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lphelly/hän on wielli nyt nijn wätewä ia woiwallNlneuinhän silloin oli/ia laila suockia«eilä/nina.uin hän on nij,täruockinul,

soittenkappale.
nyt se toinen Kappale / tHstH

,« cuin HERRA Chrifius on tasa
. tehnyt. Silla cosca hän oli cuullul Philippu,

ia Andrearen tyhmän wafiauxcn. Nijn hän rupe o,
l """»e»5. ftllaman hänen woimane ia Wijsaudens joeakyllä ticsi

cuinga tämä eansa piti ruokittaman ia sawiltaman.
laedespaneEuangelista läsäwijsi asianhaara.

.

l» I. On sijta personasta joeatäsä on kästenpt asella
Mutta 3esus sanoi: Asettacatle canftatrMemauHMlHMras olipalie rouho.

<l//c««bere Eij tätä ole kästenyl jocu mailmalinen HERra
Kepsari cli Cuningas/ Sille se olisi heille ia läikille luon<vo lappaleil ollu mahdoloin / rnockia tätä cansa nain
wähMrualla. Mutta meidän HERRA CHri,
stus lEsus itze / on senkästvn andanut Opelufiapsille/
että heidän piti asettaman eansa alrioitzeman. Silläha/
nelle «m laicki ««"ma taiwasa iamaasa/ia «eke mitä hän
tahto.
hän catzo sen jäikinmitä silmän tl>eH on / mutta kasti
istutta eanfan Wgllus kirioittä el,
la hän lajtl calcll / Mistuman MhMifen ruo/
hon palle atrioitzeman / ia he istuit joueoisa sadoin ia
wijsinkommenein/. Sala piluella_ia Wiisikpmmenda,
' ~,, ~,,,»„ , „,, > l
s'o. lewly/ll



IMydcllä / Sillä »ijsikpmmendä kerta salaltte wijsi
tukalla»lasenHErraChtifiuslekisentähden. .<,/

I.
sankestillä / «a j«aheillerusea. 3^^t

2. EtteipMn tulisi vnholeluxi sijnä suuren ean,
ssn ftafa. 35^-7-<

3. Että caicki sila paremin näkisit sen tunnu/
slähdenlUin sijnä tapaltui. Että tämä ruoea tuli HEr,HAA
ean Lhristuxen «oimafia / jolaMMjs» ohraitMeipa/la
ttfi eala hywästisiunaisi laleki ikäwäxi. Ia on s,
sangen alrioitze,
man ninquin yhden ialosia raketun pöydän lMtMota
«ickinaisia ruokia iaDfMliaoti täynä. Ia eij euilengan
ollut mitäkän MMllln ebesli muuta emn ruoho. Täsä nyt
Mippus ia Andreas nis» mss mnut Hpeluflapfet/ ea/
hoil pääsiäns ulgos / ia ihmellellsiufialen ruan pili tu,
leman / «oUa tämä cansa piti rawlllamiNs. _ .

11. haara snnM Personista jotta täsä a,
.

slttlanalrioitzeman. 3^r7Wn sijs atrioitzit / wlMKattkmKstckP. Malth^nssano-MtMaottliki wijsituhatta<i</c«mbe».
tuiesta ilman waimoia lapsia ia/Mmä oli seuranut Her-««».
raChristusta/ ia cuullut hänen saarnans/ ianägit hä,
nen lunnustilhlene ia oli ninquin lambal/ilman paimene,
la. Ia näinen etten tM »almifii psodän ia teki heille
wieras pidon. Että be händä raiaiUt ia hänenfanans/
nijn hän jällens tahto be«tä rawila iakasti hän asetta istu-
«an nijn he mss olit eohta tuuliaisel iahänen käffyns '

jälken isiuil maahan ruobonvälle/eitäajalUlleltusiale
, :—. .—— .

» sfff iij ruo,'
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ruoea plli tuleman / min heidän piti syömän, M eäyo
senjälkin Mitä silmäin edes oli/ mutta annoit sen asian

, caiken hänen haltune joca heitä oli käskenyt jstutta. Jos
.' / F, he olisit heidän omajärkjänsseuranet / nijn he olisit tai,

ajatella. Hän käste meidän istu maahan/Ia eij
mitäkän ruoca läsä nägy otewan. Tahtoco hän mcilH
syöttä ruohoilla. Eli mitä hän tahto meille anoa syödä i
Mutta eij hesllä ajatellet waan teit mitä hän kaste/ia tie-
sit että se Moli Menpl istua lais, mss heilleruoea

~,
anoa.lii. Hl.

s.s«<, <7 HErra Christus sen on tehnyt.
MnlLsusotttleiwätkistti iaannolo-

petusiapfille/muttaopetuflapsetiagoimatrl,
oitzewille / Samalmuoeo mös taloista nljn
pallo culn hän tahdoi.

Täsätunnustahdes on Neliä Cappalelta.
l. l. Mtä hän otti ne Mijsi ohraista leipä/jolca ph/

dlllä piltillä olit ollettämän eansanfeasa. Hämän wä,
«". lllappalen/mmittein/leiwän lautta lshto HErra Ehti,

stus rawita tämän lansan. Ia waieka han kyllä olisi tai,
I" tanut heitä ruockia ilmanM/eultengin/ettäM liiMttä,

sä olit täisillä ia fapuäya lij han tahtonut nijtä unholla
cikäylsn catzo / multa nijnen lauttarawigi tämän ean/
san /wailea.tij ne iäiwätfuurel ollet sotea pri pilli can/
noi.

2. P.MaI,
H""" chZeus ia p. Wa«us kirioitlaVHl) lojda caicki hpwal

' lahialtulewal Valkeuden Isäldä.
3. Että hän annoi Opetuslapsille / solca ne plli
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Mländaman ia«laman «ansalle / luin ruohon pälle
olitlistumas-

4. Että opelufiapsel iagoil ne cansalle ia annoi itze
tullakin hamn osans- Samalmuolo mso taloista nijn

? paliö euin han itz< tahdoi. Ia ninquin muul Euattgeli/
smit kirioitlawat/ etla ha eaicki tulit rawiluri,
nyt HErra Ehristus osolta hänen Jumalisen »oimans,'
joea taist ruockia iarawila / wijsi tuhatta miestä / ilman
Vaimoja ia / wijdMohraisella leiwallä iaeahdel,
la calalla ia hänen hywästisiunauxens lautta ne teki itt/

i »sri/nijn eltäeaicki tuli rawiturt>
IV. On nijfia mwruista ia tähteistä /jotta plitzen lv.

slijäanee. "<l«<l"«^

Kosta he nyt eawltutottt sanoihän
petustapsillens / coottat ne murm jotca
tttel ne huckuist/ nijn hecocsisitl« täytit ca-,"

, jlltoiftatymmendäcorla murmlla/jotca UjM
Mnijldäjotcalatrioitztt.

Täsä Meille on taas NeliänäHt asiat.
1. >Vn HEAran ChristuM kastysia/ joea l.

, tööta/ ia lallela pannan< lahlet / jotta ylitzcn iail WM_
öä / jotca M.mWa wijdlsiä leiwästä ia lahdesta ea>
lafis.

«" " ' p M^-7-
2. sijta syystä smingätähden hän kästi nijt 2,

IoM / nimillein / ftnpälle ettei ne huckuifl/ mutta lab
Klapanbssisin loisc)ki eöjcHnijtä tarwitaisin. IaiK"»».

! MalanfanäiM HCrran ChnstuM suuren woiman/
i jottaNifNWnlastiHlillaWis^että wi«i>»Hliyc jäi.
'! 5. cuullalsukesfa/jotca ne NiwrUt

, kajfM jäikincotoisttia pai-itconihul. I
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4- 4> jäinen muuruin palioudefia/ell^laMisi^««lttt«<l» kymuttndä toria läMttin inil nichdajottaatrioitzil. nyt Melaenäminosottamci,

dän HErranChrifiulenJumalisen»oiman/loeaeijai,
noasta rawinul nain patio lansa/wijdellä leiwälläia cch
della calalla / mutta nijn ikäwäri ne teki / että wielä plil)
zen jäi caxitoistakymmenda loria muruia.

V. V. On tämän tunnustähden ialo-
«ventl« pusta / joca sttä on stusKNUt.laedtsiuolta täs<i Euan,
««><,««. lolmlnaisett

i. i. Ella he tunnustit HErran Christien olewan
yhden Prroptzetan.

5 ««/,est. l-j/s ne Hnhimiset sen merkin nält
j7H longH lesus teki sanoit he; TsmH onWiWst

yrophtta jocatulewa oli mailman.
He ymmärsit tästä tunnastähdesia / euin HEm

Christusoli tehnyt/ ia ruockinut heitä wijden lliwän ia
lahden calan eansa/ että hän vii suurembi cuin muut W
mijet/ enin mmttyhttissl PsVphelat / jolca
ennen hända olit ollet. Ia tunsit en olewan sen summ
prophetan josta Moses o'.l la kirioillanut

v^l., 5. Wijdenls Mosexen kirias «usa näin ftiso: Ia herran
piri plsshärckynämän xhpen propheran sindsta
ia sinun rvelWäs la händä pitä teiden
man. Ice m,Mine tahdon plsshärckttll heille chdenz
propheran / ia anda minun sanani hänen sum
huns/hänenpitä puhuman heidän tygsns/ caicki
mlcä minä kaffe.«3ämän suuren Prophetan ia

tundewat Wä lunnustähdcst olelvan Hsßßan
Chw



sentähden sanowat / Tämä »iftisti se
Vrophtla oncum tulewa oli mailman»

2. Ella lahlowal tehdä hänen Cuniuga)li. 2.Kosta sijs ZEsus he tahdoitoec«
tchdä hänen Suntngaxl. ",,«/?«,«

Ette he tunsit ia tunnustit hänen olewan sm suuren
Plophllan ia Mcsslaxen/ josta Moftsolikirioillanut/ A"A"scnhe oikein leit/ sillä hän oli se sama suuri Prophela.
Wtla että he tahdoit tehdä hänen Cuningaxi / sijnä he e/e.Msin menit. Sillä sen eanfa he ofolil / että he pidit
h.z<ien yhden mailmallfenLuningan edestä / joca tclsä pi,
<i «lconaisella ia mallmalisella muodolla hallitzeman /

ninquin muut Monareat / Cuningal ia kepsarit/ ia
Väpättämän heitä Romarin Keisarin «vallan alda.la o»
Hl mielelänpottanethelnen luningap'/jota^nijn
WIH heitä /ia ajattelit: Tämä meidän Cu,
Man olisi / joca nain ilman meidän wailvalam laita
luockia meitä,

3 EttäHErraChrisiusonlMynpt. ,^

Lymylfi hän taas yxlnens wuorella.
Eij hän tahtonut oNa sitä

uhlonut snda tehdä itzens Cuningaxi. Silläeij hän sitä
Mlentullut mailman/ että hänen piti oleman jongun

mailmallscnCuningan/mutta hengelisen jollapiti
oleman waldacunnan / ia

ftnlähden lymvi pois »uo/
nlla>
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Gp (tuxet loisesta lsap<-
. palesta.

.'' l. tästä/ lulnga woimalinen <«
»<««<« meidän HEera Christuslesuson!
e/e,»/«« talla tehdä pallon / e,ka ole sidottu fohongun Vall capp
«?enb«i. pasen/mutla «eke cajcki hänen Jumalisellawoimallans/

mitä hän lahto / ia taitarawila inhimisel ihmelisest ia y,
lsnluonolisesta/ eofta laicki newot iawali cappaletpuul,
luwat. WMMsenpäälle/on meille tasa Euangelius
Mlsa/eltä HErraChrlstusonruoikinul wijsi mhallomiestä ilman waimoiaia lapsia, wijdellä ohraisella le>>
wällä ia lahdella calalla / nijn että eaicki tuli rawiluxi/
ia wielll ylitzen iäit muria caxitoistakymmendättna.

rn<l. ,5. Nijn mss Israelin canla eosea heille eii mitakänruoka ol>
lulcorwesa/on Jumala andanul heille saala-leipatai/
wasta. Samalmuolo annoi heille liha eoeo lUlauden

_Lx°<l. .7. sysdli.latvscaeij heille oljut wtttä juoda/nlln annoi hän!
i„<i.l/. heillewettatalliosia. Tsmsonille Jumalaannoiwetta'

yhdestä cuiwasta AsinMcaluusia / cosea hanianoist.Mn Jumala wielä nyt taita andaruoca ia / ma,
i-/.afiaiamerestä eosta,'acustahäntahto, Psal-zmisa seiso: rttckwlllens merettä sostamata / lyhiästa leke paiion / ia se euin »äha

' ?7. on laita hän sen suurey tehdä ia ikäwäxi. N'N/
quin hän teki sen leffcn oliwastian ifäwäxi/ nijn ellei se
puutunut/ ia hänsekä maxoi hänen welcans seneanft/

l 7. että rawitzi itzens tyrillä ia tallilla ajalla. P. MalthXU,

fIN
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fmiyMaseisomsspximcrkeliuen esimerki senpälle/ et,

ta cosca weron ottajat eannoi wero./ Capernauwm
CiiUpungisa/kästi HErraChrlsius Petruxen mennä
«erellä/ ia heitla hänen ongens ulgos sanodm; Gen

jongasensinsaat awa hänensuuns / ia sinä
lspset phden penningln/ota/ia anna se heille n,i,
nun ia sinun edestäs. Nijn woimalinen ia wäkewä
enhän hänen lsisans/ iawielänye loeapaiwa osotta
hanm Jumalisen woimans / ia ihmelisesiä ruocki ia ra,
witze meitä. Ninquln sano: lam
ravit cot milliä facit terra cl« pauci»
grani3mcsBe3 inZentez. locarawitH nijn mom
oa ftta/ ceke wielcknyt wähästä siemenestä
ren elon» Ninquin me näem silmäin cansa/ että yri
vellomies/wije yhden säkin /täyden eari colme eli neliä
pellolla , heitä ne sijhen/ ialvsea hän ylo's leickawiM
hän monda euorma eolia/ ia jaap»stjta juuren yeoelman7
Vllksyhätväimo terevyVen wähän taikjnan/
la sen nijn hywästi siuna/ että sijlä tule monda leipä.
Monda on nijn ksyhä että eosta hän Amulla ylss nou,
st/eij hänelli ole mitä hänen ia hänen lasiens pitä syömän
senpäiwän/ ia Jumala euilengin hänelle edes catzo/nijn
mä hän tule lawiluri. Sentähden sano Salomon:verran hpwästl siunaus ceke rickaxi.
on nijn ricas/ ia runsas että hän laita anda nijn palio
luin hän tahto/ ia "'"<s'> n>mmon^a«-,»« «aken /

likllole fidottu yhlengän wäli Cappalen / paliM tMa
wahckn /Mlllla teke hänen lumslMhMM tahdons ia
suol)onsjälken.

li. Hpema/ellä meidän kijloren lansa pitä naulita
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, wlman Jumalan lahia. Ninquin P. pawali sano":!K««t/l<. Jumala on luonut ruan/ ia meidän pila kiloMKansa sijlä naulitzeman. Sillä (hän sano) mitä I»vjmalaon luonut / on hpwä / ia eij mitäkän pois,

Heittäpä / joca kijtoxen cansa naucitan. Sillä
sepyhicetän Jumalan sanan iarucouxen cautta.
Ntjn meidän HErraChrisius on tehnyt/cosca hän ruo,
kitata cansa eorwesa/ nijn hän kijlli/ia meille sen cansa
annoi yhden esimerkin että meidän möe pila kistamän
Jumalala/ iakijtoM cansa naulitzeman Jumalanlah,
ja. Nijnowat mös Apostolit ia muut sijnä ensimäisesscuracunnasa tehnyt, Sijtälo^
difiasanoden: z,lius äilcumbitur <^,u2mcil3tio

1 acl Oeum prZrmicrllur. Se on. i3ij rualle eli pöy>
oän tpgs enNen mennä / cuin rucouxet pidetän
Jumalan txgs/ nijn mösnmldalähceis mcse,
lan iakijtetän. Ia sano: 2b c>
racione inicium sumenz A in oralionem äclmenz,

Se on /Cosca ruocaaUetanl<l
lopeteta» kijtoxentans/nijn etj se ikänäns puntu.
Nijn mss sano.- Ingratilzimi lunt qui
6ona äivinicug 6ac2 bonit2tiB äivina cozi-
cacione lumant. Se on / Ne orvat kisttämätts^
mätinhimtset/ focca Jumalan lahian ilman rw
cousta ia kistosta nauritzerpat. Ninquin saastaiset
porsal/jotta waicka he spswäl terhoia lammenalda/eij
«Uitengan phtän lerlalatzo yllZil taitM^lmsia^amä
ruoea tule / »a iolta owc^MU^k^ltamal,
tsmHNiMMM^MMMuäHgl^malaldaNlN^

-HI allin s,isn - jK eijpidä
—^———> - ~- —>. —.

cnitengan I
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cuttengan tulenmn reiuorte ia eijcui/
tengan euta iusnexi / re rvateitat reitän / ia eil
cuittngantu!e lcklnbymäxi- Scntähdmlult meidän
lasta oppia / lttä eosta mc rualle menemc / nijn pila mei>
da.i rueoileman Jumalala ctla hän hywäsii siugnaisi
meila/ ia meidän ruocam/Ia tosca me pöydän lyks plss,nouscm pila meidän kijttamän handä/hmien lahians cdl,

sta. Ia sanocam ynnä Bawidin cansa :

HjkUra sillähän onhprväiahänenlaupiudensa
pfsypiijancaicklsesta.

Il l. Etla HCrra Chrifius kasti eoota murula
Aietta ylitzen olit jaänet/Mme opema/ella costa luma,
larunsasti anda meille hänen lahians/ nijn e«a meille 10-
c«päiwaiststä rawinosia iolaktn ylitzen iääpi/nijn eij
meidän sitä haastaman eikä pois luuhlaman/multa kalke-
män ia tatMsPancman/ia sitä IM,N käyttämän Illman e/e<«»-.
lalle ia Cunniaxi,mcllle ia meidän lähimaistllem
fMäjli iatatpexi.Silla HErra Chrisius itze kaste
coriala muruia. Ia kieldä sila wastan haastamasta ia "'

tuuhlamasi Jumalan tahia. Silla ninquin Salomon
sano:Z(icralw wähene cosca se tuhlatan /

cosca se kijni pidetän/niln se enäne ia tule juurexi.
Smlahdm mana Syrac sanoden: Hlä haasta omas /ia
älä lolula sinuas tuhlaman/stnpaälle emi sinä tule keriä-
jari/iacosta finul cnambi on cuttasvs raha/eij pidä lai,
natlaman caswon päälle. Mi ty6n tlkia ioca aina juo,
pi hlincns taylen / eij rickaxi.la Cicero st pa<
lanalinen wijsas mies sano: d?oa
nesauam magnum veHitzg! ett pÄlcimonia.
on.jkii lnhimiset xmmärds cuinga suun «voittol^"^

Sggg ttj" seon'l



se on cosca he säästäwäc. rickau?
omiunrl. Ia Mianus kirivittä pacansista/ hlowal
ktffenäns tehnyt senlaltalftn säädyn/ ettei vMn «j,
tänyl enämbi keittämän cuin yhden räätin/mulla <oe?,
eu enämbi taisikeiltä ia monda herckua tehdä/ sen hc owalCaupungist ulgosaianet. Siliä he ymmärsit että moni,
Inaisien hercuin lautta tule moni ksyhäxi. onmSs sen lain tehnyt/ettei pMn pitänyt sysmän louckaftsalaisesta/mutta julkimuinen nähden. Senpäälle että neherluliset ateriatpidäise tuleman pois estetpxi. keisari«osta hän waelsi/on sangen wahan ruoca
Myötans pitänyt. cosea W drol<
ning Candariasta lähetti hänelle momlaiset hercul/on ft,
nonut/Etlei hän larwitze hänen herccujans/ia hän laisiaulta itzens leiwällä ia wedellä: HZHtocleg Cuningas
on sawiscsta astiasta syönyt, Joonyt nijnyMrlaifeft e/
letäisin nijn enämbi wilia olisi mailmasa. Silla moni,
naiset hereut ia coriat waattet/ saaltawat monda köyhä,
xi/pitä senlähden itze lungin seuraman meidän HErran-
ChrisiMn esiMllrckia ioca käiki coota murul. Nijn mös
Josephin esimerki ioca eoloisi seinemän wilia wuolena jy,
wiä/scitzlmän pahan wuoden waraxi/iollahänruoki ce,
to Egyptin maan/ia hänen Isäns Jacob patriarchan/ io!
hänen perhens callilla alalla^

4. IV. Opeme / että mailmaliset inhimisel enämbi
chiwätHErrasaChrisiuxesamailmalistahywyllä cuin
lhtngelistä/Ninquintämcltanla ontehnyt/locaetzi HEr,'

wl?« ' t« p"i wapattaman RominKeisarin oriudesia / ia hcilä
?«a«c<r/e saattaman endisen wapaulien/ialuockiman heitä nallän
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!ailäna/lu>nhan tazci eorweja hcltli 01l ruockmut wahäls

HErraChrlsiaoheille sen soima
ca he tul!t Capernaumin händä chimän/ sanoden

! nlinua sentahdiN etzi mä le mcrki näitte /wacm°senlähden '

ltlä tt leiwästä söllte/ia tulille rawituri. §MMss-Her>
nyelill^pstt/owal tkintt hänessä laman

niiilMlin «ralda ia. / >ss s«f"a l"«loe ss"'" '"^ä"
oleman yhden

! Mia loiwoit että heidän piti tuleman suuryi Henoixi
waldalunnasansynnä hänen cansane/ ia senlätz-

Vinrijltlit kllltlckw/Ma heisiä suurin piti oleman An<n
iViildamnnasans. Ia ZlbldeusieN Main äiti rueoili

>HErra Christusia että yli hänen pöistans piti
hänln oiklalla/toinln hänen wasemalla puölellans. Sen>
lollaisia wielä nyt lsylän mailmasa iölca sen lekewäl.la
«i,n cauwan owat hywät Chrisiityl olewananb/ euin hy<
isiä palwiä täpty/ia <osca ne puutluwai/ni)N he lalcawat
M. Mutta meidän pitä ctzimän ijaucaiclisen tawarart
ialkin/iöla aina ilman loput pysy. , .

V, Opeme/lttei meidän pidä seisoman tämän
mäilman turhan lunnian iälkin/ mutta walttämän sitä/
Dä tämän mallman eunnia/eijöle pysywäinen/ mutta
lalolhaineN ia lyhiän saukene.)a«ätnä» mailman iun/
ni<l ia torkia tvirca/on Inhimisille ninquin yli rasias
<M«a ia lacka ftljäsä / stluresta mös waiwa mhimistä.,
ISenlähden mana Syrac sanoden: Pxsy
wlrgasa/seonparettibl/cuin cäicki se cuin Mall>
!ma seiso iälkw/sitäeotkiambl cuin smäolet/sttH
enzmbiftspsM sinuas Mä Osrrä on se
keineorkeinM teke cuitengin suuret asiat /Kijoen

nöyräin
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nsyräin cautta. Ia toises paitasa janohän: Ilä tun,

wiscm, lumalan älä
seiso suuren cunineain
'pidäsinuasialona sijhen/lumalan eikäkuningas

wtjsas. Esimerfisenpaälle on tasä Eusngeliumls/ltla eosea tansa tahdo»
olla i> lehdä HErran Chrisiujsen euningaxi/eij hän H,
ionul olla sitä cunniata wafian/mutta lymylsi pois hli,
danedlstäns. mss meidän vita tekemän/ lvaltämäi,
ia cgrttaMan tämän mallmaNflirhalUnnlala.Slllalu,
MalÄwasian seiso nijtaeoreitaiä alenda heitä. Ninquin
Qucikcr on alettu, phämo / Verodes / Vaman ia
mtvtsencaldaisel/ iotcaistuimclda öwal mahan cukific/
Mt. Jos Jumala sinun lahta ylsslosgotta/ ja wlla
iohongun Mreaan /kplla hän sinun jspta / ilman /wn!
juo^malas.Nmquinhänlsysi Josephin'/ costäWn oli
fängina m ylss cörgott, hänen. Ia Dawidin/

' haneailzl Isanstambaltaialckihänen Cuntngaf, '

"

Ia Saulin eosia hän etzei hänen Isänbaseia iönga hän mss teli Cu^
Ningafi.



AUMUIiUtNM Uimit-
ta p. Johanness. Lugus.

Nsanoilesus juuttail-
le/<ucateiM«uhtele minua lhn-
nm Mutta jos minä
npt sanon tejllen totttden/ mixej
te minua? Joca Jumala

fia on/se ewle Jumalan sana/sentähden ett
te cwle/sillä ettei te Jumalasta ole.Vijn wa°
si«jsit Iwttat ia sanoit hänelle: Emmekö me
oikein sano/ettäsinä oletpxi Wamaritanus/
Ia sinulla onperkele i Nesus wastaisi ia sa-
noi :Dj minulla ole perkele / waan minä
cMmottan minun Mm/ia te häwsisetts
minua. En minä etzi oman cunniani iälkin/
ombi hxi/ioca fitä kpK ia duomitze.
i HM

' H"
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Totisesta totisista sanon minä teille/
cuin minun sananikätke/eij hänen pidä
lenmta näkemän ijancaickisesta. MiMMtat
sanoit hänelle: Mt meMäestme että sinul-laonperkele.NbrahaoncuolkutiaVrophe-'
M/in stnä sanot. Geiocakätke mtnnn saM!

pidä hänm maistaman cuolemata jjan'!
Glecos swrembilfuinHbrWm

meidänlsätt/ioca mollat onitaH3roHttat
owat cttollet/Mtxi slnä itjes teetk

Ua lesuswastaist / ios minä itzenicW
nioitan/nijn minun cuttniani eij mitän ole'
Minun Ifän ombi se ioea minun cunnM
ta / lonM te sanotta teidän Jumalan ole-
man : ia että te händä tunne/ Mutta min<k
hänen ettei mj-
näMMtUndisi/nijn minck olisin walhette-
lmttiNlfuitt tekin: muttaminä tunnen hänett/

Wraham teidän
sän iloitzi / että hänen piti näkemän milM
Mwäni/hän näki stn iaihafiui. Wjn lanoit
Uwttat hä«elle/eipä stnä Melä ole
mmdä ajastaicnwattha/iasM nähnp
Abrahamin Aotisesta

6IV
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totisesta sansn minä teille/ ennem cuin Nbra°
hamoljcast/ckttMnä. DjjnheD poimejt
kjwjälastettaM§Wndä. Mutta Uesuslp
mj)j/taulZosMmTemplM /

HmKSWNuntaiontutzutiu Mn
MM3 Hassi cahdllla nimellä. EnM secutzullin

vaMNlc»luch«/.lolanIMIDN otettu
lä weisusia luin messun tuwettfa -tämän
Biwgy päMe sijlä 43, Pauidin P/alm>> K?.

jlaweisalan/eusa nqin seiso; juölca me Deus öc öilcer-
iie causayl meam, se on:Duomit)e minua Juma-
la ia satcnise minun asiani/sstä
wastan/ia pckästä minua yijsttl lVMsistsia calva,
loista inhimisistF. Sills sinck Jumalaolet minun
wäkerppoen. Joilla sanoilla Jumalan seuraMnda
Vawidin esimerkillä Jumaja lahdoisi ella
pxi duomari / hänen ia hänc wlhamiesiens waliUä/ia wa?
stata hänen P.fanans edestä/laicki wiholisiä wasiay.Sl<
Min on tämä Sunnuntai euwttu llominlra
swnil/fi on;Mr/siuxen pijngnSunnuMi.
M että Jumalanseuracunnass tähän aiean sarnatan ia
edespannan meidän HErran lesuMEhrisiuxen pijnay
Historia/etta ia se aina muistofapidMfin.

Dnijn palio cuin tämän Miwäisen Euangeliu,
tnin tujt/edespane P. Johannes fijnä yhden lolpau

rsftan lampauxD/iZla on osiut meidän HMan Chri/
siuxen ia Iwllain wälille.Cusa meidän MrraChristus
osolla ia topista/että hän on ft tolinen WFias/iola on
wigatoin ia nuhtetoin sekä opissa eitä <lamäsä- Mutta^

HM'i "
'" 2w
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Iwtlat sitä wastanpileawal ia hawäiftwäl handä/ia fa>
nowat että hän on Samaritanus ia hänelle on Petkele.Waan Herra Chrifius wahwain lodifiufieneansa/ nijn
woimallsesta heidän laeaperin aia/ettei he miläkäls taita-
net händä wastala-Mutla pomeil plsskiwiä maasta la,
stettaxens händä. Jäsen canfa osotiletleiheillä yhlätan
wahwa lodifiufia eikä perustosta ollut HErra Chrisiu,
fia wasian/SentHhden he lurwaisitkijwijn ia nijnen can,

b«sa tahdoit päältä heiden wäärän puhenfa. Tilan tähänl ><iO"<,- lampauxen andap< Johannes läsä samasa lugusa / wä,
«e»«.

Eltäcosta HErra Chrifius oli sarnanut lerosolyman
lemplisä ia puhunut nijnnen Iwtlain tygs / iotla uscoit
hänen päällens sanoden t Jos te pysytte minun Mhesani/nrjn te oletta minun opetusiapseni / ia tcl,
denpitä tocuden pmmertämän/ia se totuus pitä
teitä «väpättämän, sähän sana» ne mwl useollomal
Iwtlat lohta kijni tartuit / ia sanoit/ Me olem Abrm
hamin siemen / ia enme ole Cunlngan orian ollet/sanot/teidän pitä wapaaxi tule/
man. Silla eij he oikein ymmärtänet HErran Chri,
stuxen puhetta/iocapuhui hengeliftftä wapaudefia/multa
tzelulit hänen puhuvan mailmalisefia Vapaudesta/ wa,
antzesenginioolilmifianel. Kämän heidän turhan ker/
scaudene/HErra Chrifius laeaperin aioi ia sanoi: Joste olisitte Abrahammlapsit/nijn te tekisitte A/
brahamln töitä/mutta te oletta sijtck Isästä per/
keleftä/ia teidenMn tsttäte teetä ia hänen tah,
dons seurata.

