'

<?«»./. Nijn mc>s sillä Pyhällä VatriarchM^alobillaone-^
euin nri risti ia wastoinkäyminm oliutT^nMj

hänen oma weliensEjauwihaisiiawainoisihändä/nijn
että hanm piti pakeneman istlns maalda ulgos haman

'H MtioLvlamaal /Ia eosea hän sinne tuli / nijn hän jW
iä oli ia r>aftasa palweluresa / ia oli ninquin yli
oria siällä. Mitalikin euoli hänen waimons Rachel:

hänm lyttärene Z)ina häwäistin : Hänen poieans
Josephoo^MHYtmomiida welildäns. Ia monda MW
ta ristiä^ en hänm päällenstullut/

lMfean mielen Mbm Hjftvj-an / nijn me löydämme/
eumga pallo wasisintayMisiä häntt! pttäliens on tullut/,
että hän mchaisi eM, hänen lapjens/!

i«ö.».2. Carians / Camelins/ Wns / Härkänsia icimbane
SMiNn lyötin hän che täyteen pahoza paisumta: Ia

wltlä



wiela stjttä pääl»,l/l plöncatzotun laMWlin, omalda'
waimoldans ia hänen sen
Pyhän Cuningan että hänen Q
piiallens on mss monda lusea ia Vastoinkäymistä tullut.
Cunmgas Saulleisoi lowin hänen Hengme jslken: Ha-!
nen omapoieans Absalon nosti sodan Händä wastan ia
ajoij hänen Mosriitistä. Ammon hänen poicans
«is hänen Sisarene Thamarm cansa. Absalon taas
lsiibänenweliensAmmonlncuoliari. lamonda muu-
la Vastoinkäymisiä on hänelle muita lental,"

! Vaistla Estmerckiä owatscta Wanhasa että Wdesa Te,
! siamentisä. Ia itzecukin Inhiminen lsylä sm todexi ia
pmmärlä luinga monda ristiä ia «vastoinkäymistä ha«
nm päHllens joea aita lulc pxi loisen jäikin. Sälä eij mei/
dän pidä pahaxumanv eikä ristin alla wäsymän: Mul,
la ottaman hywäxi/mils meidän MlleM lule/ ia ole^
Man kärstwäiset sen alla. Sillä en Me ikänäns taida >
nijnpaliokärstä/ ettei mIM meidän edelläm ole enämbäz /

l<l !^^
11. Opeme tästä Sokiafia Miehestä / kenen lygs

meidänlurwamanpitä / eosearisti/ wailvnia
käyminen meidän päällem tUle: Nimittäin/ eij yhdengän
Muun / mutta Jumalaneaickiwaldian lygs/ iahäneldä
aM anoman. Sillä hän on se ainoa iaparas aulta,
ja/jota laila ia woi aulta/ eosea me händä oikiasa Usedsa
Nleoileme ia auremhuudame. Ia hän on mss käste-
M/että meidän pits händärucolleman/sauodenzÄuxi- k/ai. /«.

Vuuva minua rusian aicana / ia minä whbon
autra sinua /ta sinunpitäktlttckmän minua. Cusa
HERRA Jumala sekä käste händans rueollla ia auxi,
»>> ,>,„ „ , , , - , - , -i ',,>"' s

huula/
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huuta / ia mss lupa meitä autta/ ia meidän pilä händäsen edestäkijltämän. Nijn mss meidän HErra Cw,

?. on meille sm pälle kästpn andanut/sanoden:Anocat
nijn te saatte / etMclc / ntzn re löpdätte / colcut,
tacat / nynteille awatahan. JoillasanoiNa hän kHstc sekä ano/etziä ia eolculta/ia lupa meille anda/ iaa/>
walameidän ettem. Näin tämä «yhä Sokiamieson
tehnyt hänen rifiisäns ia luscasans/ eij hän ole muiden
lygslurwanut/mutta HErran lesuxen Chrisiujren lp,
gs/sanodm: lesuDalvidln poica armada minun
päälleni. Sillähäntiisi ia ustoi/ettähän laisi haM!
aulla/ ninquin hän oli monda muuta ennen auttanut.!Ia »aicka HErra Christus ensistä käwi hänen ohitzene/!
nmauln e,j hän olio nähnyt händä / eijkä tzändä lohtaVastannut t Cuittngin H hän sentähdenlpäsynyt eijkä
latanut hllUlamasta / mutta sitä cowcmin ia ensminihuusi >a sanoi:Dan?idin polca armada minun vääl>'
leni. Nijn mss st Cananzran waimo teli / Costa hänenlpttärens waiValtin sildä faastaiselda hengeldä/ Mhän pakeni HERRan ChrisiuM tpgö/is rueoili lytts,«ns edestä. Ia waicka hän eowin händä ensistä wasia<

'/. lsi / kiusaten ia eoelellen hänen usconsa/ nijn elj hän sen,
tähden laeanullutoillmasta .- Mutta sitä Hartamin ru,
eoill/ ia uscon eaulla plitzenwoiltieaicti kiftsauxel/iaeijlacannut ennen enin/HERra luuli hänen rueeulene ia
autt, händä: Nijn että HErra Christus itzekm sitä ih,Nttttl,/ la sanoi: O«aimo suurion sinunuscos/oliconsinlMe ulnqnm siNtZ tahdot. Nijn wos meidänp>tä pakeneman ia mr»aman Jumalan lygs / ristin ia

tusean
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Dan aitana anoman/ etziman ia eollUttaman/Mcn
asti euinhän euule la autta meitä. —»,

Opeme/«uinga_monda estettä luleinhimiftn ?«

««n/ eosea hän rucoile/ Jumalala hänen tustasans /

jotta lahlowat händä estä pois rueouxisia. Nlnquin z
tapahtui tämän Sokian miehen lanja että lozla hän '

huusi HErran Christuxen tyg6 / ia rucoili handä nljn
tämä eansa jotahänen edelläne käwi / nuhlel» händä/
lä hänen piti wailteneman / ia tahdoit estä/ ettc» hänen
pitänyt huutaman hänen jälkensä Tämänealdaisel
steet mse meidän lleem ufon tulevat meidän

ia erinomaisesta meidän omat syndim/ jotcamei,
tänijn pelistläVäl/ettemme ole mahdollsel/ ruloileman
lumalalda ia häneldä jotakin anoman / joizlosinon
juuri este / nijn että moni sen lautta tule estetyxi/ ettei he
tohdi stlmiänsylssnosta/eijks tulvilla lumalala.Mm
la waiouwatperäti pois ninquin Cain /EM/ AHiM.
phel Ia monda muut estettä tule,
wal ihmisien eteen / «osta he rueoillewal lumalam /

jo«a/se Hengi wetä ihmisen eleen/ ia laHlo sen laut-
ta estä ettel hänsals ruloila Jumalala/ ia pytä wetä
händseMHen,<a wijmein sijhen ijantailMnMoMln.
Mutta meidän Pilä händä wastan seisoman / ia wah, ~

wan ia uftosa pysymän /«ijkäandaman jon,
gun syyn tähden meitäm fijlä eM meidän syn,
dien lstzden epäelemän. SiliäVa»ckame olemisenpa-
heml» ) syndiftt / Niln on meillä M ldeswastaja Isän
lyksnä/ lEsus Chrlstus/ joea on wanhurstas / la hän
on meidän syndim edestä/ eij waiwoin meidän/mutta
eaiken mailman syndlen edestä euoietettu/ninquin p. Jo,

Qqq Hannes
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». i?b.-. Hannes sano: Ia jos että Jumalanpslä

meidän rueouxem luuleman / nijn pilä meidän katuman
'

meidän syndim / sijiä poieluopuman ia tekemän pa»a,
znoxen. Sillä ( ninquin P. lohannexen tyksna seiso)

lebM. 9. zLHlumala cnule ftnoifitck/jotca eij tahdo itzens
paraca.Pitä mss rucoileman oittasa useosa ilman epäi,

i<l«ö.«. lemätä. Sillä ninquin P. laeob sano: locaepäl,
le / hän on ninquin meren aaldo joca tuulelda li,
cutecan ia asetan.

; l 111. Opeme / euinga laupias ia armolinen en
Vl/«««, HERra Christus taiekia ksyhiäspndisitä wastan/jslea
ve«m i»z. htlnen lygsns turwawttt/ ia uftaldawat hänen päällensl

lacnjnga suloisesta hän puhuttele iawafiaheilä/nin,
3« Kl'" sano, Suloiset owat sinun huu^
...iise«». Cumga stlloisesta on hän puhutellut tätä köyhä sokiala

miestä/ ia käski talutella händä lpgSns / kysyi hänelle
rechex mitä hän lahdoisi/ että hänen piti tekemän/ ia lohla aui,
Hsi.s/. li händä. Ia waickä hän oli käypänänsohitze/nin/

quin eij hän olisi huomannut händä / eijks lohta ensinMsen kerran wastanut händä/nijn hän euilengin euuli hän,
dä/ ia annoi hänelle hänen nägsns Meno. Cuinga su,
loisesta hän puhutteli sitä halwattula m,estH/ soea wuelc,sa canntttin hänen eleens/ lohdutti händä ia sanoi: Ole
hpwckfck tnswasa poicani/ sinun spndls anvexian,
netan sinulle l «leki hänen lerwe)li / ia annoi hänen syn,
dins andexi.Cuinga suloisesta mss hän puhutteli filä syn»
distä ia weronottajataSachVUsia / losta hän astui puu,

,F. hun ia tahdoi nähdä Christusta. Hän latzoi hänen pääl,
lens ia sanoi:Sache» astu noplast alas/ tanäps/
nä picck minun olemansinun «Vierasnas. Samalla/

muoto



Wolo sltä CananZ-an wmmo on hänsiiHen suloistsia
wastanut ia puhutellut sanoden: Ole hpwcks turwa-
st sinun uscos on sinun auttanut. Nijn hän wielä
nyt meitä ia taickia syndisick puhuttele/suloisesta-lohdul,
la/Mu caitkia lygsns l caicki minun tp,«^,,z,,
gsni/jotcatpsta cegette ia olette spnnillärascau/l
cewt / mins tahdon teit<l «virgocta. Tämän
eansa pilck tmidän lohduttaman meiläm/iarohttafii edes»
ttpmän HERRan Christuxen elttnynnck tämän So-
fian miehen «ansa. Sillähän on wielänyt aina ia joea,
hetki nijn hywä/ laupias/ armolinen ia wäkewä/tuin

hän silloin oli/ia sekä tahto / että laita aullameitä ia
«itkia/jolca hänen tpgsnsä lurwawal/händ<l

ahkerafiitmoilewat/iahänlldäapua
ppyläwäl.

Qaq li EuaN'



GuMUlmminMmA
tap.WattheuS4.Lugus<

MH MomMsus wietm
Senzeldscorpehen/senpsälte/
että hän kmsataistn Verkckl-
dä. Iaeosca hen Aastonut oli
neljäkpmmendä psiwä / ja

liäkpmmenbä pstä / Mjn hänisoist. Ia!
kiusaja edestäwi/ ta sanoi: Jos sinä olet lu<
walan poica/sanos että nämät ktwetDejwm
tulisit. Mutta hän wasiaten sanoi: kirioittt.!
tu ombi /Ei ainoasa LeiwWlnhiminm'
flä/Muttajosaitzesta sanasia/ cuin Juma-,
tanswstawlgoskeupi.

Wllomottj tzänen fi2epkelecansans/sij«
hän.

492 l.
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hän Pphän <llaupunZijn ja asetti hänen
Tämplin harjan päle/ja sanothänelle/Jos
sinä olet Jumalan Pnca nijn spsxe sinus

' alaspein/Oillä kirjoitettu ombj/Oänen pitä
EnZelems käskpn andaman sinusta/ jahe kä-
sisäns candawat sinun/ ettei sins joskus jal<
cas kiwen loucka. lEsus sanoi hänel-
le / Taaskirjoitettu on/Eij pidä sinun kiu«
saman sinun HErras Numalatas> Taas ot-
ti hänen Perkele cansans sangen corktalle
wuorelle/jaosottihänellecaickimailmawal "

dacunnat / jaheiden jasanoi hä
mlle/ nämä Eaicki minä annan sinun/jos
sinä maahanlanZet / ja cumardat minua.

>! Wjn sanoi lEsus hänelle / mene pois Sa-
than. Sille kirjoitettu on/ Sinun SEr-
ras Jumalas pitä sinun Kumartaman / ja
hände ainoa palweleman.Sillon jättihänen

! perkele. Ua catzo Engeljt edefkäwit /ia pal- «

welithendä.
suangeliuww Kmoitetan /

Cumga sk safiaincn Hengi Plskcle/ on
sannut Ch»isinfia/ Mä ce.'
sca hän oli CaftctlU Jordanin Vitrafa/fai

Ppp uj jaa



saanut tooifMenhänm laiwallftlda Isäldälffä/ yhden,
änen lautta taiwast/ joiäsanoi: Tämä on minun ra/
cas poican/jossa minulla on hpwä suofto: Ia an,
daEuangelista täsä lietä / että hän on tolme kerta kiusa/
nulmeidän HErra Chrisiusia. EnMä tormsa/ näliais
cautla. Silälikinlerosolyman ttmplin harjalla/coreu,
den ia turhan Tunnian pvdön eaulla. ColmannenKer,
ran yhden corkian wuoreu päälle epäjumalanPalwelux,
en eaulta. Multa meidän HErra Chnstus on michu,
lisesia händäwaftan seisonut/ia sen hengejisen mie«an lu<
malan sanan tansa/ hänen lacaperm ajanut/ ia plitzewo/
iltanut/ nijn että hän häviän lansa poismeni.

Ia phlensopi tämä Ettangelium senlwdmnenia
Seitzemennen lsä meidän rucouxes/eu/s<smerueoilemma/etteilumala meidän taiwalinen Is<lmjphdataisi meitäkiusauxen / mutta pästäis Mlitä pahasia.

Euangelium jaetan Colmen Päälappa,
l, Vn sijlä klUfauM/joea en lapattunul lmwesap
11. On sijtä joea on lapallunul lempiin harjalla.
111, On fij<ä joeatapalui wuorella,

Bnsimälnen isappale^
HA" pallo tuitttähätt Ensimsifttttlu->MM
belttlem, l. Hn sijtä ajasta / losta tämä kiusaus on lapat/

. IUNUt.

Silloin
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'hilloin MusWistm. l.

p. MatlhXUg kirjoitta/ että se on tapatlunul sil,
loin/ Cosla HErralCsus yli castettu Johannes
stajalda Jordanin wirrafa/eusa hänen
ttnen caultahänestä todisti /että hän oli hänen raeas poi/
lans/ jossahänellä oli hywä suosio, cbsi/W.

11. Cusa tämä kiusaus sn tapatlunul / nimittäin 3.

kowesa. Multa eij Euangelista nimitä läsä/ euea sef li»
eorvi on ollut: Monitahdat owat sinä lwlosa / että se
ollutse torvieusaSinainwuorieliHoreboli/ lUsalu-j,"
mals oli lain andanut / eusa MSs Moses ia Elias, olit
paastonel/ neljäkymmendHpäiwä ia neliäkymmendä yS-
lk Monicahdat taas lwlewal / että se on ollut sijnä
eorwesa / jotaoli lerosotyman ia lerichon wälillä jo,
laCutzUtan/czuNrentene, eusa se mies/ joeawaelsi le-
rosolymasta Jerichon/lulirowärttlen kästjn. Muuta/
M taas sanomat / että tämä on tapatlunul sijnä Cor,
«esa/ Cusa Johannes Castaja sarnaisi. P. Ma«us ?,

hän sano / että hän oli eorwesa peloin seasai Hämä onl
ollut sen ruman hengen omaPaickans/eusa hänelle oli pa<
raslila kiusata HERra Ctzristusia/ sijnä eusa hän oli
sinänsä erinäns muista Inhimisisiä / Peloin seasa svn-
giäsä eorwesa. Nijnqmnhänainianpytäinhimistä kiu/!
sala/ silloin eofea hän onpxinäns erinäns Muista /Niw

bo!u« a 6 cum viäerit solitarioB.!
Se on: Silloin perkele enimestäkiusilpl inhimi/
stä/cosia hän nätepi hänen yxinänsolewan. zzzHl. Sijlä lilasta/minga hän tähän corpehen on
lllllul/ Iasano P.Matth«us, Että hän onwzetp^^«-

Vengelds
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T)engeloä

penem:» omalla ietzdolians Mtnnpt Cvi-pen ia andanuthänmetleMlim. t^iusaurm/multahanwiennhenglldä sinne. P.Wanus«<,r«». Lorven. Ia P.
l.»c. 4. andalietä/mitä hengi ft on oilul/cusa han sano: Stjt,!

tähHn jHllens palasi Jordanista c<iyn<ln«pyh<l!
t)enge / Ia wictin hengtldä/ »lmiieam / silda samalda
pytzaldä Hengeldä / jota hän 01l taynä /i« jota isiui hii»
<lin päälläns Jordanin witrasa/siltvin cojea hän Casiet,
tin.

IV. IV» Asian haaraonsijm sysiä/mingät/hden M
! ?«» s«i" witlin hengeldä eorpchen:
! <l«Ki°«« i« Että hänpiii tiusattaman PerkeleldH.
j S'lla eij hänellä olisi yhlakän woima eli «vaiva el/!

lut/ kiusata Thr>siusia/ jolleihän Pyhäldä hen-
geldä olisi sinc witty/Sentatzden etlähän oli st wigaloin l
JumalanCaritza/joca eij ytzläkän synd» ole tehnpl/ Mut-!
la ettähän 01l se talckein ylimmäinen sodanpämilb Pum
waldaeunajans/ylltze hämn wäftnfä.Sentahdcn pilihä,
nen itze käpmen sotiman pcrkelen eansaz-a olettamanhänen
»oimantz händä wasian/jonga pään hänen piti ricki pol,
keman/ja lahdoi spetta hänen alimaisialw/ eaickia Chri/
stttyiä intzim.slä / cninga Huldan pltti jvllmansen saman'
ruman htngm PMjen eansa/ ja händä
mau.

V. Sn Mi lilassa jonga jagttaPerM 0.1,kW
ianUtHErraCZr,'Uj^.

i occ<»> Ia <<- 'ftH hän 01l paastottu' nelläkym-

««M i.i,n. _..'_
— —^ri^j



p. sano: Ettei hän ole Mltäkän spsnyl nij, l.«r.
nä plllVinll multa eofta neliäkpmmendä päiwäeulunel
olit / nijn hän isoifi. Hämä paasto eij ole ollut lonsli/
nen multaylsnluonolinen paasto/jota eijpaikan mw tai-
dajHlken seurata / paitzi Mosesta jaEliasta / jottamss
nijn monda päiws owat paastonet/mulla eij heidän o-
masta / wäesiäns / waan Jumalanwoiman eanlla/ jo,
lsheila ilman ruata ihmelisesiä ylhälläpili, Hämäpaa,
ston on ottanut HEwa Christus hänen pällens / eij sen/lähden ettei hän olisi taitanut saalta hänellens ruoea / jos
Pn olisi tahtonut. Sillä että hän on eaickiwaldias lu/
wla joeaeaickille tusndo tappalille anda heidän,uocans i^i.,
oilialla ajalla. Multa hän lahdoi hänens näin walmie
stasichenklusauxeniasampauxen / cuin hänelle edesseisoisenruman hengm eansa / ttlä hän olisi sitä soweliambisotiman händä wastan. Ia on seruma hengi Perkele/
ottanut tästä HErran Chrisiuxen paastosta tilan tiuja/
lahänds/ silläcofta hän ymmärsi/ että hän nljn eauwan
oli pastonut jarupeisi iftiman/ nijn hän astui edeoja
rupeisi kiusaman händä /joo hän sen lautta olisi taitanut
hsndä plitzewoita. Mutta että pawinjouco on lastäpaastosta ottanut tilan heidän paastonsa / euin h< p»>
täväl /se on laitti turha. Sillä HErran Chrlsiuxenpaaston ia heidänpaastonsa wälillä on swri eroitus. Hev«asto»at tpaiwoin tämän Paaston ajan/ ia pitäwät
itztNK poio lihasta ia woifia ettei he nijtäsys / ia euiten-
gin täyttämät heidän »atzans joeapäiwä mwlla rw/
alla.

VI. O«
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VI. "

Vl. On sijlätiufauxen muodosta/mingaHEr,
saChrisius on kiusattu.

3aklusala cheftäwl hänen iygSns / la
sanoi / ZosM olee Jumalanpoicg / sanos
että nämetkiwellejwixlmlistt.

P. 4ucas tirioitta / että hän kiusallin neljäkyn,,
mendä psiwä Perkeleldä/ Mingälalda«set kiusaurel ne
owat ollet eij hän sijts mlläkän sano. P. MatlhZeus
kinoitta näistäColmesta kiufualesia/jotea owat laM
lunelnijnänneliänkytninen päiwan jälken/sijtlä luin hän
paastonutolinijn monda päiwa.ja on struma hengi jät,
lcknylnewijtttelsexi / sen lolwon eansa / «ttä hänen piti
nijnen Cautta ylitze woillaman hänen / joistatämä on se
Enfimäinen/ että hän kasti tehdä kiwetteiwixi. M,
quinhän tahdoisi sano .- Sinä käystendelet läjä metzän
Corwesa yxinens peloin seasa/ ylön annettu Jumalat,
daialnhimisildä/ Ia pidet finus Cuittngin Jumalan
pojan edestä / ja luotat sen änen päällä/cuinsinäewlil
Jordanisa/ muttast on caicki turha. Sillä jos sinä oli,
sit Jumalanpoica / luinsinä lwlet/ nijn eij Jumala sal,
lifi sinua lcksä Corwesa oleman peloin ftasa / ia nälkä
karsia Multasinä olisit laiwaft taicken pyhän Engeliä
tencansaxSilleeillumala muitaean inhimisiä/jollahä,
nän päälläns wstaltawat ylsnanna/eikä anna nälkä'
karsiä/palio wshemin sinun/jos sinä olisit hänen poieanS.
Multa jos sinck lwlet olewas Jumalanpojan / japidät
finuas sen cdesis / nijn sanotltä nämät kiwet lulewal lei<
wixi/ ia osotafencanfg sinunwoimas/etläs oletluma/
lan poiea. Multa jollei sinataidasilämaleansaatta/
nijnlttsittä ole Jumalan poiea. lawaicka HERRA
'"""" Chri,!



Chrlstus olisi kpllä taitanut sen lähdä/ jamwtta ne kiwet
leiwili / hänen Jumalisella woimalansa/ nijnquin hän
Caanas Galileasa mwlli wedenwijnari/nijnhäneui/
leng«n silä tahtonut tehdä Perkele» kästyn ia miejen jäl-
kin / eikä hän senlähden ollut Corpehen wlely/että hänen
Mäpiti tekemäntunnustähli / multa ftnlähden että hä/
nen piti siellä kiusatlaman»

VII <on Herran Chrisiuxesiawastauxcsta senpällä. Vll.
Wnhän «vastaten sanol. Elj inhimi-

nenM ainoasa leiwesH / mutta jocattzestasa-
nasta cuin humalan swsta wlgostHypi.

Täsä HErra Chrisius olta sen hengelism miecan
Jumalan sanan/ ja sen cansa aja Perkelen «acaperin.
Nämäl sanat seisomatkirjoitellut wijdenäsä Mosexen ti-
wsa: Cusa Moses sanoi Israelin cansan lygs: Verrao«"<»
annoi sinun nälkäkärsiä / iaruocki sinun lvanuau
csnft / jostasinä ia sinun lksi Iscks ei mitäkän tie-
tänet. Senpälle että hän opettaisi sinun tietH,
män/ ettel Inhiminenainosta elä leiwestä/ mut-
ta jocaitzestasanasta cumkäppi ulgos Jumalan
swsta. Joilla sanoilla hän heille tahdoi muisiutla/luin<
ga Jumala heitä ruocki sen taiwalisen leiwän Mannan
Cansa Corwesa neliäkymmendä ajasiaica ilman heidän
waiwalansa ia surulansa. Ia sen tietä anda ettei Iu -

m»la ole sidottu ulconaisijn wälicappalein /cum on ruo,
la ia juoma/ sillä hän taita näliän ia lusean aitana ilman
nijtä/ hänen hywän tahdonsa ia suostansa jälkenruoctia.
Ia näin Herra Chrisius/ Jumalan sanan cansa taeapes
rin ajoi perkelen/ia ylltzewoilli tämän Ensinmsisen kiu/
sauren.

Rrr ij" Hpemrel'
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:«.«««. Gpetuxet Vttsimmstsiä Lap^
«7 palesta.

l. HERra Khristusonpaafionm
l>lc<ie». pälwä ia yöts/lttle meidäni""' /"s siltä oppia/ mikä paasto on/lllinga meidänpil«l

oikein paastoman. Eijmeibän pidä nijnpaastoman/«in
pawi ia hänen joneons/ jotta tetäwät eroiluMruan ia
juomanwälillä / longa P. Pawali cutzu perkelen oM

~L>m. TimoleMn lygs/ cusa hän sano : Lttä wWechä
pälwänä/plcä monicahdat nscofta polsluopn,
man/ sotca pitäwät heidäns / ntznckn wlettele,
wckin hengen tpgs ia perkelen opin / nijnän «ntt
ta/ jolca nlcocullaisudesa rvalhetta fmhuwac/
joillaon omacnndo polvinraudalla meMcty/ia
kieltäwäcawiostässpn/ la kästewät säästäruan/
longa Jumala on luonut otetta tUoxencansa»

' Ia seneallainen paasto eifole lumalalda käffelly / eitä
mss ole hänelle oeolinen: Sillä ninlsuin P. Pawali s<^
no / Mitä Jumala luonut on / st on hpwä / lapl/
cck eytoxencansä nautittaman / Silläft tule pphl/

Jumalan sanan ia mcouxen cantta. 3»
i.«e., °. sentähom sano HEtraChrisi«e P.<lllt<m lyksnä: Cw

hunga caupungin te tuletta ia he teitä waftan
ottawat/ nyn spökättemitä teidän eteänpannan.