Ia yhlen sopi tämä Euangettuwsen'loiftn Cap^

palen
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palm eansa meidän useon lunnostoxes / msa me tunnu/
fiMNle «la lesus Christus on Isan Jumalan ainoa
Poica ia meidän HErran. Ia sen yhdexenmn useon
Eappalen cansa/senlähden että täsä osotetan se oikia mer>
li/iosiafe oikia Jumalanseuraeunda laitan tuta / nimil,
lain Dä/että ioca raeasta ia euule Jumalansana/se on
)malasta/ia sen oikia» seurakunnan iäsena.

Tämä Euangelium laelan eatzlen osan.
I. HErra Christus osolla ellä hän on se totinen «»«»et

Oessw/ ioca on nuhletoin sekä hänen elämäsäns ia o«<i«<»^l»
11. Hän lacaperin ma Juuttain häwäisioren ia

«chen/ia wahwan lodistoxen eansa osolla/ ellei hänellä»li Perkele-
EnsimämenOsa.

osas/ombimeille ttM^«^
»««bn

I. On HERran Chrifiuxen wisauonw«""'«"'
Kuca ttW nuhtele minua synnin tH- 2"'dm.
Zäsä hän latzlo nyl edes »elä hänen wigatlomn,

dm / hänen wiholifians wasiM/ Mca kerscaisithei/dansoiewan Abrahamin siemenen/ Ia höndäpilcaisil
ia häwäifit/ia manaheitä rochkiasti sanoman ulgos / joo
he jotakin hänen canftns tiesit/ songa lähden he taisithandä nuhdella. GrZrean Tytis seiso se sana

paliocuin »Wn ia wahuanlodistoxenlansa täyllä hänen pallene jotakin ia vlitzen »oilta / jo-
Hhhh «j ca sa^



<a sana on meidän maan kielcka kaätty nuhttle/iUquin
tasa seiso Texlis: SUIU teista Ntthttle. Multa eiiHERRAChnstus kysy sen jalkmCuea hända nuhteleiakirian_opMueM muut ?«,,'
la nuPlit / WaMMWäisit/sulFa wjhasta iawchnosta ilman lodistosta. MultasitaM kysy jogjyluhH
siä taidaisi missin perustojen cansa todista hänen paal,
lens jongun synnin / hänen Elämänsä eli hänen oppinsa

' puoleD / ia helndä wahVMlodistöxen xansa ylitze woibla/,mjypilihMy asiPMN edes,l^
no: se minua usein oletta hgwaisnet ia walhetellel ms,
nun Päälleni /etzien monda wica minussa/mutlaeij^

, na kyllä ole / iolakin sanoa ia puhua / leiden pila sen
, täyttämän. Senlähden minä manaan teitä caickia nijy
mondaeuin teitäon/ettätesanottg/ jostejongun syn«
nin suuren eli pienen /'minun kansani tiedette / laicka m>>

- nun elämasani / taicka opisani / asiucal edes ia ssnocal/
josle miehet oletta / jatuocat wahuät todjsioftt edesä/ia
nifnen cansa minua ylitze tvoiltaeat/ Eij teidän lphjal sa/
nal ia puhet mitäken awla. Sillä josstjnaolifikyWsa,
npa toijen päälle /MM sille olisi wigaloin.Kähäneij
yxikan tailßNUttzändä jpastata/ mutta olit caicki äneli/
ia osotit sen eansa / ellei he Mltäkän syndt hänen cansans

Ms> tietänet Sillä/Wn oli se migatoin Jumalancariya / jonga suusil ch ole chtMn pecosts
ls^tcy

l!, if, H« HErray ChristuM wjrgasta / etla h<i«oF««m tolttdmMhy/ jota luulat eij lahlpnel usco.
' Zos Wns sanon teille tomdenDIM

usto minua



meidän Herra Chrisius kysyi heillä/jos he
iaisillodifia hänen päällens jstacuta syndi/ joshänpa, l
hoin eli laitta wärin spellti. Multa ellei he siehen mitä-
kän wasianM/ia heidän waicolemisenscansa lodisiit/eltei
he mitäkän wica tietänctt hämN ctämäsäns taicka opi, N
sINS si"N Nttt sspsn hl-jNe mifs li«ndL/ ia c>^"

ssf'" lis""" hänvä. Cmn hän lah.
Zoisismo l Minä olen leillekpspnyt Ms te taidatte todista
minun PäällMi jongttn synnin/ Multa ettei teyhtäkän

! fML laM minua wastala. Ia itze ftn wnfa Ssotallt/et/ H^r^.i läte minun canfani miläkän tiedä. sljs le

MnMoNe mlnun ia Minun oppini/ eila lchdo usco mi-
nua.
teillä olisi HMi jyy Mlnua A)?A
leiliä ole yhlaNt ia MiKngiiteij te tahdo iAA?
lii. bn sijlä syystä/

Wletusto HEtta Chrisiussa ia hänen oppiansa. . c^«itt<,^
Jota Jumalasta onse cMeMmalan sa- i«<iMM

M/ sentWettchtttwle/MettetteW, z
HMstaM —^.

LäsäHErraWiM osoita
gätOen s he hänbä iij' useoneel / mnlittäin / senlähden!
ellei MDmalasia ön/se lwle!Juhlanfanckn. WlsluMalMgMniMpalio°eM
hallita ia johdMilWWMHtnWäMutla cholla k
luMlafia on nWpalio lUiNhatllttaiaiohdaleltaMa j

la cwllaJumalansa-
na eij ole ainoasta ultMaistencoMMtansalOUa/M ,

>

lH.mss sitä lvasian öll<t/Hö7ketke ia tehVa mitä se kaste. ,y (.D



i V.
Ia tahto meidän HErraChristus sm canjaöftllamci
luultat hallitta Pptzäldä Hengelda/ multa sildäpa,
halda Hengeldä perkeleldä. Senlähden emi he ewllllJumalan sana eikä sitä useon cansa wastan ollanu
Multa ylsn latzoit/ häwäifitia
ChlistustaHa hänen oppiansa. Cuinhan lahdoisa sanozEllei te tahdoitze sano sitä svvts/ mingätähden le eij ufco
Minua /Nijn tahdon minäfano. S<on st olkis MD>

; tzen / ellei te ole Jumalasta / Sillä jos tt olisttla lu«w
lasta /nijn le ewlisitta Jumalansana/ lauscoutachsitä wastan ottaisitte/ Jaseonpxi wahwatodistoeleilä
wastan/ sillä jocaon Jumalastaft lwle Jumalan sanan.

? Mutta «juullal iaPhariseuxtt / eij «e ole Jumalasta/
Senlähden eij te ewll Jumalansana/ eikä useo minua.
Multa ninquin Minä olen teille ennen sanonut, tt oletta
sijtä isästä Perkelesta/ joca teitä hallitze/ ia sitä wafiqn
ch <e taida sanoa/M songun todistojren lansa iaeapmn

! asH/wailka cuinga chonda leitäon/kiusalcapäälle / im<
laidalle sen taeaperin äja^

IV. IV. Önheidän wastauxestans läynäns DM
ia häwaistpstä.

A« Wn waftaiM Mttat in sanoit häml,
lt/emmewmeolkeinMo/ että smäöletUi
Ssmarttalms ia sinulla on perkele e

Zäsä he nytosojlawat todexi ne sanat/cmn HEtt
ra Christus wähä ennen näitä janoia M hiille sanonut/
eitä he olit sitä isästä Perkelestä. SMhe pilcawat ia
wäiscwäl HGrs Ehristusta Musia/ sekä hänen Ptck>
nans että hänen sppins puolesta/ia lekttvälninqulnD'
malatlomain ia »ärckin lahcocunnain lapa on/että losta!
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MMou chtäkäntsdistofia/ eli wahwaperustosia/
jolla he taisit HERra Chrisiusta wastala ia takaperin
aja / nijn he hawäisemm ia pileaman handa/lva,
Mtailtialotutta. lahä»äifewälhändä ladella muo,
<o.

i. Hänen Perssnane /ia Muwal hänen Sa/ i»

mancanuxexi / st on yhdeMwskeifexi inhimiseri / jolla
lij phläkä wahwutta ollut/ joli,pila mwma yhden mwi/
»ma loisen lansa. Silla Samaritanuxet / olit luma/
lotlomat / ia sangenkewykäifet inhimifel/
Assyrlas / oli lähettänyt Samarian assuman / sijltä eum
Fraelin cansa oli wiety Babilonian Fangiulen / nin/
quin sijta seift kirioilettu. 2.Cuningan kiriafa. Eij heil/ 2.1^.«7.
lä.ollul yhlcw oikiata Jumalanpalwelusia / Silla että
h<Mllttain palwelit Jumalala/puolittain epäjumaloi,
l«. Ia senlähdtn Costa juuttain eansalleott mystäkäp,
misel nisn he pidit heidän cansangj Mutta costa heillä
wastonkäyminen oli/nijn he pidit heidän wiHolisienslan,
ft/lasentahden luuttat eij «voinetkgrslä heitä/mutta
olil heidän suurimmat wchamieheno» lacssea he wi,
hastuit ia rijtellit jongun eansa / nijn eij he löytcknet
pahembala nimig / MMlla MUit hänen Samaria
lanuryi. samän ealdaisen kewiän ia halywäisen in,
hinusen edestä / h< pidit meidän H E R,R AN Chri,
fiuxen.

2» s.
noitertähänelläoliperkele/ ia mitä hän opetti ia <e/,co»ces»l,
kiseollcaitkiPerkelesia/ ninquin tze mss P. 4uean
ksnähäVälsil händä/sanoden: Dän ulgosaja p^!^''

liii kelit'
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kelit 3beel)«dudm camtu / Min ne Jumalattomat
luultal häwälsit ia pileaisil meidän HErraChrifiu,
sta/ wastän caicki lolutla ia oickeutta/ nijnM ihme oli/
ettei maa halienutheidän allans /ia heitä ylösniellyt.!
Haiea mli taiwasta alasiullltt / ia ylsspollanut heitä/,

' heidän häwäisipxens ia pilnms tehden. Ia tämä oli
caicki heidän tvasiatyens HERRsn Chtisiuxen puhen!
päälle / cuin he annoit hänelle/ ia ettei heillä yhtäkän
mutta ollut / jolla he taisit hänen lacaperin aia / nijn he!
rapewat häwäisemän iapileaman händä:jkmmekö me
oikein sano että sinä olet xxi Samaritanus ia si,
nullaonpe«tele. latahlowatnijnpalio sano / mi,
ta me larwitzem patio lodisiox/asinua »asian / Emmeks
me oikeinsano: Me olem Jumalan oma eansa/ mitäme
sanomeseontH/ ia pila todenoleman/etkä sinun M
muinen tulesila »asian sano. Ia me jolcaolemnmPha/
rizcuxel /kinan oppeneet/ ialainPäälisel / olemma nijn
suunsa ia corkiasa wirgafa/ ettei yxikän pidä meitä wa,
fian sanoman/ eikä muita lodisioxia anoman/mitä me
fanome iapuhume / se onkyllä watzwalodistos / ia sinun
pitä mös sichen lytymän. Ett sinä meildä muuta to,

disiosia saa/ Me sen sanomma/ettäsinä oletyxi Sa/
msntanus / ia sinulla on perkele / eij sijhen mä to/
distoxia larwitta / eikä sinun tule surembia todistepa
tysyä.Catzo näin heitzens Mcorgolit/että se caicki

elisi tosi / mitä he sanoit ikanens/lilmaia itzi
ollsi puhunut taiwast/ ia eijyxi-

kan sitä pitänyt wa/
sian sanoman.

OpeMt»



GpetUMNnsimmM Osasia.
i caicki Khristytit thmise^"^sen päälle heidän atzkerudens paneman et- z,'<?

ta olisit nuhtetlomal / ja
li sano : Polskieldckisic caicki ne
menot / ia ne maUmäW himot /ia eläisit
siasta ia Jumalisesta la erinoma,>!s"»f"
sesiasaarnamiehetpilä oleman nuhtellomat/ Silla
muita pilä rangaiseman / hänen pitä,'tze oleman
loman: Ninquin P. Pawali jljtaKirioitta. Ia waicka
eijpxikan ole täsämailmasa ilman synnilä/ ejka
Mika cuulial/ Sillälaicki owat synnin eansa saafiale, p«-bi <le>
Mt/ Cuilengin pitä heidän «vaarin ottaman heidän e/e ,>.

mäsiclns / ettei he olisi kellekän pahannoxeri heidän pahan
elämans cansa /Multa paremin hywäzi
Ma/ sanoisa/Kersimislfä / rackaudesa / uscosa / puh-!'^"""
laudesa / Ninquin P. Pawali sano.sano: Omniz eorum lcientill Lc eruämo, grellus, z
momzFermo ö<. SonvertHtio lit cloitrina populi: j
Se on /Caicki heidänopins/wijsaudens/ käymiä
sens ia liftumisens/ ia calcki heidän puhens ia
käpttämisens/pitä olemancansan opetus iaojen-
nus» Ia bene <ioc« öc,
Ie vivir, cum uyH manu exmucakLrHtie-
liruit,ft on: loca hpwin opetta iapahoin eläpi/
mitä hän phdeUä kädellä ylssrakenda sen hän
toisella kädellä maahan lyspi. Sentähdcn pitä
HERRan palweliat nijn laittaman hetdän elämans ia

liii ij kaytttä-



kayltamisens / että he olifil nuhtetlomal / jalaivaisit ja>
nsa pssäChristuxen cansa:«luca teistä minua nuhtele
Unin tähden. Tämän caidainen opettaja on ollut Sa<
mnel Provhela joeapuhuilocoIsraelinCanfanlpgs
sanoden: Minä johamasta nuorudestani olen ollu
teidän cansan/ cac;o/tälä minä olen puhunut
OGrrania hänen Christuxens edejä / josminä
olen jongunOckrjän ottanut taicka 2lsin/ josmi/
näolenketakän panetellut ell ketäkän sortanut/
raicka kenengän kädestä lahjoja ottanut / lHn mb
nä tahdon sen jällens anda. Ia laicki eansa wasiai»
ia sanoi: Kt sinä oleketäkän panetellut/eikä loi/
manut / eikä kenengckn kädestä mitäkän ottanut.
Nijn mös P Pawali sano: ikn minä mitäkän ml,
nun canftni tiedä. SenlaldaisetpidWcaicki
ranpalVeliat oleman/ Ettei mttäkän heidän lansans
liettäisi Mutta ninqmn juuttatowal häwäisnet ia pils
cannet meidän HErra Christusta/ nijnmss wielänyl
on mailmas monda/ jolla pahoin heidän saarnamiehi-l
stäns puhuwat/ walhelellen heidän päallms/ nijläeij
pidä lohta ustotlaman / Silläeij yhdellakän ole nijn pa/
lio witzamiehiä täsä mailmasa/lUinHurstailla ia oikeilla
saaMamichilla/ jotta loluden sano»al iasyndiä ran/
gaiftVal. Sentähden ftnoP. Pawali: jkläsälli yh,
cäkän rannetta pappw »astan/ mutta cahden
eli colmen todistoxencansa. Silläeij sijnä ole kyllä/
että jocu toisen päälle puh» / multa sijnä pilä oleman
wahwatlodistoxet/ MuutoineijyMn taidaisi
gatoin m nuhtetoln. Ia meillä on msnda esinmki wan/
tzasa ia wdesa Tefiamentisä/ että mjnen Pijhäin ihm«>

~ 5^l».»H

l. o»-.
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sslTpäälle/on mss walhtteldu ia warin cannell» / nin-

Josephin paalle/joca walhen ia wärän lMnellen
lautta htittttin lomijn. Ia Daniel Prophelan pääl- H.
>e/ioca wääran eanneltcn eaulta / heitetlin Jalopeurain
lwolan. Mn mss cannetlin meidän HER 3( A
shnstuxen päälle. Stephanuxen päälle. P. <s.
walinpäälle. Samallamuolv wiela nyt mailmasa/mo,
M oickiain saarnamiesten päälle walhettllan ia wäarin

i cannetan. Mutta HErra Christus heitä lohdulla /i>
nodm: 2lutuac oletta te cosca ihnnstt pilcarvat ia /.

wainowat teitä/ lapuhurvat caickinaista
ta «itä«vastan / walhetellen nunuu t ähteni / ilo<
iccat ia nemuitcat/sille teidän palcan onibi suu?
ntaiwas. Sillä niin he wainoisit Prophetait
Mteidän edellän olit.

11. Että HErra Christus sano tästä .'lss minä 2<
toluden sanon teille mixei te usco minua.

Opemefhlä/cuingalpöläsia eangia tämä mail«
maon/ollamantolutta ia oickia oppia wastan ia sitä
coman. Ia enämmän ratasta walhella ia wäryttä luin

'

letUlts.Ninquin meillä on esimerki Juuttaista / Phari,
< Mistä iakirian oppenuista/ iolla eij tahtonet HErran
! Christuftn oppia nl>o/eikä wastan olla / multa aina sei,
ftil sitä wastan/ia suurembanapidit inhimisten säädyt i?
epin/enin hänen fanans. Mn mös se Jumalaloin Cu-
»lngas AchadylSn catzoi Jumalan sanan/ia suuremba-
napitiwäräinprophelain opetuxet/lllin sen oickian opin/

, Wga HErran Prophttat hänelle edefiuolil. IaMala- "^<s.,
chlas Propheta »alitta tämän mailman pahuden ia
wgiuden plitze sanodm: Josminä olisin xxi wäälä

liii lii opettafa
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opettaia/ia walhecca laarnaisin ia opetäiU
Cuinga heidän pitä juoman ia täärämän / se olisiyxipropheta tämän cansan edesä. sämän eallaisli,
on wielä nyt mondalasll mailmasa / iolea Mncatzslva,
Jumalan sanan ia sen oikian Euangeliumin opin/ia e»
tahdo s«lä wasian olta/ia enämän pitä wäräsiä opista/
ioca heitä wiettele ia saatta cadoluxen/euin oictiastaWsta.Sentähdensanolumala/Prophelan Esaian tykö/

r/ai.s/.z.nä:Minä ulgos ojennan caiken päiwän minun
käteni/phden tottelemattoman ia catumatto,
man cansa tpgs/ioca heidän ajatoxens jälkin wa
elda sen tienpäälle/joca eij hpwä ole. Mutta mei,
dän tule racafia Jumalan sana/iauseonlanfawastan
otta/ia aina sijnä kijni rippua Sillä se on yxi elamcin sa,
na/ioca meitä iohdalla ijaneaickisen Elämähän. Mu«a
ioca eij tahdo lolullawastan olla eikä sitä usto/ nijn
mala hänen oikian duomions iälkin/lähetlä heille walc,
wät willilyxel/nijn etlä heidän pitä «valheita uscomn/
senpäälle/että caicki pitä duomiltaman/iotea eij lotullo
usconet/waan pitäwät heiläns wärplen ninquin P.p«,
wali sano,

111. OplMe/cucaseoikcinseutalUndaontäsliM
Vc- llmasa/ia mitkä sen oikiat merkit owal/ iofia se tulan/io

c/e/i.«n<,. muista wälisiä Seuracunnaisia lKilan eroilelta. Sen
ta») e/e osotla HErra Chrisius täsä Euangeliumis lllsa hän sa/

no: Secuin Jumalasta on/st cuule Jumalan l>
malan sana.la sen eansa lietä anda / että se oikia lu/
malan smracunda cuule Jumalanfana.la se on se merki
josta Jumalan feuracunda tutan/nimittäin lumlan

puhlastc»



cusa ft
Mlast opeteta»/cuultan ia wastan otelan/ia Saera
mmtitHErran Christuxen sadon jälkinoikein ulgosjae/
z.i!i ianautitan/sijnä on ft oikia Jumalan seuraeunda.!
Multa s»ta wastan cusa eij Jumalan pyhä ia selkiä sana
ele/eikä Saerammzit HErran Chrisiuxen sädpn iäl^

! ken/sijnaeij ole Jumalan seuracunda.la täme luleeail^
klinCtzrlstilistenlnhimisten tietä / senpäälle/etlä he tai-
haisit eroilta sm oikian Jumalanfturaeunnan wäärisiä/
jHollsilwiffil ia lietäisit/ios he omaisen oikian Jumalan
feuracunnanjäsenät/taica eij. Sillä caicki laheocunnat
hckerseawat heidäns olewan Jumalan oikian seuraeun/
ni,n jasenät/ninqulnJuultat sijtäkerstaisil että heillä oli
HErran templi sanoden: XDErranTempli/ 2DGr«
lauTempli.<luulil sentahden olewans Jumalan seura»l lunnan/eltä heillä oli HErran Hempli/ia euitengin eij
lahlonet Jumalan sana ia prophetain opetusta useoa.
Ia mntlUinPawin loueo mss sijtä kerscawatitzens/et/
la heillä on se oickia Jumalanseuracunda / eusa pawi on
fturaeunnan pää ia hänen ialcane suuta annetan/ia duo^
mitzewal eaickia nijtä iotca eij sijnä seuraeunnas olc.Sa/
mallamuoto mos Gacramenterarit / Anabaplisterit/
Swmckftldianii/ia mwl itzeys sijtä kerseawat/Turkil
iolla owalpaeanat he msskerfcawat ltzens/ ttta he owal
Jumalan oikiasturaeuuda.la pian sanottu/eij ole nijn
paha ia wäärä laheoeunda/ioea eij kersca hänens olcwan
Jumalan olkiasia sturaeunnasiaF Iasentähden pitä itzt
lungin Chrisiityn Inhimisen sen oppiman / että hän tai/
la eroilla sen oikian seuracussan wäarisiä/ia tietämän el.
lä hän on fijna oikiasa seuramnnasa. Sllla ninquin



624 V. SVNNVNHAI
Hutzuttlnuz sano: lixcra Lcciosiam lzlus.
st sn: ikil olephttlkän autuurra/ulcona tästä seu,
r«lcunnasta« Ia se on se oikia seuraeunda/loca lun»a,
lan selkiän sanan iapuhtan Euangeliumin opin iuuleig
kätke ia on rakettu Prophetain ia ApVstoliltenperufio^n

-<- paalle/cufa eotLrakenus onyhten sidottu / caswa yhde^i
pyhäxiTemplixiHErrasa/Ninquin P.Pawalisano.
la lasia me taidamme ymmarla ettei waräl lalMw

ole Jumalanseuraeunda/eitg pawi/eikä Sairamen,
marit/eikaturkitM. Silla eij he ole perustelut Apofio,
zitteniaPtophelamperusioxen päälle, Pawi perusta ha,
nen usesns Inhimistensädyyn päälle. Sacrammleraril
heidän oman Mens päälle. luuttat heidän Kawluine
päälle. TuMheidän Alloraninspäälle/ia sentähdm eij
he ole sijtä oikiasta seuracunnasta» Mutta meiolcao^
lemme rakelutApostolillen ia Prophetaitlen perusioleu
päälle/oiemme oikia Jumalanseuracunda ia sen jäsenet.

4. l .V. Opeme/ täsä että ne iottatowllapuhuwal/
neeij mwta woila euin tämän mailman wihan iawai/
«on/pilca jahäwäistysiä heidän palcaxens.Senpäälle on
meille esimerki tasa Euangeliumis / että eosta HEm
Christus sanoi juuttailletsluden/nW he wihaiftria «vai/
Noisil/pileaisilja hämäisit händä/tUtzuil tzandä Sanw
rilanuxtri ia sanoit että hänlUäHliperFlle.' Ia Achab
Cuuingas wihaisi Micheas PwpHelal loluden tähden/
ninquin hän iHe sm tunnusti/ että eosca hän/ia losa/
phatludan CuNmgas/tahdoit solia SyrianCunillga,
fta Pastan/ia lojaphat kysyi halulle/ios sijna oli yhtä/
kän Propheta/iolda he taisitkysyä/ ios heidän
piti menemän sotan /nijNWastaisiÄchäbia sanou On

M



mies / ionga cautta me taivalsimme kpsxä
Vessalle/ mutta minck «ihan händä/sillä eij
hän ennusta minulle hxwck/mutta paha. vlijn se on
lsspattunut muiden Prophetain cansa/etlä he owat wiha.luliahawalfiyt.Llixeuz
InostMi. sftian ylitze he pistit heidän tielens ulgos
Dstans. p.pawalin Apostolin he owat eutzunet hou,
laturi. Ia nijn itze eulakm oikiata läarnamiestä owal ne
Jumalattomat wlhanel ia häwäisnet. Ia wielä nyt nijn
lckwat/ Silla iollei he ole säästänet meidän HErra
Christusta/elj he msesaasta hänen patzelioitans.

TommGsa.
Ensimäises osas tesaltte tuulla/

iapilcaistt meidän
ra Chrlstustafanoden: jkttcl hän oli Gama>^"«'»rltanus ia hcknelle oli Deffele, säsa tMa me saa/

mttWlla/miagahänaiyij heitä lohta taeaperin """"°">

stsrm ia wahwain lodistosten canss. Iaon meille läjä « ,

lchtzosaewGCappaielta.
l. Hn nijstä lodifioxistaMaW osotta/ elleihä/

nelle ole perkele/ia wetä tähän lolMMaiset lodistoxet. o/enckt/e
:. On meMn HErran Christufen wirgasia. ?"°" b^e,e

wastais, ch ole minulla
Mutta minä eunntoitan minun Wni/ia te
häiyäisettä' minua. f««,/wi,

SHenenltmäisenheidänhäwäistyxenfäiaPlcan-
ft/HErtaEhnftus etj mitäkän wafia/fillä>acki
imettci hän ollutSamaritijnus/multa luutran sugustas^j

Keee ia'
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iaVawidlnsiemenchä/mulwstehtn lolsen lKwänMn
että he sanojat haneNe olewan PlMen/tzänwasta/sMse oli yxi muhia ta kärsimätsin häVäisicks händä wasian
ia hänen oppians/ia kieldäsen tasa sanoVen:Kjj Mmuli
isole perkele.CnitchM tahdoisisa«o:TesenOi,<litt/
teletM/MäMina cunnioitan minun IfM/sckUMnun'

eij
, Äe minullaPerkeleMä minä cunnioitan mnmn <Mi/
ia le sen kyM tndattä/lttei ptskilNaidn kerM/ellä ,0115

cuMMslMUalalalMulta Minä Min minun Wui
, SenlaDl»?
teiVäMuhenne on Mlkinen tvalhe^

2H Lj HodsioM/oltaHErkaChnHsnijDwM
tza<olMq.ls.!siH/llll,n hän ia Perkele teki»-

NMschiminuncuttttiani läW/M
!
'Vjckfls/IOM 0N»Mriq iq Plpitz MNssi/stift OMaN
nians iälken,

ole s< eeMmalattsmat Imeaesanolla/ilLmi,
/ la MSW littäMiln/tllä

,aMs«„MZ,!
stni,iffPilaHwMlMHMckia mstli WgMjNM

häMMlHMmlnli Mös ann«tl
MänWif/iocaeMlllMMa MM tangai

F.20,>l



ToVlsiöZonMnga HErxa Ctzrisius ollaha» z.
!,e>lsanans woimasia» / r^W.

Totisesta totiftstasapW minä
ca minun sanani kätke ch Mnmxidä cuole-eM«<ii.
niata nskemän MnesickWG l"«i/«i

jäinensanain eansa häncolmannen kersan osoita
xllvahVasta looista/ettei hänellä olePerkele/Mä hänensanans on nijn woimalipm/ ellg ioeasen kätke/ eij hänen1Mlllolemala näkemän Hjaneaickijesia. Multa Perkei'
len oppi ia sana/saallapi ijaneaickisen ladotuxen / ia sen/
lahden eij ole minulla Perkele ninquin le sanelle. Kätke
HErran Chrisiuren sana/on ufco hänen päälläns/ia
»ahwan panna hänen/ia hänen armons pääl-
ll/walan spndiä/euolemala ia Perktlellä/Helwetlia ia'

cuoleman eansa Herra lfhri/
stus lasä ymmärlä / eij silg aiaMa/multa iMtaickW.
lllolemata ia «adoll»sta.la ettei vMn mahda äpäillä ha,
mn sanastans/nijn hän täsä wanno hänen loludens pääl-
le sanoom l Totisesta totisesta sanon minä teittä/
loca minun sananikätke/eij pidä hänen mai-
staman cuolemam ilaycaiMfta UmnMtah,
doisisano; Cmnga minulla taita olla PMle/Mä per»
keltn sana se «vetäia saalta inhimisen ijancaichisen euole-
Zan/mutla minun sanani johdalla ijaneaickijen elämän

11. Juuttain pilea eusa he loisenkerran
Vät meidän HErra Wijiusta,

M-
märsimettä sinullaM perkele. Abraham on

Kktkij rAI?



cusllut/ia Prophetm owat cuollst
not/se ic»ca kätke minun sanani / elj p,dä hz,nen mmftaman cuozemaea ijancaickisefta/z>
letcosinä surembi/culnmeidän Isän ivta luol»
>wtoniapropheiatowatclislletmixi sinä lt-
zesteet,

Nämä Jumalattomat luutlat owat.wihasa ia
wainosa HErra Ctzristuffa nijn
tllei he taida eikä tahdo loludm anda sia/silla meidän
HErra Christus oli wahwan lodistvM lansa osollanul
ettei hänelle ollu Perkele/ia piti heidän siehenlplymän,
Sillä ne olit nitn wahwat ettei Helwetin portit tailanttl
nijla Vastan seiso/ia eij cuileygan he sichen tahtonet lys
tyä/mutta Vielä mamin händä haVaisit/ iaollawal li,
lan fijtä.wijmeisefia HErran Christuxen lodifiorefia/IU,sa hän sanoi: soca minun sanani kätke/ etj hänen pi<
dänäkemän cuolemataijancalcklfesta. Ia weläj
wät tähän sisälle Abraham Patriarohan ia Prophetqn
esimerki/ioita cgicki olilcuollet/ia sen iattsa tahto wat hä<
nen he tahdoisit sano: Abraham mei,
dänIsäm iola oli yxi erinomainen pyhä Palriarcha/iaprophelat iotca mss olit lumalalda suurilla lähiöillä
lahioitelut/owat caicki cuollet/ia sitä sinä ett taida kiel,
dä/ia luilmgin sinä teget sinus nijnswryi/että loeasij
nu.n fanas kätkegj hänen pidä lttoleman/ia sentähden on
sinulla Perkele/sinä mahdat kielöä mitäs tahdot /ia
käändäwäe HErran Chrisiufm sanat toisin / sillä mitä
Hän puhui ijaneaickisesia cuolemasta/sen he ymmärsit aw
listsia/ia rlMtmlisefia luolemasta. Multa meidän HEr/

raChw
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tlj puhunut rwmilisesia kuolemasta / ionga

toulla caicki piti tästämailmafta erijamän/nmquin
ttialchal ia prophetat owat erinnlt/ia tlj yxikän snä
da wällä. Mutta hän puhui sijlä ijancaickiftsta euolema-
sia/ellä ne iolca hänen sanans kälkewäl/eij pidä näke-
män sitä ijaneaickista euolemala. Ia sentcihden he ky-
syät hänellä ios hän oli swrembi quin Abraham heidän
läns ioca euolut on/ia Prophetat owat cuolleet / mi>i
hän tahdoi itzens tehdä/ia lalMt händä nuhdella
din ia suren eunnian pydsn tähden/ninquin hän olisi lah,
lenlll tehdä itzens swremmaxi/cuin Abraham ia Prophe-
latelit.