, c„,. )ap. pawali sano: Caickl mitä llhapuodlst on
' mppohäsitälfsrat/iaälkärrMksstnjälken/

»4 omantunnon tädven: Gttle maa an VjLßmn /

ia caicli mitä sen paM on / jocuuscowa^
toin!



toinc«t)uteitäwieraxl/la jos tetahvottamen^
uähänen cygsns/ nyn sysfät ealcki «itäteldsn

! ecehenoannan/ ia Hlttttckkysykö sen jäMn/oma»,
! tunnocehdtM. Senlähden tij st ole oiltia paasto/ euin
' oavin joueolla on/eij meidän pidä nijn paastoman.Mnt-
la se on oikia paastos että inhiminen elä raitista rumin y-
'Mtämiseri/iawälläylsnspsmisiä ja juomista / sen«'Me että he olisit sitä soweljammat rueouxljn ia muihin
> Jumalisin harjoilurin. Nijnquin meidän HERra Chri«!stus meitä sijhen mana sanoden: teicckn 2,lettei teidän sydämen raftantetals lyömisin ia
juomisencansa / ia t<lm<« elämckv mmhe» canft.

! Ia taancallainen paasto on caickille Christilisille inhimi/
Djseapäiwä larpelinen/ettähe sitä soweljammaloli,
ft Jumalala palweleman/ ia hänen sanans twleman/

! händä rueoileman/kijttämän ia lunnioiltaman. Multa
ilman tätä Pastola on pri yhtenen paasto/ eofea eoeo seuc

, laeunha luscan ia häädän aieanapaastopi/ja julkirucou»
lipitä. Tämänkaltaisen paaston Jumala ltze mana/ p. i-51. «»

Prophelan eautla sanoden: Baswnau
lanftSionisa / pyhittäketteyxi paasto/ cocon
cut;ucacyhteinen Caula/ ptjhittäkckl seuracuuda/
Cutzucat cocon newanhimmac/tuocatne nuoret
lapset la imewckiset (ocov. Min Nmiwilerit owat
lchntt/silloin eosca Jonas Propheta heidän edeläne sart
naisi/että jolleihe parannosta tekisi/ nijn heidän piliea»
«cki huckuman Neliänkymmenen päiwän perästä. stäin
lofaphsl/ Histi«s iamwt Jumaliset Cuningal ovat
lthnät. Ia läsäRustzin Rijklfa / senealtaisit pastoja ia
lUlouspäiM pld M/ Ctztlstillistn ia ImnallifenEl>

Rrr iij «allani
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wallan käjkyn jälken/ Eij nijnetlämepaasionlVnsalu,
malalda jotakin laidam ansaita: Multa ellä me olisw
meraitit ia sowelial/Jumalala rueoileman häneldä ar,
mo ia apu anoman.

2; li. Opeme/cninga serietas hengi perkele/chi eaicki
tila että hansasi kiusata Jumalisia ia ChriiMsiä mhl-

omne-oe. misiä ia heille wahingola tehdä/ia ninquin P. Petari sa,
c<iFo»V no:R.äypipmbänusnijnquin pxi eiljuwa jalopeo,

ra etzien ketähän saisi plösniellä. Ia p. Johan,!«""o- n„m Ilmestyskirjoasa s"so: zVeemaansa Meren7"k«7, äsuwaisille: SUUPerkele alastnle teidän tyesn
,'s.lpitäoen swrta «viha/ tieten ettähänellä on wä,

häaica. Esimerki senpälle on läsä Euangeliumisa/^
tuinga hän on elzinyt tilakiusata meideln HErra Chn,
siusta Corwesa näljän cattlta / japytä händä wltä epä,
lyren iasijhenajatoren / eltäi hän ollut Jumalan po«a.
Ia nijnquin hän on kiusanut HErraChrisiusta/nijn
hän wielä nytkiusa hänen seuraeundans jäsenilä/iapyy/
lcl heitä wetä epälyxen /ia sijhen ajato)lln/lttei he ole lu/
malan lapstt / eitä Jumala h<istä murhetta pidä / ia lyl,
kä sencaldaiftt ajalorel heidän sydämmijns: H sinäksy,
hä inhiminen / näelkss swresa lustasa ia tvaiwasa
sinä olet / eij ole sinulla leipä / eikä särwindä jolla sinä
taidat sinun nälkäs sammutta/ ia sinä euitengin lwlll si>
nusolewan Jumalan poian / ja luolat hänen pä<illcne/
että hänen pitä sinua Multa se on eaicki lu^
ha: Sillä jos sinä olisit hänen poiea»is / nijn eij hcln ftl/
sisi sinua nälkäkärsiä/multa annaisi sinulleruoca ja wil)
ia phdäkyllä/ nijnquin hän muilla hänen lapsillene an/
da. Mutta minä annan sinulle hywän neuwon/ Tege

sinulles



> ssmiMkiwestä leipä. Mmä Wien sinun sijhen paiean

usa wilia / ruoca/ ia raha kyllä on/käy sinne minun
Cansani/ äläpelkä/ kyllä minä sinua awtan/iaawan
owel ia lUIUI elees -usa rijsia sisällä on / ota nijn palio
luin sinä tahdot / nijn sinä elät hpwin ia tuletrickari mie-
hen/parambi sinun se on / luinettä sinä näet nälkä ia
pahoi päiwiä.Catzo näin tällä muoto se sasiainen heng»
Vetele / pytä inhimisiä kiusata / ia wetä Jumalasta
pojes/Mnquin hän monda on tällä muotokiusauul ia
saattanut wartauttn ia wjjmein hirsi puhun. Sentah,
den tule meidän tietä cuinga meidän pitä händä wasian
sotiman / ia händä laeaperin ajaman/ cosca hänlyckä
smcaldaiset ajatoxet meidän fydämmijn/Nimittäin/lu-
malan sanan Cansa. Nijnquin HErra Chrisius täsä on
Gt/sanoden: Kirjoitettu on / zLil inhiminenelck
ainoasta leiwästä /mutta jocaitjesta sanasta cuin
nlgoskäupi Jumalan sivfta. Ia eosca hän pyytä si-
nua »etä wareauten / nijn se,fo händä wastan sen Seit-
zemenen kästyn Cansa / eusa Jumala sano : Lis sinun
pidä wargastaman. Ia tule meidän lietä/ettei lu,
mala ole sidottu johoneuy wälicappalen hän laitakyllä
tuockia iarawita caickm nijtä/ jotta usealdawat hänen
Mllcns/hane tzywän tahdsns zälkän/ia eij tahdo händä
ylsnanda. Nijnquin Hawidsano Minä olen ollut
Nuori ia tullut wanhaxi/ia en ole:lkänäns näh-
npt / etkä se rpanhurscas on ylönannettu/ eli yä,
nen siämenens leipä etzmyt.

on mss monda Esimärckiä ftkä wanhasa ette»
«vdcfalesiamenlisä /jotta ösottawat ia todistawal / ettei
Jumala ole sidottu ukonaisin Milavpaleihin / mutta

Ml
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häntaita ttman niltä/ ?läljckn ia lufcan a»eana/ ruockia.Hän snruockinut Israelin Cansa Corwefa Neliäkym,
mendä wuolta Mannan «ansa / jonga hän annoi sala'.5-4», taiwasta. Elian prophetan on Jumala ihmelisefiä ruo,
ckinut yhdm köyhän lesken tykönä/ hänen hywäWu,
gnauxens lautta. Nijn möe yhden Corpin eautta/jola

' .^z.' eannoi hänelle leipä ja liha. Samalmuolo hänen P.Engelins caulta/ jota eannoi hänelle leipä ia »että nijn

yslä Horeb HERran «uory, lpgs. Me Cwlemma
i«z<l». s. mösjoeawuosisarnattavan/eltämeioänHErraChri,

stus onruockinut »ijsilchalta miestä/eatzbetla Hhraisel,
la leiwällä ia »iMltl Calalla/ ia »ielä fijlä jäij tähteil,
tä ealliloistakymmendä Coria. Samallawuolo mssM", x. «e lue«ma P,Ma«Mn tykönä: Cninga HE^RA
Chrisius on ruockinut Neliäluhalla inhim>fiä Seitze,
menleiwänia »ähän Calain Cansa /ia wielä M/
Seitzemen Coria nijstä jäijmuruja jatshtettä. Näln
Jumala »ielä nyll taita ruockia hänen omiansa/Mhänen päällens useallawal,

kappale.
k<»Mg<«,. pääcappalchltee^l,
>""«"' euuNa/ cuinga seruma Hengi VerkeNÄusai/

meidän HERra Chriftufta Cor»<sa Näljsn
"«n lautta / lapyyti händä »iettä epälpxtn. ?ipl läjä loi^

' sesa me saamma cwlla / euinga hän on wienyt hänen fij/
hen pyhen Caupuugijn Templm harjalle / ia sielläkiusa,
nul händä. Ia on meillä läsä neliä asian haara.

I H"
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I. s,jlä ajasta,Cosca täm<i kiusaus on tapat/ l.

lunut. ""««.

Silloin otti Perkele / hänen eansans. s^.Hälliä sanoilla andaEuangelista lilla /että sil<'loin/ eochta sen jalkeneuinhän Corwesa oli le»,

Christusta/ otti hän hänen ia weij Cansans. ,<,,,«.

Sillä eM hän sillä ensimäisellä kiusauxella taitanut
händä ylilze «oitta> VM hän fiusapi händä toisella
molo/ jos häneen eansa taidaisi hänen ylitzenwoitta.
Mutta euinga ia millä muoto tämä on lapallunut/jos
hän on hänen twllfa äkisick / taiea Maata mpsden wije/
npl hänen Cansans/eij P.Mallh»us sijtämitäkän kir/

i ioita. Waan se on tpllä tieltäwä / että se on tapatlu,
nut HErran ChrisiUlen oman jallimiseneaulta/ mwloin
eij olisi ftSaastainen hengi yhtätän astele! taitanut hän-
dä wiedä/jollei hänitze olisi sitä hänellä sallinut ia mys,
!täandanut. me luemme P.Matthzruxen lyks- l
nä: Ettei hän taitanut mennä sieain lauman sisälle ilman
HErran ChrisiuM sallimata ia tahdota.

11. Asian haara on sijläPaitasta euhunga hän on 11.
«ienvthäneNi c,>c««.

Siihen pyhän kaupungin/ ia asetti HH«wn lemplmharjanpäällä.
Täsä p. MalchZrus lahtalaiset asiat edespane:

i. Että Perkile on »«nyt hänen sijhen pyhän
Caupungins l

Mikäkaupungise onollut/ andaP.iueas lietä
<a sano! että hän »eij hänen lerosoliman / joea oli pää/
eaupungi lud»asa. Ia tämän Canpungin Cutzu E/

..

Sss uange,
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llangelista olkian JumalanpalwelUMtäh,
den / cuin sijnä pidettin. Sillä Jumalaoli laman Cau,
pungin uzgoswalinut hänellens / Mä sijnä piti se oitia
Jumalan palweius Mällä pidättämän / sijhenpili
caicki tuleman HERRan elchen / Colme kertai joea
wliost / Pääsiäis juhlalle/ wijco Juhlalle ia lehti majan
Juhlalle.

11. ElläPerkele on asettanut hänen templin hat/
jale. Ennen kiusasi hän Co»'wesa/ eusa hän yxi/
ncns oli petoin seaza / Nijl hän me hänen lemlalt,
min / cuja paiio oli/ ia asetta hänen sijnätemplin
tzarjalle/joea on ollut 400. Kynälälä eorkea. Ia waie/
ka nämä caicki lapatlnnel owal/ HErran Chrifiuren
oman sallimisen lautta/ euilengin. osolti se tuma hengi/
euinga häwptoin hän on ollut/ ettei hän ole tnjmMhci,
wennytwitdä HERra Christustaphdestä paitasia toi,
sen/lorwesia nijnkinon haejallc.

111. m. On sijtä kiusauM muodosta/mnga Pel,d- tiusanul.
3a hänelle: Jos sinäolet Juma-lan psica / Mn sysxe sinus alaspäin - SM

kirjoitettu on/hänen pitä Engelelllens käskyn
andaman sinusta/ia he käsisäns Oandawat
sinun / elteisinäjostusialkaskiwemlouta.

ZäsäP. Cchlal/llset asiat edGane.
1. I- Ellä perkele on kästenyt hänen sysstä itzene ett

las templin harMa, Iq näemme tästä ettei hsnm ole
ch«"e/i walda ollut syöstä HErraLhlisiusia alas/muttakli,

ste/ että hänen pitä ihc sysMmän hänens alaspäinlNin/

quiln
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quin sijtä klrioitta: impuiic,
non cecigic, seä tancum clixir: ?>4itte te 6eoisnm.
Djgbolus enim suZZererc poccKi cozere non po
cett Se on/<kij hän händä spssnxt/ eikä hckne» ru«
»penuc/ mutta sanoi spsrä sinus alaspäin, Sille
MM ta wiettellä häntaita / mutta eil waatia.
Mquinmsseijhän taitanut waati wäkiwallalle Ada,
mi ia Ewa sysmän wijsaudm puun hedelmästä/mutta
Cawaliurilla wielteli heitä sysmän.Eikä
!l«in waeltä wldä Spndijn/multa hän haucutlele ia wiet-
lcksijhen/hänen pahain ia cawalain JuoneinsCautta.
Tämen kiusattxen Cautta hänpyliweläHErraChri,
fiusia turhan eunnian pyndsn/ että hän tekisi jotakin hä,
m wircans wasian. Ennen hän pyti wclä händä Cor,
wesa epälyxen nällen lautta/ nyt hän pptä händäkiusata
cmuden ia turhan eussian laulla/ia sano: Jos sinä olet
jumalapolca/nijnspsxe sinus alKspäln.Eij hän sil-
lenpydä wetä hendä epäilemän sijtä/ettei hän ollut juma»
lanpoiea/ mutta anda sen myötä/iapylä händä Vietellä
lttjutchen ia turhan eunniaan että hän hpppäisiä sijtä
alas /wsstan hänen wirlaw/ ia sen eansa kiujaman lu-
wsslata. Cnin hän oliH tahtonut sano: Mmäpmmären
sen/että sinä pidät sinus Jumalan pojan edestä/ iacij
yxiken laiva sinua sijtäpois fäclndcl/Se machta nijn olla/
ia minä annan sen myötä / elläs olet Jumalan psiea/ m,
gä taida sitä kieldä- Multa että sinä olisitstlä wissim»
bi ia wahwemb, sen päällä / ia<aicki tittäisil ia näkisit si>
nun olewan Jumalan pojan / nijn esolla se nyt u!eonai'>'
slntysn eansa/ia hyppä iästä alas / mutoin eij
stt ufto sinua olcwan Jumalan pojan/ mutta ccsta he nä^

Sos i? ?^it'
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kewät/ että sinä hpppät tästä alas /nijn hestn uscewasiatietäwät sinun olewan Jumalan pojan.

2.2. Että hän P.Ramatusia edlSVelä/sanodlN/ kirioitettu on/Hänen pitä Cngeleillens käskyn
andaman sinusta. Sllle eosia hm l»li HErran Chri,

wetäwänkirioitlyia eteen,ia hänen stn lansa taea/perin ajoi/nijn hän mss rupe »elämähän kirioiluxia hä,
nen pahan asiansa / senpältt että hän sen paremmin
wirttllisi HERran Christuxen. Cuin hän lahdoisift,no : E»j sinä mahda miläkän peliätä sinulles lapatuvan
wahingota sijtä / jos sinä syöxät sinus tästä alas / Silläkirjoitettu ombi: Vcknen pitä käjtpn andaman ete.Nämä sanat se saastainen hengi on ottanut Vawioinkftl H' - Psalmista. Mutta hän on jättänytmomeahdat janat
Wä vlgos/ ne cuin hän ymmärsi händäno wasian ole,
jwan. Sillä sijnä psalmisaseiso näint Hänonkä,
stpn anoanut sinusta hänen Cngeleillens / että
heidän pitä «varjeleman sinun caickisa sinun tei>ses / ettäheidän pitck sinuakärcens päällä canda,
man/ia sinä/ eij louckals sinun jalcastiwen. «l<!<
sä hän jättiulgoo nämät sanat: (aictisil sinun täisäe.Sentähdän hän tiesi ia ymmersi että ne samaal sanat ol«
hänellä täsä wastahaloisel. Sillä Jumala on luwanut/
että hänen Engelins pitä Varjeleman nijtä/jotta »ack
dawat heidän wirgasans/ ia hänen päälläns ulsealda,
wal. Senlähden hän jättänesanat vlgos/ia tahdo,/
ttltä HErra Christus piti tekämänwastan hänen wift
lans / johongahän oli eusiuttu. Sillä eij hän ollut sii-hen cutzullu/eltä hänen piti kireon harjalda alaspäin lMpämän. Mutta että hänen piti perkelen tsitä säsktt

m^n!



«än/ >a inhlwlsen zueueunda lunastaman ijaneaickiftsia
molcmasta.

IV. On meidän HErran Christuxen wafiauxe/ IV.
Ka/ luinga hän on Perkelettä wastanut/l'a hänen °»F<»
fin ajanut.

Mn Musftnol hänelle: Taas tirloi>
tttluon: Clj sinun pidä tiusaman sinun Her -

ras^umalatas.
)iämälanat HERRA Christus olla wijdennest oe«l. L.

Mosefm tinasta / ia händänijnen eansa tacaperin aja.
hän tahdoisi sano: Minä tiedän / «täluma,

lasntäffyn andanut hänen EngelcilKns/ tllä hc<»än
! pila «varjeleman ne Jumaliset inhimistl / ia heilä källene
! päällä Candaman / Mutta nim/että he pvsywät heidän
wirgasans, eikä sitä «vastan mitäkän «ege. Meidän
HErraChristus olist kyllä taitanut ilman wahingota
stcldä itzcns alasanda / nijnquin hän lvedän pääUäkälvi

l ltliwin jalgoin/ mutta eij tahtonut hän sitä tehdä/ Pe»
! telen täffvn ia mielen jälken: hän Corwtfaeij
> lahlonul kiwestä leipä tehdä PerKlen kälyyn jälken / nijn
hän täsä mss eij tahdo häncne alaseyöstä häncn miclens
jälken. Ia näemme cuinga launista meidän HERra
Christus on ulgostoimiltanul ne Psalmin sanat/ jotta
Perkele eij oikein eikä eoconans edesluottanul / mutta on
sinnepäin nekändänyt/ nijnqmn Jumala olist nijneneansa käjtenyt / että joeupitä andaman hänes johongun
waaran omasta ehdostans/ »ahändä sen eansa kiusaman.
laanda st?ä Vastan littä/ ettei yxikän pidäetehensol,
laman laittomia astoia / wastan hänen wircans/oma,
sta / jong,eappalenlautta hän taidaist mlla

l_ Sss nj johon S'



johongunwahahlugon. Multa että jolainmpltäkä>
mcin hänen leisäns / st on / pyspmen hänen wirgasane /
ia täkämän sitä milä hänelle on kästelty / ia hcinm wir/
eanswaali. Nijn lunzala tahto hänen wnrjcllaEnge,
titens lautta/ ettei hän johongun wahingon tule. Ianäin HErra Christus on kiriyituxet/ kiriotturilla ulgo,
sioimittanut/ <a sen cansa loistn kerran sen pahan hengm
Perkclen takaperin ajanut ia plitze woitlanut.

Opttuxet toisesta j^appalesia.
.'- l. tästä toisesta Kappalesta/että

?
b" " Christien lemmin harjan päällä/ nijn hän

' tentti lpitlä nyt monda Wiepi sinne/stkä hengelisiä että Maal,
! malisia / se on/yllyltä heitä Coreutten ia turhan eunnian

pyndsn/ia kiusari että he ottaisit jotakin erinomaisia
M<»em. elehens/ jonga eaulla he tulisit suuren Cuunian mhim>>

sien jeasa/iaerinomaisesta nijtä/. jottahän ymmärlä luo-
nosta olewan Corial / ia seisowan turhan eunnian jälken.
Costa Mailmalinen Esiwälda Kasarit ia Cunnmgaly,

.

lospaijuwal/ ia rupewat ajatteleman heidän suuren tvil,
<ans ia lvallans päM / että heillä on monda Maacun/
da ia patio wäkiä allans/owal suuret ia ivoimäliset Hcre
ral/ ia taitamat tehdä nmä he elehens ottamat. N'jn
se paha Hengi Perkele aultasijheneansa/iayllyttahci/
t« oltamanjolakin elchlns/ jonga eculla he tulisit wlclä
suuremma)-i ia Corkiammari / kaffe hndcn nosta sola
MUineN paiillä/ ellähe saisit eorkian nimen/ tulisit «ullii,
sari HERraxi ymbäri eaiken mallman / ia saisit lriillä

enämmän



usein
iMs häwitläwat/ mistawatenämmänluinhesaawal.
Mquinselapallui persian Cumngan cansa/
joca ilman sylä nofii suuren sodan Grwkiä wastan/ia
n, sinnakymmenen sadan tuhannen miehen cansa/ ia lw,
li Väenpaljouden tähden woitlawanallans monda maa-
eunda. Ia wijmein cuitengin «liftaisi sijnä sodasa eaiki
hänen solawäkens / ia Pasi itze tuscalla tacaperin cotians
ftngen wlihlin wäen cansa. Ia monda mwta sencallai>
sia esinurckiä olisi. Niin hän mos tcke nijnm cansa /

jotta owathengelisesä wirgasa/ iapwalCorkiastoppcs
nuel michtl/nisn että hc itzekin ihmettclewät heiden oppins
pääll/ ne hän mss usein wije templin harjan päällä heitä/
ottaman jotakin erinomaista heidän «tehens/ että heru,
peisttkirioitlaman uulojakirioia/wastan Jumalan sana/
Joitaeij yxikän enn*en olekirioiuanut/ ia sen lauttatuli-
sit swreri ia cwluifa)ci mieheni joita caicki ihmetlelewät/ia
fwrna pitämät/heidän kirioilu)cens ia corckian oppins
lähdän. Ia senlaulla saatla se paha hengi swren wa-
hingon Jumalanseuracunnasa /heidän wäären oppine
iaKirjoiluxenseaulla/ Aijnquin hän on tehnyt caicken
wääräln operaiden eansa /että hän heidän cautlane on
ylösherältänytia fachstanul monda Villitystä ia wärää
eppiaJumalan pyhä sana ia sitä o,M Euangeliumin
oppi wastan; sämän Caltainen wiecae ia eawala hen,
gi on Perkele / ia yxi mestari tuhannen eonsiin / jocaon
walmis ia nopsa caiken pahulten ia wahiugoon/sekä saar-
na wirgasa / että mailmalises wirgaja.

11. Öpeme/että se paha hengi laita mss 2.
disioxia Pijtzesta ramaiusia / ia latta nijlä täända iavi^oi»»»

wäandä^""



waändä hänen lahdons lamllli<lvlättln. )ll,.quin
""' " llisä sen osotta lauoden: Kirioitettu on erc. Ia lab,

doi sen caulla wllä meidän HErra Chrisiusia kiusamanJumalala. Ia sen hän on opettanut hänen palwlllioll,
lens calckllle Värille opetaille/ että he »etäwät kirioiluli!,
raamatusta/ joinen eansa he tahtomat wahwisia hM,
Väärän oppmsa/ia jältäwäl ne sanat pois/jotta o»al
heitä ia heidän wärää oppine »asian. lailli
«äärät opettajat/sesää paawin joueo/ että Saeramm,
lerarit ia eaicki m»l/ yri toisensa eansa tekewät/ senjäl,
ken euin heidän mesiarins perkele on heille opettanut.
Mutta pahan hengen juonia pilä caicki sekä
lumallisel opettajat /että sanan lwlial »asian seisoman
ia eawaltaman/ ettei he seneaulta tul,fi wiellllyli
tajat ia oikial saarna miehet pltä ltztmen ne paieal roma,
lusta / eusia ne «värät opettajat oltDwat heidän
ens / jottahe edeswetäwät / ia »isusiicatzoman / Joshä
owat oiken sijtäne lodisioret ulgoeoltanet/lailta sijhm
jotakin lisänä!/ lsicka wlgoejältänät. Ia pilä heiten
tuckiman ia wisufii «aarin ottaman/mitä edellä kciupl,
ia mitä jäiken seura/nijlä sanoia euin he ulgoevllalralra<
malusia ia edlsVäläwal. Samallamuolo pilä msö sa/
nan ewlial tekemän / että jos joluVäärä opettaja lulG
ia lahdoisi wetäheitä pois sijtä olkiasia ovisia / iakitioi/
luren lodistoren eansa lahdolsi wahw isiä HMän Väärän
oppinsa ia sen caulta wiettellä heitä. )MPlläheidän
zotca «j kiriä Ma taida menemen heiden Calechisniu/
rens/ ia earoinan wljusti ia tuttlstiieman/ jos se heidän
oppins/yhtenjopi Catlchismufen opinealsa/laickaeij/
njn h» natewKt / jos ze on oltla laiea wääsä. EltäW

joe«
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jollif>aa»lnlahcoeunnasta tulisi »a sanoisi: Ellei inhimi-nentulewanhurseaxi ainoasta useoncaulla/ mutta mse
oman töiden ia ansion caulla. Ia smlähdipilli inhimisen
eMmän syndein anderi saamisifia/ia hänkawludestane/
Me tttti yxikan taida täydelisista hyuiH toilä tcdhä. Nijn
mene sinun CattchismuxlS / ia chl siläpaiea/jolla sinäsen
mapmn ajat / nijnfinä lsydätellä sinä tylNcnesä uston
Cappalesaseift:Minsusionsyndeinandexi saami,
sen / se on / minä uscon ms Jumala sulasta armostane
<mda eaicki synnit andexi / hänen pojans
dm ilman ansiota calctile nijlle iolta uftowat. Sama,
lmuolo jos joluSacramenleraritulisi joca sanoisi:Ette>lMann SaeramentisHole HErran Chrisiuxen totinen
wmls ia wm/ multa wailvon Palias leivä ia wijna/
j°«amlrtiHtwät Cbtistu)lenfwmin ia»eren. Nijn me,

!nesinun CatechismMs ia lue Altarin Saeramenlin sa,
lm/MaHErra Chrisins fälänyl onstnSalramm-
Ilin/nljnsinälsydät/ että fijnä seifowat ne sanat/tuin
Hän che sano: Ottakat la sysrckttHwH on minun
lwmin/ ortacat ia juocac/ tämck on minun «ve-
len». Ia sijtä stnci taidat ymmällä että heidän sppins
on wäclrä. Sille Chrisiue itze sano heitä »a,
Mn: Tämä on minun lwmin ia tämä on minun »e,
m / ia sen eansa todista / että Altarin Sacramcntiftsn hänen loHun rwmins ia totinen werens. Ia iällä

sinä laitti mwtwäärät opettajat
Eattchismuxm eansa ltUape/

jiuajs.
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kolmas lsappale.
nyt se colmas Kappale Mä Sol.

circ«m. iawijmeistsiä kiusauxesta. Sille waickase paha hengi / kariketta oli Herralla ChrlfiuMa
! lalapcrin ajeltu ia ylitze woiltellu. Nijn eij hän senlähdm!benciem. lacanut/multawielaColmannenkerranhandäkiusapl.

Ia tämän Cappalen p. MaelhXUb kirioila Nelian asi,
an haaran Cansa.

i. I. On sijtäpaitasia eusa tämäkiusaus on taM<vcu>c«m. nut:
weij hänenPerkele Kanstns yh.

delle sangen corkialleWorelle/ ja osottlhä-
M«. nelle eaicki mailman waldatlmnat la heidän

Kunnians.
Näisä sanoisaP, Calhalax

set asiat,
I. Että st on lapattunub yhden sangen Corkian

wuoren päcilla/Mutta eijhan kirioila silä/.luea se wno^
ri on ollut mutta sano/ että ston ollut sangen Coltia.
Waan momcahdat owal sinä lwlos/ että se on ollut se
wuori f)isga Moabitherm maeunnafa/cwsi penilUlms
lerosolpmasia / stntahdm että st on ollut yriCorkia,
wuori / Cusa Jumala ennen Mosyell osotli Eanaan
Mmn /eufa mss Mosee haudattin. Monieahdat ajat,

jHijn»ällillä/ cusa Abraham oli ennen asunut. Mulla
>ttlei Eua<:gelisia sitä nimttä / nijn etz me mse mahda s>lä
'tUtkificlla,
'" ," 2. Että
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Että se paha Hengi on osottannt hänelle cm ck>

Milmanwaldaeunnat/ ia heidän cunnians.
kuioitta/tttähän onosollanul HerralleChrisiurllleeai,
fi mailman waldacunnat yhdescl silmän räpäyxesä.
MnCawala ia wickelä hengi on Perkele/ että hän ph/
den ajanrahdusa taita osolla eaicki mailman waldaeun,
nat ia heidän eunnians/ cullat / hopiat ia mitä mwlajijnson/ ia sen caulla lahdoi kiusata meidän HERRA
Ehlistusta.11. On sijtäklusauren muodosta/cuingaSatha, n.
Monhändäkiusanul. «<«<«. ee«.

sanoi hänelle / nckmck caicki minä an- ""<»«».

nan sinulle / jossinä maahanlanget/ iacu-
mardae minua.

Täs«l se paha Hengi ttke hänens yhdexi HErrari
ia Monnrchari / ylitze eaiken mailman waldaeunnan.
Corwesa hän tuliHErran Christuren lygs/nijnquin yxi
nälkäinen ia Perkele / iakiusa händä näljän caulla.
Toisenkerran hän tule hänen lygsns nijnquinPaawi ia
Do6tc»r , rupe puhuman Ramatuisia / ia sano:
Xirioiteltu on /ia sen lautta kiusa händä. Multa nyt
laH kolmancn kerran/tule hän nijnquin yriswriMo-
narcha la eunningas hänen lygsns / leke häneiw yhdtfi
HErrari/ jongahallub owateaicki mallman waldaeun,
nal/ rlckaudct ia tawarat/ ia taita nä anda kenelle hän
tahto/ ia sentähdenlupa eaicki ne HErralleChrisiurclle/isen ehdon eanfa,/ joshän tahdoisi maahan langeta hänen
llchens ia,euumarta händä. Herlis seiso se sana
Vc,s^<m?, joeomerkitze nijn palio / cuin matella ia wi,
hellellä maan päällä / ninquin Yli coira. Cuin hän tah- ,

°" "Ttt ij ""döift



idoisi sano l Jos sinä nijn noprell teget sinus
nun edefäni euin p)ci Ceira/ ioea matele ia wiheltele hänenllfännene tdlsä/ nijn min<itahdon eaicklanda sinulle/
luin sinänyt näget. Min hawylsin hengi on Perkele/
ellei hanhäwmnyl käske HERRA Chrestusta Ichsta
(jonga pila eaicki polwetCumartaman/lalwasa/
maaja i« maan alla) händenHeumalla. Ia että Satha,
nas taritze hänelle eaicti mailwan «vallaeunnal/ ia sano
ne micki hänen omans olewan/ ia taita andetneklnellä
hän tahlo / seneansahän ofttla/ellä hän on walhenlfä.

V«,t. l «V Silläraiwas la maa/iacalcN mitil fijnä on/näs<
»at Hjkrran Ninquin wijdlnes Mostxen kiriasa säijo.
)aDawid sano:Maa on Verrania mitäsenpääb
lck on/maanpijsi/ia mitä sen päällä asupi.Multa ch
hänellä ole mwta anneltu cmn hllwetti/ lusa hänenM
oleman ijaneaickifesia.

111. 111. On HErran Chrisiuxen wasiauxeff.V' sanoi hänelle.- Menepois
Smhan/Mä Nlioltettuon:SinunHErras

p<tä sinuncumareaman/ lahän-
däainoapalweleman

Kasck meidän HEtta Chrisiue Colmanen kerran
aja sen pahan hengen takaperin Jumalan fananeansaf
jonga hän olla sijlä wildenneste Mofexen kirjasia / ensa

Ne»,. näin seifo:Estnun VErms lumalaspirä sinun cw
marcaman ia händck ainoa palweleman. Eij
HErra Chrisins »oinul enämbi kärsiä händä/muttokäjke hänen pois mennä sanoden.Mene poisSalhen/
luin häntahdoisi sano: Sinä häwytsin hengimitäM

minua
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minua öusal/pidälsko minun zwun ldlzäemaayaulan,
geman »a sinua eumartaman/ia sinulda ;olatm aNeman.
Eijseikänänspidälapatluman / sille minulle laicl» o«
wat annetut minun taiwalijlloa jsäldän jckci taiwas
lllä maafa. Ia sentahdm mene pois sinä paha ia saa-
fiainen htng'/ eij sinulle Mltckän minusa ole»

IV. Sijlä lopusta/ «ikä loppu tällä kiusau)lllla lv.

Silloin ylsn annoi hänen pertele/ ia """"""

catzo Lngelit edefkäwtt ia palweltt händä.
Tämen lopun p. MatltzXUb Cahtalaisesta ede/

spanc.
1. Että Perkele en hänen ylsn andannt / l»

las kirjoilla lämänlopun näillä sanoilla: Ia sijttäcuin vi/cessi»
pereeleslipäättHnpc caicNkiusauxet/ menihän """"""

hetket pofes häne tpksnsä.Sille eofea hän ymärsi el-
lei hän.pahan juonensia cawaluxes «ansa taitanut mitä,
lan mattan saatta/eikäChrisiufia hänen siusauMS eansa
ylitze woilla/ «aicka hän caicki hänen woimans ia wä,
lens sijhen pani / nijn hän tzäpian CaNsa poismeni ia
ylsn annoi hänen / mullahelktje! sijhen asti cuin hän jäl-
lens olisi tilan saanut Händel kiusata / Multa HERra
shrislus oli wakewämbi ia ylittze woittti hänen.

2. EttäEngelitedesaftultiapalwelilhändäCos, Z,
ea HErra Christus Colme kerta sen pahan hengen oli äc«/m
lacaperiu ajanut/ ia hänen yKtze »oiltanut / nijn
hän hapiän tansa poismeni hänen tyköänsä. Nijn HEr«
ran Engllit astuit edäs fwren ilon ia riemun esnsa ia
palwellt hänoä/ lunfi. ia lunrmstil hänen heidän luojans

Ttt »f i,



ja HErrans edestä palwelil handä/nlznaum hudänHcnrans ia lekäwät hänen tahtone.
Gpcturet Aolmanesia isap-

palefia.
/ täM/eltä struma hengi pcr,

monella muoto kiusapi läsä mailmasa/
««mten,,,. mjtä Jumalisia inhimisiä. Ia losla höneij

bem». taida heila ylltze woilla/neljän eli turhan
»?5. la/ Hijn hän osotta heille tämän Mailman lawarat ia

rickaudet lullat ia hopiat / ia lupa nä heille joshe tahlo/
wal luopua pois Jumalasta/hänen ttchens maahanlan-
geta ia händä Cumarla. Nijnqnin meille on senpälle E<><
mercki läsä Euangeliumisa/tuinga hlln on tiusanul mei,
dän HERra Christusta/ofoltanut hänelle tsman mail,
man waldaeunnal ia heidän lunniansa / ianetaiclihä/
nelle tarinul/ jos tM tahdoisi maahanlangtla ia eumar,
ta händä. Ia nijnquin hän on sen lauttakiusannut HEn
ra Christusta/ nijn hän mös hänen Seuramnnans jä,!
fenitä kiusapi, Cofta meidän Esiwanhembam Adam<«
Ewa oli luodut/ Jumalan oman euwan jälkcn/nijn
hsn cohla kiusaisi heitti / lupaisi heille että heidän piti m,
lcman nijn wijsaxicmn Jumala on /jos he söisit tpijsau,
dm puusta/ia saatti heitä ia caiki heidän jälkinlulcwaislNS
ijanlaickisen eadotuxen. Costa Jumalakästi SaulCu/

».-5-m, l /.'mngaft/cttä hänen piti lpsmän caicki Amalechitit/ riuorct
ia wantzat euoliaxi/ ia eij kfläkänsclasiamän/nijnhlln

händä ahneuden lautta/ yllpl«i händä tekemän
Jumalan kckffyn »asian/ nijn että lM otti Cunirgou



! fangifj / »a m lihomat elaimäl saalijxi / ia sm lautta mi/
staist hänen Cuningan wirlansia Jumalanystewyden.

Salhanas mss kiusaisi Gehasi / Elisan Pro< -.»«A/,
phelan palVeliala/niM että hän juoMaeman jälken otti
häneltä hopia ia mateita sala/ilman Prophelan titläma-
tä ia ne kätkl / ja senlähden rangastin spilali taudin
eansa. Samalamuotohän mse tiusaist Ananian ia h«l-Mo»-. /.

nen waim.onsSaMan/ia yllytti heilä /että he salaisit
heidän maans hinnasta/ cuin he olil myynet. Ia ludas
Iseariotin hän mss ahneudi» eaulla / wielteli pettämän
meidän HERra Christusia/ ia händä myymen eolmen-
kymmenen hopia penningin edestä: Paawin/ynnä hänen
joueonsa eansa / onhänmss ahneuden eautta wielellyt
ia wetänyt pojs Jumalan puhtasia ia selkiästä sanasia/ ia
siitä oikiasia Euangeliumiy opista. Ia wielä nytkiusapi
monda sen lautta/ osotta heille tämän mailman la»a/
lal / eullat ia hopiat / ia lupa heille ne / sen ehdon eansa/
jos he tachtowal ylonanda sen oikian Euangeliumin o,
pin / ia olta paawin/Salramenterarein/la muitta wää>
liaoppla «rasian.

1 1. Opime / ettei meillä ole parembata wälieap, 2.
palella ia asetta /jolla me taidamme pahan hengen Per, n««a«»--
telen talapefinaja iaylitzewoitla/«uin on Jumalanpy«-
hä sana/ Sllla sen cansa / on meidän HErra Chrisius/
hänen eolme kerta laeaperin ajanut ia yliA Voittanut/
sanoden: Mene pois Sachan/ Sillekisioitcltu
bi. Ia P. pawali Ephcferin tpgs ylesiukene hengeiiset
aset / joilla Meidän sotimanpitä sitä paha hcnge vei.
eusahän sano:Plennepukecarcaicki Jumalan
«uniscat / että te puisitta waftanseiso nistckca,

«valita
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walica pertilen päälle carcanusi/ sillä eipä meil,
He sotaole llha la werta wastan / mutta päärub,
tinata la walta »vastan/ se on / Mailman Herros
wastan/ jotca tämän mailman pimepdesäwa,
eldawat/ nijcck pahoi hengi wastan talwahan al,
la. Sentähden cxgsn otcacat caickl Jumalanhamiscac / sinpälle / että te mahdaisitta wastan,
seiso sinä pahana pälwänä / ia calcN cappalet
hpwin toimitta la seisowaisetolla. Nyn seisocat
nyt ymbäri wystetyt cupeista totuden cansa / la
puececut wanhursiauden rinda raudalla / la
kengitetyt jalgat rauhan euangeliumin cansa/
jollate walmlc olisitta. lvntta ealcken yllcze ty,
hsnottacatusconkilpi/jolla te wolfltta sammut,
ta caicki sen rymän tuliset nuolet. Ia ottacat
terwepden rauta lacki teidän pällän / iahcn,
gen miecra/ loca on Jumalansana/caickis ru/
couxis iaanomisis alatlrncoelle» hengesä. Nämä
owal ne hengeliset aset loilla meidän pila sotiman paha
hcnge wastan / nimittäin / Jumalan sanan / «leon,a m,
eouxen cansa. Ia sn meille se suunrl lohdUluxeM ellä
waltka paha hengi perkele on yxi wäkewä ia Voimallinen
hengi/euitengin taidamme me hänen hengelisllle
lltzewoita/ eojea «e ne pällemme pMmme/ia nijnen ean,
sa händä wastanseisomme.

3.111. Öpime/ että Jumalacaickiwaldias on hänen
ia armoisians asettanut hänen P.Enge/

s«""?»e warjelewat/ sitä
p"ba hiNge perkllilä wastan/ltlti hän taida heitä »ahin,
gsita/Nijnqum pjalmisa seiso; ViLUran lEngeltt

j ymbärl



ptjstttäwär/nlltä jotcahändäpelkäwäc
Ia Epistolasa Hlbrerin tygö ft/so P.El»gellista.E;kä '.

cyc nijoen tähden / jotca auH-i?LN pär»men pics-
«öe lkngelit

owac melden tykönäni joca aica ia hetki meistä
walin ottarvat> waeltarpacmeidän cansäm
flsa paicoisa/säplyäc sisälle ia ulgos meidän can-
stmme/ cat;owatcnin (unnialisesta me waelz
lamme nijnän pahain keskellä/ tpstHtehdesclm he
autawat meitä/lewäcesemhe suojelewatmeitä.
Ve iloitzewatnijnän iloistencansa/ ia kälsiwät
nljnencansä jotca waiwatan. Efimärki sen päällä
on meillä täsä Euangeliumis. Silläeofea se paha hengi
Perkele kiusasi meidän HElraChrisiusta / ia hänlu,
malan sanalla takaperin ajetlin/ nijn Engelit edestäwil/
ia palwelll händä. Ia / Estmeises Mosexen kirlae seiso ,g.

luinga Jumalan pyhät Engelit/ johdaililsen P.Miehen
iolhin ulgos Sodamasiaia Gomorrasta/ ettei hänen
pilllnyl huckuman ynnä heidän eansans. Nijn msoCu,
ningankiriasa seiso: Cuinga HERran Engelit »arjelil
Elizlus prophelan/lostaSyrian Cuningas lähetti
lawäkens händä kijni ottaman. Samallamuolo mss
owatHErran Engelit auttanet Hiffias
sodei hänen puolesiano Assyrian solawäte wasiau / ia vh/
lmä yönä lsy cuoliaxi heistä cahdexan kymmendä ia wij-
s» lllhala micstä. släin Jumala wiellänyt hänen P.
Engckns Anoa caickia nijtä jotcahändä pelkäwät/ia hä«
nenkästyisäns tvaeltawal/suojellaiawariella. lalä/
«näön meillä täsä surktaselämäs/et^

Vuu tä
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tänep.Engklitowal Miidäntpksnclm/ ia
jelewatcaickmaisis ia wahingosa. laluleitze
cukin hänen käytla / ellei he jongun saasta,-
suden eansa ne P.EnDlillyksnst poifcareolaisi. SillHLasiin fano:Ottä cknqmn saagu kimalaiset ia pg.

ha haju mettisec pozsaja/ nijn mss Gyndl /
ne pyhckc zengelit meidHn ryköm

poiscarcotta..
.

Uimit-
ta P.Mattheus 15. Lugus.

ZMMA lesus sieldäPoiste«
ia tuliTzmn jaGtdomn/sren. A« catzopxiLa

waimo / Joca mjM
mqan ärjficl oli tullue/huutihä°!

, ___ _______—.—,_^____.



IMUMNS/sanoden: GOE'Rra Zawt-
hjn / armada minunWällM/Mi-
nun tyttären Sumuisesta rijwatan Per-
keleldä.Mutta eij hän händä wasia-
nut.WjnSänen Opetustapsens edefkäwit/
!ia mcoelit händä/ sanoden: Erotta händä
stwstas/sillä hän huuta meidän jälkin.Vijn
han Sn olemina lähetetty/
man nijnen cadottttuin Lammasten tpZ3
Israelin huonesta.Wutta hen tuli/ia rucoe-

minua.
! Mjnhän wastaten sanoi: eij ole se soweljas/
'otta lasten leipä ia heittä penicoille. Vijn
hän wasiasi.Totta cui-
ttnzmpenicatnijstä muruista/ jotca heiden
SErrainspspdeldäputowat. Silloin le-
suiwastaten/sanoihänelle: Owaimosuuri
ombi sinun wscos/olcon sinulle sinä
tahdot. Ia hänen Tpttärens tuljterwexi/
samalla hetkelle.
MWÄmä kwangellum on tzxl merkeli-

Ntn Hisioria yhdlfiä Cananeanwaimosta""'""'
ia hänen Zyllärefiäns/ jvlaPerkllcldä wai-
waltin: Cusa Mlilla edes pannan Msm

Vttllij pahan
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Pahan
siuren woimasta ia wäejlä/ ylitze sen saajlaisen Hengen.Ia seura tämä Ewangelium sangen launisia s»lä Ewan.
gellumicuinmennen Sunnuntain saarnailin: Sillä sil»!ne me saiOa luulla/ euinga se paha jaruma hengi Perklle!kiusaisi / meidän Herra Christusta. Täsä me saammaluulla/minga hän waino hänen jänasilens läsä Mait/

ellei hau keläkckn säästä/eikä itze Herra Ehti,
siusta eikä hänen seuracunlans. Ia on meille läsä Ewan»
geliumisa yrj erinomainen esimertti/phdeflä oikiasia usto,'
sia:Sillä waicka meidän HErra Christusensifiä eowin
wastaist tätä Cananean waimo/ia sen tansa loettcli hän,'
dä ia hänen ustoonsa/ nijn hän cuitengin/eij
«elemasia/Mutla Pysyi wahwana useosa /ia enä,
min rueoelj. Nijn että Herra Ehnstus itze ylistä hanmwscono / sanoden : O waimo suuri ombt sinunnscos/olcon sinulle mnqulnfinF tahdot.

Ia stntahdm on mss tämä Sunnuntai lutzUM,

luin me tänäpäiwanä/Messun rueles weisam/ia on otti»'lu sijlä 2 B.Pjalmista/eusa nein
lclacianum cuarum va «i« r, Si on: Ver/
raajattele sinun taupiudes päällä / ia sinun bf-
wyoes päällä/ joca ombi ollut mailmanalgusta.!
loinen sanain eansa Jumalan seurawndarueoele/lltäJumala hä.ida warillis, Perkelestä / ia
wiha michistäns/jolla handä »ihawal ia wainoWal.

Ia yhten sopi sen loisen tasiyn,cansa msa Jumalakaste / että meiden pila händä i
leman

524
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>a au)c?m huutaman / laickisa lustisa ia hel/

'

Ia sen loisen iatolmannen useon Cappalen cansa
lusa seiso HERRAN Christuxen personasia ia wir-
g^sta»

Nijn mos sen Seiyemännen Rucou)cen eansa/
Ilä meiden rmouxes eufa me rueoelem /että meidän tai,
«ai nen / lahdois, Päästä meitä Pahasta. ..""

TämäEuangelMm Haetan Cahlen Osan. '^.
I. On tästä Cananean waimofia/ia hänen rutoux,

estäne.
11. HCrran Chrisiu)len wastau)lesia.

Bnsimämm Gsa.
patto luin tähän ensimäisenOsan^""'5I U tule kirioilla P. MalthXuo sen eolmen asian Ha,

rantansa. «e«^.

1. On sij<ä Paitasta/cusa tämä Hisioria on ta,
. i.

paltnnuc. c/""-
Ia lesus sieldäpoiskäwl / ia tuli

tln ia Swonln Maan ären. '«„. 7.
P. Mareus klrioilla että hen meni yhden Huone,

sen sisälle / ia eij tahtonut että jongun pillsen lietämen ia
eij euitengan tallanne olla sala. P. Matttzcus läsä sano/
eltäseon tapattuiiut Tyrin ia Sidonin maanärissä
Sillä eosca HErra Chrisius / ninquin P. Malth«ue

! Vaha ennen näitä sanaia kirioitta / oli Genezarelhin
! maalla ia teki monda sairasta ltsweri / mlitPharlseuM
iakirianopenet hänen tygös/ ia eampaelit hänen lansans
'

Vuu <ij inhimi/
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lnhimisten sädyisiä / mutia htN wasiaisi heila Esman
. Prophttan kirioituxesia/ Sanoden:Esaias on oikein'
ennustanut / että tämä cansa lähestp minua
cansa / ia cunnioitta minua heiden Huultens
sa/ mutta Veiven sydämens on caucana minu,i
sta:l»curhan/ he minua Palwelewat/opeta,
den lnhimisten savyick. Ia tämän puhen jälkin lesus
Mä Poiokäwi / ia tuli Tyrin ia Sydonin Maan ä-
rin: Sillä sijnäcusalumalan sana eij sydämestä wastan
oteta / stjtä Jumala otla hänen sanans pois/ ia Viepi'
sen toisen. Paitaan tusa se hywällä mielellä wasian!
oletan.

Tprus / oli pxi pää caupungi Phenicias/ wijst
colmalta kymmendä Peniculma lerosolimasta. P,o,
phetatsencutzuwat/Zoar/seon/earieli callio. SentHi!
dm etttäse caupungi on ollut yhden carinPäallä meren si-
sällä, jonga wesi ymbäri käwi. Tämän Caupungi» aft,!
waisel olit sangenrickat/ia owal Pitänet itzens eoriasii!
ninquin swret HERrat / ia owalylös rakmdanet
da muutaCaupungita. Ia monclda Haratda onsthen!
Hachdellalultu/ Europasta/ Africasta iaAjlasiacau/
pan cansa. Mutta wijmcin on Hawitctty heiden
dcnsia EpäjumalanPalweluren tähden carikerta.
sisiä Cuningalda Nebucadnesarilda ia toisen Kerran
Alexander magnuxelda.

Sidon/oli m<söricas caupungi/yhdexän loisia/
kymmendä peniculma leroMmasta / ia oli wijs, Peni/,

. culma Tprin ia Spdomnwäiillä. Tämän Caupun^
gin.on Ochuscuningas Persms ylenpaltisencoerudens
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MdeuhHwttlclnpl. MuttaDKsius on senjellenoplos,

, rakendanut. „

11. Asian hara on tästä Cananean wcZlmon II.

Za catzo y.ri Kananean waimo /

nljstä Maanärlstä 01l tullut. !l,«)««««.
P. Marcus kinoilta / että se on ollutyn'

waimo /se on yxi Palana Spropheniciast: Sillä Cana 7.

,n ollutSyrophenicanraiasayn Peniculma
sta. Ia Jerusalemista on schen ollut caxitymmendä ia
lahdyan Peniculma.