111. On HERran Chrisiurmwasiaus/tämän 3,

hlidän häwaistpxens päälle.
Muswaftaisi ia sanoi.' iosminäitze-

nltunnioitannijn minuncunniani elj mitä- ?««c<,/«°

kän ole / minun Wniombl st joca minun cun<
liioitta / ionga te sanotta olewan teidän "

malaniachtehendätunne/mutta minä hä-
nen tunnen, ios minä sanoisin etten minä
händä tunne / nljn minä olisin walechtelja
min tekin / mutta minä tunnen hänen ia kät-
ten hänen sanans,Abraham teidän Mn ilo -

itzi/että hän näkisi minun päiwäni / hän nä-
ki sen ia ihastui.

MilMnoisa HErra Chrisius meille eahtalai/
l/l asiat edesiuotta.

l. Hän wasia heidänkyfymisens päälle jongahe ha- li

Kkkk iij nen



!/?«"«" zyeneteenspilcaten panit/ jos hän oli swremMumhcs,
dän isäns Abraham oli/joca cuollul on / Iamixi hän il^

' zens lahdyi tehdä/ja sen eansalahdoitsoimala
han eunnianpytäjäxi/ joea tahdoi Jens ylstä ia loiM/

' ta. Tämän wirgan/nimittäln/turhan cunnianpydo'n/
jyngahe heilit hänen silmillens/hän lptkä pois tpksans/
iaosotla ellei hän seiso jongun turhan cunnian perän/
wujla hänen isäns taiVaisa sn st jotatzändä cunnloitta/

! jotaeij he tunne. Cuin hän lahdoisi sano:Te Jumalalle,
W juuttat/heitetteminun silmilläni/että Öinä itteni eun»
nioilän/ia teette minun sen eansa swrm warydF.Sillä jos!

! minä itzeni lunnloitaisin /a sanoisin minun.olewan s«v,
remman / euin Abraham iaPxophetalV.nijn minun eun,z
nian eij mitäkan alis. Minyn laiwalinen mmlm

eunnioitta/ia todista Mä minä olen hänen racas Poi,!
ISD / jota eij te tunne / eikä hänen olemistans / eikä lah/

? lpansa, mndewan hänen / Wlllla mi,
nä hänen tunnen lchdeW iakaDns

2. Hän wasia sihän/euin he ensifiä puhuit A,
brahamisia ia prophttaista /ia sano: Adsaham tel/
oän Isän iloicze ettähsn näkisi minun
hännäki sen ia ihastui / ia aiapi heitä taeaperin heidän,
oman putzensa eansa. Ia sanoi / että Abraham näki hm/
gesä / hänen lulemiscns tähän mailman / että hänen piti
ottaman inhimisen luonen hänen päällens /ia sijtä iha-!

, siui ia lohdutti itzens sen eansa yhdesä oickiasa useosa/ ellä
hän ia loeo inhimisen sueucunda piti hänen eauttans/ lu,
ieman iunastetuxi ia wapatetuxi ijancaickisesta euolema,
sta / erea^

nul/!
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««< / ia on nyt ijanlailkistsa elamaja / iloja ia rilmusa /

cuhunga caicki ne mckiasa uscosa cuolewat cootan.
Ia ymmarlä HERra ChrWs tasa hänen päiwans
lautta / lMen mlcmlftns tähän mailman >H syndy,
Nians/ jonga 3lör<zham näki filmein cansa/
Wlla uscosa /että tzan tiesi Hengesä/ «läMcsslapn pi/
li tuleman / ia tzanm sicmenestäns mailman syndpman
lupauxen jälken ia täyttämän lunasiuxen tyst. laHaic>sa Abrahamin ia HErranChristuM spnöymism
liliä oli liki laLitnhalla ajastaiea / cuilengin I eij

hänen lulcmisesians / MUlla usesi sen loVyi / ella
hänen piti tuleman MaiWaN ia lunasiaman tzända ynnä
taickein Muinen cansa/ isancaitkiftsia cusleMasia hänen
pijnans ia cuolemans cautlss.

IV. On wifmemen Duttain pilca HErra Chri- l V°.
ssustaivastanhänwpastans.

.

?^^

Mn sanoit ZuMat hänelle / eipH
ole MM lvl/fikymmändä aiastaitawänha/

,ia sinä oletnähnytAbrahamin. SMoi leMsus heille.- Mttsesta sanonMinä teilW ennen!
MiftKbtMmMtaijölettmiM !

Wllal lwlit HErM ChristuM ölewan yhden z
ftMintzimM/ ia senlahVeN eifyMmartantl/ tuinga!
Abrahamin piti näkemän hänen päiwans / soea silloin
«vielä O fyyVymäta/ cmn he lahSosit zano: Abraham!
Gcuotlut / enä tchilutzalla aMaW/ sa sinä ettott Oli- -

iunltWfia se sasta
taicka

stnäAbrahanjm. MtlameiM HErrA Chrissus sano
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sila wafian. Onnen cuin Abraham oli/ölen^nin^Anda sen lansa litta/ ettei hän ollut palias Ihminen/ninquin he luulit/ mutta mös totinen Jumala/joca on
setä Abrahamin/että eaicki m»t luonut/ ia on ollut ijan,
eaickisesta hänen laiwalisen Isänsä tykönä. Nmqmnhan
lahdoisi sano.- Te pidätte sen swren ihmen edestä/mä l
näsano Abrahamin nahnen minun päiwani ia ihastunen/
mutlaälkätte fita nijn swrefia ihmelello. Sillä minäsa,
non wiela enamän teillä/essen cuinAbraham oli/olln
minä. luonen puolesta / Mu«a
inhimisenluonon puolesta/jongaminä olen)?eltzcstMa,
riast ottanut olen minä Abrahamia nuorembi. Ia ellä
hän täsä sano: Minä olen / sen eansa hän tietä andaellci
hänelle lumaluden puolesta ole eitä alcu/ eikä loppu/!

. , Mutta hän aina on/senlähden hän eutzulan jenov, el!
senti2tol,)ataainaon/ Ilesuschristus/ ellenia
ccknFp<liw<fn.

V» V. Hn lciMiin puhen ia campuuren lopusta cuin!
Upe«,«, HERRAN Chrisiuren ia Juuttain wälille on ollut.
s"«5 Min he fijs poimit tiwis lask<ttaxens

' HHndH Mutta Mus lymyi / ta uigos meni
Templiftä.

Täsa meille kahtalaiset edespannan.
l' l. Iwtastcnpahudcsia/tttähepoiMllklwiäla/
"' sktltaxens handä / Sillä cofta eij he Voinethändä pl'M

woilta Jumalan sanan /eikä wahVan todisteen cansa.
!

nen euoliaxi / ninquin yhtä pahan lekjätä /lunWlanpil,
,e«<,«. f . ~,__ .
»'««. > caialal
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päättä talo/

»clla heidän puhens / cuin he pidit hänen eansans,
2. OnettäHErraChristusonlymynytiaulgoe 2»

mmnptZempljsia heidän edcsianfä. Ia sijnäkin
ftlti hänen Jumalisen woimans ia wakens / että hän tuli
nakpmaltsmaxi/ nmquin IneopKilZtiuZ sano :

M32N3 potoKale invilibilcm s« kecit inlliäilcori-
bu§.Seon/I3änen swrella «voimallans hän teki
hänens / hänen wihamiehillens nätpmettömäx.
!Ellahänmeni heidän käfistens ulgos Zemvlifiä / ia ch
Manet nähdä händä / Eij mss HErra Chrifius ollut
lllllumailman että hänen piti kilvillä cuoliaxi lyötäman/
Multa hänen piti Ristin naulittaman ninquin

enim non lapi6ari voluic...
Se on / Väntahvot anda ristinnaulita itzens/ ia
eiikiwirectä.

Gpemxet toisesta Osasia. :7H.
l meidän pitH lacaperin" 1.

Jumalan ia hänen sanans wihamie/v«/«««,
het / nimittäin / eij villan / wihan / eli wäry-

l>m cansa / ninquin ne Jumalattomat juutal leit/Mut- "°« """'

la Jumalan sanan ia wahwan tol»ifio)ttn lansa. Sillä se
on wahwaperusioe/ jolla meidän pitä eaicki wiholisel
lacaperin ajaman / ia vlitze Voittaman/ ninquin meidän „»

HErraChristuson tehnyt/ Eij hän villalla pillawa-/«,<,>«io/.
fianul / eikä paha pahalla costanut. Mutta Jumalansanania wahwan lodistexen eansa/ on heitä lacaperin
ajanut ia ylyhen «voittanut. Vlijn mse P. Pawali on

411 l lchnyt
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tehnyt hänen EplfioiasanoRomarin lygö/ tUjahalsW
oittainhimisimwanhurstaudlsia/ jos se tule uscostallilöistä/lyckä hanens Jumalan sanan xäallc/ia!

»«m. 4. sano: Mitä pyhäRamallu sano. Cum han tahdoissa,
no :.Pyhä tiria ia Jumalan sana / pitä scn eroitlaman/
jocalodisia ettei inhiminen taida tulla auluan tsisia/mul»
ta uslvsia ainoasians. Samallamuow se
rus on tehnyt / cosea hän mpeisi saarnaman
mitä/ ia pawi hänen joucons cansa aftllt hänens sitä

- wasian / nijn hän anoi heildä lodlstona Jumalan sana>
sta ia kirioituxesta< Costa Cardmallt / Abbatit/
Priorit / ia Mungit/ eampailit hänen cansans ia asetit
pawin seumcunnan pään. Ia sanoit että pawi onfm
Christelisen seuraeunnan pää/ jafe seuracunda jongapää
han on / eij taida wäänn mennä/eikä echettyä. tuthelus
wasiaijliasanoi:Se on häpiä/ellä M lainoppenupuhu
ilman «Texlila. Nijn se on mss häpiä/ellä jocutahto M
huafijta Christilisksta opista ia oikiasia Jumalanpalwe/
luxesta ilman P. Kirianlodistona. Anoi senlähdm heil/
dätodisiosia Pyhistä kinoista ia Jumalansanasta/Ia
käske heidän osotta eusa se seiso tinoitetltt / että pawi on
seuracunnan pää / Ia ellei se taida wärin mennä. Mul/
ta eij he taitanet stehen miläkän wasiata/ eikä lsytanlt
senpäälle yhtakan todisiosta. Nijnpila caicki Christilpt/
lumalcl sanscansa/wäänä opellaila «vastan seisoman ia
takaperin ajaman/ia heilda tnsskirioilnMa todisiosta
noman.la ettei caicki oli kinan oppenet/ellä heRamM
sta taita ledistona olla /nijn mengen CalechismWN / ia
sen cansa heitä lacaperin ajatan. Sillä eij ole yhtakan
nijn wäära oppia/jota sen lansa eij laita laeapenn ajella.

11. Cutnj



2.
sana/ nimittäin / ninquin HERra
Joca sen kätke eij hänen pidä näkemän cuolcmata ijanca/ ve« e/e
ickisesta. Silla se on elämän sana ninquin P. Petän Ao"" <F"«
posioli sano hänelle: elck, "

mänsana/la me uscomme että sinäolet
eläwän Jumalan poica. Sentähden P.
noRomarin tygs: suangelium ombi Jumalan
woima caickille nijlle autwdexi jorcauscorvat / l(o«...

Juuttailleensist nijn mss Sentähden
että sijnä julkisteta se wahmscaus joca Jumala e,
desä kelpa/cuin uscosta tule / ninquinkisioitetm«<,ö<?c.e.
on: Se wanhurjcas pitH usioftans elämän. Näin «-,

woimalinen onlumalan sana/että ft on ijancaickisen elä-
mänsana.la joca sen kätke eij hänen pidä näkemän euole,
malaljaneaikisesta. Ia mailkainhlminen läsä mailmafa/ //
onmumilisencuoiemäalaasscttu synintähden/iascnläh-
dmpitä tästä mailmasia luolcnO caulta ercanema cofta
hänen märätly aicans tule/ nijn cuilengin eij pidä hänen
luolemata näkemän ijamaickisesia.
stusonMensiitä wapattanut /.hänen pijnans ia cuMj

hän mos on andanumeiUNiä/
nm pyhän sanans / senpäälle/etla ft"
wal/ ia _«

la hM7NMUlailkism elämän Ia jssttnmisinen cusle-
ma eij taida olla nijlle wahingoxi jottaustHwal/mutta
awa heidän eleens
lentlWin IMSP. PawM Christus on minulla .
lämä / ia euolema snminulla woitto.

111. Opeme/eltäyxionwaiwointiesiehenijanca, ~

411 l lj ickllltwnoheo.



i<tsmmo<i<» cklstn elämän/ fg muoto calcki fti>ä ne/ ialt<, m^
j °««" "«' han Testamentin aitana/ että ne jottawdcn Hchamcnti»

, <» aumani iuleival/Zimulain/uston
»cauttHMHa^^es^

si<i«.nto "l 'ldan itze todista tasa Euanglliumi^
- s« / että Abraham on tullut autuaxi ustontaulta hänen
'

' päällens. Ia P. Plllari Hpoftoli legoja
lsano: Mxi tenpt sijskiusacce Jumalala/ettäte
tahdotta opetuslasten pääle sen iken panna / jota
eikä me / eikä meidänIsäm rvoine c canda/ waan
we uscomme VLrsan Christuxencautta/ mei/
dän autuari tulewan / sillä muoro cuin hekin.

mös lohanncxen ilmestys kirjas seiso kirjoitttt/
lu: (arit)a on tapettu mailman algusta. Sillä
DERran Chrlstuxcn misioonntzn woimalinen/Mse
caickilla inhimiMä sekä wanhasa että wdesa Zcstamenli/
sä on autuden saattanut/ tackillä jolla hänen paallans
uftowat. Silla nmquin P.Petari sano jlsij oleyh/
täkän mwt nimiä caiwan alla inhimisillä annet/
tu / soss, meidän pitä autuaxi tuleman. Sen cam,
ta on AbrahamPalriarcha / Pwphelat/ ia eaickipy/
hät intzimiftl autuas tullet / ia wielä nyt fen lauttal«/
lcwat.

IV. OMi/ttta lumaia talla ia tahto watiella
> ve«»?«/. meita/laickesa waarasa ia wahingosa/lameitäsijta pew

sia/eika anna meitä/ meidän wihoilifien käfin. Vtinqmn
sano.-HOsra ett sinä ylön ana minun minun

«»«,bn «Viholisteni käsijn/ sinäasetat minun jalcania»a<-
!« „

paican. l«m: (uinga suurl on sinun hywxdes
nijlle iotca sinua pelkäwät/
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islonssss osocatnijlle/iolca sinun
cawac/ sinä käckec ne salalststa iocattzen uhcauxes
stalatolsesapailasasano hän: loca istu ftn caic« '
keincorkeiman waneluxenaUa ia on sen
waloian roarion alla/hän sanoA)erra!le/ minun
toiwoni ia minun linnam/minnn Jumalani/ ion/
gapäälle minä uscallan. EMerkl stnpaäLeontäsä

/ että eojca Iwttattahdoitkiwjttämei,
dä,' HErra he taltanel tehdä hämn

«wahingota/slllä hän lymyi ia ulgos
!lulnala warieli sen wanhurscan saarnamichen Noen
Vedin paisumisen aitana.Samallamuolo johdatti Her-
lin Engeli Lochin ulgos Sodomasia/ ettei hämn pitä> 6«l.

aswmsten cansa-
l«<,!Syrian solawäinkasistä.DaniellN jalopeuranluo-
M Miestä Zeorach/Mifach/Adoena»
«o tulisesta wMiffa. pTpetarin Apostolin fansiude- .»

~

jio.p. pawalin
«Oaisia esimerkiä osottawat/cuinKa Jumala taita wa/
Mahanen omansa la luseasta päästä-Ia wiela nyl wa-
tille ia vaasia/iotta hänen väällens uscaldawat.la sen >

lahden emmemahda nijn swrest» peliäta meidän «iholi/
siam ia wainomiehiem / sillä HErra taita heidän

vahan neuwons iaaigoluxens serkiä iatyhi,
Hi tehdä/ ia meitä wariella/ ellei

he saa meillä mitäkän wahin,
golalchda.

LuNii Valma



Mlnm OunnuMMa on
mttus senpällä/Kuin Adventt

Sunnuntaina.

taP.Mllusl6.wgus.
,-»

Mett aWtt/coscaSab^
bati oli edekljsutunttt/ofijt Ma-

Oalome/hpwän hajA
sia prtiä/etts he tulisit ia woite.

lM Zesum. Whe tulit hauhM^stnMä
—^-^-——^--



psiwänä sangen warahin / cs-
sctlMingocoitti: Fa he puhuit kestenens/

mttlle wieritta kiwen haudan
Ia quinhecatzoit/ nAt he kiwen poiswieri-
tttpn/sillä se oli sangen swri. Ia quin he olit
haudan sisälle menneet/ Nijn he näit phden
Nuomcaisen isiuwan oickialla puolella/ioca
oli matettu pitkillä Walkeilla waatteilla / ia
hlhsmmäsiM

Muttahän sanoi heillä, älkätte hämmä-
W/te etMälesusta Clazarenusta/joca
oljMinnaulittu/hänMsnousi/ejjhänole
Mlä/ catzos/sija cuhunga he hänen panit.
Mutta mengätte ia sanotatte hänen opetus-
lapfillensja Vietartlle/että hän teidän edel-
län käppi Saliwan/ siellä tehänm näette/
,Wnqnin hän sanoi teille. Ia he nopiasti ul-
Kosmenit ia pakenit haudalda : Sillä että
,wapjstos ia hsmmäsips oli heidckt Mzens
tullut/ Eikä he mss kellengän niitän 'o-

sillä että hepelksisit.
! Vmalan , »/.»wckri toco.^«mCHristimnnan/p. . »amän paiwan
ZWM Juhla ia jaiki muifio/Mlidanv^^Mi'nastaii"- wapattajam lesuxm Chrifiu,-, " '
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jren cunnialisesia ylssnouftmisesta
smresta ia sanomattomasta woilosia cuin hän on laa,
nut plitzen laickein hänen ia meidän wiholistem / syn/
nin/ Petkelen/ Helwelin ia cuolemam moe sijlä lu-
nastoxesta/ioca on meille tapaltunut hänen caultans. Ianinquin nyt tällä edefmenmllä ajalla on pidetty muistoHErran Christuren pijnasia iacuolemafia/jonga hän onkärsinyt meidänSyndiem lähden.Nin nyt tane paiwanä
muisto pidetän saarnalan ia weisalan hänen ylöenousemi.
sestans.la mailta meidän jota hetki ia aica cule stjlä mui,
sio pitä/ia eij ikänäns sitä unholla. Nijn luilengin mno<
maisesta tämän päiwän päälle säätly stjlä Juhla pidet,
ta- Senpäälle että se meillä ia meidän jälkem lulewaisille
mahdaifi pidettä ijancaickisesa muisiosa / Että tvaickaRom.». lesus meidän HErran on kärsinyt pijnan ia
«uoleman/ia on risiinnaulittu heickondesa: Aijn cuilen/
gin eij.cuolema taitanut eikä woinul handä pitcl: Multa
hän on jallens ylssnosnut cuolluisia wäkeuydesa ia seneansa osottanul hanens oleman Jumalan pojan: Jaon
meille saaltOnut hänen ylosnousemisens cautla wanhm/
feaudm ia syndim andexi saamis». Ia senlähden onl<i,
ma Juhla paimä aina pidetty iaikilda ChristiWdäialumalistloa ihmisildcl / swren eunnian/ilon iammun!
eansa/kijtläben Jumalala/sekä suulla että SydamM
Mutta ninquin Satanas/lumalan ia hänen seuraeun/
dan? wihamies/on aina pytanyl turmella / ia estä caicli
Jumaliset säädyt iaastloret/niju hän möe on tehnyt ta>
Man Juhla paiwan cansa/ia ylsehlrallanVlhl!ncno>
Miansa pilekaman iahawaiftman lätä Juhla. Ninquin
LncratitZc omat tehnel/jo,"' päiwän paalleswal



Mttplonsyömisesa/juomijlsa ia eaickinaistsSynnljä ia
saasiaisudesa. Lamolaccnus se wäärä openaia ons?
läinän päiwän plilill»! asettanut iltama »aimoia iapor<
ttja/weisaman ia laulaman tzäpiälisiä Virsiä ialauluja/
heidän häpialisifiä ia faasiaisisia tslstäns/sijnä siasa/cuin!Chsifiilytinhimisetowat Jumalisia Psalmia weisancet
HErran Christurenylssnousemisesia. ivioclelianuz)
selmalaloin Keisari tämän päiwän päälle on tappa,>
nutiasurmanutliki sala HErran Pappia/kircotmahan
cukistanut/ia Biblian sen pyhän Ramalun plsspolllas
M Mutta meidän Chrisiiltyn inhimisten tule pilä tä-
lli Juhla eaickein suurimafa cunniasa/ja sitäenämin cuin
Satanasta hänen jäsenens sitä wihawat ia wainowal/
M swremasa lUnniasa tule meidän sitä Pitä/ jasen pääl,
le iloita ia riemula: Sillä että meidän HErran lesuxenWsiuren plssnousemisefa seiso eaicki meidän auludem ia
mweydem/Ninquinp. Pawali sano Romamn lygs.-»««.,..
Jos sinä tunnustat sinun swscansa lesuxen/että
hän on VErra/ia uscot sinun sydämesäs/ että
Jumala on HHnenxlöshesättcknyt cuolluista/ nijn
sinä tulet auruaxi/:k Iloilcam sentähden ia riemuin
eam HErrasa/weisalen hänelle kijlos »irsiä ia Psalme,
ia/sanoden:

(hsjstus nousi ylös cuoleman haudastla. päästi mailman perkelen paulaft
Gilsmenptwahlvast lloitcam
Ia Jumalallekijtos weisacam.Axrieleison
Ia nijn palio cuin tämän päiväisen Ewangeliuf

Wn Me/on se sangen suloinen ia lshdulinm Hifiyria ia
wHhwa lodifiob meidän Herran lesuxen Christuxen

Mmmm lun,
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cunniailsestaylösnoujcmljesta molluista:SWeijyMil!
inhiminen täsä sitä todista: Multa HErran Engcli on
sitäfulglsianul(Nljllewaimoille/iollaPästä!Späiwänä
warhanhuomemltainmenit HErran Christien hau-,
dan tygs / «otteleman hänen pyhä rwmistans ) että hän
totisesta on ylöfnosnut euollulsta: Ia siri wissimä)li me»>!
kixi ia wahwemafi lodistoxexi/osotli heille sen sian ia pai,
can tllsa hän oli maanut/sanoden: ikijhän ole täällä/
catzocac sia cuhunga he hänen panit.la kasti sen,
tähden heidän mennä ia ilmoitta sitä hänen Hpetustap,
sillens ia Pilarille ia sanoman/että hän käypi heidän e?!
delläns hänche oli heille sanonut.

Kämä E»vangelium phtensopi sen wijdenen uscon
Cappalen tansa/ eusa me lunnustame ia sanome: lvinäuscon lesuxen Christuxen pMle/joea colwande-

_ ~ napäiwänä ylösnousi cuollmsta.23« 2" "" läsä Ewangeliuwisa caxi Cappalelta l
l. On näistä Jumalisista ia pyhistä waimoifia/

iolla owat menneet HErran Chrisiuxen haudan lygL
Voiteleman hänen pyhärumistansa.11- Hn sijlä ilmesiyxesta/iota on lapattunul
ran Ehristuren hauyan tykönä/Ia HErran Engelin
saarnasta iapGesta/ioca. todisti/että Chrifius oli M/nosnul cuMwsta^

Gnsimämenkappale.
MH palljen lule/edespane Ewangelista sen Mialle

c««/K». asianhaaralla.
»/<». >» .

l.O«
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On Majasta ia hetkestä/cosca tämä on lapat, .

«/Mmittäin.
Kosta Sabaali oli edesjoutunut. te^,^.
Juuttain Sabbati oli seitzämes päiwä wijlosa / ia

pidit heidÄnlepopäiwänsä. Ia sijlä Sabbachin päiwä/
sta eaicki muut päiwäl wijlosa sait heidän^iimens/että
caicki eutzulin Sabbatixl.Ensimäinen päiwä
sia/ioca on meidän Sunnuntai päiwä/lutzulin heildä en»
sunäisexi Sabbalixi: Hoinenpäiwä / ioca meillä
lan Manantai/eusuit he loisyi Sabbali)lit Tijstain
lutzuit he colmanejci Sabbalixi: Ia nijumna järiesiänsä
lauwantain asti/ioca heille swrin SabbaliM. Ia
lähdenp.warcus läsä sano:<3ccä he tuUt ensimälft
nä sabdacina haudalle/sangen
ausingo coitti. P. Matth«us sano: Että he tulit «/<ttö. -«.

Aabbatina lkchtona/ cosca enfimsinm Sabbati
wpeis walgistaman: Ia puhu sijnä pyhän Rama,
M laVanjHlken/ioca altasijtä echiosiapäiwän/iocajo
MMmennyt/ia lopetella sen toisnapäiwänähuonm
tUldalN.Ninquin 1.Mosexen Kirias seiso:la tuli «h, c?e».
tosta ia huomenesta enstmäinen päirvs: Ilem. Ia
tuli echtosta ia huomenesta toinen päiwä. Se on:
M ja päiwä owal lehnel sen enllmäisenyäilvän / ia sen
loisen eolmanen ia neliänen päiwän. P. Johannes 5a,10b.2».
no:<3ttähe tulit handhalle huomeneltain costa
wielä pimiä oli. KäsäEwangelisieril eij ole senläh,
dmkestenäns mastahaloiset. Sillä cosca heläxilkäy,
Manulgos laupungista haudan lygö/oli wielä pimiä/

Mmmm ij
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Ninquin P.lohannee sano: Mutta heidän käyoe,
säns ia puhuisans/rupeisi päiwä coittaman.

.ll» n. Asian haara/ on nijstä »aimoista eutca ne o^c«««»,. PMareus täsä n.mltlänämäeolme: Mana
ss„"" ""'Magdalena/Mana lacobi ia Salome. Ensisia
<s»«eme«.h"n nimillä täsä Maria Magdalenan/ioea on saanut
»e, <,«m<» sen lijan nimen sijlä Caupunglsia iosa hän oli syndvnys/
,<>. jonganlMl olHagdala/jola macalsi Galilean meren

lyttnä/soMMMuNMwäM,jl»lema lerosalimi,
päin: Multa hänen oickia nimene oli Ma,

ria. Häftä Mariasta Magdalenasta HErraChristus
gli ulgosajanul seitzemän perkelettä/ ninquinP. iucas
todisia.la on ollut se syndinen waimo/ninquln wanhal
Kireou opettajat kirioiltawat/ioca Simonin Phariseu-
xenhuonesaon hänen kpnelilläne pesnyt HErran Chri,
fiuxen jalgat/ia ne hiuxillans cuiwanut: )a sen cansa o»
sottanut/etlähän sydämestäns cadui hänen syndine / saij
mss HErralda Christuxelda caicki hänen syndins ande,
ri. Tämä sama Maria Magdalena täsä nijn ylsoeoi-
gotttan että hänen nimene tähän HErran Chrifiuren
plSsnousemisen Historian stsalla wedettn/nijnquin phderi

Hänen_HWnousemisens.
Aoinen on ollut Daria lacobi/ joco

llltzutu/hänen wanheman Mnor eli
sen »ähemass hänen
ensimäille michellans / ionaa Mi oli Han

joca ölilaeobuxen weli.
P. MamzwMMneu/ Maria Cluph» / hänen «is
stn miehensä jalkin/ jonganimi oli Clophas / ia oli Jo/

sephm >
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sephin »veli/joca oli slhlanut Marian Herran Chri/
siuxenaitin.Coimas oli Salome poieain/lacos

ia loyanneren aili / ia hänen michtns nimi vii Ze«,
s.s^!,a/jn,,, nli «vi mcren lpksna/ ia

wielll ta/i heidän
cansans owafWleet / nimitläin JohannaEbujen Hero-
derenFougdlnwaimo/ ia.Susanna / jolca olit seura/
nyechErra Christusia ia heidän latva,
,asians.