Ia LpipliHniuzKiriolta / että tämä waimo on
ollut Sareptasta / eusa se -leffi on asunut / iocaElian
prophltan tallilla ajalla on ruokinul.

mos tästä »aimosta/ ia
ftnö: että hän on ollut sen Marian Magdalenan eiti/
iosia lesus seitzemen Perkelettä on ulgös ajanut. Ia tä-
mä Cana/«ij ole ollut se Canä ioca oli Galil«asa/ cu-
saHerraChrisius/muuttiwedenwijna)>i/ ia eutzUlan
«vähä Multa se surembi Cana Syropheni,
cen rä>asa<Täsiä Canasta on lämä/waimo ollut / ioea
Herran ChnstuMtpgs tuli/Tyrin ia Sidonin maan
änjn.

lit. On tämän Cananean waimon rucoWfia 111.
lninga hän onrucoellu/ lussa meille on Colme cappalela.^nt^llo

t. On Estpuhe/O HCRW Dawidinpoica.'^""-
P> MarcusKinoilta että hän on langenul lesuren ial,!
lain juuren ia rucoellut/ että hän wlgas aiais,
Pnen Tytterestäns/ ia on no'yrptlänyl itzene/slkähä,
ncn ruumins eltä hänen sydämenscansa: Silla nämä

sanat:
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sanat: OY E R 3iA /ozdtlawat/ ettei
huulista ia suusta ulgostäy / ninquin ne ulcocullatul leK,
wät.Multa Sydämen Polnasta/se on/caikesia spdäme-!
ftaiueocllut/ Sanoden: Ah VKRRA
Poica/ia tunnusta sencansa/että hän on/se tolinm Mes,

ia Dawidin siemen/ioea Dawidin sugusta onsyndy»'
npt» sano Davickg ipsum
nomin2t, czui» c pottcriz vaviäiz on-
un6um lclebat leeunäum carnern.». Seon/Vän
eutzuiChristuxen Dawidin pojaxi/siltä häntlefiettä lvessiaxen pitiDawidin jällen tulewalsista
sxndymän lihan puolesta. Ia jonga tähden
lottomus ylisiä täläwalmoSanoden/ Viäemnlie-
ris lapientlam, non 0121 , non invocgt
)on3nnem.non acceszic?ccrum, leä d!ullttun^>.!
Se on / Catzo tämä waimon wijsautla s eij hänrucoelelacobust / eij hen auxenshuuda Johan,
nest/eil hän mennyt petarin tygö / nwcra (hri/
stuxen^gs.

><<2. On ia anomisen muoto.
Armada mmun PMlläni.3?' Eij tämä waimo luota/eikä usealla itzms Päällä/Multa Herran Chrisiuxen armon päällä / iarueoch

häncldä armo.Cuin hän tahdolsi sano: Herra eij ole mis!
nulla ychtahcn hywä tystä/ songa Päällä minä laidan
luolia / sillä minä olen yli köyhä patana. Mutta ai,
noasta sinun armosPäällä /Minä wyhä onneloin wai°
mo luolan ia tulen sinun tygös / ia rucoelln armo si«
nulda/ieea ett ole K Man Hyliannyt. Waan olel lsi, >
tiin Päälle armahtanut ia ealckia auttanut/ jottasmun!

päälles



paälles owat ujealtantt / armada mss minun pääuen,/
ia cuule minun rueoufcni. Tämä nyt näky olewan ihme-
linen asia/ eltä tämäyxiPaeanan waimo on tullut Her,
rau Chrisiuxen tvgs ia tzandä rueoellut.

Hämän useon on hän tosin saanut/ sijtä Hywästä,
sanomasta / luin hän oli euuliu hänestä/ Etlahan oli
Perkelet ulgos ajanut/ GpilalistlPuhdisianut/Sokiain
silmät la tuurein corwat awannue. Ia sijlä hän sai stn
«llaisen usealluxen hänen lpgsns.

?. On sijtä syystä mingetähden hm on rucoellular-
mo HErralda Chrisiurelda.

Minun tyttsrem Hirmuisesta waiwatan
Pettelelds.

Tämä tosin on ollut vMrkia iafturlhp/joea
Hmdä on/,äin co»jn ahdistanut ia waatinut apua esi,
män ia rueoeleman: Sillämikä taita olla juurembiristi/
tusca ia wai»a /mm se/ eosea yxiköyhä inhiminen / jon'/
ga Jumala on luonut algusta oman euwans Mn/mai,
walan iarijwalan Pttkeleldä ystäia päiwä/ ia on lch«
nyt asuma sian hänesä. Ia taita itze tukin ajalella/lmn-
ga/uuri murhe ia sydämen kipu/ on tällä «aimollaollut/
loftahännäki hänen Tpltäteno surckian menon / euinga
Paha HengiMen lyltärmsjolapäiwä rjjwaisi. Sem
lähden on lämä köyhä surulinen waimo Huutanut ia
sanonut:Minl» tyttFren Hirmulisefta rtjwata per,
keleldä-Cuin hän tahdoisi sanolAh Herra minun surun
iamurhm on nijn suuri /etten minä taida nijn suuni ean>
sa ulgos puhua. Sillä stPaha Hengi perkele on njwa-
nut minun tyttäreni / ia hirmuisesta händä waiwa/ia
laicki hänen jäsenens silmät / eorwat/ suun /kittenia

3< !
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muut jaseml nijn turmele / ltla jydänmahläMattUls,
ca sen näke.Sentähden O HErra armada minun pääl-
leni/ aula minun kophä tytärtäni ia aija seruma
gi hänestä ulgos / sinun swren woimas ia wäes lautta.

GpetuxetEnsimmsestä Osasia.
„

"' tästä enstmäisestäKappaletta,
t«7' Jumalarangaise nijla jotta hänen sa-

" """s Ylen catzowat sen Hengelisen näljän can,
fa / «ljn että hän olta Heiltä pois hänen pyhän sanane/

l«<,«. iaKijtoxen cansa wasianotelan / Amos pro/
>w<"«. phetan lyksnä sijtä asiasta Jumala itze näin sano:<satso minä tahoon lähettä näljän macundaan/EH nälkä Leiwänjälken / eikä janowedeniMn.Mutta Jumalan sanan jälken: Nijn että heidän

pitäjuoxeman pmbäsins sinnä ia tcknnäphdestä
merestä toisin / Pohjaisista nijn itään ia etzimsnJumalansana/ ,'a eij cuitengan pidä löytämän.

?«".'. laSalamonsano: Heiden pitckwarhain minua,
etsimän/ia eij löytämän. Sentähden että he«vihaisit oppia / ia eij tahtonet luota NjkZiran
päällä. SenpääLe on meille esinierckitäsä/ etlä costapharistuxet ia Kirianoppenttylsn catzoit Herran Chri,
siuxen ia hänen sanans/eikä tahtonet sitä wasian otla/nijn hän läxi steidä pois Heiden tykönsä in meni Sysin ia

' Sidonin Man arin / ia Mä sarnaisi ia teki lunnM
""> L- lähtiä, hän mss teki Gadarenein cansa / että co/

sta hän luli heiden maacundaans / ia eij tahtonet hand<i»asian olla: Mutta käskit hänen mennä pois/ heidän
maa/
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maalunnastans/ ia suurcmban pidit heiden Sila lau,
mans euin hänen / nijn hau läxi sieldä pois. Samalla,
muoto mös Apostolit owaltthnel/ lltä eol<a Juuttaan
lansa / eij tahtonet Heidän oppians »asian olla / nijn he
M pois heidän tyköänsä. Ia menit Palanailtenlygs
saarnaman Eu.angeliumi, Ninquin p. pawalisano:
Teille ensistä piti ftamattaman 5
mutta että te sen Hpliäccäpois lykscknne / ia pl,
detteteiden ijancaickisen elämän t
lat)o nijn me tahdom meitäm pacanoit-
ten tygs/Sillä on meidennijn kestenpt.
Ia me lueme mss Apostolille» legoisa / ikttä ,F.

Paulus ia Barnadas pmmärsiteecä juntatwai,
nosit heitä iaajoit heitä ulgos heidän maacunna,
stans: Nijn he pudistit mullan heiden lahoistan-sa heiden päälläns/ia tulit Iconiumin.

Nijn Jumalawielä nyt teke/että cosea hänen sa,
nans eij oleta wasian/ nijn hän läheltä sen loiseen maa,
mdan/ lusa se Ilon cansa wastan oletan:Ia lählllä
nijlle tijtlämsltsmille wäkewät »illilyxet/että Heiden
pilä walhet uscoman: Senpäälle että ne laitti pitä duo/
millaman jotta eij M totuutta ustoneet/Mutta owal 2.

Halaineet wärpttä Ninquin P. Pawali sano : Tule
Mlidän sentähden cuulla Jumalan sana/ sitä rakasta ia
wastan otta / ftnpääle ellei Jumalasilä meildä pois pl/ 2z
tms meidcn kijltämättömyden tähden,

11. Hpemä/ että wanhemilla eij taida ollasuurewsbala surua eli murhetta / eikäsuurembala sydämänki,""""
M/cuin on heidän lapfistans / cpfta nijnen päälle
jawaiwa ProphetanSsaHan tpksnä sei, ""

-
>. ,> -- - >, ,>, >,,

.

-' > >„.,,^



532 11. SVNNVNTÄIso: Taicaco jocuwalmo unhotta hänenpoicäns/
nijn ettei hän armada hänen codunsa poica. Hä)
man päälle on meillä monda Esimerckia sekä pyhäsz
Ramalusa mailmaisisa Hisioriaisa/eofca Patriarchan >
'pojat myit Josephin heidän weliensä Pojee ia sanoitHeidän Isällens /että metzän Pedot olit hänen ylsssys,

<3e». ?/. «et / Nijn laeob ilki ia pargui sanoden: Pxi paha
leläw on plss spsnpr hänen/sa xxiPeto on rewäisinxc ricki Josephin. Ia caicti hänen lapsens tulit ha,
nm tygsno lohduttaman handä/ waan eij hän tahtonut
anda itzcnsalohdulla:Multa selväisi waattens/iamur/
helti/suurk hettt ia itki hendä.laDawideofta hän mu»

zli että Adsolon hänen voitane oli tapettu/ murhttli han!
.

- ,,«ngen ia itki sanoden: ÄAnun poican Absolon/2l?/!
solon minu poica jumalatekis että minä caidaisin
cuolla sinun edestäs. loea euitengin hänellä »xi vaha

oli jolanosti sodan hände wafian
ia ajoi hänen ulgos Rijkistä. mös se wanhä To,
bias ia hänen waimons Aanna / eosca heiden Poieans

, ?«b.,«. ft nuori Tobias oli cauwan heiden lvköns Pojee mm
hellit he sangen/ia Hanna ilki sanoden: Ah minun poi-
cani / ah minun poicani/ cuinga me olem anoa,
netfinnn mennä/ meiden ainoan ilom ia lohdu,
tuxem meidän «vanhalla ijällckm. Samallamuolo
on meillä Estmercki läsä Ewangeliumisa / euinga tämä
Cananean waimo on suuresti murhminut hänen Ty^

lvinun
Tyttären suuresti waiwatan perkeleldä.Samal,

j lamuoto Kirioitla UcroöotuH_yh»m Historian yhde/

j. ! tä



s
tzcin oli ouut kuningas cuus, euucaulta / n>jn

l Persian Cuningae <lambpses otti hänen FanM/ ia
losla hm oli Fangiuresa/ianäki hänen tvltarens «uinen
oriain seasa pahoisa waalllisa weltaländawän / ia
muul fangil caick, itkit eli hän aneli ia tatzoi alas: ia lofta

> hän näki taas häne poicans yssä muinen cansa wietäwäu
ulgos mefiatta/oli hälMMMulla cosca yri hänen ysiä»
wänstalullttin ulg°l3mefiatta/rupeisi hän itkemän.Co,
sca CanMMn näki fästi hän kysyä hänellä / cuinga se

, tuli /että hän nyt itki/ia eij ennen lMgns itkenyt. Nijn
lM wastaisi ia sanoi. Oomettica mala majoia lunr)

on/coto tuscat ia wairvat owat
"rematcuin taira ntsrF itke. Ia scnecHlano /

!OmX leves Seon/ l
wähäc Mtlrher puhuwat/ muttasuuret watjowatz.

I 11. Dpeme/etlä »aicka risti ia lusta on Inhinn- /3»sen luondo wastan ia eowa kärsiä. Nijn cuitengin eij ole b-
se ilman hedelmätä / Sillä se ylssherältä Inhimisen
Jumalan Pelgon ia rueouxcn Jumalanlygs. hinguin
Esaias sano: VKRRA cosca murhe ia tusca on
nljn sinua et)itän ia cosca sinä curitat ntjn
huocawat. Ia Osean lyksnä seiso: (osca Heiden o/-.- s.
pahoinkäppi / nisn minua eezirtämän picä/Ia
Heiden pitäftnoman/kaxräme TDibßran tpgö/
Hänon meicck Hawoittannr/hän mös meitä ttl«
weri tekepi. sämän Päällä on meillä Esimerkitä,
säCananean »aimoja / euinga hpwä ta Hysdylinen ri>
sii ia lulea on hänellä ollull Sillä se wadeij hendä ch'MM
HErra Chrisiusta ia Hänellä apua anoman ia on ollut
nijn Hedelmälinen / «ttä setä h-nen lpltärene tuli ttr/

Xxx iij wexii



weMtähänen uscons tuli wahlrlstelttxi/ latuli HE^
k/^l.«'?. ran Christuxen oikian tundoon. Ia Darvid Cunnigao

itze tunnusta sanoden: Vlkrra se on minulle Hxrvaxiettä sinä minua olet curittanut. Sentahden e,jpi,
o<i mcidrn ristiä ia wastoin käymistä nijn suuresti Pelkä,
män/eikäPahaxi Paneman/Mutta ottaman Hvwäli/?M.^»e. j<, Kijltamän Jumalala sen edestä sanoden ynnä lawi-
din cansa: Minä tahdon otta tämän terwelisencalkin /ia Jumalannime anxeni TDuuta etc. Sillä

5,?. 3. Ninquin Gxrachsano: Jumalarangaise nistä joita
hänracasta / jaon hpwä suosio niinen lpgö / nm,

,.
qmnlMepojan tygs. Ia stjnä Epistolasa Ve,

«ebr. «2. bsesinlygs selso:Ios cecuntosta kärsittä/nijnlu,
mala taritze hänens teiden tygsn/ nlnquinLa,

f<z«b.'. stens tygs.Nijn möo p.lacobus sano: Autuas onse jocakärsi kiusauxe: »illä costa hän on kiusattu/picähänen saaman elämen crunun jonga lumg^
laon luwannutnPle/ jotcahendäracastawat:IV. Hpentt/tttelmeillä ole parambata ia suurem,

4» bata lurwa hädän ia lustan aitana/luin Paeta luma,
N omn,öm l<m tpgs nöyrän rutvuxen lansa, ia hencldä apua ano-

" l?myt lttä mciden pitä händärutoellman / Ninqnin
Pftlmisa seiso: Anxi Vuuda tuscan ia Vädänai/

6«m. cana/ia minä tahdon autta sinua. Ia Dawid sa<
?/<,/. -«. no: lvinäanxi luudin TDERra tujcasani /Ial^l." i- hän autti ia lohdutti minua. Näin tämä Cana,

neanrvaimo onHanen tuscasans Paennut HERRanChrisiuM lygs/ hendä rucoeli iaHäneldä apua anoi sa<nodcn:D HERra Dawldin Poica armada
MINUN

534 li. SVNNVNTAI
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INMUN PHHlleni.la cosea merucoelcmme / nijn pitä
Mtidm oikiasa ustosa rueoeleman: Sillä ilman uscola
taida Jumpalle mitän kelwata. Ia P. Johannes 1.i0ö./

! sano l loca eis usto hän teke Jumalan walhette/'
liaxi. s?ijn mss p. lacobus sano: zLttä meiden 3". >.

! pitä rucoeleman ustosa ia eij epäilemän / Sillä
soca epäile hän on nlnquin nieren aldo / ioca tuu,

! lelyaVäälicetän ia lijcutetan.Sencallainen
minen älkän ajaleko että han saapi jotakin lumalalda.

pitä meidän mss sydämesi lumalata
sucoeleman / ninquin tämä Cananean waimo on tch-

' nyt. Sillä se rucous cuin suusta waiwoin ulgos käypi/ia
sydämesiä/elj ole Jumalalle ololinen eikä kelwolinen.

! Ninquin hän sano ssaian Prophttan lnksnä: Tämä e/5, ö/.
canft lähesty minua huulilla mutta ADeiden syvä»
mens oncaucana minusta.

Osa.
Wmäinen Osa oli tämän Kananean

rucouxesta/HERran Chnsiuxln lygs.
HänenSyltärens edestä/ Tämä loinen on

wasiau)r<stacuui hsn on saanut/ eusa HEna
hmdä enfistä cowin wastais, iacoettelisencansa
ustoansa colmekerta. Ia on meille täsä loises Ofte neliä
lavpalelta. cMli»e»^.

I. Hnsijlä enstmäisestä tiusauxesta iolla HERra ~

Christus on coetellul tätä waimo: nmatio,
Mutta eij hän sanacan hendä wasta-

Tä,



ken wasiannut hendä / ia on tämä ollul yziraseae ia C°<
llaakiusaus tätä ksphä waimo lohden.la tahto
ra Chrisius sen cansa osolta/ ettti hän ollut mahdolincn
yhtäken wastausia Heneldä saaman. Sillä hän teestcli
hänens ninquin «j hän olisi nähnyt eli tuullut hendä / <a
olisi ollul suuresta wihainenhänen Pälens t Nijnemi
tolo,vdesa Hestamentisä cusalan seiso/että hän nijn
ti waij on ollut nisnen ldesäiotta hendä owat rueoellul/sillä hän on taickia suloisesta puhuttllut/cohta»astan,
n«t ia Manut heitä. lasiläsuurembl kiusaus sn lelmä
ollut Mä köyhälle waimolle / että hän oli sen luullut
euinga suloisesta ia yfiäwelisestä hän oli muita Puhutck!
lul ia wasiannul/Ia on walmis ollut laickia auttaman/
jotta hänen logsns tulit ia Heneldä apua anoit Ia
hendä elj hän wasiannut yhtskensana / joeacuilengin
caicken hämn lurwans ia Pani hänen Pääl»
lens/ia sillä loiwplla tuli häney lpgsns / että hänen Pi-
ti armaltaman hänen Päältens/ tuuleman hDm My,,
fens ia auttaman händä / hinguin hän muita ol! ennen
luullut ia aulanut. Ia olisi tämä tpaimo lohta epäellyl
ia lacannut rucoelemasta ia Palainnul colians/jollei hä-
nen ustons olisi sitä suurembi ia wahwembi ollut.

11, 11. Kiusaus /iolla HErra Ctzristus on loettllul h<l,
re«i<,tio. nen ustoansa / eusa meilletahtalalsll asiat edes pannan,

i. i. Hn epetuslasteU mcoufesta tämän »aimon
I»terce/ia edestä»My Opetuslapsetedeskäwit/ta rucoe,
""' lit hettdä ftnoden/Erotta händä sinuftas/ sil-

lä hän yuuta meiden lälten.
j Costa
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Costa Hpetufiapset luulit ia näit etlci Chli,

siuötätä »aimo ytztäkän sana wastannut/ihmettelit he
sitä suuresta/ ia rucoelit / e«ä hän pili andaman Hänelle
jongun wasiauxen ia erittämän pois hänestäns.

lanäkpolewan/ että nämä olit su,
loislmmat iaarmolisemat hand» »asian/ luin HERra
Chsisius oli/ia tahdoit ninquin langeta hänen wirlaans/
euinHErraChnsius eij olisi itzl lielänpl mitä hänen pi,
li llkemän/ilman Heitä.

li. OnsijtäwastauxefiajonsaHErraEhristus 2.
andoi hänelle: i^eF«n/s

Mn hsn wastaten sanoi /Cn ole minä "

lähetetty / muttanijnen codotettmn lamma-
sten tygö Uraeltn Huonefta.

Tämä oli se loinen kmsans jolla hän eoelleli tä/
Mcin »aimon usto/ ia on cowtmbi euin se ensimämen.
Sillä »aica eij hän ensijtt cohta händä wasiannul /

oli cuittngin wielä loiwo/eltähänen piti wastaMan.
Multa täftHän ninquin Peräti ulgos sulke tämän »ai/
«on / nijnen cadottttuin lammasten joulosta/ joinenläh,
den hän on lullu mailman. Nijn «lei tämä »aimo ol»
lutKelvolinen eikä madolinen händä rucoeleman. stin,
quin hän lahdoistsano: Mitä lerucoilet hänen edefiäns/
joeaonyxipacana/ ia eij ole Israelin jugufia eli Huo,

Nlsia / stllä en minä oie lullu hänen laica muinen Paca-
! nain lähden: Multa Isiaelln eansan tähden jollao»at
Israelin sugusta / nijtä minä tahdon euulla iaaulla/
mutta Paeanain eanft/eij ole minun milätän tekemisiä.

! Ia senlähden mengän mälcans lämä »aimo / eij hän mi-

. Vpy ft



ninquin sambat ilman Paimenda. Multa etts nyl
ra Chrifius läsä sano / ellei hän ole lähetelty / multanij,
nen cadotelluin lammasten lygs Israelin Huonefia/eij
meidmpidä nijn ymmärtämän/ ettäeallkiPalanalo,
walulgossulictUl / Hyliälyl iacadolelttut/ etkä han sen«tähden sitä sano. Multa hänpuhu täsä uleonaiscsia saar-
nan w,rgasta ellei hän ollul luUut senlätzdenellö hänenpi. .va.ldaman MbäriPaeanain maaeunda /ia omasaPersonasa Heiden edesänssaarnaman/waanluullancansan edesä/multa nijn euilengin/ellä eosea paeanat lulil
hänen tygsnsia apuu Häneldä anoit/ lahdoihänMheitä euulla ia autta. Sillä Jumala lahdoi/että hänensananspitiensisiä saarnattaman lullaille/ninquin hä-nen omalle CanMns sa sillä Paeanoille/ jolcamse
piti eutzullaman Jumalan sturaeundan. Ninquin möe
HERra Christussijtä/ iälken hänen ylssnoustmiscne/
lähetti hänen Apofiolins ulgos/ ymbäri caicken mailmansaarnaman Euangeliumi caickille luoduille. Ia nijn on
Jumalan sana saarnattu nijn Hywin paeanoille luin
Juuttaille/ ia owalmös tulluet sen eaulla Israelin huo,nesen: Mutta nijn että Juuttaille piti ensisiä saarnalla/man Euangeliumi ia siltä paeanoille. Ia HErra Chri,sius omasa Personasi, on luutaille sarnauul / ia Paea,
noille hänen Apofiolins lautta»

3. lii. Ia wijweinenkiusaus jolla meidän HERra
! ?e»/«,« Chrifius loelleli tämän waimon useo.

Muttahäntulilarucoett Hendä Sa-
uoden / HERra autalninua. Mn hän wa-
statm sanoi/ e,l ole se sowettasottaLasten lei<

päla
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pH ia heleä penicoMe. Nijn hänlvaftaisi/ toe-
ta HErra / Syswät cuitenginpenjcatnh.
stä mumista jotta puotowat Heiden HER-
rainspöydeldä. ,^

Täsä Euangelista eolminaisel asi«l meille elx-.

tämän kananean »aim«n tttcousMoea!
sanoi HErra aulaminua/ waica hän oli eswan »asiau,
Mennen saanut/eij hän luilengan sentaden laea
lemasia / mulla sila enämin rucoele ia huuta HErra au, "'

ta / cum hän tahdoifi sano: O HErra sinä mahdatrva-
fiala minua mjn eowin euinsinä tahdot/En minäeui,
lengan laea rulvelemasia/ engä sinusta eri ennen cuin sinä
minua autat/ Sillä sinä olet muitakin auttanut jotta
sinun tpgss owal turwanet/Nijn auta minuakin ia cuu?
leminunrucourcn minä wielä nyt toiwon apua. >^"^

On HERran Chrisiuren wasiaus sen päälle.
Eij ole sano hän/sowelias otla lasien leipä ia heittä Peni»
eoille. P. Mareus kinoilla ia ulgosluolla tämän
stauren näillä sanoilla. Anna lastentulla ensinra,'"""'
»ltuxi/Lil se ole sowelias orca lasten leipä ia hei»
täcoiran eteen.

Tämä oli yn' sangen towa wasiaus tatäksphä
»aimo lohden / Sillä HErra Chnsiusweli hänen tä,
sä yhden eoiran werran jocaeij ollut mahdolinen saamani
häneldä apua mämbi/luin coiran lasien leipä TasäHer-
ra ChrifiusleiMl eansa ymmärtä/hänen arMM ia lW
piudensa / iatcucki sekä HengMl e«äruumMtMiat:
IqMn eansa hän ymmärlä Jumala oli
ottanut hänen oman eantzxens ia lapsirens. LLitan.ean,
_. PYY »j sahan.



"" l li. SVNNVNTÄIsa chän ymmärtä Pacanat. tahto nijn palto san°.Ell ole sinä madslinen saaman minulda apua ia amo/
cnämbi euin eoirat owat madollset saaman lasien lcipä/
Sillä sinä olet pxi paeana/utgoHwielin Israelin Huo,
nesta.

<>. 3 - 111. Hn tämän waimon useosta jolla hänylitze wo,
itli laiki kiusauret / fanoden:i c3,"? " Totta HErra: SySwcktcuitengln pe-
nicat nijftä muruista ietca putowat Heiden
HCRRanspSydeldä.

Hämä Vaimo oli sangen rastan ia cowan wafiau/
ce»pe«„. saanut/ nijn että ihme on/ettei hän langenul Epse/

lyren ia io suuttunutrucoelemasia /mutta eij hän «ittn,
gan andanul itzcns yliHen woitetla / mutta Pyjyi wah,
wana rueouxesaiauseosa. lawastaHErraChrisiustasangen wijsasii ia toimelisesti. Ensistä hän anda mpslä/
ia todista että hän oli oikein sanonut/ Ia tunnusta «ui
hän ollulParembi euin esira / eikä madolmen luutlaneansan werra)li «edeltä. Sjtälikin.hänkään«>äHEß,
ran Christuxen wasiatyen / hänen hyuäxensä/ euin hän
tahdoisi sano: Se on tosi euin sinä HERRA sanot / m
taida minä sitä tieldä t Minä tunnustan sen ellen minä
ole ParamK/ euin pxi eoira/ engä taida enämblanoa
euin coiran tule / V?ini«läin / nijlä muruia euin lan/
ge heidän HErraine Pspdeldä mahan t Ia nijtH HE»^
ra ett finä taida minulda tieldäfinun oman sanas jälten.
Sillä että sinä »edet minun Coiran werraxi / nijn anna
minun se euin Cokrantult/Vi!Mittäin/p)li Pienin osasi/
nun a?«ostas ia awufias. Catzo / nä,n toiwllislsta ia

nvijsasta on tämä Cananean »aimo «vastannut/ ia laitti
lolme



colmc kiusausta phdes oikiasa ujeosa miehulijista ylitzen
VoitlauUl»IV. Tämän Cananean waimon uscon lopusta ia
Hldelmasiä / mitä se on mallan saatlannl. rM^e.

Oillom Zesus waftaten sanoi
O walmo/ suuri on sinun uscos/olcon sinull<LH"
ninquin sinä tahdot / Ia hänenTyttärens

< tuli terweri samalla hetkellä.
Häsä P.MalthlUs plstzluellell cahtalaislt He,

telmäl:
1. EttaHErra Christus ylistä hänen ustons sa«/i.

nodm: Ö waimo luuri on sinun uscos. Cum hän c-mne».
tahdoisisano:sinun uftoe on nijn suuri että sinä olet ylisen

i woiltanut caickt nekiusauxee/ joillaminä olen loelellu si,A">nun uftos/ftntähdmollon sinulle ninquin sinä '

m taida minä sinulda enä tietdö sitä cuin sinä anot,
2. Että hänen Tvttärens on tullut terwexi samal-

la hetkellä/p. MareusKirioilta/eltä cofta hsn tuli co/
!liane löysi hän Perktlen ulgoelsihtenen / iaTyttä«nsi«.
maeawan »uotesans. Näin »oimalinen on ollut hänen
«slons/eltä hän sai sen lautta mitä hän anoi.

Ia hänen Tyttärms Mli tewexi samalla
hetkellä.

Cuin Christus lahdoisi sano; bllvn sinulle nin<
<luinsinck «ahdol. Mndsn HErra Christus sanallans
Paransi hänen 3yttärens/ ia hän ufton luultasai «itä
hän tahdoi. Nijn että mottmal töft itzene lulsiftsta osot,
laVal/setä HErran Chrjfiuxen suuri »oima / ia lämän
»aimon luja ia wahwa ujey.

V yplij
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«." GpctuxettHlsesta Osasia.^
" l. humala lästlmailma,

'' hänen / cosca he luslasa ia""li"» käym.sesä händä rueoelewal ia <,«.

huutawal/nimitläin / ellei hän loisinans heitä eoh<
" wafia / multa en lvaij ia teestele cuin hän olifiheidenwihamiehens ia eij tahdo heitä cnulla / ia se on yli eowakiusaus / nijn että moni sm alla wäsy / erinomaislsia nc/jotca eij ole sijnä oikein opelelul iasiihen haljamtum.

Sillä nePyhätlnhimistt owal sen mss kiusannet ia smvlitzen valittanet. NmquinDawid on tehnyt (eofta
kiusaus on hänen Paalens tullut ia lumaia on haM

k/^1.,..,. stn eautla coelcllul) Ia walitti sen yliym sanoden: Ver<
ra mixi sinä menet nijn cauwas minun tpkööni/

?/,l. »3H Ia kätket sinus tustan aicana. Vzkßmcnlnga cauwan sinä tahdot minun ntjn peräti
unhotta/cuinga cauwan sinäpeltät sinun casivosminun edestäni, lrc Minä olen Huutanut ml,
mmi waMkjn/ minun curcunl änl on langenUt/nä,ep minuloa puurcupi / ettämlnun nijn cauwanpirä odottaman minun Jumalani jälken.Mnon
tapattanut stn Cananean waimon eansa / että «sea h<lnon rueoellul HEsraChrisiustaSyltäsens edestä/ joea
pahalda Hengeldä rijwaltin/nljn hän oli waij ia eij sa-nacan händä wastanut. stijn se wielä nytusein tavattu-p« että losea inhiminen hänen luseasans ia tzädästns huu<ta Jumalan tpgS / ia händä rueoele/ ia eij hän lohtaMuasaa hänen tahdone ia«ielensjälken: mutta luma<

la



läMvpttäawun eansa/ la on ninqum hän olisi wa>

il/ia eij lahdo händä wasiala / M händä luulla ia
Mn Jolloin eosta nijntapallu/tule st paha Hengi
sijhen tansa / ia lyckä tämän tällaiset ajallytt hsnm sy-
dainens: Näetkös eltälumala on wchainen sinun Pääb l
les/sinä rueoelil ia auxes huudit händä/ia luulil/että hä:l
nm Pili cohla sinua autaman: Multa eij hän sinua lah,
dolulla eikä aulla/ hän on vlön andanul sinua. Jos hän
olisi smun ysiäwäs/ ia tahdoisi sinua autta/ eh hän nijn

annaisi sinun huula/ eikä sallisi sinun nijn cau-
lw«,n olla ristin alla/ multaolisi jo aica sinun rucouxetz
cuullul/ia sinua auttanut/ninquin muitakin jolca hänen
ysiäwäns owat.la tahto st wiccas Hengi sen lautta we-
läepäelyxen/tlle Inhimincn epäelisi Jumalan armosta
ia awusta händä wasian/ ia ylsn annaisi rueyNM.

> Mtla mcidcn pitä täsa sen lieläman / että eosta st nijn
! tapailu ia sen caltalsetajaloxel tulewalmeiden sydämin^
slijnpitä meidän nijtä wasian seisoman wahwan uston
lansa / ia eij andaman nijlle sija/ sillä ne owat sen Pahan
Hengen tuliset nuolet/ iotea hän ambu meiden spdamijn/
Senpäälle/ellä hän saisi welä meitä Epäelyxen/Ia wij-
mcin ijancaikisen tadoluxm. Ia Pilä meidän sen oppi/
mantäsä / ellä waicka Jumala eij lohta euule ia aula
lneilä tustan ia hädän alcana / eij hän sentähden ole mm
denwihamichem/ eikä tahdo meitä ylsnanda/ multahän
cotttell meitä/cuinga wahwal me olem useosa iarukouxe-
sa/ninquin hän loetleii tätä Cananeanwaimo.

Ia ninquin Joseph teki hänen welieins cansa/eesta
he lulitCanaan maalda hänen tygsns/ia teestelihänens
ninquin hän olisi ollut häiden wlha miehene/iacuitengln

wij,.



wstmein Puhutte!» heitä jangm la sanos.<?e». NZin<z olen teiden nelien lofeph. Nij,«m6s Iu!malatoisinans «oellele meitä jo«me olemwahwaluslo,
sa/ ia tule »ijmein awun eanft / ia sitä enelmin ,nin hänwijVyllä/ sitä suureman awun eansa hän lulepi /Sen,
tähden/ meidän pilä oleman wahwal ia PyfywaHluseosa ia rucouxesa. Ia sonoman Dawldin eanja:
Mitä sinä murhetitminun sielun / ia olet ntjn le,
wotoin minuft/coiwo iausialla Jumalan PH<ll,
le / Sillämlnunpitätvielck
dä/ia hän anttapi minua. Ia loisee paieao sano
hän: Odota lDsrra/ole hpwäsä tutwasa ia pel,

m^5.2. fFm<ltä/laooota He«sa.la Prophllal3abacucsano: Jos Vießrawispy ntjn odoca Hckndä/sil-
lä hän tullen tule iaetj »tjtvp. Ia sa<
no: d?e<!eslN2BlNOl2tlone Orus
luluz est, 6lfteit non 2u5c11, qu> proniilil non la-
ci!e cie lentcnua mouceur. Se on: Alä wäsyru/
coelemasta Jos Jumala n»tzwxttä/fttä cuinhän,anoa tahto/ ttj hän cvcengan Polsotta/loca lu/!
paisietj hän muuta lupanstans/e»eä t«caperln fi/läota.

2.11. Hpeme/eftä ninquin HERraChlisiuson
swl eoeleilu tätä waimo sarodlN:

EttMlnH ole tullut / mutta niinen cado-
LaMmßmwgölftaelmhuweM

H»ll«« ' lNss m chen lltim tulewat l<mallaljll kltt/
! «e»«n. / «o«a tsiäwat W«M zuesu)lista / i., z»t c>Unstl aja-
z IoM astumat m«l>in fvdH nijn/, tui me ole Ijlmlm huo»
j nefia / Se on/ N«j m uigos »alittuden iruecsia/ jotta
l —, ,

.! Jumala,
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Dmala on ulgos Valinnut sijhen ijanlalttijltzn» «lli,l

mään / ia rupeme iutklsteleman Jumalan salaisulla / ia
<,jatllleman / että Jumala on ulgos walinut hänellens!

! crinomaistn jouconInhimista jolcahän raeasta / joita!
! han luule ia aulia: la/iolcaeij ole sitä joulosta/ne hän
Pojes Hylkä/ eikä Heitä cuule eikä auta. Ia cosca In-

! hilninen on lisiin ia Vastoin käymisen alla hetken a«a/ ia
l>j saa cohta apua / nijn sencaltaistl ajaloxet Paisuwat
suuttxi hänen sydämesäns ia mielesäns/ la sano itzellens:
Mitä minun auttarucoeleman / minä laidan ymmärtä
ellen minä ole Jumalan lapsi/Sillä ios minä olisin sijlä
Mosta jota Jumalaracasta / nijn hän minua luulisi/
ninquin muitakin hänen lavsians/Mutta minä olen nij-
nm joulosta/ Jumala on Pois hyliännyl/ senläh-
den/ eij hän euule eikä aula minua / eikä ole mss minulla
phläkän osa Jumalan lyksnä. Zämä ajalos on sangen
»Malinen ia wahingolinen ia saalla Inhimisen ijan,
ckaikisehen eadoluxen. Multa meiden Pilä sitä wastan
seiftman / Jumalansanan eansa ia catzoman nijnen lu,
pausim päälle/euin hän on meille on luvanul sano,
dm: Nijn totta cuin minä elän / en tahvo
nä phvengän ftndlsen cuolemata / mutta et,
tähän pamnnais itzens/lasals elä. Ia HER,
RA CHRlsius sanopi P. tykönä:
Hulcat caicki minun tygsni / jotta tyFtä te-"""."
ette la olette spnnllls lastautetut/ minä tahdon
teitä wirgotta. Näihin suloisin lupauxin pilä itze eu,
lin inhiminen hänens sisälle sulkeman/ia näin ajattele,
Man. Jollei Jumala tahdo yhdengän inhimisen euole,
«ala / nijn eij hän mss tahdo minun luolemalam. Kem.

3N EM



EltaHErra Christuo eutzu eaickia syndisnä
gsns/nijn hän mss minua cutzu/ ia tahto minua mse
wirgotta. Nain pila inhimisen ajatteleman ia lohdulla,
man itzens Jumalansanan ia hänen lupauxens cansa / ia
tietämän ettei Jumala ole vhtäkän inhimisiä luonut
dotuxen/ mutta on caicki luonut ijancaictisen elämän/ci,
ka mös tahdo yhläkanpois hyliälä lpksne:Multa caicki
otta hänen armons ia hänen
ca hänen päällens uscowal/ iaeij yhtäkän stjlä ulgos
suli.ia poishvlia: Multa jos jocutule pois HpliälM
nijn se tapallu inhimisen oman Pahuden ia Cpauscon
tähden / joca eij tahdo usco Jumalan sana ia hänen lu,
pauxians.

3.111. Että meidenHErraChrisiusläsä sano:
Eij ole madollmn ottH lasten Leipä ia

helttäpenicoille.
Opeme/sijtä että inhimisen tteen tule hänen rucouxe,

sansseaiatos/ ettei hän ole madolinen eikä Kelwolincn
Jumalala rucoeleman / eli jotakin häneldä anoman
hänen syndins tähden/ enämhicuinyxieoiraonmado/
lincn syömän lasten leipä. Ia tämä on se eaickein suurin
kiusaus: Sillä eosea Jumala näkp waij olewan / ia eij
lohta wasta / nijn inhiminen laita ajatella ia loiwo/ että
hän euilengin wijmeinwasia ia aulta. Nijn möseosca
hänen eleens sekiusaus lule/ittei hän ole nijnen ulgos wa,
lilludenjoucosta/ nijn hän taita ajatella ia wielä loiwo/
lukwanssijhen joucoon/ Jumalanarmosta ia laupiude?
sia. Multa eosea lämä eolmas Kiusaus tule / ellei hän
ole Kelwolinen eikä madolinen Jumalala tulpeleman /

M Häneldä armo saaman/hänen syndiens lähden/euin
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! tehnytJumalala ia hänen kästvns wastan: N>jn
hän rupe ajatteleman: Ah minä waiwainen suuri jyndi-
nm mhimmen/ mine olen nijn Palio paha tehnyt/ ia sen
eansawihoillanul Jumalan/ ettei hän taida eikä tahdo
olla minulle armolinen/ eikä minunrucoufiani «uule. Ia
lijhen tule se Saastainen Hengi Perkele / hänen
lisien nuollens cansa/ ia heiltä hänen eteens hänen syn.
dins/ ia lewlltä ne sangen suuresi / ettei inhiminen tiedä
whunga hän tien olla/ Taiwas ia Maa tule hänelle ah>
lali / ettei hän cusaean sia löydä: ?iinquin se tapailu
(Min cansa/ Saulin/ Achitophelin ia ludae
Ischarlotin ia muinen eansa: Ia muistuttele häner
syndine / mitä hän lullakin ajalla on tehnyt/ nijn että
hän rupe ajatteleman : Minun sondini owal suuret ie
monet/minä olen pahasti Kirottu / ia lumalalda poie
hyliälly: Jumalaraeasta nijläPyhiä inhimisiä euule ia
aultanijtä : Mutta eij hän euule svndisitä- sämä on
eowa ia sangen suuri kiusaue/jonga cautlase Paha Hen>

Perkele pyytä inhimisiäljancaickisen eodolurcn weetä.
Mutta cosea tämän callaiset kiusauret meidän

päällem lulewal/nijn pitä meiden lielämän/elläluma,
- lan armot owalpalio suuremat/cuin meiden syndim/la/
! seka taita että tahto anoa synnit anderi. Pitä mss mei,
dm lohduttaman nijnen synnisien esimerkein eansa / joii'

! lm Jumala on synnit andexi andanuttCuin on Dawid
Cuningas/joea onlangenuleahtalaisen syndin/ Huoru-
lmia mies tapvon.Manasses jotaoli julkinenEpä Iu« - ? ?.!
MallenPalweliaiaProphelainmurhaia. Petrus joea""". -6..

! kielsi HErranEhristuxen ia wannoi ellei hänlundenut
hcndä. Maria Magdalena jostaHERraChrifius j

Zzz >'j hendä.



! 548 l 11. SV NNV N TAJ
ulgosazoi ScitzcmanPcrktlcnä. Pauiuosocawamysi

i.»c. 25. HErra Thnftusia ia hänen scuracundans. Apswesi
ristin päällä /ia muut sentallaistt / joille Jumala hänln
sulasta armosians on synnit andcri andanut. Silla nin,
<auin Jumala on heiden syndins andeli andanul: nijn
hän moe Vielä nyt meidän ia caickein synnit andyi an,
da / jottaheidäns Parandawat / <a »ston cansa hänm
tpgons pakencwat.

4. IV. Opeme / cuinga woimalinen yfi olckia ia
usto on/ iaserucouo joea uscosa tapallu:^>>

mittain että me sen lautta saamme mitä me Jumalalla
anome.Ninquin p.lohanes sano: TamckonmeldHn

». i°/i /. uscaluxem jocameille on Jumalarpgö/että mlt<i
'

ik<ln<l»lsme sucoeleh«tnkrahdonslcklrin/nisth<l»l
cuule meitä. Ia täsä EuangeltumisaonEsimttckisen!
päälle/ täsä Cananean waimosa jongarulouxen HErra
Christus cuulltlawaiccahänmsista cowinhändäm,
staisi/mjn hän wijmein cuilengin saij mitä hän anoi lSil,
lä hän oli wahwa uscosa. Ninquin OErra Christus to,

disia ia ylisiä hänen ustons sanoden: O WaiNW silMi
on sinun uscos / sltsn sinulle nlnquln sinä
tahdot. Ia MostscoslahännostikättnsylöeHEl/^
ran tygs: Nijn Jumala tuuli hänen rucouxens/iasl!

! 5-/,.,«. Pitkäinln ia raijusadelalaifl. Nijn «ss losim / hänenuseons ia rueouHis caulla Jumalan tygs / sen malean
saatti/ että auringo seisoi alalans yhdesä Vaicasa/leskcli

, .LeH. l z. la Haimasta co« päiwan. itliaeprophetaft seiso,!.
Cuningan kisia«:Etlä hän on sulkenut Taiwan tijiii ha,
nenuscons cautta/lllei se faatanue/ia laas awaise sen/el,

r/<. 3i. tä se sadoi. Cuningae hänen sUIouMS ia
uscons



PAASTO S. 54?
laullaftn matcan jaalti/ma Jumala pidanj» ha/

nm ikaäns/wijs, loistakymmmda wuotta. Ia monda
muuta stn tällaisia Eslmcrckla on joicaosotlawat/ tuin,
ga wolNlaiinm yxiö.tiarucous iausto on Jumalan ty-

könä : Ninquin HErraChrlstue itzcsano: Jos tel, .
oen uscon olis ninquin pxl Sinapin Iy,

w<t/iaftnoisiccelc.

Mioit-
taP.Lucas 9. Lugus.

lhen aican ulgpsapij
«MMI Besusphden Verkelen/

hui Iacansa imechteli. Mut-
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monicadat heistä sanoit: hän ulgösiyaper.

kelet Beelzebubin/perkelejten pämiehen
cautta.Mutta monicadat kiusaten anoittuw
nusiäctiä taiwahasta häneldä. Mutta että
hän tiesi häiden ajatoxens sanoi hän heille:
jocatnenwaloacunda/joca jtzenswasian erc«.
ne/se tule kplmille/iahwonelanZepjhwomn
päälle. Jos nptt Satanas ombiitMwa-
sian erinpt / cuinga stjs hänen waldacundms
seisopi ? Että te sanotta minun Ankelet «z,
Zosajawanßechebubin cautta: Mutta joe
minä Perkelet ulZosajan Bechehubin woj.
malla/ Mnengä cautta sijs teidän poicane
nijtä ulHosajawat? Gentäden pitä heiden o-
leman teidän duomarin.Waatt josminä lu°malan sormella Perkelet ulZosajan / nijn on
tosin Jumalan waldacunda teidän tpgöne
tullut.

tzlösca wäkewä Sarniscoittu hänen co-
tons warjele/ nijn hänen omansa owatrau-
hasa: Mutta cosca wäkewämbihändä tule/
iaplitzewojtta hänm/mjnhän Mis otta caic<
ki hänen aseens ioihiWa hsn Wrwaisiv ia hä
inen sualins eij oleminttcasanist



" PAISTOS. !
on minua wastan/
cocoahänhajotapj.Coscase rjetamen Sen<
Zi ihlnisestä wlgojlähte, njjn hän läpitze wael-
dacarckejtapaicoia/etzjpj lepoja ejj lspdä.

hän sanspi/ minä palajan jällensmi-
'nun huonesenj josian ulgosläxin: Ua cuin
hän tulepj / njjn hän loptäpi senlwoillala-
lastun jacaumsietun. Silloin hän menepi ja!'
cansans ottapj seitzenlen mwuta pahembata
händä/ ja cuin he sisälle tulewat / asuwathe'
ftllä: ia sen jnhimisenwijmäiset tulewat pa-:
henMi cuin ensimäiset. Ia se tapatujcosca
hsn näitä sanoi: plsscorZotti pxi waimck san-
sm seasta änens ja sanoi hänelle / autuas on le>
cochtu joca sinun candanut on/ ianenisee'
joitasimit. Äijnhän sanoi/ Ia / aueuat o-

, wat ne jotta cwliwat Jumalansanan/ja ket: j
kevät sen.

Ennä Sunnuntaina sarnattinsij-i
WMH) läCananeanwaimesta/ia hänen
IU,/«» siäne/joca oli perkelclda rijwatlu/ia hänel-

dasuuresta waiwattin/ionga meidän Hel-
»a Christus parsnst ia sen pahan Hengen'

»allasta päästi. Tanapaiwan nylt taas saarnata» yhde,.
Moisesta ksyhäsiä/surckiasta inhimifcsia/iocawyss oli!

. ptttelel-!
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plsktltidärijwatiu ia nijn cowin waiwallu / ,nä hän oli
stka cwroi ellä myckä. Josta myös Helta Chlifius ul,
gosajoi perkllm. Ia sen cansa osolli «tta hän 01, st lvl>>
nen Messias joca oli tullut sartlmän ptlkclm lsita >a
Vapahtaman inhimlsm. Anda mös sen cansa tiltä/clla
hän on watewämbi quin st rietas hmgi/jaca caicli hänen'aseens poifttta ia hänen saalins jacapi. Multa ninquin^
ne Jumalattomattasa mailmasa ainapahemin pain a/!
jalttlewat ia puhuwat Jumalan hywista lsisiä. Nijn!
mssläsä owat ollet moni cahdal Jumalattomat inhimi,,
set/erinomaisesta Phariseurtt/jotca owat pileanel ia has,
wäisnel tätä swrla ia lorckia tunnustächlia. Monicah»!
dat taas anoit häneldä zwrembia tunnustächlia ia Mttc^
kiätaiwahasta. Mutta monlcadal sitä ihmetelit ia sm,
na pidit. Multa meidän HErra Chnstus ne pileajat ia
hävaifiät monen wahwain argumentein ia lodisiofm
canfa lacaperin aja. Ia mana läsa caickia sekä näitä lu<!
malattomiapharifturia että muita/ettei he olisi surut,!
lomat/mmla aina walpal ia eläisit Jumalan pclaosa/^
SenpaäNeettti perkele saisi nijne »ij-
maiset cij tulisi pahemaxi euin ensimäisel. Ia senlahdcn!
tämä Sunnuntai cutzutan Vominica Oculi. Jocaon,
otettu sijtä 25. Psalmista cusa näin jeiso:()culjn,ci!

< rcsp,ciunc Vominu: Minun fiimclm carzowat
»alatt A)K« ran päälle / sillä hän orra minu jalcani

mnu puoleni la ole minulle an!
molineMlck minä pxinens ia loini ftnancansa Jumalanfturaeunda Jumalala e«ä hän

e warielisi tzändä silda Julmalta wihollselda perk»luda/l



stijo hänen i«c«ilten hänen jästniltene wahin-
gynperan.

Ia ytzlen tule tämä Euangeliumi sen loisen ia col/
WNtn uslon lunnostoxm lansa/sentahden/että tasa pu,
hutan meidän HErran Christuxen personasta ia wirga,
sta/että hän on tullut tähän mailman särkemän Perkelen
lsiläia tegoia. Jäsen cwdennen ia seitzemennenrueouren
lansa/cusa me rueoilema ellei meidän taiwalinen Isan
jodataisi meilä päästäisi meitä eaikesta
Uhasta.Tämä Euangeliumi jaelan eahten osan.

l. On sijtä lunnusiähdesiä cuin HErra Christue
en tasa tehnyt/ia nystämoninaisista wastahaeoisisia
letistä iapuheista cuin inhimiM on ollut lafiä tunnu/
stadesiä.

11. On M»afiauresta ia Apologiasta/iolla Her<
ta Chrifius on takaperin ajanut ne JumalattomatMa-
jatia hawäisiäl.

Vnsimämen Osa. M
palio culn tähän ensimäisen osan tu'

MH le/on meille sijnä lolme erinomaista eappaletta. !csnll»e»/.
l. On sen pahan Hengen Perkelen I.

ajamistfla. eMock.
perkelen joka"'"""

olimyM
Näisä sanoisa meille on lahlalaiset asiat, i»On l.

lastaköyhästä wihelläisestä inhimisesia iola oli perkele!-
dätijVallu. P»Matth2euekirisittä että monieadal '^'

_
A a a a msliftt «"^,»,.
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Maliset inhimiset o»at yhdestä Chrlstilisestärackaudesta/
wicnel hänen HErranChrisiuxen tpgs/ senpäälll/M
hänen piti päästämän händä sen pahan Hengen walla,
sia/iocahändä oli suuresta waiwannut ia turmellut. Eni
sisiä oli hän tehnyt hänen mykäri/ettei hän taitanut pu,
hua / ninquin Euangelisia täsä Ul-
gaftjo! yhden perkslen ioca oli wyckä. E>j nijn
ymmärtäm/eltä se paha Hengi oli myckä. Mutta lama
köyhä waiwainen inhiminen ioca häneldä rijwaltin oli
myctä. Hän eli hänen kielens kijnisitonut ettei hän saa/
nut puhua. Sikälikin on hän tehnyt hänen kwroiti / ellei
hän taitanut luulla» Sillä se sana joea seiso Gr«>
ean lerlisä merkitze molemat sekä mykän että cwroin. Ia
HebreanteMäonyMnaSchcresch/joca mSs merkitze
sekä cwroinettä mykän.la luonolisel wijfal miehet sano/
vat/mä ne eaxi jäseneltäkieli ia crowat/owal nijn yhdiste'
lylMcofta yhlen tule joeuwica nijn tule toisen cansa.p.
MalthZeus sano / että hän on ollut mss jokia nijn ellei
hän taitanut mitäkän nähdä. Ia ylitze caickia muita
oli hän mssPerkeleldä rijwattu. Näin Viheliäinen on
tämä ksyhä inhiminen ollut ioca on sangen jurtta. Silsa
yri myckä eij taida rucoila/kijtfä eikä ylisiä Jumalala
hänen kielens cansa/eikä hänen ajaloxians ulgospuhua.
Mi cwroi eij taida luulla Jumalan sana/iosta se oikiausco lule/ eikä mss tuulla muinnen puhella. Pri solia
inhiminen eij taida nähdä lietä eleens/mutta on aina
meydesä. Näitä caicka se tietäinen hengi perkele on
nyl ia maltan saattanut. Hän oli sitonut hänen kielme/
lukinut hänen lorwans/silmäns ia taicki hänen jäfenens
turmellut ia hirmulisesta waiwanul.