111. On nämen waimoin ahkerudest ia edes olla, 111.
misest/Nimittäin: st«ck<>n,

«DtlawWMMum, "°72^
Hasa p. Mareus edesvane Cahtalaiset asiat.

i» Ella he owal osialul hywän hajulisla yrttiä.
Mutta Milkayrititneowalolleettij hän rmes««<
ioila.
nijlä yrttiä/joilla cuolleet Myi^'
lhau^AM/^M/"BaMu.ia.MrWs / jottaowal
olleet yrtlit/ että he owal

märtpden jocarumisa
wal mseollet «allit ia tyrit / nijn että yxi pundari marea
onmyly eolmen kymmenen hoviaPenningin edestä. Ia
ilman epällemätä on ManaMaMalena / jota taittein
rickain heistä oli enimän osan lwluttanut nijnein yrttein
päale:Waicka nemuutmss owal stehen jotakin autla/
nm/heidän warans jälken.

2. Hän edespane sen syyn milä warten he owal .^»

Mmmm iij osta,tteM„le.
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»,Ht«m "' ostanet nijlä yrttiä: Wmiltein / mä heidän piti lulcmä iä

voiteleman Icsuxen. Nämä Jumaliset waimotowal
b«sv<,M»i Nifn suuresta raechanuetHErraChristufia/hänen hy-

Hain tmdens lahden / ellei he laitanet händck unhslta ei>
kä ylsnanda sittstan / luin hän oli cuollul. Ia ettei lie
mwta swrembata palwelusta tailanet hänelle
he tahdoit woidella hänen rumiufa/sen tawan jälken/euin
oli luuttan eansalla/ ia muilla wanhasa «3estamenlisä.Ninquin me luemme syna p. pacnarchan JacobinQe». 4» Vistonaja/ että tzänm Joseph sn aMnut
wvldella hänenrumisAlexanderHaaumen Wace<
dWiHN
woldellu/etla le on lolmattasala ajastaica loeonanspy,!
synyt. Ia monda mwta rwmisia on woidellu calleilla
wHilteilla. Tämän tawan jätkin mss nämä »aimot
owat tahlsneel woipella HErran ChristMn rwmisia.
Ia waMche sen owat tehnel yhdeM. ChTMjMral/
kaudesta/ HWMpMllMdessns:NljnMitenginowat
he suuresti sijnä erhettynet /ia sen cansa oftltanel/ heidän
tzeicsn ustsnsa / ettei he taitanet ajatella/eikä uscoa
ra Christusta ylösnoufewan / mneinMwäisiä päiwa / l
ynnämuinen cansa: Multa lwlit hänen
wan wijmcisen päiwan asti. Eikä muistanet
nans päälle / cuin hän
lens /että hänen päiwänä
maneuolluista.IV. IV. Hn näinen waimoin puheista/mitä he o/

c<H^«i«Vwaj puhunet kestenens tiellä/ haudan lpgs menne/

wlt,



Mnwieritts haudan oweldae quin he cat-
zolt näit he kilven polswierite.yn/ Mä se oli
sangenswri.

Häsä p. MattUK meille tsas eahlalaifet edes,

I. Että he puhulval kiwen wienttälnistsia. P.
Malthzeus ia Mareus kirioittawat / että Joseph .

pan. '
t!Ut Herran^ristuMrwmmMtenwlen hauiaan/joea
01l
haudun owelle/ jonga päälle piimäiset papit ia Phari-
!Mlpani! heidän Insiglins. Ia Maria Magdale,

, na ynnä lDarian Josen eansa istuit haudan eohdalla/
,iacatzoitluhungahänpandin le saitte ewlla
Chnfiuxen pijnan Hisioriasa/ lMkiwesta.Nämä wai,
mot keDlnans puhmt/ Cnca sen pitt wmittämän hau,
danowelda: Silla se oli mjnsuuri /ellei he olisl woinet
ssta lizeutla / eitä fitä ennen laitanet ajatella eikä muista/
mua nyt ästein cosea he lulla olit. laeij sitäkän hei-
dan mielens
li/ jotta stjna »awoWWEr-
lanChriffuMhauta /elleihänen opelustapsens pitänyt
mleman ia pois ottaman hänen nvmistans. Nijn pala-
wal owalnämäwäimosolleetrackaudcsa /HERRA
Chrisiusiawßan/ eltaheunholit caickiwaarat ia wa,
hingol: Ia sen pälle seisoi micki heidän ajatoMS/ella hc
olisit saanet woidella hänen pyhät? rwmins />ia «äh-
dä hänellä se»MiMäistnMnulu)«n.täs^n^ilmay

»» Että cosea he tulit haudan lygs ia iatzoit/
näit he ttwen pois Vieritetyn / ettei heillä s»M emmbi

murheet
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llp?ntt" imuchma ollut. Cuea si,b stn wleriui s HE»ran E^i Silla ninquinp. Matth«us kirioita/ että coscane

l n<m. 23. waimot olit tullet haudan tygs / tapartui maan jän,
stps/ia VErran lLngeli tuli alastaiwasta/ edes/
käwi ia «vierittikilven haudan owelda/ ia istuisen päälle. Ia eij pidä meidän täsä nijn ajatteleman/
ettäEngeli on wieriltanyt tämän kiwen haudan owelds

. HErran Chrisiuxen lahden / että hän olisi saanut vlse,
" «"siä / ia ettei kiwi pitgnnl händä tsiqm<ln < Waan eij
"!/ stkiwl mitan händä estänyt/sillä hän io ennen ylöenousi/

tgfta kiwi wieläol, haudan owella/sen läpitze» Ninquin

, Opetufiapsens olit sisällä. Eij hän tarwinut stehen yh,
fakan inhimisen apua/ Sillä hänen pyhä rwmine oli

/ nijn kircastettu ettei kiwet / seinät, telgel eikä lulutisita/
net händä estää. Mutta nainen waimoin lähden Enge,
ii wierittlkiwen/ellä haudan piti seisoman awöi heidän
edesans / eosea he tulit / ia sitä paremin olisit taitanel
haudansisalle mennä/ia nähdä että HERra Chrifius
oli ylssnosnut. Silälikin tuli mse Engeli veliältämän
ia eoreottaman ne warliat haudan lpksä vojes ettei ne pi«
iänpt eftämänVaimoja/ninqum he mss eaicki peliäfipil/
eosta henäit HErran Engelin/ ialulit ninquin hl olisit
olm luclluet. -

««. Opetuxet Ensimäisestä i3ap'.
1. l

vi/lllM / cofto inhiminen unholta Jumalan sa<
Spda, l
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inhiminm sen caulta tule laickl» „,„

Sillä eosea inhimlnen!
mäsiä humalan sanan/joea on
im hän tulepimeyteenia wääi
Bä tielle/ joca johdallahänen eaickinaisijn willilpxijn/
ninPin meille läsä on Esimercki näisä waimoisa / jotca
M unhottanet Jumalan sanan. Meidän HERRA
(sMus oli usein ia monaisti puhunut hänen ylösnouse,
misestans/iaandanulseta Opelusiapstllens että heillen
sentittä/ että hänenpiti eolmandena päiwänä ylöenou,
ftlnan<Uölluisia. SM-mMMMuchäuMhU, hänen
pijnastans ia euelemasians / nim hän mss hänen ylos^
nousemlltstane."MWa_ilMä_Vaimot/ olit mnaM
w'sHl)klUsiMl / eij pannet siläjMmene päällä/wa,
anlliKullHnPöjts: Jäsencautta tulit siehm erhttyx-
in/että he lwlit HErran Chrifiuxen maeawan haudasa
»ijmäiseen päiwän asti / ia silloin ästem ylssuouseman/
Mä muinen eansa : otit sen turhan
lpsneteens/ostit yrttiä/ ia ninen eansa tahdoit woidch
la hänen P. rwmins. Joehe olifit pannet Elydämehens
nesanat/ luin Herra Chrifius Heille oli
nMsUttt/ ei/olMHuens langenut sijhen erhetyxen/eikä
nijtä yrttiä ostanet ia mennet weiteleman hänen rwmi,
stansa.Nij» se tapallui mss meidän Estwanhembaim A-
damin ia Ewancansa: luWlMjHMetäffynanda/
M/ ett« puusta / ia

sijtä soisit/
Mutta eij hepaw

nctsydämijns nijtä sanojat Ia waicka Ewa ensistä mui,<?e». 3.

Nnnn stulti'



stutt' kck; elle/joca hänenpetli / Jumalan täffyn:Nijn
han lU!« gin annoi haneno ylitze woilta/ ia mamin u«
scsi karmen cuin Jumalansanan / rupeisi catzcliman sense oli caunis/eltlscnhldclmasiä iajsil/
seka hän/että hänen miehens Adam/ia sen cautta tulil w>>
capäaxi ijancaickiseen cuollman ia ladotuin / ia eaicki
heidän jäikin lulewaisens ynnä heidän eansans: Olisit
mSo sijnä ijaneaickisesta olleet/ jollei HERRA lEsus
Christus olisi tullut ia heitä/ia taickia meitähänen pij,
nansia euolemans cautta sijtä lunastanut.
to se mss lapalluiCuningae Saulincansa / jocaunhottimse Jumalan«a hänen käftyns: Sillä Jumalaoli ha,
nen käjtenyt solia Amalekitemä wasian / ia lyödä caicki
euoliaxi / seka miehet että waimot / lapsel/carjan/
lit ia Asil / ia eij keläkän säästä: MuttaSaul eij pan,
nul Jumalan sana iakästpci Sydämeens/ waan unhottisen / ia säästi Amalekilerin Cuningan Agag/ eikä lpsnyl
luoliap/iaotli lihawimallambathänelläns/wasian lu°
malan lMpä / ia mistaisi sen eaullahänen Cuningan rij,
kinsä. Nijn se on «apatmnut HErran Christuxen Hpe/
tulafien eansa/ jotta eij pannet mielens HErran Chrifiu/
xen sanoja/ mitä hän oli puhunut hänen waldaeunna,
stans/ ettet se ollut tästä mailmasta : Ia senlähden olit

sifna luulofa/ että hänen piti tuleman lmilmaiseli
HErrafi ia Cuningaxi / ia he ynnä hänen eansans pili
mss tuleman suureni HErroip. Mistä Pawin willi,
lys ia waärä oppi on lollut mailman ? Multa sijlä että
he päästit Jumalan selkiän ia puhtan sanan Spdämtt
Känsä ia swrembana pidhit inhimisien säädyt <uin lu/smalan sanan. Sijtä mssSalramenlerarein ia Calwi,

?.5<M.»5
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»Msltlm willilys on tullut/ että heowatylsnandanet
Jomalan pyhän sanan/ ia mamin seuranet heidän oma
jackcinsacuin Jumalan sana. Nijn se aina joca aica
Mu / että cofta inhiminen päästä Jumalan sanan sy,
dämestans pojes/ nijn hän tule caickinaisiin erkelvriin/
ninquin pxi matca mies/ cosea hän oickialda maantielda
poicke wäämlle tiellä iarälkällä/MMn kaypi exysisä/
ia euiuHHu,kavpipol6 mäZntlestä/sitäena,
minhancxy/sijhen asti cuin han palaja Mene samalla
lielle. Sentähdenpitä meidän kätkemän Jumalan puh>
t„n / ia sitä hywasii muista,
manTMpääleellemme cosean ttyelyill engasnapöls,
xoiMi MUtta sitä wchwasti k»;ni pldäisim / la setnansa
meitam lohdulaisim/ syndiä ia cuolemata wasian.

11. Etla nämä waimol Sadatina lepäwät /ia
tij tahdo silloin mitäkän tahdä. Opeme sijlä / että mm
dän mss pitä pyhittämän/ Sabbalim m lepopäiwäm/
<ikäsitä jongunmailmalisen tysn tansa turmeleman. Ia
waicka em me ole sidotut siihen Juuttain Sabbalijn.
Sillä HERRA Chrisius meitä sijlä on wapaltanutia,
päästänyt ninquin p. Pawali sano Galalerein tpgö:
Nijn seisocat nj?t sijnck wapaudefa jollaChnftus
onmeitckrpapatcanut / ia äPcktte andaco teitän
taas osjuden ikeen ala. Ia Colosserein tyksnä hänsano: Hlkätte kenengckn salliko teille oma tundo
tehdäplit;e mania suoman/eli plitze mä>ätpden
Pphäpäiwäin/taicka uuden cuun eli Sadbatin /

jocaoli sen tulewaisen wario, Mutta se rrvmis
)e ombi Chnstuxesa. Joillasanoilla P. Pawali lic<
lä anda ettei me ole sidolM Juuttain Sabbalin. Mut,

» Nnnn ij



la cuilengin eltä meille yx> Sabbatt ia lcpöpäiwäMöi
leman / jongapaiwän pääle meidän pitä eoeon tuleman/

. lwleman Jumalan sana / ia Jumalanpalwelusia pila^
Wan. Ia Jumalan seuraeunda/ on pitänyt aina Sun-
.nunlain pääle lepopäiwä hamasta Apostolinen ajasta/
HErran Chrisiuxen ylssnoustmisenmuistori/jocasm

«päiwän pääle on luolluisia jällans ylösnosnm/ jonga
tähden se mss cutzulan HErran päiwäri. Sentähdcnpitä mss meidän tämän Sunnuntai päiwän pitämän
lcxopäiwän/scn eolmanen käsken jälkin/ ia eij sitajongun
Mailmaliscn työn tanfa turmelemci/ muutoin mutta eosea
tuftaia hätä wssali/Nimiltäin/eosca walkia tulisi Wallachiensä / taicka joeuinhiminen eli Nauta weten langeisi/stl-

on lupa autta- Eli eosta elon cli heinän aicanalulis
< swri sade / nijn on luwalinen eoriata nijtä caton ala:
Senpääle/ ettei inhimiset sen lautta saisi wahingola.
Mutta joeailman mseataia hädätä teke lyslä lepopäi,
wanä/isla hän muina päiwinä kyllä saisi tehdä/se teke
Jumalankaffyä wasian/ioeafano: Cusi päirvä sinun
pitä cystä tekemen. Mutta seitzemendenä päi/
»v>3nä/on HBrran sinunlumalas Savdati ia Ie-

- popäiwä: Silloinetj sinu pidä tpötä tekemen/eikä
sinun poicas eikä cpctäseseikä mss sinun palwe,
llas/eikck palcapiicas. Multa euinga nyt läsä mei«
dän seasam lepopäiwä pidetän/on kyllä nähtäwä/iamo'w Jumalinen lnhiminen huoca sen ylitze/Mä eosta muut
menewätkirconJumalansanacwleman/ nijn he muilla
aseareilla menewät/mouieahdat kylin asioitane ajaman/
taicka heidän pelloilens/nijluillens ia mualle kaystendeltt
mäniaaicalUlutttleman/monieahdal menewälluoma



popdlMe/palanuta wijna ia olutta iuoman/ia leikitzemän
lorlttin cansa/ia muita sencallaisila syndiä tekemän/ nljn
elttiyhtakän päiwä olc wijeosa jonga päälle enä syndiä
tehdan cuin Sunnuntainpäälle/ ioea cuilcngin eaikilda
mdaisi pyhänä pideltämän. Ia sentähdm mss Jumala
rangaise caickinaisilla wngaisioMa/lulipalon / sodan ia
näljän lansa.V?inquin sinä;, MoseM kiriasa ftiso / eusa
Jumalasano: Mutta minä tahdon tehdä teidän -5

maan kylmille/ia teidän wiholisen jotca sijnä asu,
wat/pitä cauhistuman sen plitze: Mutta teitä mi-
nä tahdon halotta pacanoitten keffellä/ ia teidän
Caupunginpitä tulemankplmille/ia mahanlyö,
tämän'.Janiin maalle picä kelpaman hänen lep

popäiwäns/nijncauwain cuin maa on kylmille/
'iate oletta wjholisen maalla : Sencähden ettei
tetahconetfitäpyhänä picä/cosca deiden piti pi-

! tämän pyhänä/cosca te sijnä asuitte.la Jeremian f^., 7.
tykönä sano Jumala: Jollei te cwle minua/nijn et,

taacca Je-
rusalemin porttien läpiczeSadvatlnaiNiln minä
tahdon sytyttä tulen hänen porttins/ioca huonet
lerusalemis pitä polttaman ia eh pidä samutet-
taman. Ia tämä sn sanottu laickille / ettei
hl tUtmele HErran ltpopaiwa: Multa sm pyhänä pi,
läwät/käywäl kircosa/ lwltwal Jumalan sana ia sm
katkewäl/ Silla sijnä seiso eaicki meidän autudlM. ,».

l 11. Hpeme täsiä/tmnga Jumala pitä nijsta mur/ Z.
hm/jotta handä pelkäwat/tzandä etziwäl ia spdamcstäns
palwelewal/ia ihmeliscstä heilä aulta/ia pelasta heidän
murhesiansa ia tuscasiansa: Ninquin mlilletäsä Ewan, ,

' ' y/«w
Nnnn iij
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gelmmija on lsimerctl/euinga ihmellsestä Jumala onäin-
tanut näitä waimoja/heidän jurusans/ioca heille oli siMswresta kiwesta/euin oli Vieritetty HErran Christurenhaudan owelle/ iapuhuit kestenäns/luca sen pitä wieril/
laman haudan owelda: Sillä Jumala lähätli banen
Engelins ioca Vieritti sen kiwm haudan owalda/ Ia
waicka nämät waimot wääritt menit sijnä / ettei he ulto/
net Ctznsiusia ylösnouseman ennen wijmäistä paiwck:

ia suuren halun cansa etzeit HE»W
däunhottanetlmengenlulnhanoli euollul. Nijnmss
Jumala piti heisttNMrtzen ia annoi Vierillä senswrcn
tiwen
ca wartioitzlt hauta/nijn ettei heille milän estellä pitänyt

Tämän caldaisiaesimercftia meillä on monda/ftkä wdcsa että wanhasa
Zästamentifä/ cuinga Jumalaon pitänyt murhen omi/
siansa iahii/a auttanut/ninquin luetan sijna i. Mol>
xen kirjasa/cuinga Jumala
miehen/Noen iacaiekein nmm edista/iotta hänen can/
fans olit Archlsa/weoen palsumiZen
mli tmren heitäsielda tcrwena maalle ulgooluotti. Nijninnnse luemesamas Mosexen kirias/euinga Jumala piti murhenLo,
thin edlsta/ ia annoi hänen Engelins iohdalla handa ul<
lgos Sodomasta/cofta han annoi salaa tulda ia tulikiwe
Sodomun ia Somorrhan ylitze. Ilem.Cuinga
nala piti murhcn lostphlstä/eosca han oli fangina/
autti handa sijtä ulgos/ia teki hänen swreri HErrari E^

(len. I

,(?en.,«S!

gyplin
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gyplin maalle.la 2.Moftrenkirias seiso/euinga luma- c?e«.
la on pitänyt murhen Israelin cansan edeMcofca he 5.
olil Egyptin orjana/ ia lähälti Moseren heidän lygons/
iongalauttahan iohdalti heila ulgos Egyptistä wäke-
wän kaaden cansa: Mutta phamon ia hänen sotawäer^<l., 5.
kenla hän upotti punaisen mereen. Nijn mss »4.
Vrophetan lyksnä seiso:Cuinga wäkewäsis ia ihmelise/ o-». 5.

nz Jumala on warietul lulifefa wnisa ne eolme nuorta
miestä/Sidmch/Misach iaAbdenego/ elm walkia!
heidän hiustarwans polttanut/eikä heidän mitan wahlw
gola ole tehnyt. Item: Cuingalumalaaulll Daniel vM. 5.
prophelan Jalopeura" luolasta ilman wahingola.la p. »2.,

petarinfangiudesta.laP.pawalin haaxi ricosia. "'

Jumalawiela nyt pila murhen nimen edestä
iolla hända pelkäväl/ racastavai ia oalwelewat.Sentäh,
dmpila meidän tustan ia hädän aicana / lurwaman lu<
malan tygö/ia heittämän meidän snurun HErran paäl,
le/hän kyllä laita ia tahto anlla meitä.

loinen kappale.
saitte cwl-

nijstä »aimoista iolla menit enstmäisnä Sab,
HErrsn Christuren haudan lpgs:

melasäloises Cappalesa saammeeuula sijlä ilmefiyxestä,
ivla on lapattunue HErran Christuren haudan lyksnä. «>c«»,.
laldesiuotlaP. Marcus laman loisen Cappalen
ällä erinomaisella asian haaralla. co«tt»e»^.

l. O» sijlä Personasta wca on ilmoittanut näille I.
»aimoille HErran Chrifiuxen vlösnousemilen. n>c«m.
«- - /?<,«,« e/
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! Ia lUin he ottt haudan MUe memm/

näit he yhden Morucaisen istuwan oikmllä
l«""c/in MeUH/jocaoll waattettettu piltillä walkeil,
l' lawatteilla/ia he hämmckfiylt.

Näisa sanoisa p. Mareuscolminaisel asiat edch
pane^

~ i. Etla namät waimotowat mennet haudan M,
i»Hse/«j le. Silla se oli nijn tehty / että inhiminen taisi sen sisällä

- oli yhten eallion andanut haeata/hänen yrtti tarhans»!cs«m. Mutta paeanat owat sen saman haudan sijttä luilla ia
mullala täyttänet / nijn ettei se sillen_lunnu.la se hauta/
jongaMungit lerosalemisa nyt osoltawal / eij ole se s>
ms hauta/mutta he owäl ltze sen tehnee Ia on se ollut

Mi,e»A»,' swri rohkeus näillä »aimoilla/ että he menit haudan si^
sälU/iolca heidän luonosians owat/cuilengin sangen hei,
eot iapeleurit: MuW/en teli see suuriraetaus/luinhei^,^ns^r^^H.,^n hf vliiata.

2.2. Että Engeli osotli hänens yhden nuorucaism
W,odolla/scn lansahän osolta/tltä sijnä taiwalises ela^

»» wanhutta eli heickoutla/mutta nuorus
«^""«^'" wäkewys ijaneaickisesia/Ninquin sano:

A phtäkän kipua/eii köxhys/eij «vanhus/eikäcuole/

HErran Chrifiuxen swren woilon ylitze hänen wiholi,
sttns/Ninquin pxi »anha ssriollMa ia

.i? kirioilta /ia sen ulgosioimitta s<,noden: Cosca Vj^"/»
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lhnstns oli spndpnpt Bethlchemis ia lkngeli
tuli paimenictentpgs/ntjnhän seisoi/ia annoi sencsnsa tietä/että DerraChl-istus stjctck/quin hänoliftndxnpt/seisoicuinpxl sotamies/joca oli wal.
mis sotimanhänen wiholzstenscansa. Mutta sijt»
l<i/ (oscahänolixlösnosnutcuulluista /istui Ku.
geli/ia sen cansa osotti/ettckVierra Chriftus oli
woiton saanut plitze hänen wiholistens / spnnin /

Velwetln ia cuoleman/ianinquln xxi tväkewä ia
caickiwaloias Vikrra istui lewosa ia rauhasä.

3. Että he hämmästyit/ Mli rosea he äkisiä näit ;.

HErran Engelin swresa ttrcaudesa / ninqmn P. Ma«,
Hius kirioilta/ellä hän oli nähdä/ninquin pitkäisen tuli/""
il, hänen waattens ninquin lumi: Nijn he ensistä häm-
mäfinil.P. 4ueas sano / «tt<s pf pelini, / ia
caswons mahan päin Multa etlli Engeli oli
Mm pitkillä Walkeilla »aatteilla: Sencansa lietä an>
Nilan/että HerraChrisius hänen ylssnousemisens caut,
la on saattanut meille ilon ia riemun Jumalan lyksnä:
Sillä ninquin mustat waatttlmerckitzewäl/swren ia mur,
hella. Nijn walckiat waatlelstta mafian merkitzlwäthp-
»ä sanomata iloa iariemua, ,»

11. On sijtä puhesta mitä Engeli on puhunut nGnm »aimoin lygs.
Mutta hän sanoi heille. Mättepelgäs- f<"« <i"-

tykö/sillä teetzitte Asusta Nazarenufta
oli rlftlnnaullttu / hän ylösnousi eij hän ole
täM/catzocaefia cuhunga he hänen panit

Häfä Ewangelista cahtalaiset edespane.
l, Että Engeli lohdutti näitä waimoia/ iolea pe,

. 0000 liä.
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m3!7 licisiyilcoscaheäkistä nä!t hänen sencaltaistsTUtwdc,

' sa ia sanoi: ÄlMte pettätkö/Nijnquin hän lahdoifisano: olcalle hywäfaturwasa/sillä en minä ole tullu
jättämänteitä eikä muita/mulla lohduttaman,
nä tiedän teidän asian/mingä päälle le olette tänne tullet.!

etziltä lefusia Mzarenusia/ia tahdotte woidella
nen rumisians/mulla eij hän larmitze teidän woidettan.

2« 2. CttäEnMtodifiiHErran Chnstuxen M,!
Hck« "°"scmiMa/cilfa han sano: HHn 0N ylösnosnM/eijhänoletsäN/ etc. Häsä nytOngeli ilmMsen syn/minga lahden hän ölilullul/nimilläin/ilmoilla

Man ia todistaman / että HErra Chrifius oli lotisislaylSsnosnut cuolluista.la sixi merckixi iasuremaxi wahvi,stoxyi/osslta hän heille sen sian ia palcan/cusa hän oli
tuhunga he hä-nen panit. Cuin hän tahdois sano: Eij teidän pidä etzi-

wmcka hänen rw,
mine pandin tähän/nijn eijse euilengan npt Mmtasa o,
le/silla le näette sen Man iohonga hän pandln / oleman
tyhjänä. Nämä Engelin sanat cuin hän läsä sano/ vi/
tä meidän oickein ymmärdämän: Sillä ne määrät opet<
lalat/Calwenisi«rit nämä sanat loisin kändawäl heMi
mielens jälken / ia tahtomat sen lansa wahmisia heidänmäärän oppinsa M oickeata oppia mafian/Chrisiutenläsnä olemisesta ioia paicasa/inhimisen luonon puolesia/
ia sanomat: Eösca hän eij haudafa ollut/eij hän mös
mualla taida olla/la seura sijlä ettei hän taida olla ioca
paitasa.Mutla he suuresti määrin menewät/eikä oickein
ymmärrä Engelin sanat. Sillä eij HErran Engeli sijlä
kiellä/ettei ChristUbfilnäenllngän ollut/mutta sen hän

ttti-



Mä/ettei hiin ollut sijnä silla muoto/ culn waimot lw-
<il hänen ottwansljNli/mmittalN/lUollUna ia näkywaisch
lä muodolla/MUlla näkymättömällä muodolla. Nin,
quin hän wielä nytkin on näkymättömällä muodolla
mcidan tyksnämioea hetki/ninquin hän itze sano t
)o/min<l olen teidän tyrsnsnjoca päiwämailman
loppunasti.

111. Hn sijla kästMeuin HErran Engel on
Wiittoille andanut.

MuttK menget/ia sanoeat hänen Ope-
lGapsillens ia Pietarille/että hän teidän
dellänekäypl GalllZean/llellä te hänen näette/
nlnquln hän sanoi teitte/tc.

Hämä on suuri ia lorckia kästy/icmgaEngeli annoi
Mä woimoille/ia asetti heitä ninquln saarnajaxi/julgi-
siman HerranChrisiuxen ylssnousemifesta Öpetufiap-
M/iottaM ymbärtmailman/caiken lansan edefä/ piti
saarnaman ja todistaman» Ia heitä lohduttaman jotta
olit swrefa murhesa japelgosa/fenlähden / että he olit y,
lönandanetheidänmestarmsEhrisiu)len /cofca hän kijn,
olellin. laerinomaislstaPttariUe/jonga Engtli täfäe/
Minnimiltä: Scntähden/että hän oli kieldänyt HEr«
ran Ehristuxen meidän lunafiajam ja wapahtajam.
(Ia femähden oli/sangen swrefa sydämen kiwusa ia ah-
difioxesa) Senpäälle / Ettei hän. eli muut opelusiapsel
pitänyt epäilemen/mutta lohduttaman itzens sen cansa/
ellä Engeti'kaffi heillä ilmoilta HErran Chrisiuxen
ylssnousemistn/ia olit otetut Jumalan arMon Mene/
loea mss oli tosin heille suurexi lohduluxexi / eosca he cw/

' 0000 ij li»
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lil nainen waimoin puhesta/ella Jumala ajatteli heidän
päällens/iaeijscntähdln heitä poieheltlänyt/waicka he?lit pahoin tehnel jnhänen kieltänäl.la että opetustavset
lpili sitä paremin uscoman HErran ChrifiuM
nexi/nijn Engeli käfki »aimoin muifiuttaheille ne janat/
cuiu HErraChrifius itze heille oli ennen sanonut / cohlaechtoliseu iälkin luin hän piti heidän lansans. D^inquin

«<lttb.2 5. p. MalttzZeuö siMinoittafanodeu: Nisn sanoi le/sus heille. Tänä yönä tecaicki pahanoxen kärsit,
2scb. ,H. ce minussa l LAlläririoitettuon/minä lpsn pai/

menda/ia lambar laumasta pitä hajocettaman.
Mutra cosia minä ylssnousen /niin niinä teidän
edellenkäxn SalilXan.Nämä samasanat kasti En,
geli heille muistutla. Ia wahwisia Engeli tasa toisen
kerran HErran Chrifiuxenylösnousemisen hänen omilla
sanoillans. SUlä ninquin hän ennen sen wahwisii senssan ia paiean lansa/zohonga Chrifius pandin/ että se oli
yhiäna:Wjn hän nyt wahwisia sen lodyi/HErran
shristuxen omilla sanoilla/että hän oli sen jo ennen heille
anonut. Ia heidän Mparmim piti uscomanssetta HEr<

ra Chrifius wissstä ia totisesta oli luoliuista ylssnosnul.
Ia p. 4ueas Klrioitla / että lohta heidän mielänslllli
häne» sanans.