2. On



On Herran Christurcn swresta Voimasta ia 2.
waestä/ioea on perkelen tästä ksyhästä inhimisestä ulgos, i««e«/5
ajanul/ia hänen wallastans päästänyt ia wapahtanut/
iasen lansa osoeanut että hän oli palio wäkewämbi
da/jocahänen ulgosajoi hänen asumastastans/ia eaicki""'
hänen aseens jsinengapäälle hän luolli/poisolti / nijn els
la hän «hta HerranChrisiuren Myn ia woiman eaul-
la ulgosläxi hänestä.

11. OnMwaieoluxefiatäsäkSpM inhimisesä li.
luin on seuranut tätä ulgosajamista. eM«i

ila cosca perkele oli ulgosajetiu/nijn se "'""^

MyM puhui.
Nijn woimalisesia on meidän HErra Chrisius

Manut tätä ksyhä intzimistä/ ellei hän ainoasta ulgos-
ajanutperkelen hänestä/mutta mo's teki eaicki hänen jä,
stnlnslerweri/päästi hänen kielens wallalens/awaist ha-
uen corwans ia stlmäns/nijn että hän sekä puhui/ ltdli ia
naki.la hän cohta/euin Perkele oli ulgosajellu saij
nm lerwepdens jällens ia rupeisi eohtapuhuman. Multa
mitähän on puhunut stlH eij Euangclifia kirioila / waansano että se myckä puhkui. Ia ilman epälemätä/on hän
kijltänyt ia ylistänyt Jumalala ioea händä oli auttanut/
ia sen pahan Hengen wallafia päästänyt ia tehnyt hänenterwlili/ia sen eansa osoltanut hänen kijtolisudens HEr/
ra Christusta wastan/sen swren ia eorckian hywän tysn zz f
ldlstä/euin hän oli hänen armostans händä wastan^na^
tehnyt. tnckpel/s

ll l. On nijsiä moninaisista Vastahakoisista.
torista ia puheista euin on seuranut tätä tunnustähli. <ie
edewaneEuangelista läsä colme jouco inhimistä. l^"""'

" ' Aaaa ij i.loue-!«Mb..,
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i. louckoon iwnettlly sitä.
»«><,»»«», P.MatlhZeue klriollla/elta tama enssmamen louco

l2, ton ollut yhteisestä canfasta/cusa hän sano: Ia he hsm,
mästpit sanoden / eiks tämä ole Davidin poica.
Tämä joucoon ollut näistä taickein paras. Sillä st Mtämän tunustähdenswrna ia corckiana/iasijläpMrstl/w
tei HErraChristus ollut joen palias inhiminen /multa
MsslHsiaDawidln poica/joca ol» syndpnyl Oawidin
stemmestä/fillähenägit silmänsä tansattlä hän ulgos,
ajoi Perkelen sijtä ksyhästäinhimisestä/ hänen Jumal»-

/. sella woimallans jotaeij yritän muut taitanut tehdä /i«sen caulta osotti että hän oli se ulgofiualtu Messias »ota
«

l teki eaicki/mitä Esaias Prophela oli Mlssiarest» lnn»/HH sianut.
. 2./ 2. louckoPllcaisiiahawäisisila»
l?e»<« es, monicahdat heistä sanoit: Hän
s«m?.«. ulgoftja pertelen Beelzebubin perteNttm

päämiehen woiMllla..
F«««. P.MalthVUs lietä anda että ne owal ollet Pha,

riseuxet ia Kirianoppenet/iotea eij sitä «voinet kärsiä/ että
tämä yhteinen lansa ylisti HErraChrifiusia ia cutzui
nen Davidin pojari/ia sentähden sanoit sitä wastan»
Hän aja Perkelet ulgos Beelzcbubin Perkelilten paa,
miehen eautta. Cuin he tadoisit sano : Mitä le sitä mjn
swresia ihmeleletlä ia entzulta hänen lawidin pojari/
hän on yxi noita ia welho miee/ionga hän on oppinut per,
ktleldä ia sen woimalla hän näitä leke. Iä waicka he sen
kyllä tiesit ettei yMn taida eitä woi ulgosaja perkelettä/

ilman



hests
tä pileaisit ia häwaisit HErran wihalla/ia
ft.iowal wasian heidän omatundons, Senlähden mss
lama syudi eij ole yxikertainen syydi / mutta on yxi syndi
silapyhä Hengi wastan/iola eijlafäeijkä lulewaiseselä/
«cis anneta anocxi. Täsä tule meidän tietä/mikä Beel>
Mdon s Beelzcbub merkltze nijnpaljo euin kärwäisien
päämies i ia yhten tule sen Epäjumalan eansa/ ioca oli
ptzilifierin eorwefa / ioca mss nijn eutzulin/ ionga thgS
Imelin Cuningas Ahasias Ichabin poiea lähetti/jw
loin/eofla hän häkin läpitze Samarias hänen salifans o/
lipudonul/kysymän ios hänen piti jhtäparaneman. Ia
on se nimi Beelzlbub otettu sijlä kärwäisien ioueosta/iot-
la sijnä paieasa min se epäjumala Beelzebub oli/ alati
lendelit/nijtlen teurasten ymbärille/iolla sijnä uffratin stb
läffajumalalle. Jane Jumalattomat owal plsncaHest >
euMUt sen saastaisen Hengen Beelzchubeli tärwaisten
Mngari: Mutta sen pahembi/eij ole hän nijn heicko cuin
ttnväinm/mutta on yli wäkewä hengi ia tämän mail,.
man päämies.

;. '

Mutta montcadat anoitkiusaten tunnu- j
MhtltaiwastH. .

Nämä eij tahtonet tylyä stjtzetl lunnustahttn/ enin
HErra Christus oli tehnyt/ioca euilengin oli suuri ia
corckia/iolla hän osolti hänen Jumalisen woimansa.'
Multa anoit häneldä tunnustähti taiwasia/ellä hänen,
piti tekemän ia osottaman heille iongun merkin ylhällä
laiwaifa/ taicka tekewan yhdiwuden auringon/ewun eli
Hden / eli andaman lulda taiwastaalas tulla/ninquin'

Aaaa iij Eliasi



Elias Prophtta ttkt/taicka iotaeutamwta oulo merckiä/
min he tahdoisit sanoa: Me näemme sm ettäsinä ulgoft
ajat Perke^en/mutla eij sijnäole kyllä/engame taida <>,'
nua pitä law dm pojaxi eli Mssiaxeri lentähden.Mul'!
la jos sinä osotal meille jongun erinomaisen merckinla'
tunnustähden taiwasta/nijn mc taidamme nähdä ett» s„i
nä olet Mcssias/ia tahdomme pitä sinun sen edestä. Ta,>
män joucon HErra Ctzrisius takaperin aja P.Mal-!
thXuxen tyko'nä/ia cutzu heitä pahani ia huoran sumeun,!
uaxi sanoden: Tckmck pahan huoran sucucunda
anopi merckiä. Mutta heille eij muuta merckiä
anneta quin prophetan mercki. Gills

?o». -. ninquln Jonas propheta oli walasialan
sacolmeystäia inhimisin!
pojan maan porvesa oleman colme päiwä ia
yötä.

OpetuxetVnsiMM Osasia.
l. tästä/ culnga se paha Hengi

/emxcr l». ia monella muolo händä waiwa / «mauin hän
on waiwanut tätä ksyhä inhimisiä / sitonut hänen titt!

«»»kV. lens / ellei hän saanut puhu / lukinut hänen corvane ellei^
hän taitanutewlla/ ia hänen silmäns ettei hän taitanut
nähdä/ ia asunut hänen sisälens ia riwanut hänen hil<-
nulMa. Ia wielä nyt waiwa inhtmisiä sekäWDN

/ ellä Mot,a!Mg. VlcsnMstalosea hän inhimiscn rw^
min moninaisen taudin ja kiwun eansa waiwa lurmcje
caicki hänen jäsenens/hänen jallans ettei hän saa lijckua/
lhänm kätens tttei hän saa miltäkän tehdä. Hancn kic,

lens



hän saa puhu. Hänen lorwans ettei hän taida
luulla. Hänen stlmäns ettei hän taida Hänen
miclcns ettei hän taida ymmärdä. Ia sen lautta tahto
M inhimisen / ttlei hän saa mennä Kirckon/ eikä luma,
lssn pyhä sana ewlla / eij Jumalalaylistä iakijttä / eijkä
handäruloila. NsällisessH hän waiwa eosca hän saat,
ta inhimisen epauscon / ta waali calltinaiscenHndin
sioin Jumalankäsky / murhan / huorulteen/ ia taickinai,
sen haureutleen / warckautteen / eoreulltn/ ylpeytteey/
ylllnsysmiseen iajuomiseen/wihaan iawainoon/iamui,
hinsencaldaistn syndein ia wijmäin saalta ijaneaickisen ca,

! doturen» Se sama paha hengi on meidän esiwanhemban
! Adamin ia Ewan yllyttänyt sysmän wijsauden puusta/
«vastan Jumalan kästya. Hän ylsskehoitli sen
latloman Cain hänen weljens Abeli wastan / että hän <

! loy hänen lnoliaxi. Hän yllytti sen ensimaisen mailman 1
Jumalala ia hänen sanans ylsneatzoman. Hän yllytti«
tothin maalaman lytläritlens cansa. Hän saatti Da»
vio euningan sekä murhan että miestappoon.Han yiös?
herätti hänenpoicans Absolonin isäns wastan sotiman/'
iahändä ulgvs RWsiä ajaman. Hän ludas Iseario,
On yllyltiMidänHErraChristusta pettämän. Ia cuca
laicki ne laita ylsoluetella jottahän on spndin saattanut,
iawicläjocapäiwä saalta/ Mä hänestä cckcki synnit
gosiulewat. Ia cmcki ne jolcasyndi tlkewät owal häne/
stä. Ninqnin sano: Ipse ett autkor mor-
m,BupelblV mKitucor, raälx l!
c2pur,plmceps omniumvitlorum,persftHs(irtur»i
Pium valulta mm. Se on: (uoleman aicu / <lo/'
liuden mackansataja / payudenlusi/pahantsi,,

den>.
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" 111. <3VNNV
Den pää/calcken spndein ruchtlnas ia p^mies/ia
wrixllpctäjäcnlckenheecumftan. Tämän callaincn
Hvahlngoiincn hengi on Perkele/ joca laitti pchudel ja
Mmtmatcan saalta. Isfintähden P. Pietari Apostoli

< »elä hänen yhden jalopeuran werrari / joxa ainaymbä,
nns lappi chien ketä hän sgifi ylöomellä. Ia HaM
hänen Psalmlsanswetä hänen yhden meHämiehen lver,
rari joca pane paula peloin ialiuduin «teen. ?lijnmo's

. HErra Chrisius täsäEuangchumis welä hänen yhden
'wäkewän harniscoilunlyri wäkewä hengi/ ia warjele hänen rolons sljhenafii
cuin wäkewämbi tzändätule/ ia hänen uigosaja ia hänen
omans jaca. Sentähden manaP. Pawali että meidän
pilä päättämäpukemanlumalan harnistat että me woi,
simma wasian seiso nijläcawalia perkclen päälle carcaly,
ia. Ia erinomaisesia tule meidän alatirucoila Jumala,

, ta että hän meuä warjejifi hänen pahudefians / is sano,
I man: H isä meidän joca olet laiwaisa/ alä johdatamei-
tä kiusauren multa päästä meitä pahasia. Pitä mci,
dänmss Välttämän ia earltaman syndi. Sillä sen eaul»
ta inhiminen awapi portin hänen eteene että hän saavi

'Vallanhänenylitzens. Ia sitä wsiamman euin inhimi,
'nen syndin lange sttä enälwn paha hengi saapi wallan
hänen ylitzens.

11. Opeme/ että waicka Jumalan caickiwaldian
lyst ia legot owat cmcki terwelistt.Nijn cuiten/
gin eij ne caicki yhdellä muoto ylesota / eiikä caicki inhi,
misel ni,stä yhdestä muoto ajalele ia puhu / mutta »asia,
haeolsesta ia monella muoto/sen jätkin euininhimisel o,
wat. ??e jumaltftt inhimistt pitäwut ne swrna ia eort-



Anaiälhmtttttwmmjsia/ mnqum Jumalan swrla
ihmelisiä toilä. Multa ne Jumalattomat nijtä
,a häwäiscwät. Ninquin meille on esimercki sen päälle lck
s<i Fuasigel>umio. Etläeosca HErra Christns oli hänen! <
Jumalisella woimallansulgosajanttt Perkelen/ yhdestä'
köyhästä Viheliäisestä inhimiftfiä / jocaoli swri «a
Mtoin hyvätyö, eij laicki sijtä yhdellä lamalla ma-
Ml ia puhunet. Monicahdatsiläihmetelil <a sen ylitze
hämmästyit sanoden: Eiks tämä ole Oawidin po eaiHe >1
«nsit ia ymmärsit/ että HErra Ehristus oli se totinen
nlgosluattu Messias jota Bawidin siemenestä oli syndy''
nyt. Monicahdat sitä pilcaisit la häwäisit/ia sanoit:
Elliä hän filä tehnyt Jumalan woimala /multa Beel/ >

Momeahdat taas elj sijhen tahtonet tytyä wai- j
cka cninga swri ia eorckia se oli/ multa anoi» loista merl>
liä laiwaista. Ia waicka HERra Chrifius oltsi sen
lchnpt/ ninquinhän sen kyllä olisi woinut ia taitanut/ 1
nijneijhecuitengan sijhengän olisi lylynel/mutta
«vielä swrembala anonee. <Nijn mös se tapahtui silloin .cosea se pyhä hengi helnnlain päiwänä tuli aposiolillen.
päälle julkisestawijlesteltyn kielden muodolla. Ia he eoh>
larupeisi puhuman/ wieraiNe ia oudoille kielille lumao
lan swria ia ihmelisiä leeoia / stnjälkin euin pyhä hengi
annoi heidän nlgospuhua. Nijn cansa joca sijnäolisen euulit/eij yhdellä muolo sijtä puhunet eijsä ajatellut.,
Monieahdat sen swrna ia eortkiana pidit ia ihmeteli! »en
ylitzen sanoden:Eiks nämä caicki jotcapuhuwat ole Ga<
lilealiset? Cuingastame ewlemma heidän puhuvan lu,
malan swri ia ihmelisiä teeoiameidän kielilem cusa me e»
llmma syndinel. Ia mnnustawat sen cansa / että tämä



III. SVNNVNTAI
ol> jumalan ihmelinen / ia erinomainen lecoialahia^H,
mä msssijtäP. Pietarin. Apostolin sarnasta sen salvan
päiwcln päälle tulit käälyri oickiö uscon ia anoit itzens ca,
siaMwtamal sitäpileaisil ia nauroit sanode:Heow«
tckpnäns makiata n>ijna. Ia onnstawat sen pyhän
Hengen työn ia legon wijnalla/ Ninquin Apostolit olift
suonet heidäns juoxin iajuopunun pähan puhunut. ?Wse wielä nyt lapahlu/ ettei caicki yhdellä muodolla puhu
iaajalile Jumalan hywisiä isistä/nijnmsshanenpy^
histä sanoistans. Monieahdat senswrna pilawät/silä
racastawat / mieleläne cwlewat/ monieahdat sen ylön/
catzowat/ sitä wihawatiawainowal. lakoscahekil/
eosta lulewal / sarnamiehiä osotlelewat / pilcawat iahö
wäisewat/seka heila että Jumalansana/ia eij heidän ede-sane ikänans n,jn oikein ia hpwin sarnala / ellei he M
jolaculawicasijnalsyda.

,- 111. Hpeme/cuinga ne Jumalattomat alnachi,
wat estettä ettei heidän pidaisi tolulta wasian ottamon
ia useoman/eikä jumalalle cunniala andaman. Ninquin
nämä jumalattomatowal tasck llhnel / jolca eij tahtonet
lylyä sijhtn tunnustähten cuin HErraChnstus silloin

5«°»»»«j oli tehnyt/mutta anowat merckiä laivasta. Ia »aicka
"F""««- HE„<, Chrifius olisi ofollannl heille jongun erinomai/
,""' sen ia oudon merkin laiwahasta / ninquin hän olisikyllä

sen lailanul tehdä/ ia mallan saatla cuitengin he aina
Ssb.F. swrembia merckiä olisit anonut» Nijn mSs Iwllat ia

phariseuxel teit tosca Herra Chrifius oli awanulphden
sokian silmät/ joe« io äitins lohdusta oli sokiana spndy/
nyt. he kysyit hänelle joea sokiana oli ollut / euln,
gahän oli händck parandanuli Ia Väittähän heillesen

sano»



sanoi cuingast oli tapahtunut / nijn eij he euitengan sijhen
lytynpt / mutta aina enlimin kysyit hänellä/nljn ellähän
ftillui siihen ia närkästyi. Samallamuolo mss legil
Lapeenaitil / cosea HErra Christus oli ruockinut ia ta, 5.
lvinultorwesa wijsiluhatta miestä / »ijdellä ohraisella!
leiwalla ia cahdclla eälalla /nijn he cohta loisna päiwä,
nä/anoil loista merckiä hänelds/ia sanoittMitck merc,
kiH sinä teget että me mahda nähdä ia uscoa sinui
Meidän isän söitmassa corwesa.la sen cansa »solit
ellei he tahtonet totuta wastä olla eikä usco. Ia waicka st
olikyllä swri ia ihmellMN lunnufiähti/ että HerraChrl>
stus nijn wähillä leiwillä ia taloilla /rawitzi nijn paliocansa / ia wielä siltä ylitzen iäit caxiloistakpmmendä co,
tia muruia / ia he mahdoit kyllä sijhen tylyä/ mull eij he
«chlonet. Sencaldaiset wielänyttowalwailmasa/ew
nomaifcsia wäärät opelajat/Sacramenterarit ia muut/
jotcaeij tahdo lylyä Jumalan pyhän sanan / ia sitä wa-sw otta/ multa seurawat heidän oma järkiäns/iaeij
l«hdo mämin usco euin he silmänsä cansa näkewät.N>n,
qultH Sacramenterari Ulricuz eij tahto,
Musco/ HErran Christuren rwmistaiawerlaolewan
Allarin Sacramentisä / mwloin jollei hän silmänsäcansa näkisi sen taiwasta,ninquin yhden pitkäisen tulen/
alastulewan. Sentähdensano P. Pawali näistä: Iwl-
lalanowat merckiä ia GrZekiletziwäl wljsautta. Multa
mesarnamesiläristinnaulituta lesustaChrisiusta/Iwts
laile vahenoxeri/ ia GrlekMe hulluuri. Mutta nijlle
cutzuluille / sekälwtaile / että GrZekille/ Jumalanwoi>
mania wijsauden. Sentähden sppttan itze lukin tästä/
ellei hän lolnltawastan seiso / multa tptykän sijhen nim

Bbbb ij quin



564 111. SVNtIVNTAI^^^
quin Syral mana sanoden: Zlck »aftäntotuttasänö.
laP.Pawalt sano.ien me calda toiutta «aftan/
«vantocuden msoen.Nijn mss sanoisiverit2ti retilnc Lc.
ken molt»8 rei sunc. loca totutta «vastan seiso/peictäelikätkä ia se joca walhettaeoestnotts/neowac(«oleman wicapckät.

Luomen Gsa.
osas te cwlitte fijtä tunnu-

Mi« /luin HElwChristus tekiellähänul,
yhdestä köyhästä inhimiM

bn,. hänen Jumalisella woimallans. Ia nijsiä moninaisista
«<, puheista/cuin on ollut slzlä tunnusiähdesia.

Täjäloiftoosae/nyltsaattacwlla HErran ChristuM
wasiauresia/ia nijsiä lodistuMaioilla hän lacaperinaia
lumalalloMittPhariseuM ia kirianovvenut/ iolea pil,
caisit ia hämäisit tzändä/ia sltä lunnustähti cuin han oli
tehnyt.la on lasä okolste osas tolme erinomaista Ca^paielta/joista meidän tulewartolta:

I. Hn nijstä lodistnxista joilla HErra Christus
/«t^t«. heitä talaperin aia/ia osoita ettei hän perkeleitä ulgosaiF

, perkclttlen päämiehen Beelzebubin cautta/multa luma<
! ' lan woimalla.laVlla hän tähän stiM wijsi wahwa to,

disiustasmpäalle.
~. G i. Olla hän/eripuraisudefia ia Dä wahingosta

7-e/?ll»«,m jocasitä seura.
itMtta että hän tiesi heidän ajatoxens

sanoi hän heiäe.- Zocainen waldacunda ioca
iw. ! itzens



"PAASTOA.
jtzenswaftanerralne/jemlekylmille <a huone
langepl huonen päälle:los nytt Satanas on
M waftans erinytsSmnga sijs hänen wal-
dacundansseisopl/että te sanotta minun per-

! telet ulgosajawan Veelzebubin eautta.
TäsliEnfiMliiftb lodistoxes meille kahtalaiset asiae

ldespannan. lietä heidän
! aialorene/ia sen lansaosotti ettei hänen edesäns ole mitä,
! kän sala. Silla hän laieti tietä/ caicti näke ia lulkisiele.
! Siltilikin ettei yfikän waldaeunda ioca on itzens »asian

! laida olla pysywainen se tule hawii
ttlyxi ia huomlangehusnen päälle. )lijnmss Pertelen»
waldacunda/eijlaidaisivllaseisowainmiosse olisi itzcns'
«rasian erinyt/ia josyfl perkele ajaisi loista
perkelein M eijka yxi'
pttkeleöie toista wsstcm/wan owat yximielislt ia pilawät
toinen loisene cansa.
fius sano: eij ole se losi c«in le sanotla että minä ulgösi'
ajanperkelenßeelzlbubin woitnala. Tämä lodistoo on
nijn wahwa la luja ettei pMn mhiminen lika helwttln
porti taida sitä takaperin aja.

2. Todlfioren/hän olla mjnen esimerkcisia iolla
Iwtlan cansan jeasapertelelt ulgosajoil. >

Mutta jos minä petkelet
woilnallHulgosajan / kenen cautta sijs lei-e
dän poican niftä ulgosaMwat.
pila heidän oleman teidän duomarin.

Iw?lain poicain tansa/HErra Chrisius tasa ym- c.

Bbbb ilj märt4



I 111. SVNNVNTAI '^'lmärla ne/ioilla Jumala oli sen lahian andanut/eltaHperkeleitä ulgosajoil/tuinolpat ollet ne setzemm kymmen,
da opetufiasia/iolla oli Iwttan eansasta jyndynel/ia

«». HErra Christus oli ulgostahellänpl/ ia ilon cansa palal»
sit fanoden:ellä perkelet olit heille cwliaiset hänen nimens.

s«c. Z. )äP.lohanes sanoi p.tucan tykönä Herralle Christ»,
perrekits jo,!

cäMWtWusanuc.Namaiam»vl!olUast lahia oli/
eutzu Herra Chrijlus täsalwltainpoizU/senlähdtn/ellä
he olit heidän seasans syndynet.la näineesimerckein W/
HErraChristus todista ia osoita/ ettei hän Beelzebubin
lautta perkelettä ulgosajanut. lalyckäne Jumalalla
matPharifeuxet heidän omantundons/ettähe mahdai,
sil itzeduomita/euinga oickein he puhuit. Sillä se cuin he
heidän poikians ylistit/silä he hänesä owal lainanll/ha/
wäisneliapillanet4Ninquinhantahdoist sanol T<
«alattomat Phariseuret / mensat teidän omanlun/
don / cuinga oiclein le puhulta häwäisien minua ia
minun lunnustähliän. Sillä losca mwt teidän sea-!san perkeleil ulgosajawat/ nijn testiä sror«avidak
la ia ylisiättä ianoden: että he sen lekewäl Jumalan »oi-
maUa.Mutta losca minä ulgosajan perkelet/nijn te sa,
nolla/että minä Beelzchubin cautta/neulgosajan/iasen
le teetä sulasta wihasta ia caleudesta minua «vastan / seni

l.

sanonuet.
Todistoren/otta hän hänen omasta legostans ia

H«». wirgastansa.
Mutta ios mins Zumalan sormella ul-

gosa»an



gMjan/ttljnMn on Humalan walyacunda
teidän lygön tullut.

Jumalan sormen eautta hän ymmärlä läsä luma- <
!lanwaell/eli woiman ia IMaMchelUeMMnMnP.^,
!Wlth2?us krioitla. Ia Im«älatr-waldacunngn cänstt,
! hän ymmarta/Messlajcen waldaeunnan. Ia anda lietä Hcttä Messiaxen heidäu_Mgsns/li
!scnlahdm/etta hän pieMi_lllansiaioii ,
! Malla ia wallla.Ha_MMqsi<s/ iaafi lahloHsoilq fttgios
hän BeWvubin woimallepcrkelcl ulgosaja / nijnperke,
lcn waldacunda olisi heidän lpgöns lullut.la tahto sano '
nijn palio: Jos minä s ninquin te JumalattomatPha,)
liseuxet sanotte) ulgosajan perkelet Beelzebubin woimal, /
la/nijneij olelumalan/mulla petkelen waldaeunda lei/)
dänWsn lullut.Multanyton Jumalan ia Messiaan '
waldaeunda teidän tygsn lullul/ia minä ioea olen se ul>./
gosiuallu Mestlas/olen lullu teitä perkele» waldacunna, ,

!sisl I'ssstsissMän'/ smMdm/m minä !
humalan sormilla <

«ian.
4. TodistoM/han edesiuolta yhden wettauM

«ch/jongahän olla yhdestä wäkewästä hatNlscoilufia,.
ftlamiehesiä, 2,

Kofta wätewä harnlscottlu hänen
lons wariele nljn hämn omans owat rau-
hasMuttacosca wäkewsmbl händä tule ta
ylitze wolttta HHnen/nWhsn polsottaealcki
hHnen aseens joihin hän turwaifi/lahckmn
ftalinsiacapi.

KM
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> Tasa HErra Christus/sen pahan Hengen Mttwäkewän solamiehtn werrari/ia sm ean,
,'a tieläanda/eltaHän onsangen wakewä hengi/ iolla en
monda sola asetta/ioilla hän colons wariele/ eitä ole yri,
iänhänen wertaisens läsä mailmaja/eli nijn wakewa io,
ta taita hänen ylitze woilta. laiosiotupiti hänen ylihe
woiltaman/ia hänen aseenspoisoltaman/nijn hänen
ta oleman wäkewämmän luinhan on. Ia tahto HEm!
Chrisiue nijn palio sano: loca loisen ylitzm weitla se!
on wäkewämbi händä. Mutta minä omalla wacllamia
woimalani ylitzewoitin perkelen/ia hänen aseeno xoie
olin.Sentähden olen minä wäkewämbi händä: Ia seura
st stjtä/eten minä ulgosaja perkelettä Beelzcbubin woi/
malla ninquin le sanotta.

5. Sodlstofen/otta hän n»W wafiahacoifisia lsifiä
luin hän ia st paha hengi perkele ter>

loca ch ole minun cansani se on minua
wastan/laiocatljmllmnlansanl cocose ha-
lotta.

Hämä sn se tvijmäinen todistus/jolla hän laeape,
rin aia ne jumalattomatPhariseu)ltt / ia osotta ettei hän
Becltzchubin caulla Perkelettä ulgosajanut. Sillä eij
ole hänellä ia BeelzchnblUe mitäkän yhteyttä / multa o,
wal toinen loistane wastan.Milä yxi coco/sen toinen ha/
jotta:Jotaperkele rijwa ia waiwa / sitä Chnfiusawlla
iapäästä waiwasta: jongacorwat ia stlmäl perkele kisni
tukitze/ sen hän awapi. Ia tahto Chrifius nijn palio s>
no.- loca on minulle laikis astois waftahacoinm/stlij
taida olla minun eanfani. Beelzcvub on minulle aina «a«
stahalöinen:'Sentähden en taida minä hänen caultane

ulgosaja

5»



perkelel. Tämä mss oii pxi wahwa lobiftus
pharisturia Vastan/isnga lansa HErraChristus heitä
«aeaperin aja.

11. On sm pahan hengen perkelm ahkerudesta / in,
himisen wahingon Min: ionga HErra Chrisius
edestuotla »ijdellä muodolla. cenci.^

1. Etzi hän lepo. m„?e^

Kosta se rietainen Hengi inhlmisest ul-
goslähle/ni/n hän waelda läpltze carteita
paicoja edzipi lepo ia eij löydä.

Rielaisen Hengen
lm/»osa cuWtanrillafm.EnstKä sen lähden että hän on -

ikerieftinen ia sasiainm luonostans. SjMkm_lllä_tzän
saalia inhimisel rietaisexi synnin eaulla hänen eansans. " "

Cpsta nyt tämärietas hengi inhimisefiä ulgosajetan lu,
malan woiman läpiA tarkioita
paicoia ia etzipi lepo/culahän saisi asua / ia hänen ajato/
Miältin wahingota tehdä.

2.MltMMnolMinH valan iällens mi-
nun huonescknl iostan läxln.

Cosca serietas hengi eij lsydä mualla asuin sia/nijn
hän pala sen inhimism tygs iostahän oli lähtenyt iaul-
gosajettu/ia catzo ios hän sijnä lsylä sia/ <usa hän ennen
oli ajunukSillä walcka hän yxikerta ulgosajelin Juma-
lan woiman/sanan ia Saeramentin lauttaa eij hän sm,
tähden eohta händä peräti ylsnanna/mulla helteri wai,
«sn/nijn lauwaiy/cuin hän »aeldele ymbärins / ia cuin
eij hän mualla lepo lsydä/nijn hän jällms palaia hänen

Cccc tpgöns.
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tygsns.
nenpaulastans ia salimesians/nijn hän mene/etzi cusia
hän sen Mene lspdaisi.

3. <lsytabäl?callnisietUtt.
Ia min hän mlepi/ lsytäsen lwdille la-

gastuniacaunisiemn.
Tästl Ewangelistaosilla sen lilan/ ionga eallllose

rietas hengi saapi syyn/ palata sen inhimisen lygs/nimil»
lan/costa han tsyta lwdille tagafiun ia eaunistem.Seon

f. cosca hän lontäsen inftimisen ilmäsun!Uta/llman^ulna<
' tanpelgsla/ilman nseola/ia synnffä ia saasiaisudch / pa,
s hoisa himoisa ia halwisa. Ia nämn owat ne lwdat iolla

inhiminen caumsta ia lawaise huonen puhtaxi hänen e,
leensMisetta han sen edesä«s/

4» Hltahansechemmmwtacansans/ell.
Silloin hän menepl ia otta seitzemenmM

ta pahembata hengick cansans.
Cosca se safiainen hengi/ lspta inhimiseneläwan ai-

na endists ia muisa sMeisä/nijn eij hän mene pMne
sitte sichen hllonesen/cnin hän ennen sll/mnlla olla seitztt
men bahemba henge mnsane/eltähän olisi sitä wäkewätNl
bi iasmemMVahingonlekifi.

5. On sm inhimisen swresia waarasia ia wahin/
gosta.

Zsmtnhefisälletulewat asumat he siel-
lä:la ftn inhimisen wijmäistt tulewatpahema-
xtcuinensimckset.sämä on pxi surkia la eauhia asia/ iltanijn monda



PAASTOS
yhdenköyhän inhimisen sijalle/ia sij/

näaftwat/ninquin heidän omasa majasans/ iongahe
oivalsisälle ottanesheitlens.Ia st lapallu Jumalan salli-
misin caulla/ioca salli nijlläsaastaisillli hengeillä sen wal-
lan/hancn oickian duomions iälkin.Että cosca lntziminen
lij taida wasiä olla mananuxia/M lege oickiala calumu-
stMparanosts/muttaelä aina synnisä/nijn he saawat

hallan hänen ylitzens/ia tehdä heidän hirmuisen tahdons
jälkin.latule sen inhimisen wijmäiset pahemaxi/euin en-
siMlsel/stnlähden/että eusa yxi ennenasui sinä nyt seitze,

Imen tielaista hengi asupi hänesä. Ia tahto meidän Her,
,aChrisius sen eansa manala Pharistuxia/ia muita
laowal yhden kerran synnistä iaperkelesiä päästelyt/Iw
mlan sanci ia Salramenlein laulla.Etlä he otawat wie
susia waarin ia cartawat syndi ia sen pahan Hengen juo,
m/senpäälle/ettei hänen »ijmälsens lulijt pahempi cu>n
inDalsll.

li I. Se wijmäinen Cappale /on Meidän Herran Il I.
Chlisiuxen mnnustähtesiä ia hänsn wasiau)ll«s hedet/ "'""«
mM. Cusa meille cahtalaiset edespannan. b"M l>

i. On yhdestä waimosia ia hänen puheisians.
Ia se tapami cosca hän näitä sanoi/ylös-

lorgottiyliwaimocansanseas änens ia sa-
noi hänelle:Autuas on secohtu/ loca sinun on
Mdanut/ia ne nisät iottas imit.

Cosca Phaliseuxel oli hawaisnet meidän HErra
Chrisiusia/ia sitä lunnustahli euin hän oli tehnyt. Iahän oli Hejlä monen wahwantodistoxen eansa tacaperin
ajanut/ia euin hän puhensa oli päättänyl/nijn pxi wai«
mo eansan seasarupeisi ylistämän hänen äitiäns/ ioca sen,

Ceec ij cal,'



laldaisen poian 01l synnytanyt ia imettänyt. Pxi WH
f,r,an npetM finoitta eltä «aima on ellUlMan
t^,n sisarenpaleaviita ionaa nimi oli Mar,
cella. Tämä waimo on meidän HCrran Christurcn s»,
rembana ia eorckiambana pitänyt eum ne Jumalattomat
Vharifeuxel iotea piliaisiMudä/ sekä hänen tunnustäh,
dens että hänen oppins tähdm.la nijn palio tuin tähän!
»vaimon tule waicka hän hywin päin/hänen vMrlaisu,
defans tätä puhui/eutlengin eij hän wielä oikein ymmät--
dännt inhimisen auwdesta/ioca eij seiso uleonaisesasynny,
tämistsä/ninquin hän ajatteli.

2. HnHEßßANCHrifiuxenwasiaWsiasmpäälle,
Mn hän sanoi / Ha/aumat owat ne

jotca cwlewat Humalan ftman <a tälkewätsen. !
Näillä sanoille HERra Chrisius ojendä tämän

H waimon ia hänen puhcnsa ia anda sen eansa tietä / tltä
hänen äitins Maria »n autuas: Multa eij lihatisen syn<
nylckmisen tähden / multa uscon caulta. Cuin hän tah,

* doisi sanoa: Maria on tosin autuas / Mutta eij jcnläh/
liden/ että hcln minun on hänen eohdusane candanut ia
' imettänyt/ mutta senlHden/ että hän Jumalan sanan
"' on ahkerasti <wUul/ia sen kätkenpt/ia minun päälleni

olen Messas cqicken mailman wapahtaia usconu, !
' guKlnuz sano: Ilaria in6ef«!ix eli hui» veibum

cuttoclit,non in illa verbum c»ro f«6bum eft.
se on/sy Maria senrähden ollut autuas että sana >
hcknesck tuli lihaxi/ mutta seutähoen että hänkät/
ki Jumalan , «^
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toisesta Osasta.

l meidänHEßra ?"'

waastan seisonut nijlä jumalalle»,"' ,
mia phariseuria/jotta händä ia hänen tun,

nusiahtians pilcaisit/ ia heitä taeaperin ajanut/
»an todifiuxen cansa. Nijnpilä laicki Chrifiiliftl sar- «O. «°»>

namiehel/ eij waiwoin virkein opettaman heidän cwlioi/ i«m «c?<
lans/ mutlamss taeaperin ajaman caickl Väärät
jatia lahcokugat.la waicka he eij ole mahdoliset eijkä kel-
woliset / että heitä »astaltaman pidäisi. Sillä totus on
iapysy totuus/ia »asia itzecdestäns. Cuilengin costa
Jumalan lunnia ia inhimisien autuus scn waatipi.
pita meidän wasiaman heitä ia Jumalan san.an cansataeaperin ajaman.Senpaalle/ ettei he näkyisi slewan p/
lo'n wijsal/ia sanan lwliateijtulifi heidän wäärclnsppine
laultawietelly)li/ ia hauculeluri. Senlähden sano Sa-
lomon: lvasta sitä tphmck hänen tphmpdens jäl, -,.

tm / ettcki sinä tulisi hänen caloaisexens. Ia P.paivalisano: Että Jumalan sananpalwelialpitäo, 7«««.2.
leman woimalifttmanaman lerwelisen opin lautta /ia
ylitze Voittaman nijta/ jotta sitä wasian sanowat. IaHErra Christus itze mana ianeuwo fanoden: (aw<zt« M-ttL.?'.
tacat täitän nystck wäristä / prophetaifta / jotca
teloän cxgsne tulemat lammastein waatteisa/
Mutta sisälvähe ovat raatelewKiset swdet.Nain
owatprophetatwastan seisonet faljfia Prophetaita/ ia
heitä takaperin ajanuet Jumalan sanan lanja. Näin on
meidän HErraChrifius taeaperin ajanut ne jumalalle,
mat phariseuret/ ia häidän plitzc woittanul.Nijn msK

Cccc iij hcl>
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hänen opetuslapsens ia apostolit owat tchmt ia wäsian
seisonet/nijtafalskia prophetaita ia wääriä Aposioleita.
)»äin pitä myös wielä nyll laicki Jumalan sanan v«l,
wellal/iaoickiat saarnamiehtt/michulistsia seisoman wa,
sian nijlä wääriä opettaita/ia heitä lumalä sanan eansa
taiaperin ajaman ia ylitze woillaman/ jos hemwloin
lahtowat olla oickiat sarna miehet/ia tuulla wijmäisna

Uattb.2/. päiwänänelohduliset sanat. Sinä uscolinen palwtt
lia mene sinun VLrras ilon.

2.11. Että HErra Chrisius sano täsä.locainen
V</c°rei<3 waloacunda jocaon itzens waston erinyt tule kpl,
e/e ia huonet lange huone pääile.Opeme lljMus

"«« m!,", lnieiisys ia sowinds ylhälle pila maalunat/ kaupungit ia
Mm» kylät/ nijn eripuraisus ne capotta ia häwiltä.Sillä eosca

maacunsn eli.laupunginasuwaisetowat ylimielisit/nijn
eij taida wiholinen heite wohingota tehdä/ eikä heitä eoh/
la ylitze woitla ninquin Salomon sano: (olnieker-
vainen köyst eij cohca kätke. Sentähden myse

M'iH. pyhä Hengi ylisiä y)limielisyttä sanoden: Cat^o
cuinga ia suloinen on se cosca weliexetasu/
wac pximielisestä phdes. Mutta filä wasian on
eripuraisus sangen wahingolinen/ ia eusa se on/ sijna
huone langepi huonen päälle / ninquin HERRA

ä.<i./. Ehrisiuo läfä todista. laP. pawali sano: Jos te toi,
nm toistan purette ia sysllä/nijn catzoeat ettei te kestenän
vlssfyödyxi tule. Ia st paeanainen »pissas mieo/^ice^sano: tuulla äomuz cam Krm» nnila Olvientain
potenz ett, cjlllcnsiaylbuz nonpotelt eveni.
se on / Ltj yhcärän huonetta ole nijn rpahtpa/eikä

phtä,
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ntjn wäkervck / joca eiseripw

saisuvella taida häwitettck ia mahan lyöt,
t<l. MeluemmaHistoriasa/että sijna

! sjg Egpptis/W oWI laxlkymmendä lntzÄtla saupungita/
'Ma,owasmwrin la WaBmiÄNft WahwisielUt Met. laH
!o»al Vyimasasllelmjn lauWam tUM sijnn oli
syo ia ftVindo. Mutta sille eosca he tulit eripuraistxi ia

! njlaiferikestenäns nijn hetUlilylitze heidän wk
hoHldans. laseswrjiacwluisacaupungißomionm?
pllraisudencautta /MinLyllZ ia / ?ompejuz
ia juliuzowse Menans pilaml / on lullus tzäwitetM
!Kn stwlelanylt tapahtu/eltä cosca yhdesa
tijkissneriMaisus/ia sen asuwaiftt eij ole

! nijx se lllle Käwttelvri«Cusa husnesa mies/ waimo mM-!
he owal eripuraiset/ia MMtkeffengns/ eij sijnä taida
MMMeMaeikahYUMMmaufia. Multa eosca W?
millisye/ftwinöo iarackatts on / sijnä on onni ia MeM
sips. Kirisillä yhdestä cllmngasta/ettahan
cuolcsans manaisi hänen lapsians pximielisylten ia ss,
winVsn/iakäski aina Pitä MUifiosa nämä sanat
caröia«5 ljsrvlr crescunt ciifcoräia magna? 6ilZl>
buntur jse on i WimeliWen ia sorpinnott cautta
wähäc tttlewac enätpxt / mutta
cautta tulewat. Ia seabMuz ki,

! noilta yhdestä ionga nimi oli Bci!uwz BcIM/iolla oli
cahdexan kymmendä poica/että hän sn ne sitonutyhlen/
phdmKimbun nuolia ia andanUt/heidän kätens ia kä,
stmytkiusata ios hewoisitpoicktmutta/ia cuineijsilä
woinelmurla/niju hän ylsspääsii senkimbun/ia blti sijlä
yhden ia annsi itzecungin täten ia kästi samalamuols

coe<
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loelella/ multa jocainen mursi eohta sen poicki. Ia smiansa mana heitä yximielisptten loinen toistns tansa.
;< l 11. Opeme/cuinga »ahingolinen se on costa in,

himinen usein lange spndin/ia mnomaistfia/ldstaluma,
?«<"«i.e. la on kändanyt paranVlM/iahtin jallme langepiendG
"s«l<«m syndin. SMninquinHErraChristustäsäsanoiCo,
2? s" ft rietas hengi ulgoflähle/waelda han läpilje carleila

pa>eoia ia etzipi lepo / ia luin eij hän lsydä/ nijn
', ,«s laja jällens hänen hllonesens / josta hän läxi / m olla sei/

tzemen pahemba hengi hänen eansans/ sisälle mmewäl la
afuwal siellä. Iaft inhiminen itze sijhen anda tila hanm
syndifen ia pahan elämans cansa: Sillä/ costa han syu/
dia teke / nijn hän walmista sia hänen ettens / ia sitä uj>,
aman cuin hän syndin langepi / sitä suureman Voiman
perkele hänen cansanssaapi/ iasitäMsiaMba paha hengi
HMn lygsns lulewat. sanopi: lio-
mo tvt älHbolorum mancipium peccnil
commitcic. Se on:lnhiminen on nijn monen per/,
?elm oria/ntjn monda spndi cuinhckn reke. Siläe»
«Mm «uin me syndin lange/ sitä swremätilan me anam,
me perkelellä Meitäm Vahingoita: Ia sitä wäheman euin
me syndi legem / sitä wähembiwoima ombi hänellä mei,
dan eansam. Että me nytt lwlemme cuinga palio
hulla syndi mallansaatta. SemäHden lllle >He lumgin
Christilism inhimisen wälttä ia larlla syndiä / nmquln
yhtä myrkylistä cappaltta/ jos jocuvaalihan heieoudesia
synnin langeta /nijn noscan eohta ylss jällens / ia tehkqn
ealumuxen ia paranoM/ia älkän enämbi jtzndiä lehks:
Ginpäälle ettei se saastainm hengi tulisi ia ftitzemcn va^

hembata!
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hembali, hcngi hancn canfans / ia hanefä asmnasia tekisi
i<» Viimeiset luin ensimäiset.

IV. inhimisen autuus tij seift lihali, 4.sesa synnylämisesä eli ullonaisesalihalisesasugusa / cuin 5<,/«tc«
Mä waimo/josta täsä Euangeliumisa seiso/on ajatellut/
ellä HErran Chrisiuxm äiti oli autuas sentahden / mä ««»««F.
hanoli candanut hänen cohdusans ia händä
Ia Zlbedeuxen poicain äilei myös luli että hänen voi-
canspili oleman likin häudä/ hänen
lihalisen suuguniaheimollsudeneantta: Sillä meidän
HErlaChlisius osotta täsä Euangeliumisa / ettei au-
luus sijnä seiso/eitä yMn seN lautta taida lullaauluari/
muttaoikianuseon eaulta hänen päällens. Ia p/Io>?^-'»
hansano: Lttä Jumalaannoi woimanntjllelui-
malan lapsixi tulla/sotca hänen nimene pckle usco,
wat / jotca eitä «erestckelkcklihan tahdosta / eikck
mlehecahdosta/mutca jumalasta syndynetoMt>
Sentähden mös meidän HErra Chrisiusp. Matlhe/ ""l.'-.

uxen tykönä. Costa yli tuli hänen lvgsns sanoden: Ca-
tzo sinun äilis ia sinun welieo seisowat ulcona ia tahtowa

puhutella / sanoi wastaten fille. Cuea on minun
ällin, i Culea owalminun welieni s Ia hän ojensi kälens
ovelusiasiens puolen <a sanoi/catzo minun äitini ,a minun
»eljeni/sillä joeamen cuin tekevi minun isäni tahdon/joca
en taiwaisa / hän on minun welieni / sisaren ia äitini. Ia
sentähden eij seiso inhimisen autuus uleonaises lihalisto
syndymises ia sugusa. Multa sijnä seiso caickein inhimi/
stenautuus/ ellä helwlewat ia k<ltke»ä< Jumalansa,
nan/ninquin HE»aChrifius täsä itze todista. Ia se on
oickiatieauttuutten/ ia paitzi sitä ch ole phtäkän mwla

M>dd tietä



578 111. SVNNVNTÄTs^^^
tietä. Eij myös ole lumalalda muuta wälicäppaleK
meille anneltu/jongacautta hän tahto inhintiset amu,
axi tehdä. Ia nijn mondaluin autuas tahto tulla/ nisnpitä heidän Jumalansana cwleman ia kätkemän. Sen,

«s», l. tähden P. PawaliRomarin lygs / cutzu Jumalansa,
nan eli Euangeliumin woima)li sanoden.-Luange,
liumi on Jumalan »voima / caikille nijlle «uru<
Vexi joccauscotvacSillaEuangeliumln sarnä caulla/
wailUlla Jumala autuden nijssä jolca uscowal. Sen,
tähden joca npl tahto autuaxi lulla Inmalanlyko'n<i/
nijn pitä hänen cuuleman Jumalan sana/ ia eij waiwyin

cuuleman uleonaisien lorweun cansa/ multa mösk<il/
kemän spdämesens / että se sijnä jwlllnsi

i» hedelmän ttkisi»

Euaw



Kinoit-
taP. Johannes 6<LuMs. !

plttze sen tzaltlean meren / cuttt F.
on Tpberian EaupunZin tp-
ksnä: Ia seuraisi händä paljo
cansa. Sentähden että he nä-j

zithänm merckins/iotca hän teki Taimsien
psälle.Dnßesus plssmeni phöen woren psäl!
le/jaistui siellä hänen opetussastens canft.!
Wjn lähesipt Judasien Pääsiäis IMa
Mwä.

Eosca sijs lesus plssnosii silmäns/ia nä-
ki palio cansa tttlewan/hänen tpgons/ sanoj
hänPhilippuxelle: Eusia me osiame Lttpiä



että nämä saisit spsdä s Mutta senhänlM
händä / Sillä hän kpllä tiesi mitä

hänen tekemän piti. Mstaisi Philippu<
händä/cahdensaaöanPenningin leiwät eij
täpdpisi heille/että itze cufin wähänM saisi/
Sanoi pxi hänen opetujlapsistans hänelle/
Andreas Simon Petarin weli: TMon
pxi Pilti/ jolla on Wjst ohraisia leipä/ia
caxi cala/Nan mitä nämä owat näinen pa°
lionkefkenes

Mutta cansa atrio<
jtzeman: Ia stjnä paicasa oli palio
Äijn sijs-atnoitzjt lähes'wijsituhatta mie-
stä.Ia lesus otti leiwst/ kijtti ia annoi opft
tussapstllc/Mutta opetusiapset iazoit nijlle
atrioitzewille: Samalmuoto mss caloista,
nijnpalio cuin hän tahöoi. Cosca he nyt ra<
iwitut olit/snnorhänvpetujlapsillens: Eoot-
cat ne murut cuin iätt/ettei ne huckuist.' Mjn
he cocoistt ia täptie caxitoista kpmmenöä C> i
ria muruilla / wijöestä ohraisesta leiwästä/
iotca lijaxi olit nijldä cuin atrioiezit. "Eosca z
nelnhjnliset sen merkm
teki/ sanoit he: Tämä ombi wissistä se Pro-,

phtta
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Htä/joca tulewa oli mailman. laosta fijs
Dssus tunst että hetchdojt tulla/otta ja tch>
dähänen LumnZaxj/lpmZi hän taas worcl
lt,Mttäns.