IV. On tämän ilmessyren lopussa.
pakenit

»i. haudalda/ MH että wapifiuslahämmästys
oli hetdän ylitzens tullut/eikä he mitätän tel-
letän sanonee/M että he pettäfiyit.
! Häsä meille on colminaiset asiat.
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lllin heolit tuulet Engelin kästyn ia puhen. mckw».
2. On sijtä sysiä / mingätähoen he nijn nopiasta

pakenit/nimittein/tltä wapisios iahämmästys oli heidän «"«"m.
ylitzlns lullnt.P.MatthXUSsano:sttckhe menit hau»
valta psliästpxe la swlen plsn casa-Sentähden/että
pelco ia wapistos oli heidän pällene tullut Engelin nägoV
stä/ jotaheille äkisia nägyi haudasa Walkeilla «aatteilla.
Mutta ilo oli heille tullut sijtä suloisesta ia hywäsiäsano,
mafia / euin Engeli oli heille janonut/ että Christus oli
ylösnofnut euolluista.- Nijn ettämolemat oli Heidiin pä,
Dms tullut / sekapelco että ilo lariemu. Multa se suuri
ilo jongahe olit saanet Chrisiuxen ylssnoustmislsta/
main woilti ia pois carcottl eaikrn pelgon ia wapisioren
heidän sydämestänserinomajstsia / «osta HErra Chri/
stus ilmoitti hänenslielle/eoseahe palaisit lerosalemin/
ialttwetti heilä. Multa että Euangelisia täsä sanot
jktteiheekelletän mitckn fanonut/Eij nijn tule ym>
märtck/ ettei he cosean sitä sanomata ilmoitanel/quin
Engeli heidän käsli / Sillä P. <lucas sano : Ottä he W«b. -,..

menit haudaloa tacaperln iailmoitit nijtte phdel«
lttolstakymmenel ia caickille nislle muille. Mut,
ta nijn ettei he tiellä palaitesans lerosoleman kellekän Ml>
län sanoneet / Multa cosca he tulit Opetuslasten tygs/
nijn he lbhla ilmoitit heille/ ninquin Engeli oli heilien kä-

skenyt/ ia osottt sen cansa heidän ewliaisudens/ettH
he olit HErran Engelille Mllaifet / ia lett

mitä hän oli heidänkä«
stenyt.

0000 ttj Ope-
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I,ocicom- '—

GpetMt (olstsia Lappalesta.
" i tMtttNVttzahz-

i' Poicans cDstz waimoil,ve. / sljta me oppeme / ellei Jumala catzo yhden,
«m w" e/-gan ihmisen muoden jälken/joeo se olis mies eli tvaimo/sl3e»-. eli nuori. Silla laisi owat ph/
/ön<,»-«m kalaiset hänen edesans: Ninquin p. Pelari sano : Npt

°. minssin tooexi tiedän / ettei Jumala catzo ph,p.
Q<,l<,t.3, li Galalerein lpgs sano: Kis tcksck ole phtäkcknlu,

vXUS eli / eij tasä ole orja eli wapa / eil tck,
läole miehi eli waimoi: tvutta ceolettacaicki
xxi Christuxesalesiyift. Sen tasa Jumala bsotta >
todexi/ctta ha-n annpi waimoille
HErran Christuxen ylsenoustmiftn. Ia Jumala lManda waimoille swreman rohkeuden cuin miehille/nm/!
quin tasa on taMUlnut/ että Opeluslapsel olit sulut,
luin owein Mlana Juutasten pelgon lahoen /pMisil/el,!
la Iwttatpiti hetdaWni ottaman/ ia surmaman heila/!
niMin he olit lehnet heidän Mesianns eansa. Multa
Wmat «vaimot olit rotzkial/ eikä peljanet Iwttaila/elkaylimMä pappia eli mqila: MultakäwilrohkiastildlS/,
ostit yrtti / menit ulgos kaupungista haudan lpgs /

sisälle / eikä kelakän pelianpt. oli
jwri ia erinomainen lahja lumalaida: SM waimoi,

ftl inhimlsetowal luonostans sangen heitot ia pelkäväisel.
Ia Jumala annoi euilengin heille tämän ealdaisen roh?
kiuden. Ia Monda muuta Estmerckiä on pyhistä wai/
moista Vanhas Hefiamenlis / jotta swresti plistetan hei,
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dMöWG tähden i Cuin on Tuch.
Iwoit / >oca sm wäkewän sodan päämihen Volofer-
nen on lqppanul, Estes/ ia.mum sen caldaisel.
ilmzin fp.äilematä on lumgla echtomtt anda ilmoilla
waimoille HERAAN Chrisiu),'in yiosnousemiscn»
Smlähden/ että Waimo ensisiä Wdi ttki/.ia eij waiwoin
jtze ylitzen käynyt Jumalan käj?pn: Multa mss saattue».'?,
hänen miehens Adamin sysmän cansans / stfla wijjM
henpuustq/ luin luMla oli heidän
dmmo°s/ ettäninquiy^alanas.waimon caultasaatti
synninmailman/iastncansapilcaisi inhimistn sutueun/
da - Nijn Jumala tahdoi / että Vaimoille enslsiä piti il-
moittaman HErran Christuxen ylösnousemisen / ia sitä
mullle jMisiamaii/että Satanaspiti nij jällenspilcat,
laman iahäwäisiäman. Ia nacme mss/ tuinga Juma-
la ainauigosivalitze/ne cum oiyal tyhmät ia tzeieol / sen-
pqäle/ettei plikanlihapidäisi taitamankerftataluma^l.c^.l.lanedes.

11. 11.
CWuso.nlotisestaylssnosnut/jolamss on suurin
colckein oppi täfa Ewangeliumija/ M eij M yxikan
inhiminen/ multa HErran Engeli sen todista /jola
taidawalhetella / lusa hän sano: Hanon ylssnosnul/
Zäma todistus on nijn wahwa ia luja/ettei helwetin pop
til taida fita laiaplsin aja.la pitä meidän laman
lin lodlstoxen mielen paneman ia sydämeen kätkemän. Ia
meidänustom stn multawahwistaman: Sillä /ninquin
P.pawal» sansz: JolleiChristus oleplssnoDM
cuolluista / nijn on meidän uscom tmha/mjnte
olette mss wjelä yxt teidän spnnisän/ia ne joroa

Chri,
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owat nuccunet / owat «docetuc.Sentähden mss HErra Chsistus itzens jälkenhänen y,

issnouscmisens nijn usein on ilmoittanut. Ia Pasiaispäiwänaon hän ilmoittanut hänens wijsi kerta. i. Ma,
rialle Magdalenalle. ~ Nijllemuille »vaimoille/jvlca
valaisit haudalle. 3. CahdellcOpetuelapstUe/jotlame,
nit lerosalemifia Emauren päin / Josta huomena saar,

5. Talkille Opetuslapsille sulielluin
oweintaeana paitzi Thomasia. 6. Cahderan paiwän
perästä Thomasille ia muille. 7. Tybcrian meren tvko>

?eb.«». nä / Simon Pietarille / lohannerelle / Nathanaelillc /
ia Zebedeuxen olit calasa. 8. Zhdelläwuo/
rella GalilZcasa läikille OpetustaMe/ eusa hänkasti!
heidän mennä ymbäri eaiken mailman saarnamania 0,,
pettämän caickia iansofa jaeastaman heitä Isän/Pojan!
ia Pyhän hengen nimen. Ia Apostolltten tegos sciso: j

'- Gttä hsn monella todistoxella osotti hänens
äläwäxi /cosia hän näytteli hänens 40. päiwä/,
ia puhui heidäncansans Jumalan waldacunna,
sta. wijmäin hän ylssnoftettin taiwasen caic/
l?einnähden. Ia iälken hänen ylssasiumisens laiwa,

/I sen /on Btepk2»uB hänen nähnyt isiuwan isän oikialla
käbM. Paulus mss itze tunnusta/ että hän on mös

'.<?"."- häneldä nähty. Nämä todisioxet ia ilmesiyxelpitamei«
dän »visusti muistaman/ ia meidän useom HErranChl"
siuxen ysssnousemisesta nijnen eansa wahwistaman.

lll. Pitä meidän täsä tietämän ia oppiman/mi,
r«j-e>?. tä hywä ia hysdytssiä »luille onChristuMylsonouftmi,
«O««e sesta. I.Ensimäinm hedelmä /on se Että HErra Ehsi,
c g„ saanut / woilon pliHe caickein wcholisten / ia me
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Mtc «rapatltut jynnistä / ptrktlesia ia
luolemasia / Silla josChristus eij olisi ylösnosnut/ nijn

"

st olisi yri wissi mercki hän olisi nijla ylitze woit,
lanut: Multa nyt on hänylssnosnut / iacaicki wiholisel
«äkewasti ylitze woiltanut / ia heidän wallans poisotla/
nul ia lphjäxi tthnpl/ ia meilä heidän Vallastansa wa,
paltanuttSentähdi taldame nyt soimataheitä ia sanoa:
Vnäcuolema cusa on sinun otas/ Velwettl cusa«.co»>.,/.
on sinun woittos. Ia taidame mös sano p. Pawalin .

lansaiCucatahtolumalanulgoswalittudepääl, ""

le candaslumalaon se jocawanhurscautta:Cuca
on se jocatahto cadorcaiChriftus on se joca
luton.lapallo enämvi hän on mseplösherätet-

tahto meitä eroittalumalanrackaude,
staö waiwacoiKli ahdistoss Eli wainousileii
nälkä s Eli alaistus i lkli hätä s jLli miecka s
Ia cohta pärästä sano Hän: Minä olen «vissi stn
päälle/ että eitä cuolema / taicka elämä / eikä
<engelit/taicka zefiwallat/eikä tväkewydet/ eikä
nMsit / eikä tulewaiset /eikä corkius eli syrvys/
eli jocumuuluondo cappale / taida meitä eroitta
Jumalanrackaudesta/soca omdl (hristuxes le-suxes meidän VErrasam.

2. Hedelmä/ on st / että ninquin Christus ony/ 2.
lösnosnut ««olluista nijn hän mös meidän ylssherätta'r»Mw eK
wijmälsnä päiwänä / ninquinp. Pawali sano: Q)ut,
tanyc on Christusplsszzosnut ia tullut
nijnen seasa jotca nurkuneetorvac. Että ninquin
cuolemaonyhdeninhinlisencautta tullut: Nijn'° "

mssphdeninhimlsencauttapitäcuolutten ylös,
noustmus!pppp



nousemus oleman r Sillck nlnquin caicki cuole/wac Avamlsa. Nlsn möspirä caicki Cwiftuxe,sa eläwäxicehtämsn locainen hcklien on;«sa
slins/esicoinen Chnstus/ nijn ne jotca(hristui
xen owaccofcahckn tulepa

. 3. Pilamcks HErranChrlsiuxettylösnlMfcmu^
I>«ZW e/l Mille Esimerkixi/ ellänmqumChrifiue on euol/

lmsta ylSsnosnm/ ia M enämbl euole. NijnM
Mc<tts luelöckn ylssnoujeman yhlen wlem la puhtasen elä,

Man. Niuquin mös P. Pawäli lasta ylssnoufemisen
KsW, tzcVelmasick puhupi Romarin lygssanoven: Ettekö te

ttevä/ oleme
cafietut lesuxeen Chnstuxeen/ me olemecastecut
hsnencuolemaansa. Nisnmenpt oleme hauoa/
tUthlMencansanOcastencKuttacuolemaan. Kt^
tlknmcznin Christus sn plsshärcktettj? cuolluista
Isän cunnian cauttK/ nisn mss pitckmeidän wa,
eldamanxhVefHwveläelckmHsck. Senlähden mös
P. Pawali mana laman päiwäisesa Episiolasa/ etla
MtjVckn pitck nlgoszplresman sen wanhan taikinan eltll
mellMm wdtD tMnaxj- SesntMllVrinpilallioM
Manpois synnjstH/ ia ttteman oikian eMmän paranoxen/
maleamckphtä wutlackamata/ia waeldäman taiten mei^

r«c./°. Mn llinalranam / pyhpVesck ia wa»chttrscaudesa. Nämä
owatne HMylsM ia hevelmat min meille on HErran
CPlstuxen ylssnoitsemMa. Ia tule meidänkijlla/
meiVanHEfm leftsta Chrisinst»/ joeaon Mewoil,
wnue caickb MliVan wihol'sem/ia lllnastanul meillisyn<
«PH ia itanmicksesta cuolemasta- Ia on meille tienä»

awanul/



aivanut/etta meidän Ptta Mtns ylösnoujelnan
luista wijmeisnlipäimäM ijanlmMlN ilcimaan.

AuMUliuminGiwit-!

MFW Ncaczo/cafi Heistäme-
nit samana päiwänäpchten kp-
lään/ioca oli Jerusalemista cw-
denchmmenenwacomitan taca-
na/S«aus nimeldä. Fa pu-

huit kestenens cajWa niM jotta tapactunut
olit.la se tapattm/cosca he Puhelit m tutki-
stelitkeftenätts/lehesiuilesus heitä / m mat-
msii pnnä heidän cansans. Mutta heidän

Vppp ij - st!
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filmäns pidettitt/ ettei hehändätundennet.
Nijn sanoi hän heille/mitkä puhet ne owat/
jotta te pidätte kestenen / kepdesän ja oletta
murhelisets Mjnwastaisi pxi Cleophas nj.
meldä/ia sanoi hettelle:Oletco st«H mu
ealftinen Jerusalemis/iosa ett tiedä mitä fiel.
lä näinä päiwinä tapattltt Nijn hän sanoi
heille/mitkäi Mjn he sanoit hänelle/ MDesuxesta Nazarenuxesta / ioca oli wäkewä
Propheta/ töissä ia sanoissa / Jumalan ia
caiken cansan edesä: Euinga meidän plmejset
papitta pämiehet/ hänen plsnannoit cuole«
man cadotuxen / ia rjstinnaulitzit hänen.
Mutta me lwlimma/hänen olewan sen/ ioca
Israelinpiti lunastaman. Ia caickein «si-
nen plitze w colmas päiwä ombi tenepänä/
cuin nämä tapatuit. Owat mss mwtamat
waimot meistä/meitä peliettenet/ jotta war-
hainamutla tulit haudalle/ia cum eij he lsp»
tänet hänenrumistans/ tulit he ia sanoit/ että
he mss olit Engelin näHpn nähnpet/jotca
sanoit/häne elewän.Da mwtamat meistä me-
mthauöalle/ia lspft ninqum waimot olit sa-
nonut: Mutta eijwethe hendä löpnet. Ia

hä»

668



669
hän sanoi heille/ O te tompelit ia hitaat sp-
hämestä uscomä/ nijtä caickia ioitaProphe-
tat puhunet owat. Eikö näitä
pitänpt kärsimän/ia hänen cunnians sisälle-
fchmän? Ia hänrupesi MoseMa ia
sia Vrophetajsta/ia hetlle (aicki ki
rwttuxet/iotca hänestä sanotut olit. Ia he
lchestpitkplä/fohonZahemenjt/ja hän tees-
felihänensedemmä kchmän. Ia he wadhit
händäia sanoit: Ole meidän cansam / Gillä
että Echto joutu/ia päiwä ombi lastenut.
Ia hän sisälle meni oleman heidän cansans.
Ia se tapattui/cuin hän atrioitzi heidän can-
ftns/Otti hän leiwen/kijtti/mursi ia annoi
heille. Mjnheidän stimenlz awkenit/ia tun-
sit hänen: Ia häncatois heidän edestänMa
he sanoit kestettäne: Eikö meidän
meisä palanut / cosca hän tiellä meitä puhut-
teli/ia awaisi meille Nrtoituxet s Iahe Ms
nousit saman hetkenä ia palaisit Jerusale-
min/ia lspsit nepxitoistakpmmendä cootut/
ia ne jotta nijnen cansa olit/Fotca sanoit:
OEna on totisesta plssnosnut ia ilmaunst
Wimomlle. Ia he iutttlitheille mitä tiellä

Pppp-iij «apaltn.
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tapattunut oli/ia cumHa hän heM tuttuch
stjtä Eewcnmurtamjstsia.

Ämä Euangelmm on sangen sulol-nm ia lohdulinen cuja Kirioillaia
Chrisiuson hämns ilmoittanut sen
päälle luinhan kuolluista vlssnousi lahdelle!opelufiapMe/lotca menit Jerusalemista Emauxeen / ia

puhunut heidän eansans Moisesta ia Prophelisia/jg,
tutkinut heillä caicki kirioiluxtt. Ia on tämä Euange, j
liumyxiVahwatodistossmpäalle / että HErraCtMisius on loliftsi ylssnofnut cuolluifta colmandena paiwä,!
nä.SMhän cohta pasi^lspäiwänä/läikin hänen ylös) !
nousemisens/on hänens ilmoittanut/eij walwon Ma«
rialle Magdalenalle/ia nijlle muille waimoille/iotcahau/
dan tyksa palatsit: Multa mös neillecahdtlla opelustap,
sillc/iotca matcustit tiellä hänen eansans/ia waicka he o/
»at ollet sangen hijmi uscosa/Ia eij tahtonet usco että
hän sli euolluisia ylssnosnut.Ninguin he sen kyllä oftlil
sijnä puhesa/cuin he pidit tiellä hänen cansano sanoden:
IZDe lulimma hänen olewan sen jscaIsraelin piti
lunastaman. longa tähden HerraChristus heitä nuh/
teli.
nyt/mutta ylssoimsiheita/opetti/ia osott! heillä rama/
jlufta/eltahänen piti nijta^ärsimm.iahänen eunniane si,
!säNe käymän. Mutta sitta costa he tulit Emauren ia a/
!tric HErraChristus mursi lciwen/tchn heidän j»l-
-!mänjaaukenit ia tunsit hänen.

Tämä Euangeliuml yhlensopi sm widenen Vston«
cappa^

670
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lesus

gnlolmandena päiwänä ylssnosnut vuolluista. i/memb^.
Ia on täsci Euangeliumis ea)li osa.

I. On sizta mttä matcae ia tiellä on tapattunul '"

MMNmennes. . /"'
11. On stjtä mitä kyläs Emauiles on lapattanut. 2. m

BnsimämmGsa. ""'

palio enin tämen enfimäisen osanW<R:ule/edtspane P.iueas sen widesä etinomaisesa?n"^?"-t«i»^«i».
I. On nijnen cahden opetuflasien matcusioxefia.
IacatzoSaxl heistä menit samana

wänä yhten kylään/ ioca oli
cwdenkymmenen wacomttan tacana Emaus Nf""
nimeldä/ia puhuit kestenäns caikista nijstä
iotcatapattunueeott.

Näissä sanoissa on meillä neliä asian hara ioisia
Meidän tule Valiolta.

l. DnniMPersonaistaiottaowalmattufianel/ ,>

cutca ne vwal ollet» Ia sano Euangelifia Caxi heistä.
nilnitlein/Hltran Chnsiuxen opelusiapsista. Sillä/wä, /?««<" ell
tzä ennen näitä sanoia P. <lueaS mmittä opetuflapstt iai'"/°»«'
Apostolit. Mutta eutta ne lafiopelusiasiaSValolltt/ eij''""'
hännimitämuutaeuinyhden/ia sano että se oli
Phas vn mjsiä seitzckmästä kymmenestä opetustapstst«la
Lulebiuz kinoitta / että tämä Cleophas on ollut Jo-
sephin Marian kihlatun miehen weli.Mutta stn loisen o-
Mfiapsen nimi/eij täsä lertis ok. kirioit- "

ta
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x ta/ettäfton ollutiucasEuangclljia/ioiatämänEuän,
geliumin on tirioittanut/mutta eij ole händene nimillä«yt/senlähden ettei hän näkyisi etziwän oma cunnialano»LpipKaniuz kirioitla/eltäseon ollut Nachanael/ion,

i»b.l. gakkilippuztoijHErranChrisiuxenlygs.
sius taas kirioitta/etta s< on ollut KuKn poica. Am,
mon nimeldä Vmon Cyreneu)len newat. Mutta el,
lei Euangelifta nimitä händä/ mahdammame me's anda
silläns olla/ia eij sitä enembi tuthftella. Sijnä on kyllä
että nämälaxi owat ollet nijflä seltzemesikpmmenefiä ope,
lufiapsista/iotcahän lähetti edelläns sarnaman cuhun,
ga hän tahdoi mennä.

. 2.3. Asianhaara on sijtäaiafia/cosca he owat men/

Samana päiwänck.
Sanop. <lucas.Se on päsiäis päiwänä/ionga P.

MallhVUS ia Marcus/cutzuwat ensimäistä Sabbati,
xi/ionga pälwän päälle HErra Chriflus ylssnousnllol'
luifiH.Mutta mingä jyyn lahden he owat Jerusalemista
poistähtenet/eij textisä sijtä ftsso. Haisi olla että he MH!
läxit pois pelgon

he taisit clällä
itzens/sijttä luin heidän Mestalins olipäiwiltä poisolel,!
tu.Sillä he olit sijnä lulosa ettei hanm pilänpt ylssnou/,
feman tuZKuista.

3. s» Hn sijlä pailafia/cuhu/lM he owat mennet.
c,>c««. kylään jolgoli Isrusa!em»fta liv-

dentymmemn wmomttan mlana/ EnMs,
Nimeldä.

P.<lu/ !



ulgostoimitläsen nimm Emaus/ia sa«
no eltä se merckitze nijn palio. cuin pxi wahwa linna. °3ä,
mä kyytä lullan wielä nytl seisowan. Waicka st Emaus
tuhunga Herra Christus ia ne eaxi opilusiasta sisalleme,
nit/Ittus Wespasianuxen aieana/Romarin sotawäeldä
hllwittttin.??ijn lUlttngln toisenKeisarin Myn lätkin/
ienga nimi oli Ktarcuz paickan plösra,
lellin iöca cutzuttin on Jerusalemista li«
liloxipenitulma. Sillä colmekymmend» ia <a)li
Milla eli stadia/ tekewät yhden penieulman.

4- On sijlä puhista euln he käpdesäns owat pi- 4^

ZapuhuitkestenänscaWa nijstä <otca"st
tapatwnut oli.

Nimittäin lerusalemis. Multa mitä he owat pu- /i«.
Del käydesäns tiellä lunnustawat he itze eosea HErra
Chnsius kysyi heille/nimilttin lesuxesta Nazarenzyesia/
Wn pijnastans ia cuolemastans / ionga plimeifel papit
liapämiehelolitrifiinnaulinel. Hästä he owatkäydesäns
Ipuhllnttia walitltkästenänbsenylitze/etlä heidän
stmns psiwiltä poiftttttin / ja nijn surkialla muodolla
tapetti».

11. Cappale/on HErran lähestsxest näinen eah« 11.
den opetufiasten tygs.

3« se tapaml heidän puhuisans ia tuiki -
ia mat-""""'

lustl ynnä hetdän cansqns/ Mutta heidän
silinänspidettin ettei he tundenet händch.

«läsäkahtalaiset meille edespane Euangelisia.



1. Että Itsus lähestyi heitä ia mallusii heidäncansans. Se sama lesus ioea oli risiinnaulillu euolclellu
ia haudattu/colme paiwä lnnen/nytlehesiyiamatculi!
heidäncansans. Ia on hän sen tchnpt fentähden. EM
että hän tahdoi ilmoitta hänens/ia osolla että hän oli
euollttisia ylssnosnut i ia sm cansa wahwisia
cons. Sikälikinettä hän täyttäisi hänen lupau?ene
ea seiso P. MaltheuM tykönä/cusa hän sano:
xi eli colme c»ie mimm nimeni Men/sijnä tahdon
minä ollakeskellä.

2. Että heidän silmäns pldttlin /ettei he hända
lundenel/se on: Heidän silmäns ia näköns oli nijn
tetly/etläi he taitanut händä tUla.Eij sentähden/eltä hanhänen rumins muutti/ jonga hän Neitzen Marian
dussa oli paällens ottanut. Sillä sen saman rumin cansa
hän ylösnousi cuolluista ia osolli hänens/waicka se oli lw
casiellu jälken ylösnousemisen. Mutta heidän silmäns o/
lit nijnpimiel ellei he tzendä lundenel. Sillä eij he sitä us-
conet/eltähänollseCtzrisius/ioca oli surmattu ia hau/
tan pandu. Sen he lulit maeawan haudasa cuolluna/
eikä sitä lailanel useo että hän oli ylssnofnut. Ia senlahs
den he pidit sen/ioca heidän lygsns tiellä luli/yhdm
calaisen ia malcamlehen edestä/ia se on se euin Euangeli/
stasano: Ottä heidän silmäns pidettin.

111. Cappatc/onsijtäpuhesta/luinonollul HEr,
ran Chrisiuxen/ia näinen cahden opeluflapsen walilla/
joeatäsä edespannan/ kysymisen ia wasiauxen cansa. Ia
on täsä Cappalcsa latztalaiset asiat.

i On HErranChristuxen fpsymisesiä.
Wn sanoi hetlle/mttkä puhet ne o-

Mttib.ls

111.

«m.
l.

wat/
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Mt/iotca te pidätte testenenkäydäsen ia olet-
te lnurheliset.

Eij hän ftnläl/en sila kysynyt/ettei hän kyllä sila
tietänyt mikä heidän puhens oli. Silla hän caicki
litta/laicki näke ia lulkistlle/ia eij hanelda milakän
cksslallu eikä peittttp.Mutta hän kysyi senlahden/Ensi-
stll/M he poispanisil heidän wäärät fydamcns aialoxet/
hancsiä. Sikälikin että hän saisi lilan heitä nuhdella hei,
Wepäuscons tähden/heitä opetaisi ia wahwistaisi oi/
fian uscoon hänen ylssnousemijesians/.ia saataisi heitäh<lnen oikian lundons<

2. OnCleophanwastauxestasen kysymisen päälle. 2i
Wnwastaisiyxtgleophas nimeldä/ o-

letco sijnä ainoa mucalainen lerusalemis <o-
ta ett tiedä mitä siellä näinä päiwinä tapa-
tMijn hän sanoi heillä/mttkäe

Cleophas ihmettelesangen sen ylitze/ että hän kysyi
sila ioca näinä päiwänä oli tapaltunut lerufalemis / la
läikille oli lieläwä nuorille ia Vanhoille. Ia tahto nijn
palio sano: Semahla olla camala/eltäs sitä kpsyt mitä
sttlläon tapatlunut/ioca onnijn iulki ja tieltäwä «aikille
että lapsetkin sijtä lieläwät puhua/Eli olclco finä leru,
salemis ensingen ollut näinä päiwinä / laicka olellosinä
muealainen ia oletäffen lullltt/elteisinänijtä tiedä / mi,
tiilerusalemis äffen on tapaltunut. Multa HErra
Chrisius wielä nyt teestele hänens oudo)ci la tiecamätts,
Mlixi/ia kysy scntahden Mlkä se olisi/ia tahto cuulla wielä
lnämän hänellä.

IV. On Opetuslasten juttu ia puhu sijla mitä
HqqqH
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lerosolpmas oli laMtunut. Cusa he edchanewälNllas^al.
HERRan Chrisiuxen elämäkmasta ia w,>p

K««. Nijn he sanoit hänelle / M HEsurestaNazarenuxefta/ joca oli wäkewä prophetasanoissa ia töissä/ Humalan ia tnhlmiften e-desä.
Ensistä he andawal tietä henen nimene että hän olilesus / Senlähden että hän Nazarelhie01l simpt ia siellä ylsseaswanut. Silälikin Ke pusuwal

hänen wirgastans / ia sanowat että han oli wäkewäPropheta: lumalalda lähetetty yhdexi opeltaxi jonga
werla cij ikanans ole oliul /Silla han nijn jalosti ia w<i,
kewästi sarnaisi mä eaicki ihmettelit ia hämmästyit smnattb.?. Ylitze» Samalamuoto mös oli wäkewä lsysä/joeateki msnda lunnustähti / cuolluila plsshärätti / Spilali,
sia puhdisti / Soklatteki näkemän / Curoil Cuuleman/onduwal käymän ia mykät puhuman.

2.2. HanmCuolemasians.
meidän ylimäiset papit ia ps-

mieyee hänen ylenannoitKuoleman Kadoln-xeen/iartstinnaulitzit hänen.Opetuflapsel waliltawal sitä Cuingapahoin lä/
mäu suuren ia wäkewän Prophelan cansa on mendp / is
sanowat/culca ne owat ollet jolcahänen euoleman owat
ylsnandanett/nimiltein/ylimeiset papit iapämiehel/ne
hänkpällens «annoit ia etzilmonda waatä todistosia hän»da wastan / ia eij laeanet ennen tuin he sait hänen päiwilV

l>H



Ändawat mss litta milia Cuolemai he owat
hänen Cuoletlantt/nimilttin/risiin cuolemalla/ iollapa«
hanlekiäl rangaista».

3. waarasta luulosta. 3.
Mutta me lullmma hänen oiewan sen/

jocaZsraelin pitä lunaftamck 3a caickein nät-
nen ylitze on is Kolmas päiwä/ cuinnämäne. "

mpami
Tasa he ilmoittamat ia tunnustawal heidän wä-

tän luulons Christuresia / että he owat ollet samasa luu-
losa hänestä / euin jwttalolit / jotta lwlil Messiaren
wan yhden mailmalisen euningan iaHErr.an /jocapiti
heila wapattaman Romarin Keisarin orjudesta / ia saat/
laman heila endisehen wapauleen. Läsa ltvlosa opetu/
siapset olit ynnä muidenIwllaitten Cansa/ ia tunnusta/
Valettahe olit sitä loiwonel / mutta se loiwo on heidänpettänyt ia turhan tullwt. Ia yhderi suuremaxi todiste,
teli jolla he wahwistawat heidän puhens / sanowat sen a<
ian losla nama owat lapallunet/nimitltin ennen eolme
päiwa / owat ylimeiset papit ia pamiehet pionandanct
hänen kuolemaan ia ristinnaulitzil hänen^

4> HERra Chrisiuren plssnousemiststft cuol< 4.
luisia. vese/i.5.