Hmä Euangelium on sangen lbh-^""MMZ dulinenHistoria/ia on iisioittltu
Luangelisterilda/wisusti eaickein asiain haa»
min cansa/cusa lietä annetan/että meidän
HErra Chrisius on pallo eausa/iolca hän/

däonseuranet ia hänen saarnano euullit/ruockinul lor<
wcsa/wijdellä ohraiftlla leiwällä ia lahdella calalla/ nijn
M wijsi tuhatta miestä/ilman waimoia ia lapsia tulit
Dä lawitlyi/ia wielä sijtte ylitzen iaij laatoista kym« K
«endä coria i"M"" I""ga sWfss hl!n psottihämn lu.«
mlisen woimans ia wäkens/ellei hsn ole sidottu iohvHl/
gun wäWlppaltn/mutte, tssit.i tehdä mitä hän tahto / ia
raMpalio tansa wähällä rualla/hänen sman hywän
suoilonsiatahtvnssälken.laanda sen cansa tmä/etlä
hän tahto caickia nijtäruockia ia rawila/iotta hänen py,
ha sanans ralastawal / sitä noudatlawat ia mieleläno!
cuulewat ia eij ylsn anna,

Ha'ouibi lamaEuangelium asetettu la säätly faas<
nata Jumalanfturaeunnasa tähän aican wuodesta/ sen, L«o».
lahden että nyt lähesty knlwvnaica. SeupMlHe_ltlä_Me
mahdMM'l<ttä/Manhedelmän ia caswon lulewanlu< ««c«»«
malalda caickiwaldialdaiaHanenkädestäns / ioca sen iyl
»»n silmenln/IUIN pellon hzieetän hpwästisiugna/ elläse
flUllm hedelmän tuotla/inhimistenrawinofi. Nijn luin k""""-

Oddd il hän'



hcin bywWsiunais» Hhraist leipä ia ca)si calai» '
siaeormesa/nijn että patiotansa tuli sijtä rawiluri.

s,' Ia on tämä Sunnuntai wanhast cutzullu Ve»mi.
nicz ioea nimi on oleilu sijtä Weisttsta/euin
storacunnasa ennen messu weisalan Esalan Prophelia,
sta cusa näm seiso: convencum

ym cliligilis eam. Se on / Iloitcatte
llerusalemin canft/ia cocon tulcat caicki iotca
> hänoäsKcaftatte/Iloitcatiloncansa iotca mur,

hess ol.ektaollut.loinm sanain cansa Propheta loh-
dutta Jumalan seuracunda ia kaffe hänen iloita ia wah,
wisiahänens Jumalan armon eanja-

Tämä Euangelium yhten sopi sen ensimäifen us,
Cappalm cansa/eusa me lunnusiam että Jumala

1 Eaickiwaldias on meitä tuonut/ynnä muimn luondolav'>
paldeneansaandanut meille ruan ia Verhon la

metarwitzemruuminrawinoxi. Ia senNe,
iicknen rucouxen cansa Isä meidän rueoureo/ lusa mesa,
«oma: Anna meille tänäpäiWän meidän locapeliwaV

-nenleipän/:c.
Ia on'läsä Euängeliumis cafi Cappaletla.

l. On sijtä neuwosia cuin HCrra Chrifius on pi-
/ tänyt Hpetufiastcns cansa/ia heitä coetellul / cuinga ta/
"Kläncansan paljous piti sijnä lorwesa ruokittaman.
. Is. On sijtä lunnustahdesta/ cuin HErra Chw,

sius on zchnyt/että hän on ruokkinut sangen palio eansa
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palio cuin enstmäisenKappalen tu-c««^«.MU le/edestuoltaEnangelista ftnWijdellä asian """'.

I. Onsijtäptrsonasiajoiatäsäonwaellanut. l"<
Seniälkettwaelstlesus. ?^<-'

Tämä persona on ollut Dsus Chrisiue s^^,
lOls on wacllanu! ylitzen Galilean meren / ninquin cascki !
Euangelistmtkirloittawat ia lodistawal/ia eij oleeostan
itzene säästänplMutla aina waelmnut yhdestä paitasta
loiseen/ia on saarnanul Euangelittmit ioea paicas<t/ia sen j
ulconaisten merckcln cansa wahwisianut. Ia cosca hän s,
l> lerujalemlsa parandanul yhden ksphanmichm/ioea
ttlmekymmendäiacahdexanwuolta oli sairasianul/ia
hän Templisä Juuttain cansa/oli puhella pitänyt/ iotca
ltzeit handä että hän oli Sabbati-
na paiwän päälle sen parandanul/nijn hän lä)ci sieldä
vois. ,

11. Asian haara on sijtä Masia euin hän on wach 11.

tanut. i

ZZlitzeSalilean merencuin on Tyberian
Kaupungin tykönä. . lKM Galilean merestä usein saarnata» ia eutzul-
lm mcrexi Hcbrerin lawan iätkin/iotta caicki webel cut/ 217^'
zuwal merexi/ Ia enilengin on ollut las -
fi zMlinmerexiMlHdMMzMGnMMm maW lpi <



' että se oli Hyberian saupungin tykönä / isea oli saan»,
"ftn nimen Herodes Cunin,
gas oli ia euWslu
hänen nimens säliin. Mutta P. Matchg?us,utzu sen

- Galilean mcreri/sentähdenetlä st oli Galilean maan si,

kirias se ltttzutan Cinereth.
anoa P. MatthPus titta/mikä on ollut syy tähän

Chrifiuxen mattusiamisen/nimiltäin/ettälosla
<hän euuli että ft Jumalaloin Cuningao Herodes oli an,
danulleicata sen p.miehen Johannes Castaian laulan/

'> fentähdcn/ellahäNrangais,händäfensynmn lähden enin.
: hgn teki / elta hän otti hänen weuensPhilivpUM wa«,

mon. Nijn hän läxi slelda poies Oplluflastens eansa/ st,
la eij hänen hetkens ollut wielä tullut. Multa P. Mar/!
eus tirioitla wielä yhden loisen syyn/ elta wsca Apostolit.

logo'/ sijttä euin hän heitä calin ia z
«arin ulgos lähälti/ia annoi heille woiman Perkeleitä nl<

ia he ilmoitit hänelle eaickimiläheoli tehnel ia o/
pcllaml/ nijn hän eutzui heila erinäns corpen leweltamans heitänsyriäldä/sltiä monta luli iamlNj/nisnetttiheW
da joumngl.

IN. Astan haara on nissiä Personista jotta hän,
da owat seuranul.

Ia seuraisi HHndä pallo eanfa / sentäh-
. denettshe nätt hänen merttns jottahän te-
ki/SairastenPHHlle.

'. TäsH colWnesasian E.uangelisia,laht«
lZistt asiat edespane.

l. Häfiä eansasia jo<ahzlndä sturaifi.
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ius Kirivillä etlä eansa näki hänen mateusiawan/iamon>
da tunsit hänen ia tulit sinne jalkaisincaikistaeaupun«'
geista/ia heennätit heilä/ia eoeounsi Hänen tpgöns»sano: Costa lansa sen tunsi
IHspoismeni harhan/ la hän>
sUpeijl heitä wastan/ia puhui heille lumA»HwMM»W
liasi. "

2. Hn sijla sypsitl mlngätähden he seuraiset3
händä. >'

Sentähden että he näglt hänen
lins / jottahän teki Sairasten pälle.

Anda sen cansglittä/ ellei he keweydesiä eikä il/
«an syylä händä seuranet / Mutta sentähden että he ne»
gil häncn merkins. Tämä eansa oli saanut suuren halun
HErran Chrlstuxen tygs/sekä hänen suloisten saarnaino
lahden/euinhecuulilhaneldck/
den lllinHälUeki Sairasten pälle/la nijsta ymmärsit/ett
lei hän ole / mutta palio suu,
nmb > ia w öimalisembi euin muut olit. IaMlaMmhe
jols Canpungista memt hänen tvgsns / luuleman hänen

eatzoman hänen tttnnusmerkiäns / ia nijn
kijrutil hänen tygöns ettei he malttanet sysdä / eikä ruo,
lampötänsolta.

IV. Asian hara on sijlä paitasta cusa lesus on
istunut. c

Nijn lEsus ylss meni yhden wuoreW
M/ ia iftuifielle opetustaftenseansa. s^

,i
Eeee Cuca
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Eucalämawuori on ollut elj «p. JohannessisiäMiläkän kirioita. Mutta P. Kiriolluresia lai,
lan ymmärtetlä /että se on ollut läsnäBethsaioa. Sillä
hän sano että lesus meni harhaan / ylsn annellun sian/

, sen caupungin tygö jecaeutzutanBethsaioa. Hasa nyt
lHErra Chrifius istui wuoren pälle öpelufiastens lan,sa. Ia nijnquin «lueas sano: puhui Jumalan »aidatun,
nasta / ia ne jotcalerweytlä tarwchit / nechMHn ttrwexi
tehnyt/ laM läsä ollut suloinen meno/ eus»
meidän HErsaClMwaMopelMsftens eansa / ia M
lio

Jumalan Val-
dacunnasta/ niinettä se HM_loiwotlapa että iocainensana / euin han on kirioilellu.

"' V. Onsijtäatastalosealämäontapatlunut.
M» läh«st,i Wastm pHMis M«
Mntmin «icki työt ia wirgal/suurema)li luetm

jotca tavaltuwat suurella ia corkialla ajalla/ nijn
mss tämä historia on fitä corkiambi/ että se on
lapattunut pääsiäis Juhlan aitana/ joea oli pri mi/
stä suurimffa m corttamista juWa/ cuin luuttat pis

»änlMMssioxi /että he otit wapatelut Egyptin fam
' giudesta käden canft

täpitzen punaisen meren euiwin ialgom» lacoscalämäluudaffm päfiäis j»tzlalähestyi silloin on tämä tapailu,
nut. Ia oli tämä se loinen väsiäis juhlasijtle cuin Hlr/'
raChrisiubolimVenut saarnaman.

V.'' VI. plteestä/iaplchesiatUino»
ollut



oiiut Mtldiin HErran Chrlsiuxen/ ia hänen Opetusta, c«m<i,/«.
fims walillä / laman cansim rawinosta.Cusa meille eah, <ie e.
lt,la>sttedespannan» «««i<,^.

I. On HErran Chrifiuxen kysymisesiH. "-

Kosta stjs Zesus Ylösnosti
Mpaliv canfamlewan hänen
noi hän philippuxelle cufta me oftame leipä!
M nämä saisit Syödä/ mutta senhän sa-
noi kiusaten händä / sillähän kyllä tiesi/ mitä
hänen piti tekemän.

Muut että lEsue
lllgostaVi. Ia
vallens» Sillanijnquin P. Ma«ussano: He olit nin, ?<« ,/
quin lambsl ilman paimeneta : Multa chtWa eostapaiwä tpgsnsia
sanoil. aitaoneulunut/laffeMa
lylijn menemän <a ostaman heillans lelpa. Mutta etla
meidän H ERF H CHMs oli sen itze tyksnans päät/
lanyt ia sulkenut / ltlä hän tahdoi »almifia ehtoli,
ftn tämän lansan elem > ia heila ravita/ eij
hm larwinm HMUIMn eieä muinm neuwo. Mutta
euilengin ennen caickia hätr coelella heila ia
heidän useoans/mila he olit oppenet hänen schoulu,sane / sillä laottiyhdlO
hänen opeluslapsisiane eleene/nimittäinphilippuxen/
>akyspiMelll sanoden / Cftlta me ottame leioF ettH
Nlimä lllsilHödck. Ninquin hän tahdoit sano: phl,
lippe Mä"naet / ltia täsä on suun jouco lansa/ ia eij
ole heille svsläwäta / ia ps pälle joutu: ia Mlnä tahdoit

E<ee ij M
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sin anda heidän ruoca/ennen cuin he
nos sijs /custa me leipä saame osia. Ia seiso tasa leflifä/ett<WMnoj settkiusaten hänvck/ silla hänkyllä itze
tiesinnta hänenfntstekemän. Eiftzätttatwinnt Philip,
puxcn neuVv tätzän/SUä hän oliruockmlll taicki luon>
VocaMlet io mai tman algttsia/ilmanhänen netttvolans/talstmssnyttämättlansanmockia. Mmahän tahdoi

l' cuullamitä Philippus ia muut opetttfiapsel olit oppenel
hänestä/ia nijsiälllnnustähdeisiä lUin he olit nähnet
nen lekewän/ios että HM talsi tuockiatzeilck
tasa woimallaM,

?° ! 2- ÖnMilippuxlnia AndreaMwasiauylla'.
N°«> Wafiaistphilippus hHndH lahden ft,

, "«A danpenninginlttwHtelj tsydyist hÄlle/että
?«-?«. itzelutin wHängin ftifi/ Sanot yjtt hsnen

, Opetnflapsifians Andreas nlmeldä hänelle i

ttonkeffelle^
P-lohannes läsä sisälle welattMen opilujlafftll

wastalixen/iolca osotinllethe wiesä ymmarlänel HEr<
ivoimatpaicka he olit nähnethänen meno

Sillä hesell,

PlMptms rnpe eohta lullla la-
ffeman itzllläns/cuinM patio' raha täfa tarwillin leipä

PennWnteiwät e<f läp-
byisitzellle/ettäimwsin»ähanginfalst. Ätnquinhän
lahvoisi sano sano: Mnä olen Mm lassenllt pellen el-

tä lah,



lahden sadan leiwat/llj taydyisi talle ean/!salle/minun maloMMen. palio
sahasiaMla waicka meille olisi laha/lusta tasa eorwe<
ftmpä ostetaisin/cusa eikä leipä eikä mnma ruoea ole my-
yda. SiNtahden on
män kplijn/Mamän ruoea heiyens/cttsia he laitamat sacn
d«/et sinä lMnganwMMMoHa. Tämänyloli
VhillppuxeTNlMMsWgen lytzmä/iaosölta sen tansa/
ellei hän Vielä ole hywin käynyt HEtran ChriMen '

Pltl nM VäsiäMan: HCrra sinä sen
paffäin tiedät lttiNga tämä tansa pilä ruokittaman/ silla
Mlla on taicki woiMa wtaidat tehdä mitäs tahdot/tai?
datMsruöcki tämän lcinsan sinnn Jumalisella Voimal-
las/ninquin sinä Monda Muilla tUNnusiähti olet ennen
lehchtsMjii yaliölUin^VnaMia hänen VasiaUxens
itlle / hMMMMeAMnMens / ettei hän olläl
leijsambicllin Ptzilippus/MMtck sellra Sma iärkiänsial.
sansiTäsHolMMtttollaoniwilsi ohraistä lei,,

orvat nijn
Motleu keskellä. Ia lähtö nijn paliösano: HErra mi-
M olen chinyl tÄNsan seasa iakysynyt/mötta eij sle hiille
WMn syömisiä/ »an ainoasta' yhdet Vähättä pöiMa
MivW teipäla läjlitalKisia/MUtta eij ne tatiVas edes,
lys läniätt suuren eansan secisas Mmän hän
lllss ölli hänen omasta paastäns iei iarjestäns / eikä tai-
tanut sitä Usts/ella HErra Ctzrisilis laisi tehdä ne lei-

Val ia ealat hänen HYVästisiligNautens cautta/ nljn
ikäwal/ Ma eaicki taisit sijta lullaa

l

Eeee iij Ope«l
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~ i tHfiä/minga Inhlmlset WMu»«, H?3mailmafa emmästä itzens käyttämät / luma,!
ex r««M iaterwelistä ssna wafian/nimittain/cosca lumata lähtttä Hänen P< sanano/ ia senoiken

EualigMmm opin phongÄNmaaeundä ia anoa sen siel,
F«m/«.«,1ä saarnata/ nijn se suuren ilyn ia sydämen haluneach
perbo vei wastan oletan ia «uullan. Mutta taas costa sila ontzll,

nta. ken aiea saarnattu ia bpeletlu/nijn he sijhen wijmei» suut,
luwat / ia se endinen halu rupe waheneman <awijmlin
pow sammu. Ninquin meilleon esimercki läsä eansasa/
e«a «osta HElraChlWo rupeisi ensistä saarnaman
uangeliuml heidän tdesänö / ia lunnustähti tekemän /

nijn laitti sitä mielelänswastaNotil/juöDhänen tygsne
jocahaaraldaCorpeen/meren jannöin/Caupungljnls
Kylijn / luuleman hänen saarnans/ näkemän mjlä ihme,!
lisiä tunnustähdeiäeuin hän teki /unhotit heidän cstoly,
sns ia äfca«ns/ stfta-sumlsta halusta euin heille oli cuul/
laluMalan Mutta siltä cosea HERra Christuö,

.
. Hetken saarnanui ia merckiä tehnyt/ rZpeift.

juuttuman häneen/ ia hänen saarnans/ia se halu tuin täl<!
lä eansalle ensista oli/is peräti pois sammuisi. Ia wicla
pMMirupeisitzända wihaman ia wainsman/pilck«

MwOseman/nmquin wijmeisna Sunnunlain
saarnattin /ettäHe sanoit hänenßeelzchubi»iwoimalla
perkeletulgosajawan. taas
saatte euullaeuinga he kiwiä poimit lastettaxcns händä/
ia seisoitHänenHengcns iälken / ia wijmein ristinnaulchlt



hänen. N>jn se mss silloin tapatui / cosea Jumala tällä
Vijmiiscllawallman lopulla/sm oikean Euangeliumin
opin p.miehen Lurehruxe eaulta/olti pawin pimlpdi-i
sta/ia annoi sen tulla walkiuleen/nijn caicki sitä ilon ean,
sa wastan otil/kijtit Jumalala ioea annm heidän sen päi-
wcn clci/elta he pääsit pois paawin willitMst/ ia annoi
heille sen lohdulifen ia suloisen Euangeliumin saarnan/
iola he ia heidän Esi isans olit eauwan himoine! euulla.
Mutta sijlte eosca he olit saanet sila hetken euulla / nijn h<
sUpeisit suuttuman sijhen.Nmquin wiela nyt moni sijhen
ftuttu/ sentähden mss he halwoin kaywäl kireosa / lais>
«isii luulemat Jumalansana. Ia lekewäl mnqum If,
«elin eansa mmnen teit
heille manna sata taiwasta/ia fttä is hetken olit sysnptv
Dluil he siihen/ in rupeisit napiseman Jumalala ia
Mosesta wastan ia sanoit:Mix< sinä w«t meitä ulgos
Egyptin maalda/että meidän pitä cuoleman täsä
wlsa/eij ole tasa leipä eikä welta/meidän sielun suultu
io tähän irtaman ruocaan. longa tähden Jumala
«nDisi heitä / ia lähätti lwlisil kärmet heidän se,
caans / jotta heitä pistit ia puresteltt/ mjnetlä mon>
da sijlä cuolil» la-fMlahden tule meidän IliMälM
ftlm r«asia kaikesta sydämestä / suuren halun eansa/
lapdä kireon / Jumalan P. sana luuleman iaeij
hen suuttua eikä sitä ylsncatzo. Silla fijnä seiso eaic»
ki meidän anlunden m lertoeyden että me hänen sanone
luulema ia katkemaMnaM te mennen Sununlain luu»
lille.lalumalarangaife laickia nijta ftkä nykyisella että
iMaickisella rangastuxella / jotta hänen sanane ylsne
tatzoVal/sitä laifiasta lUuliwat / Ia wijmein latzätta

näliän
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SvNNVNTÄ?^^,
. nälian heille eij weden eikä leiwan jälken4Multa lulnsl
' lan sanan luulemisen jalken. s/e 1

li. Opeme/lUlngaltlmalapitaswruniamul,
hen nifnen edrftä / jottLhqnM / filg
noudaltgwat ia l)tä mielgns sUUleVat/ia lahlo heila ru,
oekia ia raivita. s!inquin Psalmisa seiso: peliätkätte
Vl3sra caicki hänen pyhänfi/ Sjlläntjllejotc<;
HHnoä pelkewät eij pivä-mitäkäypuutumanne
rzckgt casrvitzewac ia nälkä näkewst,mutta nijl, i
le jotcg. Hierrä pelpäwät eij pidä mitan puuttu,!
man. )a toises pailas seiso: Lttei VKrra xlsn an>
Naniltäjotca händä etziwär. Icem ; Minä olen
fittuc nuyri i<; tullut/ laenoleWnäns
nähnpt/ xttä se ylsn annettu/ei-
kä hänen leipä etzitpän. Ia meidän
HErw ChrisiusitzelupaP, MatthVWN tykp'nä sa<
noden: lLcMäc ensiftä
ken ia sen wanh»"l/q»??-y "»s" <-«,>«

gön laNgerrakK sen plille on meille tDE,
uangeliumisa euinga H E MRA Chrisius on pitä,
nyt murhen lamän cansan edestä joca handg seuraisi i«
«uuli hänen sanans./ ia heidän uumefa ihmeliscsta

lqM"in>nqM"in>n h^ oli suockinut h.il>nn s,»l!,ns
hänen p.
heidänruumms Man cansa, Nijn Hämnse M silloin/
Mg patto eanfa tuli hänen lygsns /..»H. eij ollut heille
Mitakän syWisi, Ntznquin p/ Kinoitta/
armattihän heivänpäällensia rawit)i
melisestä nijn ettärpijsi tuhatta miestä tuli rarvi,
tuxi Seitsemän leiwän cansil. N»ln hän wiel<s
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hänen sanansraeastawat/ia sila mielelans euulewat/ia
tchlo heila lawila/nijn ettei heilda pidä mitakän puuttu,
man. Moni iybuninen mattele in« liän mme ia
e,j pydä hänen wilians/nijn hän lule ksyhä)ci ia nälkä tu-
le pspdän päähän/ia sentähden taicka he peräti ylsnan,
daValklstloon/laicka harwoin sinne menewat/ mutta
juoxewal ymbäri mailma «ilia hakeman, ia luulewat hei-
däneftn eauita iulewan ricsari.Ha euilengin tulemat pi-

py,
sywäinen / mutta mene loisen lautta ulgos. Ha jcntah,
hen pitä mndan seuraman HErran Chrisiuxen käsky ia
caickein enststa etzimän Jumalan waldaeunda/ia hänen
wanhurscauttane/käymän wisusta ia ahkerasta kireosa/
ia cuuleman sydämestä Jumalan sana/nijn Jumalalah-
lo meistä pitä murhen ia ruockia meitä/ninquin hän on
luwanut Hchkäm se cuin meidän tule/ia hän on meille ka-
stmyt/hän kyllä meidän edesiam murhelti. Sentähdensano Vavid: Veltä sinun muches Vikswn pM, //.

le/iahänen pitästnun mockiman.
l 11. Opeme/ täsä euinga heickoustoiset Inhimiset o, ;,

wat heidän luone^ansnäljän ialuftan aicana/ cofta he
Mllakan DWn edesa nage ole«

wan / iolla heidän rahg
eikä ruoca/sa aWlaZllMatfenjalkin mitä luckaroja/ai« "m/tc«»,
lasaMeMi^og/ia
euln heMams lansa näkewat.Ngma caickj pwat Ptzi,

HErraChrisius HM phi,
ljppuMe/eusta heidän piti llttMaaman/llta se eansa



l lv. ssVNNVNTAI^—,
ruokita>sm/rupl hän lohta lneua laskeman /

rahasijhlNtarwilaisinia sano: Lahden sadan pen,
Ningin l«w<kt/eit täyvpisi heille. Samalmuolo mösVndreas/catzsinijncn wijden ohraiseit letVän ia eähdmkalan päälle/euin yhdellä piltillä oli ia sanoi: Ellei ne «ai,
cknutlallwas edes lystzä/nijn Monen seafa/ia sen tansa
oftlcawat/ettei he HErra Chrislusta lvielä oikein tunde,
net / eikä hänen Jumalisia wsimans usconet/että hän

, taisi sillä Vähällä ruaÄa heitärawila. Nijn mss Mosee
apäili/cosca Jumala lupaistanVä Israelin Mfalle cor,
wesa liha fysvä/coco eulteauVen/nijn eitä heiöän sitrami/
fians sanoi: Täsä sata
tuhatta mtestälaO»ä sanot: winck tahdon heille
ondalihatFsoäcocOcuucauden/ picckks täsä ta,
Ottaman Dätktä ia Lamvaita / että heille täy,
cyist. Taicka pitärs caices calm Mekestä phten
cspctaman että nämä) rarvitaisirk Mutta mit<l

> HErra Vasiaistsijhen/hän sanoi: Dngö Jumalankäsi nvc sinunpltä näkemän/iösMinunsanan tule todeMSaMalmuötc» mss epäili yzi Rid/
s. liG /. da?i cosla Llj^cusPrsphetasanoi/ HErransänän jäl/

fin fturett aitWa cuin oli SaMariasa/että toisns
päiwänä ptli yhdcn sarpion fytviä mataman yhdelf
Sirkelin/ ft on nifn palio/ enin ylUullw osa saran D«i
larifta. Nijn wastqisi hän ia fansi: Jos Jumalaa/
roaisi taiwan accunrlaretj se sittensäMiWass t<»>
patMa. wajtaljt 'propheta ia sansi: Slnunpl,
?ä silmäin cansa sen NiEeMän Mutta eij sinun pidä
sijcäfpsmän. Ninquin Nlös fl lapatlUiV Silla hän
oorlis» taLaliN, Hckttlw lalläifet omat laii^

! kll«ö/



PÄÄ ST O S. '

'

ti lxonosta /ettei he idemä Hattele cttt usco tuintzelU/
«llinö cansa näkewäl.cofta iakMrit täynä owal
«ijn he nylHälä olekollä nvi wilia on/m
mittä «Vt MMkpllä minä tHmän wuoden
ides lulefiMMtxaM.Muttacoica attat «phiät gtvai
ia lij NikttchMe eplMtlijn hän rupe ipäiiemän
iaMeleman tyhiän aittaapäglle/cuinMmäin edefä ons
Ia sano HyoreaxenMsH / Hn läsä wl,si leipä
ia taxi lala/mutia WuMs
sn olemuuhun luswg/

cuinlHcli lelksn ia lauwakäienTMoTNMdal vakenewat
vois maaMAäjättHwät waimono ia lapseus näjkän
iuoleman. MonicaHMUaUaltyistn nenwon fleens <a '

meidän luleläfä oppia/M
ccha nälkä ia cowa aieapäälle lule/eij pidä cyhea epäile-
«an eikä eatzeleman feypäälle/mitä fllmäin edefä on/nm»
la meidän vilä eatzoman humalan suuren»oiman pääl,
le/ioca ei, oleliootlUDtenKän wälieappaleen/mutla tai,
la meitä woimallans/ ia teh,
da MmeUe on. 5os««0<ln attlan on <v,

hlälMffonAlnen aittansa täynä / ia eij «oscan pumuja
anda päällens
wal/ia eij tahdo heitä ylsnOnda. Vinguin »Mc y«

da esimerkiä senväaue / on iMWfiä
ruockinut mondanWn ajalla. Mign Prophetan on
hän ryockWt lannoi ielpä

lalopcu/
tanluolasHmejisesiä. Wij,
della HhraijellalMMZHdMlAäMTNijn HEr-
la meitä VM'n.yMMWSM?7Eij HErran käsi ole