3a owat mösmutamat walmot meistä/peli-
ättenet meitä/iotca warhainhuomeneltain tu«
lit haudalle/ia cuin eij he löytänet hänenruml-
stKns/ mltt he ja sanoit/että he mös Engelin
nägönolit nähnet/ jotea sanoit hänen els-

Oqqq iij ialöy-
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ta iäystt nmquin watmok sltt sanonet/ multa
HHndäeijzZyntt.
j Mmä opetusiapsel mamin ia mamin osottawat
heidän tzeickoudms. Ia waicka he tasa ylsstueltelewal
eolminaiset wahwsl todistelet HErranChristuxen ylös-
noustmiftsta / nimiMn Engelilten / jolca sanoit että
lEsus oli ylssnofnut tUsUuista / waimoin jotta olit
nähnet ia cullut heidän todistoxens. Ia monicahla^3"b. -«. , main spetustafien enin oli Petrus ia Johannes/ jolca
pasiais huomenelta» juoxit haudan lygs/ ianMijnan
ia Hitijijnankärijllynä/Ia eij he emlengan laitanetuseo/
että hän olj Cuolluisia ylssnosnut. Ia oli heidän miele,
sians caicki mahdollomat/stka se että hane piti Cuolcmä/
ia losca hän oli euollul/etlahänen piti jallens ylssnouse-»
man.la senlahde mss olit fita pelgon/jota hiillä pili ole-
ma suureni lohdulo)ttMinGln hefäsä sanolpatt Owatmss mutamgt waimot peliätteneet meitä, sck-
män tällainen heieeous on ollutnäissä opelusiapsisa/ cltci
he ole oikein ymmärleuel/ Herran Christuxen Personala
lika wirea / hänen euolematans / eikä plösnousemisiane/
Vaicka cuinga patio hän itze olinijstä heille io ennen pu/
hunut/ ia nyt seka Engelit / waimot/Petrus ia Johan/

V. nes sijtä todistit.
nuxesta/jolla hän heitä oikialla tiellä on tahtonut wela.

colminaifttasia^
l> Hän nuhtele heitä ia wngaise cowilla ftno«

/«r3i-5 Za hän sanoi heille: Ote tewpelit ia hj-
t<"e</l<//i<z» ' , >

le»». »«l



iassydämeftH uscoman nijes cmma / joeea
Vrophetatpuhunet owat.

Waicka HErra Ctzristus hänen hywpdestansaja
sulasta armosians / karsi nainen opelustasten heicoutta.
)Ajn cuillnsin hän hellä nuhtele heidän epä useons läh,
den/ettei he usconet mitä Prophetat olit kirjoittanet ia
ennustanet hänen pijnasians/ Cuolemastans iaplssnsu',
semiftstans / eikä mös mitä hän itze oli heille sijtä
nut/ ja mitä Engelit olit todistanet. Ia tämä on yxi
IMnenrangastus/jolaeijwijhasta/mutta Mafia ra««
caudesta ulgostäypi jonga cansa hän on lahtonutheita
Hjela ia opelta»

?. Hän opella heitä hänen pijnastans. 2iEikö Khrlstuxen näitä pitänyt kärsi, o°«t 5
Män ia hänen cunnlans sisälle käymän.

> '^"
Näillä sanoilta HErra Ctzristus heille osolta

lielä anda / että se oli Jumalan caickiwaldian ihmelist«l '

sianeuwosta nijn suljettu läpätetty/mä hänen
jllnmpsjnan ia euoleman/ laickein inhimisten edestä/ia
han itze hywälla mielelläns / annoi hänene sijhm / ia sen
päällens otti.Senpälle/ että hän lunasiais hanmpijnane
ia Cuolemanscautta / eaikcn msilman synnystä /

M/ia ijancaickisesta «adolUsesia. Sillä inhimiset eij
taitanel pästä sijtä mutoin/ mutta Chrisiuxen piti heidän
edeftäns kärsimän. Ia sentähden «i se taitanut mutoin
olla / multa että hänen piti kärsimän jos waiwon inhimi-s« piti tuleman lunasietu^ii

3. Häntodista Mosexesia ia oemo».
Ia hän rupeisi Mostxestä ta caickista

—, «o/e^



680 PASI ÄI S "^l^!prophezW/iaulgoswimim heille calctltl-
rioituxet jottahänestä sanotut oltt.

«Tämä on yxi erinomainen/suloinen <a lohdulinm
saarna/ jonga HErra Chrisius on pitänyt tillla käyde-sans / nämen cahden opetiifiapsen edesä ia olisi toivolla,
pa että Ewangelifia olisisen täitten kirioittanul.

stta sano/että hän oli sm saarnä toiwonulw
lewans/ninquinmss nähdä/ luinga Jumala Mostren!
taulla oli johdattanut Israelin tansan Egiplisiä lepitze,
punaisen meren/ wäkäwänkäden cansa. Mutta P.iu»
eas eij ole sijta kirioiltanm/ waan tahto että itze lukin/itze
mahla etziä ylss la tutöstella ne todisteet Mosexesi«ia
Prophetistä/milä he owat kirioitlanee/ia ennustanett
HErran Christien pijnasta cuolemasta ia hänen ylös,
nousemisestansa Ia on HErra Chrisius ilman epäile,
Mätä allanul hänen saarnans/sijlä ensimeisesia

Le». 3. fta/eltä waimon siemen piti ncti musertaman kär-
mm pään. Ia sijtä puhunut mjstä moninaisista uffri-
sta / cuin on ollut wanhasa Testamentisä/ jolcaowal m,
nustanel sen oikian uffrin/joca piti ussrattaman laydyi
hinnHti ia maxoxi ristin päälle. Nijn mss sijta wasti,

Mm. 2'. kärmesiä jongaMoses ylensi Corwesa / jolamös oli yli
soi?. 3. tunustoe hänestä/ninquin hänltzesiNUlgosioimitta.Sa,

malamuoto jultainpäsiäis lambasta/ joea merkitzi scn oi,
kianpasiais iamban/Mcssiaxen. Weeti mss todistsxia

?/<,/.22. Psalmeista.Cusaseiso: Ectäheowathänen kätens
M ls. ia laZcans lärvist<3net/la jacanet helney waatenfi

iaarpa senpäälle heittänet. Ittm/andanethancn
?/,l. , °«. sappijuobaxens.Lltä hänenpitä juoman ojasta tiellä/ ia
L/«,/5. pita pääns ylssnosiaman. Samalamuoto Esaiasta

i ProHe/
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Vrophelafia/culajeijö: Ella tzan on lolijesta Candanui
meidän kiwut. Hän onhawoiltttu meidän sondein edes
stai)ttM/Danielin Prophetiafi/Zachariaxesia/ia mui>
sta on HErra Christus wetänyt todisioxi häidän eleenehäistä eaitklsta hän on heillä puhunut/ ia johdattanut
heila pyhän ramalun kirioituxeen/ ia nijnen cansa osoita»
nut / mitä hänestä oli Prophelerattu / jolla eaicki piti
hänessä leytltllämän.la eij ole tämä saarna ollut ilman
hedelmälä / Muttasangen woilmalinen ia wäkewä heis,
Minquin he sen itze tunnustamat/ sanoden:Kikö mei-
Idän spdämän meissä palanut / cosca hän tiellä
meitä puhutteli laarvaisi kirloituxet.

Tämä nylon se Historia joca tiellä mattasaon
lopallunut. Npl me «Holamntt mitä oppi se meille
anda.

Gpcmxet EnsinmM Cap-
l. tästä/ coscajocu murhe/ sydä- ~

synnin elijongun muun v,)c«»W
syyn tähden tule inhimiftn päälle/ nijn lijpidä

heidän sitäkälkemön/eli salaman/eiks sitä sisellänskeiltä-""«
män/multamuille Chrifiisille inhimisille/ Sarnamiehil-
le eli muille sen ilmoittaman / ia erinomaisesta pilä heidän

! »arin ottaman / ettei he vxinäns ole/ eli erinäns muista
! inhimisistä / mutta että he owat muinen inhimisien seasa
ia joueosa / nijnen eanfa puhumat nijldä hpwa neuwo ia
lohdufiosta anomat. Senpäälle «lei hen mahdaist wa-
lpcltapoibwalpua sen murhen iaahdifioxen alla» Sillä

Rrrr st



se wiecashengi petkele nijtä murhellfla Inhimisia kiusa,
sapi / silloin enimesi / cosca he y)tinens owat / ia vy,
lä heitä weetä epälvxen/ia sen cautta salta heitä seka sielun

Rumin wahingon/ ninquin st on lapatlunut Cainin/
Salllin/Achitophelin ia ludanlschariolin cansa/ jotta
swat epäilet Jumalan armosta/ia itzens surmanel,Mul<>
la cosca he pwat muinen inhimist<n seasa / heidän eanfane
puhuwat/ntjkse paha hengi eij saa nijn suurta lila ahdista

waiwataheitä.SeNtähdesano Salomon:parambi
on caxi cuin sillä heillä on hpsdptös heidän
työstes jospxi heistä lange/nijn häne cansawelies
auttahäne plss jällens.XVeesille jocaprines om,
di/Joshän lange/nisn eij yhtäkän käsisä ole joca
hänoäplss autta.la cosca caxiphdesmacawat/
nijn lämittäwät itzens» Cuinga jocupxines/taita
lämblmäxi tullaiKxi taita plltzewoitetta/ mutta
caxi seiso tvastamSilläcolMe säinen kopsi eij coh-
tacgtke.la meille tasa Euangeliumis on esinmki näisä
eahdcft opetussapsesa/jolca heidän murhesany eij ollet yrl»
nens/eikä salanuet heidän murhettans/mutta olilyhdela/
pidit itzens loinen loistns lygs/ ilmoitit sen loinen loisit-llens / puhuit keDuäns toinen toistns cansa/ ia löhdulil
itzens kästenens. Nijn pila caicki suruliset ia murhM
inhimiset lekcmän/Senpäalle ellei perkele saisi heilawai,
wata m apälyxen weetä/ ia wijmein heila cadottaynnä
sielun la rumin cansa.

11. Opime tästä/että meidän HERra Chrifius
lEfus/tahlo olla nijnen «yksnä/jotca hänestä puhuwal/
hända muifiawat ia mielesäns pitäwät / ia tahto heitä
lohdulla/heidän murhesans ia sydämen ahdisioles.Nil'?

Lrc/e/I

wm a«i

HmA me» qum
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MnOawid sano hänen pjalmelsane.Hlermon
trksnä / folla on säneccp syden/ jaauttantjrä jolla
on mucheline jasuruline mieli.la HErra
itze sano.p« Mallheuxen tykönä.- (usä caxi eli colme 1,.

tule minun nimen Cocoon sijnck tahdonminck
la heidän keställens. Ia toisesa paicasa sano hän:
(at;o minä tahdon olla teidän tpksnen/joca pcki, ""^.«».

«>ä/ mailman loppun asti. Esimerki sen pääteon
MEuangcliumisa / että Costa nämä Caxi opetufiasta
Mil/ tiellä murhesans / puhuit loinen toisens tansa
HErrafia Christuxesta/ hänen pijnasians/cuolemastane
ia ylssnousemisesiane/nijn hän tuli tiellä heidän lpgsns
läwi heidän cansans / kyseli heille/ mitä he murhelifn
puhuit kästenäns/ia heilä lohdutti / opetti ia oiensi, ia
wahwisii heila oikianuseon. Ia ninquin hän on heidän
iygsns tullut / heidän cansans puhunut ia heitä lohdut,
tanut, hän wielä nyt tahlo olla / hänen oman lu-

jälken / caickein nijnen tyksnä / jolca hänestä
puhuwat/ heitä lohdulla/ iakändä heidän mursens iloxi/
ia eij ikänens heitä ylonanna- Ia sitä suurembi cuin >
heidän murhens ia ahdlsioxens on/ Sitälikeminhän
tatahtoolla/ ia sitä enämin heitä lohdutta. O cuin
autuas inhimine»/ on se, jocatämän Suuren / Corkian
iaSuloisen wieran saapi hänen tygsns-Sillä hän on to-
tuus ia elämä / ilo iariemw/ ia hänässä on eaicki meidän
autuuden ia lerweyden / hän on se elämän lähde /josta
caickihywysulgoswuota.

111, Ettäristin/luftan ia wastoin käymisen al<
cana/nsky HErra Chrisius meidän mielestäm olewan
oVloiamucalainen/ia nijn owto meidän silmäin edesä/ cr«c«

Nrrr ij etlci»M p«'<ie
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"tn me taida händä tuta Mene. )iinquin h<in näiuenznn/e/e. «ahden opelusiastein silmäin «desä ia hedän Mlelesiäns /

cofca hän tuli tiellä hänen lygsns / oli sangen owtoia
mwealainen/ ettei he tailanel lula händä/ninquin he tun,
nustawat sanoden:Oletcosinä yxlnäns mucalainen.
Silläheidän suruns ia murhens oli nijn suuri/ellei hl
laitanet händä tuta/eikä taitanel s«ä ajatella/mä sm
piti Christuxen oleman / jo<aheidän eansans puhui/Sen,
tähden lllähe luulit hänen haudasa cuolluna maeawan/
euhunga hän oli pandu. Silloin eosea hän oli heiden
Cansans /ia heillä mysdenkaVi/lunsilheChrifiuftn.
Multa nyt cosea »astoinkäymys heidän psällens mli /
eij he taida händä tuta/ muttapitäwät hänen yhden o»,
don maltamiehen ia muealaisen edestä / ia euitengin oli

<?e». 32. heidän lpkSnens. N'jn mss tapattui laeob Patrialchancansa. Cofea hän palaisi Mesopotamiasi / isans maal/
la / ia Jumalan poiea inhimisen hahmosa caicken yösen
paineli hänen eansans/eij hän händä lundennl/sij sen afii
cuin huomenruseo ylsskäwi/Moin hän tunsi hänen ia l>
noi: Minä olen nähnpt Vi3ssan caswoisa casi

<x> sen fiusanut hänen wasioinkäymisesens / tllä eofca han
oli mijstanut eaicki hamn lapfens eamelins /harkäns/
Asins ia ia wielä pälisexi oili paisumita tävna/
nijn Jumala nägyi hänällä olewan yxl »wlo ia muealai,
nen Jumala/ ninquintzän lunusia sanoden: I22_ml^

let muulunutminullelulmaxi ia eauhiaxi ia eannat wiha
Minun lygsni/ sinunkäteswäkeVpdesä/euin minä odotin



hpwa nijn mli paha/mmä odotin walkeutta/ia mli pime-
ys. Minun sisällyxen kiehuwal /ia eij laca / murhen
aieaon tullutMlnunpäälleni/ ia täpn murhesani. Sa,
malamuoeo nägyi see mSs owloxi Marialle 2».nalle/eojca hänftlsoi ia ilki haudan tykönä/ Ia hän näki
HErran Chrifiuxen seisowan taambana/lull olewan HH
nen yrlilarhan Mestarin ia eij tundenut handä. Nijn se
mös tapaltui opelustasteincansa/eltä hän tuli heidän tv,
gsns suliellun owen lepitze eij he handä lundenel. Sillä
he lwlit näkewäns se wielä nytkin lapallu/
että costa rifii lusca ia wastointaymys meidän päällem
lulepi/nijn Jumala näky eohla meidän mielestam olewan
oVto/iamwcalainen.lainhlMisll hänen ulgosmalawat
heiden sydämesäns/ninquin yhden mucalatsen. Ia seniäl/
lin hän mss silmäin edesä näky olewan euin hän spdame/
sa ulgos«alalan.Ninquin joshänen fpdamesäns ajatte,
li/ia sanoi että Jumalaoli muutunut hänellä julMtyi/io,
ca handä wihaist ia wainoisi. Ia ninquin Josephin
weliel eij lundemthandä/eoslahän lowin Heitä puhutte,
li/mutta luulit hänen olewan yhden owdon maan HEr-
ran.Nijn semös meille tapatlu/ettei me meidän HErra
lesusta Christufia taida tuta. Sillä ristin ia luscan ai,
lana me loisin hänestä ajallelem euin hän on/lapidämme
hänen yhdmcowan ia angaran HErran ia Duomarin
edestä/joca meitä on poiehyliänyl ia eij tahdo au«a mei,
la. Cosca nijn lapallu nijnpitä meidän rueoileman pn» r/«l. z5.
nä Bawidin cansa ia sanoman: Kl<i minua plsnanna
VLrra minun Jumalan / el<l ole caucana minu-
sta. Riennä Hikrra sinuas minun tfgsni Hlkr-ra minun apuni iarurwani.

,. ~,
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IV. '

Op>me/ettäneiottaitzestänsoValsuloiftt^ia
i» lohduliselkändywälinhimistlle mwrhenia lusean aican

"«"""" pelgori/ianijstäollawalpelgon/iolla HM pidaislloh-i,lu/«»t tasa Euangeliumis seiso opetustasi,
"^"' sta/etiä eosea he cuulit/HErran ChrifiuM euolluistay,

lösnosnexi/nijn piti heidän silla iloitzeman ia riemuin-
Man.Sillä se oli heillä yxi suloinen ia lohdulinen sanoma.
Multa he pelmfiyit stjtä/iase iloinen sanoma/käännyihl»
lllapelMi/ninquinhcsenitzetunnusialvat sanoden: Ia!
mulamat waimol meistä owat meitä peliätlänel/iolca
warhain huomeneltan tulit haudalle/iachin he eij löylla,
nel haney rumisians/tulit he ia sanoit/ellä he mss olit
nähnet Engelin nägyn/jotca sanoit hänen eläwän.Cosca!
HErra Wristus oli syndynpl Bethlehemis/oli se läikille
sangen ilsinen iasulomen/ninquin Engeli sano: ilvinä
ilmoitan teille suuren ilon ioca tulewa oncaikelle
canstlle.Mutia tämä ilo käännpi lullaille ia Herodes
cuningatle pelgoxi. Sillärosca ne wijsat miehet tulilidas
sta lerusalemijn/iakysyit sen äsken syndynen ludanCu^
.lingan iälkin/nijn he hämmästyit ia peliästpil scn sano,
manWe» V?ijn mss Petrus teki Moin/cosca hän Her,

hänen wereons apa/
iälle/ia sai palio Caloia/nijn että he täytit wenhellä.
Nijnpetruspeliäsiyi ia hämmästyi/langeisilesuM pol»

?.«c. /. ! wen juren/rueoili händä sanoden:DiLsM mene pois
minnn tpkötlni/sillHmiNti olen yxi syndinen inhi,

Nljn mös muincntzanlnmmpanins/oli häm-
mästys päälle tullut/sen calan saalin ylitze ionga he olil
saanet. Zämän ealtaiftlMs luonoisel owat inhimi,
set/että otlawatstjtäpelgon ioca heila pidäist lohdulla/

man<
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ninquin Vawidsano/pMwat sijna luja eij

Mikan Mo ole.
loinen Gsa.

Eura nyt sthistoria ioca on maiasa ta-^«««.
meille on näliäCappaleta. ««e»/ m>

i. H« sijla tilasta ionga cautla HERra
Chrisius on tullut kylään ia häne«s ilmoittanut. Joja I.
Mille on lolminaifet asiat. '

7. Za he lähestyi tylsän iohonga he menit/
lahänteestelihänensedemmekäymen.
wadithendä/iaftnoit/Olemeidän canfam/
sillä että ehto joutu ia päiwä on lastenne.
A hän meni sisellä oleman heiden canfans.

Näisä sanoisi on meille lolminaifttasiat,
r. Etla HErraChristus teesseli hänens/ tuin hän

M tahtonut edemen menne. Sillä eojka HHn oli käyny,
Mneansansca)li penieulma/ja puhellut/ ia st kylä jo/

! honga opeluflapsetmmtt/lähesiyi/ja rupeisil kplaan päin
kchmen/nijn hän teesteli hänens edemen menemen: Ia
kiusani näitä opelusiapsia ja heidän miellens coetella/ia
lahtoplSshärltä sen lansa/ja lila heille anoa / että heidän
pltärulouMb lautta händä wijwpttämen ialpksneno
Mlnen.

2. Etlss opelustapstt wadeil HErran Chnstuxen 2.
oleman heidän cansank.

Tämä'watimuscifolelapattunufulcvnaisen wäen
ia wilfiVallan cansa/mutta ahkeran iansyren rueouxen
cansa/Ninquin yxi ifiäwä toista rueoile / hywain sanam
lansa/nijnmss nämä owal suoilet iappläyet händä fp<

laän
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lääncansans fanoden:Ole meioän cansäm.la wtta>
wclt tähän syyn.Sillä ettäehto joutu ia päiwä on
lajtenut-Cuin he tahdo,sitsano:Tee hywln annarueou,
xen sia/ia tule kylään meidän cansam/ellä me saisim «le,
läenämbikestenem puhua. Ett sinä luitengan taidse,
deissä mennä / sillä ehto ia pimiä tule päälle/ me lahdond
me sinun edestäs maxa/mitä sysdpxi ia juoduri tule.Hijnsuuren halun he sait hänen lygsns/hänen puhefians/ mli
he tailanet hänestä luopua.

z. 3. Että hän menisisellä oleman heidän cansans.HErra Chrisius anda hänens ylitzevoilta opetustafien
exa«<«, rucouxesta iamenesisälle heidän cansane.la sen consa o,
i"e"eo. handäaurenss«m. hutawal/ia wahwan rucou)cm cansa/lykonäns pytäw«ll

pitä/iaelj heistä peiseriä.
I li. Cappale on HErran Christuren ilmoitlami/sm muodosta.

»iD<«» Za se tapattui min hsn atrloltzi heidän
eansans/ottiHHnLeiwen kljtti/mursi <a annoi!
heille/ nijn heidän silmänsawtentt iamnsit
hänen/la hän caeoisi hetdckn «deftäns.

Häsä Cappalesa meillä taas on tolminaisel.
1. Että hän amoitzi heidän cansans/ etli lewen

kijlli/ mursi ja annoi heillä. HErraChristus sen tawa»
jälkincuin hän aina alrioitzesans on pistänyt/ kijtta ensist
hänen taiwalista Isäns hänen lahians edlstä/ia cuin hän
oli kljlänyt/murfihan/iajacoi opelusiapsille. Monicah,
datkirioiltaVat/että hän on murtanut leiwen/nijn tasai,
ftsta cuin se olisi wechellä letcaltu. Ia että HErra CHri,

Eyri'



Chnstus on palian lelwen heille andanut. Sijlä pawi hä»
nen joueonslansa/owat tilan ottanet wahwista heidän
Väärä oppins/ttlä yhteisellä lansallä pilä yxi Osa wai,
«onSacramenlis annettaman/nimittäin leipä/ia sano,
wal/ellä HerraCtzristus on täsä asettanut Altarin Sa,
cramentin ia waiwon sen yhden Ojan täsä andanut.
Mutta ninquin heidän muut oppine owat waärat/niin
he mss täsä wäärin menewät Sillä HErra Chrisius eiz
läsäasellanutAllarin Salramenli/ioea oli io enen afetet,
msijnä ysnä costa hän pelttlin / cusahän käfti syödä ia
juoda sanode: Tämä on minurumin/ia tämä on mi,
niiweren. «3äsä hän eij nijnfano/mutta hänkijtli
si ia annoi heille/ia tämä atria «uin hän täsä ssij/oli pxi
phleimn atria jongahe täsä pidit / ninquin muut matta,
miehet jolcamaltasta lulewal.

2. Että heidän sllmäns awtenit ia tun- 2^

sit hänen. """"-

Costa HErra Chrisius sen lawan iälken min
Mlu aina oli pitänyt mursi leiwän / nijn heidän silmäns
aukenit ia lunstl hänen / hänen kyttämisesiensa eosa he a/
lliochit/etlä hän kijlti/mursi ia annoi opelufiapsillens.
Sillä jocu mwu mattamiee eij ylisi sitä taitanut tehdä li,
lä nijn murla leipä luinhan.

5. Että häncatoist heidän edestäns. 3.
Ornan textis seift/että hän alista

silmains edestä poie/nijn ettei hs taitanet händänähde/eij nijn että hän meni ulgoshuonesia pow heidän
tsensa. Silla eij Euangell sia sitä sano/tputta että hän
latoisi poi« heidänsilmame edlstä/ia oli huone,sa heidän tvkönans. /

Ssfs ;.0N
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111.111.

ken HErriln Christuxen poiscatomisen.

palanut/ cosca hän tiellä meitä
puhutteli/ta awaisi meille tirloimrett

Zasa nyt tapalt» suuri muutos nainen opelusiasimcansa. Ennen euinHErraChrisiuH tule heidän lygsns/
iapuhutteli heitä/oi< heidän spdämens sangen kylm» läy<
na murhetta iasurua.Mutta sijtä cuin hän puhui heidän
cansans/ia awaisi heille kirioituret/ia alrioitzi heidän

ia palawarii
NijnwoimalifttolieHErran Christuxen sanat/että se
lämmitti heidän kylmän sydämens/iacaicken kplmpdm/
murhen japelgon sijla poisaioi.

lv. OnopetufiaffenpalauxefialerusölimanE/
mauxesia/sijtlä cuin he HErranChrisiuxen tunsit.

/chm^' 3a he ylösnousit samalla hetkellä la pa-
laisit Jerusalemin. Ia he löysit ne taxitoista-
kymendä cootut/ianejotca niinen cansa olit/
ioica sanoit: HErra on totisesta ylösnosnut/
ia ilmaunst Gimonitle. Ia he mttelit mttä
tiellä tapamt / iacuinga hän heildä tuttuoli/
Dä leiwen murtamisesta.

Zäsä P. 'lucas eolmenaisel edespane.
i. Etla he palaisirlfrufalemin iallens. Silla eij

hc fijtla eauwM wiwplellyl/ cuin he tunsit HERRan
Ch> istunen/ia tiesit että hän oli ylssnosnut luolluista/Mutta nousit samalla hetkelle ylss suuren ilon cansa iuo/
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lttlernsalemin lääpi ystä/ ilmoittaman nijlle muille o«

ia tuullet.
2. Että he löysit ne taMoifiakpmmendä toosa /ia

<ie jottanijnen ianfa olit/sekäopetuslapset / että waimot/
Sillaeij he wielä luhungan ollet hajoneet/mulla olit coo-

pelgon tähden. Ia
nämäeaxi opelusiasta tulit heidän lygsns ilmoitta-

man/elta HErra Christus oli luolluisia plssnosnut.
«ssijn ne jottalerussslemisa olit coosa/ennälil heitä/ia en-
iim cuin he ftit heille ilmoitta sitä mitä he olit nähnet ia
Mliet/nijn ne muut rupeisit heille tohta sanoman/että
HErra oli lolisesia cuolluista ylsfnosnut / ia nähty
mon P ietarilda. Ia Simon ilman epälemätä on loh-
ta heille iutellul lUinga HErra oli hänelle chens ilmoil-
lamtt. lanijn nezolcamuitatulit lohduttaman/ sawal
itze täsälotzduloxen. Multa Mllä heltM ia siunbilla pai
jläispäiwänä / Herra Chrisitte on nähty Simonilda eij
Euangelisia sijtä kirioita /mutta sano waiwon/ttlähän
on nähty tzanetdäi P. pawali mss Corinlherein lygö L.

MKirioilta/lllsa hän sano: lLttä Chsistus on ylös-
nosnuc cuolluista kiriotuxen jälken ia nähty Ce,
phaltg / se on/ Simon petarilta/ jocacutzultin Ce,
phas. z

3. Ella nämä lcyi opetufiasia jollapalaisit leru-
solyman jullelit.nijlle muille jällens/mitätiellä oli tapat/-
tunut/cuinga hän tuli tiellä heidän lygsns/ia puhui hcil/
le Monesta ia,Prophetisiä/ia tulkitzi heille eaickikiriotltt
turet jollahänestä kirioletut olit/ia «uinga hän heille >ut/
tu oli/lei»cmurtamisen a,

Sss s ij lriak
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trialle/ia mjn tulit molemin puolin wahwistetuxi ujtofa/
ia eaicki ilolla ia riemulla täylcllin.

! «L' Gpttlyet toisesta Osasta.
! l peme / cuinga HkrraKhristus toi-

linans ttlstele/ ninquin häntahdvisi meidän
ohitzem käydä/ nijnquin hän meitä eij näkisi ei-

kä lundisi/ lijattkin silloin cosca me olemaristin ia murhen
alla/ia me eij phtäkän apua/lohdutosta eikä helpo tunne:
Silloin hän näky m<idän mielefiäm ninquin owlo eli »ie»
rae/ioeameidän ohitzem käppi / ia eij lahdo meitä puhu^
cella. Ninquinsijta provhelan Jeremian tykönä seiso:
Ainck oletlstaelin lohdutos ia pri auttaja
däfä/mixi sinä asetat sinus ninquin sinä olisit xxi
«vieras maalle/ia ninquin yxi owto ioca eli enäm»
di cuin yhden yönsijnä lepäpi/mixisijnä pidät
nusninqnin jocuepälpxes on/ninquin yxi joca etl
autta taida/ sinä olet cuitengin meidän seasam
U)KRRA/ia me nimitetän sinun nimesjälken/cklck
meitä flsnanna. Esimcrki on täsä Euangeliumisa/
minga HerraChristus leesteli hänen opetusiastensa edes/
cuin hän olis tahtonut edemä käydä ia heisiä poioerit^

,/. tä. ?lijn mss hän teki sen Cananean waimon eansa/
jocarucoili händä / tyltärens edestä / käwi hänen ohil-
zenseij hän ollut näkewänens / eikä eulewanans händä.
Nijnhänwielänyt teke että cosca Merisiin ia wasioin/
käymisen allaolema / nijn hän teestele / min hän lahdoist
meidän ohitzem käydä/ ia hän meitä eikä näkisi eikä eu/
tist / ia sen cansa hän tahto loetella meidän uscon / euinga
wahwal me olemma «scosa ia rucouxela. Hän teffelck

hän«nS>



hänens meidän ohitze käymän/ ia cuilengin tahto olla
meidän tyksnäm/ ninquin hän mos lahdoi olla nijnen
lahdm opetustasten tykönä Emaurcs/waicka tzan heidän
Mielesiäns oli heistä ercanewans. Hän leestele ninquin ei,
hän meitä luulisi eikä näkisi / ia cuilengin tahto luulla ia
autla meitä/ninquin euull Cananean woimon rueouren/
ia paransi hänen tyttälens. Senlähden eij pidä meidän
wäsymänristin aBa / »aicka Jumala nakp wijpywän/
ia on meidän mielestäm ninquin hän eij tahdoisi meitä
luulla eikä autta. Ia sitä mämmin cuin hän «vppi/si,
la enää meidän pila rucoileman/ia sanoman nainen ope,
lusiastein eanfa: Ole meidän cansam HErrs/Sille
lo jsutu ia päiwäombi lastenut Hla meistä eri/alä mei/
laylenanna/mutta ole meidän lykönan sekä nyt elta euo,
leman hetkellä: Velpera jamvcnirmobilcum
ltcmaneto Seon:

päiwä edesioutnnut /

laausingoalastenut /

Ole Vkrrameidän cansam/
Iapysy meidän seurasam. 2<

11. Opime tasä/lumalanP. sanan woimasia ia vi/ci»««
«väestä/ettei seikänans ilman hadelmäta ole/
waieulta lnhimifen sydamesalumalan oickian tunnon ia v«

wahwan uston hänen paällens/lammittä inhimisten kyl-
mat sydämet ia leke sen palawari. Silla eosca inhiminen
luule wisusti Jumalansana» /

hänen mieläns ia sydamens lapitze/ ia waicutta oikian
ufton ia autuuden. Ninquin P.Pawali sen todista Ro, B<,».F.

marin tygo' sanoden : lkuangelium on Jumalan
wolma caikillänijllä / joccauscowat / autnudexi.

m Ia
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«eö.4. ')g Epistola Hebieerintyts^

e äwa ta woimaline/ia tercklvämbi cuin socu
teroinen mlecta/ ia käxplläpitze/ Menastiani,se eroittapi Sielun ia hengen / ycimen ia luun/
ia on ouomasl ia sydämen aigo?
tuxen. Esimcrklon tasa Euangelinmis/ Silla
mä opetuslasta cuullt HERranChrisiuxenpuhen
lillla/c»in hän sarnaijt heidän edäsens Mosexesia iaPro-phetiM /ia ulgostoimitli heillä caicki kirioiluxet. Nijn
heidän sydämmspalvl heissä ninquin he itze tunnusiitsa,
noden: meidän sydämen meissä palanut/co/
sta hän riellä meitä pnhuttuli/ la awaisi meilleki,
nottuxets st'jn mös setapalui Moin cosca P. Apo/
sioliPetaripitiscn ensimlisen saman helunlain paiwan
päälle sijtta tuin hänoti saanutsenP. Hengen/näky-
wäisellä käwi heidäns fpdamcne lapit/
ze jotca sm euullt/ia sanoin Tee miehet ia welietmitä
meidän pttä tekemän. Ia lojea Petrus kästi heidäntähdä paranöst ia anda heilans eafia / nijn he eohta anoit
heuäns lasia. Ia sli joucko lolmeluhatla. Ia nijn lvä,
kewä ia woimalinenGli Jomalan sana P.Petarm suuft.se wielä nyl joeahetki woimalinen mhimisien sy,
dämisa on/jolea ftncwlewat/wasianotlawatw sydämen
hmHkätkewäk.
!l!. Opime/mitay)cioikia usto maleanfaalla/

Mem »M se oleioulilas/mutta waicutta'laick
e/e owat ttfton hedelmät. v?inquinP. V<"

wnlisany; VftÄ wailUtta/atkaudm.
sa nätme näiM cahdesa opetuelapses ettäeosca heolil

ChnfiuMfarnan lautta/ tullet HERRAN
»v —,

.. .

, . .

,! ,



MstuxenMantundon/ la wahwistltUt oikmn uswn/
nijnstuscoeljolluthtiMjomelias/ multa waieUltihcift
Notzla raclaMn / nijn että he sitä ilmetysta/luin heillä

HErran eij taita/
'ncl pitä sala lyköneno / multa coHta juoiit Ijtusalemln
kuinen opeluslastein tygs / totca he vicwan murhe-
jlliapelgosa/hellle sitä julgistaman ia htitäftn cansa loh/
lutlamania wahwisiaman/ että Chnstus oli ylssnpftiut
«Muista. Ia laman caltainenuftopitä.cKichsa oleman/

elawattsco/MK wguutta rackaudc lautta.
Gidan pitä palweleman tolnen loistan
schndaman ia lohduttaman nijlä heiccsmielisiä / wah?
wlsiaman heitä oikianufton-

IV. Opime mss tasa / meidän HErran Chri/ 4.
fillM ylssnoustmisesia/ia on meille tasa wahwa todi/
ssoe senpäälle / että Kän on totisesta plesnosnul tUollul- ""«Mc.
isiä. Sllle nämä eaxl ia caicki muut Opelulapsel ia A»

owat hänen nähttel/todistamat että hän on '

cuolluistaylssnosuut colmanden päiwän. NlnquinP. "

pelarDä puhu ia sano Apostolillen legos: Ms oleM/IM. l«>
ma todistaisi caickm mhin Mitähän on tehnyt
luVeanmanlla m lerusozpnlis. Sen he tapoit
iarlpustic puim päälle / Mga Jumalaon npt y>
lss heräccänpt colmsnoena päiwän/ ia on
vanut hänens Nmoiretta / eif caikille cansalle /

mutta meille / jorca Juniala ennen todistaiaxi
oliulgoswatwut/ mefocca fölMelHioimehänen
canftns sijttäcum hän oli ylssiiosnutcuolluista.mss ne moncct ilmestyltt cum owat tapatluneet
km HErranChrlstu)len ylösnousemisen todistawat että
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hän ontuoUulstaplssnosnut. Joista p. Pawallkirioiia
olluista/kinoituxenlälken / ia on nähty (epha,
seloa / iafiitte nijlde Caoheloa toistakymmenel,
dä/ Seniälkln hän nächtyn enämäldä cuin Wi,
oheldä lavhalda welieloä xhoeUä haualla/
Joistamonon wielH nyc elewät/ lvntta mnto,
mat orvat poisnuccuneet. Sitälehinhännech,
tiD lacobilda/ Ia senpäreftä caikilda Aposto,
leiloa» Wimeiseloä caickein jcklkinnä/ombimös
minnlda nächtx ninquin phdeloä keftensyndynel,
oä. släme pitä meidän mielem paneman i«

. nzuistaman/Ia nijnen tansa wahwistaman lmidän
ustsn HERRAN

gouftmisefiq.
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GuMlliummKinoit-
taP. wcas 24. i^ugus.

Osta he npt ttätsiä pu-
seisoi itze lEsus heidän

kestelläns/ia sanoi heille:
haolcon teille. Clijn he häm-
mästpit ia pelkäistt/luulit/hen-

Zen näkewäns. Ia hän sanoi heille: Mitä te
ujjn peitätte / jamixi/ sencaltaiset ajacoxet
chuuat teidän sydämeen? Catzocat minun
käsiäni ia jalcoiani/ että minä se itzeolen

„Auwetcat minuun ia caczocat/ Sillä"-
hengellä ole liha /eikä luita/ «mauin'
te minulla olewan. Ia cum hä»^
noi / osotti hän heille käte»-
' »' 7»



Mutta cosca he eij wielä usconet ilon tGden / waan ihmettelit / sanoi hän heille: On-
Zo teillä mitäkän täsä spstäwätä s Ia he p«.
nit hänen eteens Cappalenpaistettua calaa/
ia jotakinkimalaisen hunajata. Ia hän otti
sen/ia söi heidän nähdens. Clijn sanoi/ hän
heilleMämä owat ne sanat / jotcaminä pu-
huin teille/cosca minä wjelä teidän cansan o-
ljn/Gilläettä caicki piti täytettämän / nMe kirioitettu onWosexen laisa/iaProphetisä/
ia Psalmejsa minusta. Silloin hän awaisi
heidänpmmärrpxens/tttä hejde piti MM-mekirioituxet/ia sanoi heille: Mjn onkirjo,
ttettu ia näin tuli CHristuxenkärsiä/ia plss-nouseman cuolluista colmandena päiwänä/
jasaarnattaman häneN'Nimens paranusta/ia
spndein andexj andamisia caickisa Cansojft/
ruweten Jerusalemista.

Poftollp.PawalisanoTimothtU.
pckalle/soca on ylssnosnut cuolluista
Dawioin siemenest minun iLuans"
'iummi jMen. Joilla sanoilla hanma/

Hasians Timolheusia/ ettli hänen pitä'/

nyt
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HErra Jujusta Christusta / ia hänen

ylcsnousemistims / multa aina sitä mielcsans pitämän/
muistaman ia hänen päälens ajatteleman. Hämä P.Pa.
walin manaus /on tosin meille caikilletarpelinm: Sillä
inhimiscn jälkieij taida käsittä HErran Chrisiuxen ylss-
nouscmistacuolluisia/ninquin me
nm opetufiapsisians /.cuinga heitot he owat ollet / ettei he
ole tahtonet usto/sitä että hän oli ylsenosnutcuollui,
fta. Iawaicka hän osotli hänens/ ia ilmoitti itzenoheil'
le/puhui mös heidän cansans/ eij he sijttMn tahtonet
useo / multa luulit näkewäno Hengen / silloin co<

sta hän tuli heidän lygsns / sulielluin oweinläpitze/ia
seisoi neidän keffelläns. Ia eilästs saarn«sa te cuulitta/
minga heitot ne taxi opetuslasta olit uscos«/jolca menit
Jerusalemista Emauxeen/ että cofta HErraChristus
tuli heidän lygsns tiellä/ lapuhui heidän cansane / pidit
he sänen/yhden owdon matlamiehen edestä/ia eij taita,
Mluta händä / sentähdcn ettei he ustonet handa eucllu,
isiaylesnosnen/ninquin heillesanotlin/ nijltä jolcahä,
nm olit nähnet/ M he luulit hänen haudasa wielä cuol,
tuna maeawan. Sentahden HErra Chtisiue usein ha,
nms ilmoitti heille / osotti heillehäncn kälens ia jaleans/
ssy heidän nähdens / ninquin läsä Euangeliumis seiso /

ia muistutti htille mitä hän ennen oli puhunut / että laitti
pitä täyttämän/mitä kirioitetln sn Mesien laisa/Pro,
phctisä ia Psalmeisa hänestä/ ia sanoi: Näin onkino/
itettu ia nljn piti CHnstuxen kärsimän /ia pless
nouseman cuolluista colmandena päiwänä/ ia
saarnattaman hänen nimens paranusta m spn/j
deinandaxiandamusta. Ia että täsä meidän HEr, '"
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lran lesuxm Chrisinxen eunnmllftla ylssnöuftmUäl^
loliuista / seiso caicki meidän auluudlm ia tlrwtybem:
Benlähden lulc meidän hänen ylsönousemiseno Histo)
sian Visusti cuuila/ia ne ilMlstyxet/folea owat tgMu,
,nel / hänen ylsbnousemisens jalken/ mielen panna ia mui,
sia/ ia meidän uscom sen cansa wawista.

Ia yhten sopipi tämä Euangeliumi sen wiidenenVs on Eappalen cansa/eusa me tunnusiam/ että meidän
HErra Christus/ on Colmandena päiwäna yloenosnut
cuolluista.la sen loisen rueouxen cansa/ Isä meidän ru<-
eouxes: Silla tämä Euangelium opttlta meille / e«<l
HCrra Chrisius on tullut hänen opeluflastens tygö / ia
wiclä nyt jocapäiwä meidän tygsm tule / ebsea han anda
saarnata paranosia ia syndein ande/i andam usta hänenNimeens.

Euangeliumi saelan eahlen osan.
HErran ChristuM tulemisesta/ suliettum

owem lapitze hänen opelusiastens lpgs.
11. On Da saarnafia/songa hän on pitänyt ope/

tulasiens tdefa/Mosyesta/Prophttista ia psalmeista hö
nm plssnousemisesians.

M Gnsimämen Gft.^
«e«°m- palio cujn tähän ensimälsen osaanpr<ecV«- lasäeolme erinomaista Cappalella.

l' Hn HErran ChristUM sisälle
i. Ma opelufiasiens tpgs.

c'sst:. Kosm ht Nyt «WH puhn«/st<s»i 3<sus
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heidän telteUäns/ ia sanot heille: Rauha ol -

anteille.
V?äisä sanoisa meilll lahtalaifel astal cdts-

M. '
_

i. Hn Majasia/ cssca HERraChrlstus on tul-
<UI heidän eosca he hänestä pu/
Hult. Ia wijsapi p. iucas meitä tacaperin sljhen Hi>
filmaan <uin eilen sarnatlin/lula te cuulitta/tuinga ne «a,

fi opelllfiasta/sittä culn heidän jllmans awkmil/iahl
Mlll HErran Ctzrisiuxen/ ylsynoustt samalla hbtkella

Jerusalemin/ ia löpslt ne yxiloistakpmmendä
«oolut /ia ne jollamjnen cansa olit/iotta sanoit: TDEn
ra on totisesta yläsnostwt/ia nähtp Simonilda.
)a minga nämä caxi opelusiasta iexea Emaufesia palai-
sit/heille jallene juttelit/mitä tlellä tapahtunut oli / laet, -

lllhan oli heildä tuttu leiwän murtamisesta. Zasiä puhe>
täsä kirioitla ia sano: Että samallahet,

Kllä/cosca he näistä puhuit/seisoi lesus heidän
keffelläns. P. JohannesKirivittä että ehtona samana -".

Sabbalinpäiwänä/costaowetolilfulietut eusa opetus-
lapset olit eoolul / Juudasten pelgon tähden/tuli lesus
ia seisoi heidänkcstelläns. Molemal Euangelifiat sekä
P.iucaK/ettäP. Johannes/sanomatettä lesus on tul-
lut ia seisonut heidänkestelläns.Multaeij euitengan sijtä
k>r>oita,luinga hun on tullut/mutta tllä hän seisoi heldän
kestelläns/andawat sen eansa lietä/ettähän on äkstä lUl«
>! tt/mjn ettei händä nähnet / ennen cuils hän seisoi heidäu
lilstil!äns. Sillä hänen pyhäruumins oli nijn tireas,
lttt»/lttä/eikä oHet/elkä ft,näl/lika kiwet taitanut hän«

mse se suuri kiwi / joca hänen hautans
Tllt iij owllltlt
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owtUaollwmittttp/ch taitanut estä hänenylsjnöuff,
mistans.

2. On terwetys/iolla HErra Christus llrwctll.'
h"ncn opetufiaßsns.

sanot Heille/Rauha olcon teille.
Nämä sanat osoltawal/culnga suloisesta hän hei/

lapuhutttli/eij hän soimanul heille sitä/että he olit hänen
peltänel/luscan ia hädän aitana hänen ylönandanel/nin^
quin hän oikmden lansa olisi taitanut tehdä/ia jano: Te
olella minun pcltänel/Sillä le lupaisitte pilä minun can«
sani / ia käydä eusleman minun Multa eosca
hätä päälle luli/nijn le caicki pakeniltepvis/iajalitlä
minun ynnäni/miholisten käsijn. Nyt minä tahdon ma<
xa teille sen jällens ia costa. Mutta hän eij sitä lee/nm/
ta suloisesta heila puhuttele/lohdutta heitä/ia loiwolla'
heille r-auhaa/sanoden: Rauha olcon teille. Ia anda
sen cansa lietä/mitä hän oli hänen plöfnousemisens cach
heille ansanul ia maleansaaltanul/nimitlain/yhden wah-»
wan ia seisowaisen rauhan/Jumalan ia inhimtsien wä/
lillä ia julgistaheille/hänen armons ia laupiudcnsiia ta,

män saman hengelisen rauhan/sillä han on rauhan Hcr,
xa ia rauhan leM/nma.uin Esaiae Propheta häncn cut<

soi,. 7. Ia waicka meille täsä mailmasa on alinomainen
> suru/ perkelen/ tämän mailman/ ia meidän oman lihan
«om./. eansa/nijn cuitengin meille on rauha Jumalan cansa/

tämän saman rauhan HERran/ Jessen ChnsiuM
caut^a.

II ) I Cappale/ on opttuflastcn pelgosia/coftl. n."l
HErran Chrisiuxen seisoman heidän kcstcllane. p. 4"

nspi/ci' cae kirivittä sen täsä cahdella muoto.
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hän että he peliastyil.

Mn he hämmästyit <a pelkäistt
GrXcan tertis seiso st sana ioca merkitze/ct/

tä he ftngm suuresta owal peliastynel/ ia wapisioe oli
heidän paallme lullut/sijla että he näit HErran Chrl>
siulcnakistä scisowan heidän keftelläns/ ninquin ne/ soi/
nen päälle jotakin tapaturmasta ia tietämäfä lule.la täF
ma peleo tuli heidän päällens / enstsia stjtä/ että heidän
Mcstarins oli nijn surklastaia tNuhlasta Juuttain can,

soida lapettu ia surmattu. Sikälikin sentähden / että he
Alkaisitlwlaita/eltä heidän piti nijn surmaman heitä/
ninquin he olit surmanet heidän Mestarins. Ia wil,mein
sinlähden/että heidän omalundonsa heitä waiwaist/ stllä
he olit heidän Mestarins plsnandanet/ia poispaennet/

2. Että he luulit Hengen näkewäns< 2.
H< olit nijn peliästsxes/eltei he taitanet luia HEr-

«Chrisiusta/multa luulit hänen oleman yhden
eli fyspelin/joea oli tullutheitä peliällämän. Ia
hän suloisesta puhutteli ia tertvelti heitä / cuilengin heiliä

nijn suuripeleo/eltei he sljltäkämaitanet tltta händä.
Kn heicot nämät opctusiapset owat ollet/ellei he taita «

nelsila usco että Chrisius oli cuollnista ylssnosnut/ia cui«
lengin sensaman päiwän päälle oli hänens ilmoittanut
Marialle Magdalenalle/ia nijlle muiäe »aimoille jotta
haudan tyköä palaisit. Item: P.Petarille ia nijlle lah/
deUe jolcaEmaufeenmenit ia puhuit lsellä kcskenans.

On nijsta lodistopsia/joillaHErraChr'i« !11.
,silletäsäosolta ia todista hänen ylseususemisens/ia wetä 'rcF/wonls
tähän eolme todisiosia että hän oli ylösnosnut luolluisia.^".

l. Hän ci>,M
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l' I. Hän todista zen/hänen puhens tansa.^

3a HHn sanoi HMe/nmä te mjn pelkättli
, ta mlxt sencaltalset alatoxettukivat teidän sn,

dämijns
! oo«/5/«ti<>! «tämän puhen ia nainen sanain «msa/ hän tahto
mixt., c«m tä heitä sijtä wäärästä luulosta ia lpäufeosta/ia osolla

ettei hän jocu hengi/ninquin he ajattelit. Sillä «ta scn,
«»e. Maiset henget peliättäwäl inhimisiä/mutla hän eij tul,

lut peliättamän heitä/waan lohduttaman/ ia wahwista»
man heitä oikianuseoon. Cuin hän olisi tahtonut sano:
Le minun rackatopetusiapseni älkät peliälks/ en minä ole
!oeu Hengi eli kpopeli/joea peiigttä inhimisiä/euln le wM
rin minusta luulellaMulla minä olen se sama Christus
teidän Mestarin jocaennen colme päiwä ristmnaulittiii

luolemasig pl,o'enosnul/
stllä iuoleMa eij taitanut pitä minua.

2.2. Hänen MUMins ia lpscnittens oftllaNisl^eansa.
Katzocal minunkäsiäni ia jalcojani/et,

- tä minä se ltze olen / ruwetcae minuhun ia la,
j Wcae/fM ettet Hengellä ole lihaa etkä luita/

nlnquln lenäette mmulla olewan/ ja cuin han
nämät sanoi/ osotti'tzän heille käleys iajal,
mns.

Ia tahto nizn pallo san/): Awacat teidän silmän,
nciacanocat mtnun käjlanliaialtojani/nijn tt näette el,

len minä ole hengi/stlla hensellä e-j oleruumlsta/eita
lä/cikä te näette UjnulZa ollwanMsenlW
den pangat pojes ne turhat ajatoxel teidän !

i - .< ! jMco,,



3. Vllonalsm syömisen canja.

Mltta costa eij he wielä useonet ilon
denwaan ihmettelit/sanoi hän heille:
teillä mltäkän syötäwätä e 3« he panit hänen "'

eteensKappalen paistettua calaa / ia iotakin
kimalaisen hunaiata/ia hsn otti söi hei-
dän nshdens.

Meidän HEna Chrisius seka puhen että lpsn can- ssa osolla/ ellei hän olleiocu hengi/ninaM he luulit/Mut-
la ellä hän oli ft sama joearisiinnauutttn ia haudatlin/ia
Mns»licuollU'sia ylsfnosuul. Ia «ttei heidän pitänyt
ftä enämbi epalemän nii.n hän ssy heibän nähdens.Tätä >
syömisiä P. Pelari muistutti silloin eosea hän saarnaisi
3omeliuxln huonesasanoden:Mejotcassime ia joi- »°.

me hänen casans/siccä cuin hsn euolluista oli ylösi
nosnut. Waicka Chrifius eij Mmruoca/jäls
len hänen ylssnousemistns tarwinut/cuitengin hän sen te<
kibpelusiastens tähden/ettei heidän pitänyt epälemän/
mutta uscpwan että hän oli euolluisia
Kin'' fano:<l!ome6ic
y«elBltate,fcä ut ottenäeret corpoliz veiicatem.
Seon:clhnstus ssy hänen xlösnousemisens
ken/eij sentähden/ettähckn sitä taswltzl/mutta "«n"/,»,
että hänsen cantta osotais HMen luumins
Ven. '»

GpetuxetensimeisestäGsasta. U^«.
l. <^Peme/ ettei mttätän ole / jocataita """"

meidän HErra Chrisiufia lesusia / M 3e 3"V kiwät/eikä seinät/eikä lucut/eikäowet/
Vuuu häni«M.



hän Mlta-mennä cuhunga hän lahtd/ia ollacUsahän^äh-lo/häuen pyhän ruuminsaeansa ilman miläkan cstttlä.
Ninczuin Meille tähän on esimerkki/ että hän on tullut h«,
mnopäustHsimslygs/ia seijoi heidän seafans/coseä cwtt
M suljMt/cikäfitä tatMMll että joeu plti a zvaman 0)
wen hänen eteeni Ia cosea hyn ylösnous, euoliuisia/

! nijn ft rin>i iocahaudan owelleoli wieritttty / 4>j taitanut
händä hqmn vlssnousemistano/Mutta Hallnousi ylös haudasia/likä tarivinul että jocu plt! smki/
wenwiuittämändosp,haudan olvejda. N>jn hänwieläny;t'i.^m"aMD'ntpgM/.ia olla meidän tpksiä.n/

ia scmän tatana mc ol!s<m.
I« walckamcollssn wuörenMllä/nijn laita hän s!»me,
tulla mädän lpgö,in/l> eij mikään taida hända cstä. Hän
laita tulla meidän'hliöncftm meidän tygsm/tyalckacuin!'
ga ywtt olisit siiiittut/cbsca me händä rueolem ia auM
hwdaW / handa maiqitzem ia hänestä puhuma/nijnquin'

seiso: on caickein iiijnen lpksnH
jotcKhckndilauxlhuucawat. Ia HErra Chnsius

«<lttb.»i itze sano: sat;o minä tahdon olla teidän tpksnsn
joc4päiw2mgilm6Nloppunnsii. Ia waicka HCr,
-a Chrissus eij ole meidän tpkönam nakywaiMa mus/
?3lla/niNcZMn,h<ln oli opelusiafiiNo lpkouä/eikä osötaW
ien käsiäns ia jalcojans / nincjuin hän ne oletti hcill/.

cuilcngin tzän on meidän tykönäm nakymattsmällä
iakäsittämättömällä MUstMa/hänen lupaulcnb jslten/
MäNäkyMMäMuoMsHMn laPo olla/likaalina
itzens näW/mnen cuinHan/luic wljmeifna päiwami/
duomitzeman eläwttä ia cuollUlta/silloin mlckisilmät pi/
iä hänen näkemän/ia nekm jotca handä owalWäml.
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Hätä tule meidän lietä ia oppia nijtä waariä opellaita
Calwenificrilawastan/jotlasanowalia opeltawat/ ettei
HErra Christus ole tasa maasa meidän lyksnäm / cika
Altann Saeramentisä hänen inhimisen luononsa puolee
sia/multa, ylhällä Sentähden/eltei h« taida
handänähdä muMillisien silmäins cansa/ia sanowat:

hän olijl täällä/nijn hän ofolaisi hänen ruumins/
Mnsa ia kätensä/ ninquin hän osolti hänen opetuslap-
jillens. Multa meidän pita tietämän/ että se euin hän
esolti kälens ia jalcansheille / sen hän teki hänen omasta
hyVäsiä ehdostansa ia Voimastansa / senpsälle että hä,
nm opetusiapsene jotca epälit yänen ylssnousemisestans/
piti sitä paremin uscoman/ellä hän oli tuolluista ylosnoft
m. Mutta nyt on HEnan Chrisiuxen »Mneufti
ms/monen lsdistoxen cansa Nljn wahwistettu/ctlti hän

osotlaman hänen kästäne ia jalcojans. Ia
Ghän taitanut slUoin näkymätlsmällä muodolla hei>
dänkedellänsä, seiso/ios hän olist tahtonut /nmquin hän
Emauxes atrioitzesans opetufiasiens lansa/tuli näkymät-
lsmäxl/eosca hän catois pois heidän stlmäins edeM
Multa hän tahdot hänens osotta heille/senpäälle/että he
uscoisit hänen euolemasta yiösnosnyi.

li. Että opetusiapftt petiästyit ia luulit Hengen 2»

näkewäns/sijtä me opim inhimisen luonon
eltä costa hän on muchisa iapilgosa/nijn hän caicki Mitä
hän luule ch nake/paheminMin muista ia aiallele/
ia «vapise. Cosca hanMke puut metzäs / nijn hän nijtä
PM ia on hänen mielestane/ninquin yhdet sotamichtt «>,

laystsa afeisa/ iotca hänen «ahtoVatkijni olla. Joo han «»/"'«

mule yhden lehdm nmäsä tapHman/eli yhden hijr<n^""^m
—-'

suomit.
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juoxewanpermannolla/nijn hän cohta pM/ia luule pa,
han Hengen/eli kyspelin sijna olewan. Ninquin opeluft
lapset teit/tosla he näit lesuren seifowan heidän keftel,
läns/luulit he näkewane yhden Hengen/ nijn olit heidän
sllmäns pelgon ia wapistoren lahden peitetyt/ ettei he
tannet nijnen lansa oikein nähdä / ninguin hän oli /

multa pidit hmien yhden hengen eli kpspelin edestä/joca
heitä olitullut oeliattämän. Ia tämä on yxi ermomai,
nen perkelen juoni iaMestarin Cap vale/ että han maata
HErran Chrisiuxen/inhimisien silmäin edesä ninguin
dm kpopelin/yhden wih<tmiehen/ia ninguin yhden cowan
m augaran Duomarin /ioca meitä tahto rangaista. Il>
zens hän teke Valkeuden Eng/liri ia yhdexi auttajani / jo,
ca taita aulla tuscafa ia hadasä/hunaiasta hän taila «h,
dä yhden larwan sapen / ia taas stlawastan sapesta han
tekä hunajan. Cofca Maria Magdalena näki HE"
ran Christuxen yrtitarhafa/ nijn hän maalaisi hänen e<
teensä ninguin hän olisi ollut yli yrttitarhan Mestari»
Cojca HERRA Ctzristus tuli tiellä mjnen lahden o,
peluflasten lygs / nijn hän oli heidän silmains edesänin,
guin yxi maateamies. Cosea hän meren päälle kawi/
nijn hänoli opelufiasten silmäin edesä ninguin yrityspeli.
Häitä serietas hengi Perkele maltan saatta/ ia pyyts in,

himisia sen lautta welä sikiasia «seosta / epäuscon /is
Väärän luulon. Nijn han wiels nyt pyytä pettä inhi/
mistä monella muols / osotlele ia maala heidän
eteen moninaisetkyspetil» Ia itzenK mse vlgosmala mo<!
nella muolto / hän osotta hanens nijnen luolluilten
mtzimifien muodolla ia hahmolla/ ia tahto sen cansa «ift
lellä inhimifiä «»saattafijhen luulon/ellä ne euollutt käy^

Ml



! MtMlw/ ia smtahtknpldnaisin heidänedcsians s,e,
l lun mcssuia / ninquin Pawin opin aicana tapatui.Mul>
, la sila wastan ombi meillä lodisioxct pyhäsa Raamam,
sg/ ettei ue cuollet jotcaowatiästä mailmastayxikma
Mnuckunet/ tule tänne jallens Ninquin Salomonin
saarna kirias seiso.- Sctänijlle cuolluille eij olephtä»
l>än osaa mailmasa/caikisa nysä cuin awringon al,
la tapattu. SUlä suumis macaa ia lepää haudaosa. Sentähdtn mss Vawid Cuningas sanoi/ hänen pc»,
jasians stttä tuin hän euolwt oli hän tule Mens '

minun tpgsni/mutta minä menen hänen
lacinl/sottomuz sano: Lij ole ne cuolluet
cuolluccen sielut/ssecanäkpwät/ mutta se
hengiperkele/jotca heidän hahmosans iczens
osotcelewac. Mutta se lmn ftiss klrioiteltu Samue,
linkirias/ Että Samuel propheta nägyi maasta y«
lssnoufewam/phdln noidan waimon noituuden eaulla ta
puhui Saulin cansa / eiz se ollut Samuel Propheta /

,

multa Perkele näytti itzens Samuelin
tähden eij pidä yxikan Chrifiitty inhiminen andaman
itzene wietellä/ sildäpahalda Hendeldä / jocaon yxi me-
stari luhanen lonstin / ia tahto meitä aina wietellä iape,
liällele/seka yhdellä että loisella muobolla. Ia lvsca hän
«lgos maala meidän HErran Christien toisin euin hän
on/ nijn pitä meidän mrwaman lunmlan pyhänsä/
«aan ioea meiäe oikein hänen ojotta / että hän on laupias
marmolinen HE HRA/<aickiasyndisiä wastan/lotca
HMns parandawal/ ia oikian ufeon eansa pakenewal
hänen tygöns. Ia cyfta hän nijnen luolluitten hahmo,
fa hnnens osottele/ mjn eij pidä «lidänsitävscoman/

'

Ouuu iij mulel
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mutta tietämän etttt se ole muu cuin Perkele/ iocalu?
malan sallimisen cautta / mjnen cuolluillen hahmoft'käypi. ,

?- 111. Opimetäsä/mitäHEßßACHrisiuson
cbn/?l» ansainut hänen pijnans/ cuolemans ia ylssnousc/

Klo»e/«s misienVälillä/ hinguin Esaias Pröphela kirivillä t

?acsm««. Uangastos macapi hänepääläns/ että meille pis
z« <,c<z«i/l- cä rauha oleman. Tämän rauhan toiwolla hän
«>. petufiapMcnssansöen: Rauha olcon teille. Ia P.r/5./z. Ighannexen tykönä sano hän: Rauhan minä sään

nä anna teille nwquin mailma andapi Hästä Rau-
Lom. /. hafia mss P.PaNali kirivittä Romasein

> «Lctä me npt sijs olema wanhurscauteeut ufcon
cautta/niin meillä ombi rauha Jumalancansa/
nieiockn VKrra» lesuxen Christuxen
ga läpitze meille mss ombi pxi tpgc)käpmis usco< >
sa tähän armohon/ jonga sisällä me seisoma la
kerscama meitäm toiwosta / joca meillä ombi sil-
tä Cunniafta / cuin Jumalameille anoapi. Z«i/
män Rauhan itze HErra I3sus Chrisius / rauhan
HErra / on ansainut hänen pijnans ia euolemans caul/
la/eij waiwoin hänen opelusiapsillens / mutta mss Mlil,
le läikille. Ia tämän saman Aauhan hän Euangeliumin
cautta meille ulgos jaeapi / anda iaomista. Ia laicki ne
jottasen rauhan oikian «scon cansakasittäwätia wasian
ottawat/ sijtä tulewat osalistxi. Mutta ne Jumalatta
mat/jotta eläwat ilman Calumusia/ ia elämän para^
nosta / nijn mss ilman usesta ei tule osalisexi sijla rauhn

, , , , > , ~ ~ ~„,,,»« —^



Mmuttaowalnijiiquin pauhaVaisen meren aaldo/nin/
quin Esaias Prophela sano: Ne Jumalattomat o/ ?>"»

wat ninquin pauhawainen men/ soca eij taida
olla alalans/ jostanouse plss loca iajaastaifus.
Mlä lumalatcömilla eijole Mätänrauha/sa-
no minun Jumalani.

loinen Osa.
F? Wmä stsä osaft te cttulitta / että HEr-s Chnstuo iälkm hänen ylösnousemisensa/ on tubl39iui julitttum SVlin lapitze hänen opeluflasiensa ly/

-gä/loiwotli heille rauhan / öjolti heille hänen kätensä
jollans vhdexi todifioxefi /että hän oli ylssnosnltt cuol-
luista. Nyt läsä loises osasa :se saalta tuulla Da
saarnasta jongahiin on pitänyt opetusiastens edesa / jolla «»«»«,5.

hän vsotla hänen ylssnouftmistns pyhästä Raamatusta.
Ia ninquin hän ennen ojotli heille hänen
lans / iassy heidän nähdens. Nijn hän nyt osotta

,MäRamatusta hänen ylssnoustmiftns. Ia welä w
hän sisälle wijs, wahwa lodistosta.I. Hn/jonga hän otta hänen omista fanoistans/ l.
luin hän oli Keille / ioennen sanonut.

Mmäowatne sanat jotcaminä sano-
Meille / costa minä wlelä olin teidän canftn. p,^«.

Näillä sanoilla hän muistutta heille / ne ennuste/
jccl ia sanat Ma Hän itze oli heille sanonut heidän canfcms
iatykSnens ollefans. Sillä cosea hän malcusti heidän
lansans Galileasta lerofolyman wiMeiftlle Päsiäis!juhli,Ue/ nijn hän sanoi: Caczo me ylösmmemle/^., i.

! rnsa>
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rulaleuttn. m cmctt puä cäyceuemän/ lötcakiW
tetuc owat p, ophctam cautta inhimisin pojasta
Sillä että hcin plen annetan pacanoille/ iahän
pilcatan ia häwäistän ia lylietän.la cuin he ow<«hänen molkinec/ tappawat he hänen/ia colman,
wenapäiwänä pitä hänen ylssnousenmn. Ia P,
Matttzeus mss kinoitta slilä ennufio)cesta / eufa HEm
Christus on sanonut: Ninguln Jonas walascalan
watzasaolicolme päiwä la pstck/ntjnpitäinhi,
misen pojan/oleman maan spdämesäcolmeMwä ia yscä. V)äitä puheita häntD muistuttele heille.laWaicka yefanal olit silloin heille peitetyt/ettei he taila,
nelniitä ymmärta/ N>jn cuitmgin hä« osolta / että mi,
tähän silloin ennusti ia puhui ne owat nyllaickiluW
täputyxi»

. N. Todl'sioehsnen yl6snouseml'stfiMS sn/jW
«?6 ga hän otla Wosexcsta/Prophetifia ia «psalmista.

Sillä Mtäytettämän / Wl,
<ä kirloitettu on / Mosexen laisa/w Prophe<

"?' tlss tapsalmtsa minusta.
Häsä HExra ChrijM Kohdatta opetustapstms

P. Ramalluun/ ia ebes wets nämä lolmewahwa lodi>
stosta/nimiltäin/Mosexen/ Prophelit ia psalmit/jolca
olit hänestä tnnustanel / että hänen piti rlstinnaM,

- taman / cuoletettsman ia haudattaman/ ia eolmandma
- patwänäjällens ylösnouseman cuolluisia /Ia osolta el<
länyt owat mtzanefäcaicki täytetyt/ mitä sekä Moscxe/

111. ft että Pl/ophetisa ia Psalmeisa 01l hänestä kinoileltU.
«</r. 111. On että hän a»api heidän ymmmaM

__
1 - . ~ . M>



TIISTAINA. 713
"Silloin hän awatsi heidän ymmäl-ry-

zins / että heidän pm ymmärtämä tirioi-""
lUjltt.

Se on/ hän ylsswalgaisi heidän pimiän ia sokian
sydämene ia mielens/ ia annoi heille oikian ymmärrpxen
että he rupeifil ymmärtämän sekä ne sanat / cuin hän itze
heidän eansane oli ennenpuhunut/ sekäneeuinMostxe,
sa/ Prophllisaia Psalmeisa oli hänestä kirioittllu/ jotta
elit ennustanet näistä eaikista/mitä hänen eansane piu la,

palluman / ia nyt io olit täytetyt/nimittäin / että hän o/
!li kärsinyt pijnan ia euoleman/ ia euolluista ylösnosnut,
!Ia mitä heilda willä puuttui / stn heowatfaanelHe/!l!lntai päiwan päalä/ «oscasepvhä Hengi tuli julkisesta
!«äkywäisllla muodolla heidän paällens/ joca heille eaicki
!es>elli ia eaickem toluleen johdatti.

IV, On/että hän gsotta ia tietä anda/««ähä- 4,
mMnijn kärsimä» ia ylssnouseman / iaeij taitanut
muutoin olla. t««<t»e<

Niin on tiriottettu / ianäin pitiShri- .
siunn kärsimän/ <a
kuolluista ylösnouseman. !°««ci^

Luin hän tchdoisi sano: Eij se taitanut muutoin/''
tapailua/ mutta että Chrisiuren piti kärsimän / ia
mandena paiwäna cuolluisia ylösnouseman. Sillä seolilumalalda Eaickiwaldialda / sildä pphäldH colmi,
«aisndelda nijn sulietlu ia pääeelty / että hänen piti lule/
«anyhdexi uffrijei ia täydcri hinnaxi ia maxori / eaikcn
lnailman jyndeintdlstä/iahänen pijnans ia cuolemans
lautta lunastaman coco inhimisen lucueunnan / synni,
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stä /

sia/Ia jollei hän olisi kärsinyt/euollut ia ylsenosnm/
nijn caicti olisit lullttcadottluxi.

5. V. Ia Wijmeinen/jolla hän osolla ia todista ha,
Telmom. nm ylssnousemisens/ on/ että hänen nimeens pilli julgi,
«m sietlaman paranosta.

Hg saarnattaman hänen nimeens/pa-
A""»"A ranofta ia syndein andexi andamusta/ caic-
»«s^c kein Kansain feas rueten Jerusalemista.
r«« «<,W. Näillä sanoilla HERra Christus mös osolla ia
»ecbnM todista hänen ylösnousemisens- SM jolltt hän olisi

kärsinyt ia euolluisia plsenosnul / nijn eij olisi sarnanu
paranosta ia syndein ande)c!saamisia/eika pxikan Apostoli
eli joeumuu olisi taitanut eli rohienut julgisia syndein an-
dexi andamusta /jollei Christus olisi täyden tehnyt mei,
dan syndein edestä /ia plssnosnut cuolluista. Mutta et-
tä hän on käskenyt sarnaltahänen n»meene paranosta ia
syndein andexi andamista / nijn on se yxi wissi ia wahwa
mercki/ että hän on totisesta/cuolluista ylssnosnul/ia
meille ansainul syndein andexi saamisen/ wanhurscauden
ia ijaneaickisen elämän. Ia sn tämä le toinen hedelmä
tasa Euangeliumisa / jsnga HErra Christus itze meille
on ansainut / nimittäin / syndein andexi andamus. Ensi/
Mckinen hedelmä/onRauha /toinen on Syndein andyi

andamus.la nämä molemat hän on meille ansai,
nul ia saattanuthänen

mansia cunnialisenplssnou/
misens cautla.
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Opemxet toisesta Osasta.
I. Tttä HErra Zhriftus muistutta ope- s«.

jälken hänen plssnousemisens ne i»
9^" sanat / jolcahän oli ennen hetlle sanonut / sijtä

me opema/ettäHTrraChnstus aina yhdellä
la on opettanut/Mennen hänen cuolematans
nousemistans/ että jälken. Ia waicka hän oli olluthau,
dch / ia mss helwettin alas astunut/ nijn eij hän eniten,

gan muuta oppia edes luota ia sarna / multa sitä sama/
mm hän ennen oli opettanut/ia sila hänen opelustapsil,
lms muisiulla / mitä hän oli ennen heille sanonut / caikille
saamamiehilleesimercklxi/ että ninquin meidän HEZlra

on aina yhdellä
muoto opettanut / ia njjtä mitä heille oli ennen sanonut/
muilMa:Nijn pila laitti pikiat saamamiehet aina yhdch
lä muoto Jumalan sauaedesiuoltamaniaopellaman/ia
yhdellä muoto edespaneman ia saalnawä Euangeliumia/
ia oleman «vissi hänen opisansa / ninquin p. Pawali A,

posioli sano Galalerein lygc.': Jos me/taicka jocu <^,.,.

Lngelitaiwasta/teilleKuanseliumisarnaisi toi,

lm / cuin me olema teille sarnanet/se olcon paha/
stikirottu. Ianinquin me npt sanoima/ntjn me
wielä pxikerta sanome/ Jos jocu teille Kuaw
geliumi sarnapi toisin cuin te ottanet oletta/ se
olcon pahasti kirottu. Ia sitä wasian pllä lalckl
saamamiehet wältamän ia cartaman eaicklamjtä wa«
«ltiä oplluxia/ jolc« owat sitä oikiata / Euangeliu,
min oppia wastan / ninquin yhtä mvrckva / ia pila
mös aina yhdellä muoto opettaman / senpäälle että euu,
-_>» . -^xz ij liat
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"l,
sitä paremln kästtäisit ia muistaisit. Ia manamänmeidän cuuliattans / lttä he pysyysil stjnä yhdee Mchopisa/jonga he owat kerta wastan ottaneet/ia lij s,«äcosean pois luowuisi/ eikä annaisi itzenspowwillM/

mutta sijna wahlvana ppspistt/ loppunasii.
I!. Opime/että eailtiowattäyteiyl meidän Henomne, rasa Christuresa Ilfuresa / mitä Moscxesa/ Pro^hctmsaia Pfalmeisa on hancstä kirioitettu. Sillä hän onkätsi-,»ci,si/l<, cuoleman ristin päällä / meidän ia caikm2 mailman syndcin edestä /ia on Mene plssnofnm euol,

4. lmsta / Mlidän wanhurscaudem lahden. Ia hänen euo,
lemansia ylssnousemisens lautta/ on meille saattanutJumalan ysiäwyden / rauhan/ syndein anderi saamisen

M. l«. ia ijanlaickisen elämän. Hänestä caicki prophetat
todistawat / että jocainen cuinuscohäne»rpä<il,
lens / pitä hänen nimens cautta syndeln anvexiandamisen saaman. lLikä mss ole muuta nime
taiwan alla inhimisille annettu jossameidän pit<l
autuaxl tuleman. laonsemeillelVhdutoxeli/wastansyndiä/perkelettä / cuolcmata ia helwelliä / ettäHElra
Chrisius on caicki ne ylitze woittanul/iatäytänyt meidän
lunastoxem tysn ia legon/ niinquin hän itze todistiristinpäällä sanodi:Npt on caicki tä>tettp/se on/nyt on pen
kele ylitzen woilettu / syndi ia culema pojes otettu / hll,
wetti caickein uscolisten edestä sijnifulieltu/lUmalan wi<
ha lepiletly/rauha Jumalan ia inhimisten wälillä ytts,
i-akeltU / ia mhimiset ljanlaicklscsia eadoturesta luna,
stetut ia taiwan waldaeunnan periliseri tehdyn Mitä ea»
ickia on meidän ainoa wälimichem/ia lunastölam HEe^
ra Thristus lesus/hänen pijnans ia cuolemans/laplse,

' , ——
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nousemisens lautta maleansaatlanut. longa edestä
dan lule hända kijtla ia ylisiä / suulla ia sydämellä / ia
handa valwllla pphpdesa ia wachurscaudlsa eaitma mei-
dän eliaicanam.

IV. Opeme/ella inhiminen hänen omasta 3.
sians ia järiesianseij taida ymmärta Mosexen ia Pro,vis«»?«j
phclain kirioilWa.Silläse»ninhimistn järitllä peilet-
ly/nmquin Esaias Prophela sano: Caicki
tainnagyc picä oleman teille ninquin yhoenkisni,
sullecunkirian sanat/ia jos jocu sen anda
le/joca lukia taita ia sano: lues tämäkiriä: Ia hänsano:En miNls taida:Sillä se on kijni lukltcu ia in,r/s. -5.l stglattu Taicka josjocuandaisi phdellejoca eij lu-
kia taida/ia sanoisi: Lues tätä. Ia hän wastaisi.
Ln minä taida lukia. lap. pawali Connthereinl
lygo sano: Se luonolinen inhiminen etj taida pm/
märtä/silä enin Jumalan hengen sma on/ sillä seonhänelleprihulluus ia eis taidakäsittä. viinamn
«cilletasaon chmercki HErran Christien opetusiap,
sisa/iotca olitnijn heitot ia tphmät/tttci he tailanel ym,
märtä Mosesta ia prophetaita/iika' luta HErra Chri,
silisia. IaApostolein tegois seiso / yhdestä Camareri,
sia fjoca oli tullut Etiopiasta Jerusalemiin rucoileman. 3,

Cosca hän stcldä palaisi ia istui wagnuin päälle ia luki E,
jalan provhetiala/cika taitanut ymmärtä/mitä hän lu/
li nijn HErran Engelin kastyn lätten/ juo,
ri hänen wagnums «ygs/ia kysyi hänelle/ joshänpm,
märsi mitä hän luki/nijn hän wastaisi ia sanoi; ('ulNga
Mlstä taidan ymmärrä/jollei jocuminulle osora ia

sla tämän tällaiset laitti ihmiset owal

2errx iij !
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heidän luonostans / ettei he taida ymmärtä eikä käsilläJumalan sana/isllci Jumala a»a heidän mielens ia
ymmäryxens. Silla eij paikan muu taida awala ia l»,
kea sitä kijni sulieltua ia siglattuakiriä / ninquin seiso Jo,

.4f»c. /. hanexen ilmestys kiriasa: lkttei oleyxitän taiwasa elimaasa eli maan alla/joca taida awata kirian/lvutta Jalopeura Juvan
oin juuresta on woittanur/ylösäwara kirian/i«
ylös otta insiglin/se on/lesus Christus on se ainoa/ io<
ea taita awata sen sulietun kirian /. joca inhimisien järien
edestä on siglattu/ia anda oikian ymmäryren senpMe.
Tlinquin hän täfä näinen opetustasten mielen ia sydämen
awapi/että he ymmäz täwät kirioituxia. Ia wielä nyl
awapi meidän mlelem ia sydämem/että m< hänen pyhä
sanans oikein ymmärräm. Ia sitä hän leke sekäulco,
naisen saarnan / että sisiilisen sydämen ylöswalgistoxm
cautla.Sentähden tule meidän wisufti ia ahkerasti luulla
Jumalan sanaa/ia ruloleman lumalata/etlä hän awai,

si meidän sokian mielem ia sydämem / että me ha,
nen pyhän sanans mahdaisim oikein YM,

Märta ia käsittä.

Euan-



ta p. Johannes 21. Lugus.

EnMen ilmoittt Ie-sus taasitzens Tpberian meren
tMn/ia hän ilmoitti hänens
näin. Simon Vetrus ia Tho-
mas joca.cutzutancaxoineW o-

ljt pnnä ia Clathanael jocaoli Canasta Ga-
lilean maalda/ia Gebedeuxm pojat/ia caxi
mwta hänen Opttusiapststans. Sanoi Si-
lvon Petari heille/minä nuncn calaan. Ve
sanoit hänelle/ me meneme mss cansas. Mjn
heulgosläxitiaasiuitcohta wenhesm/ja ejj
he sinä pönä mitäkän saanet. Mutta cosca jo
huomen oli/seisoj lesus rannalle. Ua eij cm-

tengan
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tenzanOpttusiapset tienet/että se oli
Sanoi lesus heille/Holtit onZo tnlle
tän spötäwätckihe wastaisithändä. GMm
hän sanoi heille: Vastecatte wercona oikjalle
puolella wenettä / nijn te löydätte. Wn
he laskit/ia tuli nijn paljo caloM ettei he woj.
net sitä wetä. Alijn sanoi se Opttustapst
jota lesusracasti/si3etartlle:DGrra se om-

bi. slosca Simon si?etari sen cwli/ M<eoli OErra/wpstti hän haamen pmbänllens
(sillä hän oli alasti)ia heitti mereen.
Mutta ne mwt Opttusiapset tultt roenehel-
lch Silläeij he olluet caucana maasta/wan
lähes caMtakpnärätä/ja wedit wercot ca-
lomens. he npt olit maalle astunet/
Wibhe htjlet Vanduna/ia calan nijnen
päälle/ja leiwM.Ganoi lesushetlle/tuocat-
te tänne nijstä caloista/jotca te npt saitte. Gi>!monPetanplssasiuiia weti wercot maalle
täunens swrja caloja/ sata wisisspmmendä ia
colme: Ia waicka hx nijn monda oltt/eij cm-
tenZan wercot rukanet, Uesus sanoi hetlle.
tulcatrualle. Mutta eij fenzsn Opetus-
lapsista usealtanut hänelle Mä (ManoM!
l Cucas!

720



' olet t Sillä he tiesit sm olewan Ser-
ran. Wjn lesus tuli m otti leiwän ia an«
«oi heille. la?amallamuotomss calnn. Tä-
mä ombi npt se colmas kerta/että lesus ilme-
Hihänen Opetujlapsillens/ sijtte cuin hän
slj plösnosnut MHllmsta.. .

Lucas EuangeWa Apostslitten te
sofa kirivittä ia todista/tttä HErra Chri-
siuslesusjcllken hänen ylclsnousemlsens/on

HWM hänens ofoltanut eläwän monen lodisioxen
lautla/iaandanuttzänensnähdä neliäkpM'

Mnda päiwä/ia puhunut heidän eansans/lumalanwal,
bMnnasta. loilla.sanoMa P. Eusmgelisia tietä anda
ellnainoasi HErranEngelit ole ilmoittaneet HErran
ChtisiulilrenyisznouftMlstaMutta mss hänitze ilmoin
lanul ja osottanut hänms monen todistoren cautla ne/
liatymmendä ia juonut heidäncansane. Näistä ilmoiluxisia le näinä päästäs pyhinä
olella saneet cwlla/Mä hän PMslsiispaiwäng on osolla»
iiul hanens Marialle nijlle muM Wai« tob. ö«.
moille/jotla haudalla eahdelleOpe-
iullapsille/ jottamaleustit lerosolymastaEmauxenpäln.
Hjnmös p. Petarille. Wijmein läikille HMuflapsllle' -^-'

paitzi Thomasia. Nyt tänapäiwäna me saame lwlla/
cuinga han on ilmoittanut hanens monitahdollle Ope-
lusiapsille Hyberian meren tyksnä/ ia hänen plösnousee
wslns fen lHnsawahwistanut.

Ia yhlensopl tamä EuanMlium sen widenen us,
I>ypy lU



lon CappKlm' cansii/slllä sijna opeteean ia
meidän HERra Christus on ylsfnofnut euölluisia col,
Mandena Nijn mss sm nelläncn rucounneanfa/HMdan sllcoure^/cusa.meille' opeietsn cuingi,ImeidanplWyytäMnmeidän -

l>«
OUWflajkMpHkMdlsia ia ealan,

ppdM
. .

II» Qn HEtwn ChrisiuM ilmsituMnMOpetustapsille. l
' GnDämen kappale. .

s^WMocuin tämän enftmäisen Kap-
MH pslen Opetufiasten calan pyndsn/lule.Onläsä

I. I. SnHta paicajlacusa lama ilmestys on laM
c,>c«m. tanut. I

K«««» Senjälken ilmoitti Dsus taas hsmns
'««/. Tyberjan meren tykönä/'

Tästä merestä usein puhutan saarnasa / ia kestl
,

'

'pagsson <tzMnt,Nl<zina saittele <wNa sijla / että se loi^
sinans cntzutan Galilean merexi / smtähden että se on

iH<s. Galilean maan sisällä» Toisinans st cutzutan Ome,
!«c./. zarelin merexi / sittä maacunnasta Genezaret/joca laW

sijnä olio Tmsinans se cutzutan Tpbelian me^!/!
stntähdett/cttä se en Sybnian CauMnglnlpkönä.?le-!

Ww. lianes Krias /ft cutzutan CinMh / joea«el/
kitze nisn.Palio eum yxi candele eli harpu / sentähden/,
ettäseMen oli yhden candelen muotoinen. la^«

lama,



caxilolstakymmenda Pemeul/
mo yohian pain. Ia waicka tämä eutzutatt meresi He-

merexi. N'jn
luitengin ei, se ole ollut suolainen mm/muttapxi jarwija
Wawisi colmattapmiiftlma pitkä/jayri Peniluima
llwia.longa läpitze lorMinWirls wuota/nijnen eaden
cßpungin corazin iaCapefnaumin keftUda.lagn tämä
ollut erinpmainmlalawesi/jpsta caickinalftl lalal saatin.
)ascntähdettonslttjt monda Caupung!la tämän Meren
ymbarillä csiaweden tähden. Tämän meren
p. pelan Apostoli HErran Christien kässyn jäikin/
on ottanut lalan sVsta yhden Penningin/jongahän an,
noi «eeron otlaille. -tämän meren päälle HErraChri/ iob.F.
siusonkäynylllliwin lalgoin. Ia mösftnswrenluu/ M»b.F.
i,Wn Tybetlan mären lpko'na/on
limä HErran Christuxtn ilmestys tapattunut / jostaP.
Johannes täsä kiriojtta.
"

Hn nijstH perssnifia joleaowat calasa ollet, 11.
Ia hän ilmoitti hänens näin. Simon

Petrus la Thomas jocacutzumn caxoinen o-
lii ynnä/iaMthänael/joca oliKanasta ?«'ö.
lilean maalda/jaZebedeuxen pMt/ ta
mwta hänen Opetustapslftans. w. ,

Täjä Euangelista ylssluke stigman Opetufiasia/
jamsisinimlltä/Simonpetasin jolaenslstä 01110,

Hannes Castglan iabmien weuans ifö.,,
dleaxm jchdM Dg6. Hänen
oikia nimms on ollut Simon/joca nijn palio merkitzc/eum
yf> «Ma Mutta HErraChristus on hänelle andanWM»^»s.

'
.

PYYY >l phdm!
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s. yhden toisen nimen/ja lUtzunut hänen Petrus eliCephäs/

jocaon nijn palio/cuin pri callio.Hanen Isans nimiolilohannes/yx! .Lalgmieö joca asui Betzaidas. SitalikmEuangellfia nimillä Thoman pca-cutzutan eaxoincn.Häne wanhemistans ia eutzumisesta/ eij Euangclisilrillen
lyksnä miläkän erinomaisesta seiso kivioileltu/mulla M

F»ö. l. hän nimitelän muinen Apostolilten cansa. Senjalkin lii,!
millä hän Nathanaelin/ ioca on ollut yxi nijstä seitze-
mesta kymenesiä HErran Chrisiuxen HpelusiapMa/
josta H3rra Chrisius itze todista / että hän oli p/cioikia
Israelila/iossa eij ytMan pewst ollut. Sanomss et,
ta Zebedeuxen
Hannes Euangclisia/joca ine tämän "Historian on K«>
rioiltanut/owat mss sijnä ollet. Multa cutca ne cari
mwta Opetuslasta owal ollet/eij EMangeMa nijläni,
mitä. Nämä caicki owat mailman edes ollet / sangen
nöyrät ia yMrraisel. Multa cuitengin Jumalan edes
swret ia lorkial/jolca piti todistaman HErrasta ChriD

ylösnousemisestani
111. I II? Hn sijlä lilasta he menit talaan.

Sanoi Simon petari heille: Minä me-
/ he sanoit hänelle/ me meneme

cansas/ia heulgoslexit la astuit wenhesen.
Hilan tähän catan pyndsn onp.Pelarianda,

nut/joca oninuille Opetustapstlle sanonul/eltähän tah-
do, mennä calaa / ia sen canfa on ylssherältänpt heitä
cansanscalaa pylämän / jotca mss cohla olit walmilseuraman händä/ia astuit hänen lansane wenhesen.la lo»
stn/oli heidän tpkönäns se / joea heitä ajoi malcan calaa
pytämän/nimiltäin/heidän oma larpens. Silla hei/



725'"
! dHnMlstartne Christub jscaenncn huta oii tuoctinUi/

eij ollut sillcn heidän eanfans/ninquin hän ennen
hcillemös ollut mwta tekemistä. Sllläcij he wiclä ollecl
saneet kMyä menMlaarnaman Euanaeliumi
laiken mailman/ninaum he tlfttejä!!. senläl>dcn he
annoit itzms calamiehen wittan/ josa hc olit ylöjcafwa/
nel/ialMmt

OMtä / joea heillä on ollut ca«
laanpydöja. ve/«c«/«

3a eij he sinä ysnä mitäkän sanet. "^
Sen eansa Ewangelista osolla/ että heidän lpsns ia

waiwane cuin heillä oli / on tyhian mennyt / ia eij ph,
M» lalan päätä sanet/ ia on siihen colminainen jpp
Ml.

i. EttMMMcalaan heidän «nalla ehdollanb
ilmam HE

2. Että he menit heidän omanwscallyens päälle,
luotit heidän wäkensä päälle / ia wnholit rutoilla luma,
Wa. Sillä Pnrus fanoi rohkiasti / minä menen ca- 2.
laan. Ne mwl Dpemfiapsel mo'o rohkiasti «vastaisit / me 2«i<, c«».
käymä sinun cansans. Mutta eij vxikän heistä nijn saM<l«»t
nonul/ minäkäyn HErran nimen calaan/ Jumala an->z?"«
dacon hänen hywästlsiugnauxens sijhen/ eij lwllellar,
witzewäs sijhen Jumalanapua/ mutta vsealsil senpäälle/
että he oli< wäkewät ia wanhat ealamiehet / eij lwllet es
nämbi sijhen tarwillawan. Sentahden he mse sait kiu,
sala mitä he omalla wäelläns sait. Senpälle/ että he
loisella haawalla oppisit Jumalalarucoeleman/ia hä/
nelda hpwästisiugnausta ia apua anoman / lpshsn men-nesens»

VYYY iii 3.C01^
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3- z. ia erinomainensyy oli/elta

>e!3"- Chrisius hänen Jumalisen wäkens iawoimaneosoWia näytaisi/ ia sen lautta Vahwlstaisi hänen ylösnouje!,
/>ote»»<,m mistns ia saattaisi heitä hänen lundons. Silla jos heoli,
b/e ex sit sinä ysnä ialoia kyllä saanet/ omalla Vaellans/nijn
«,on««,e.Hojjs, selunnustähti/ tuin HERRA Christusläsci

Opemxec Msimmsestä isap'.
"-«"7 palcha.

l' l.^.peme/että meidän pitäeaicklmei-
v«mp"» lyömme ia leeom aleamanHerran nimm//«c«/w 'a haneldä rutMleman hywäFisillgnausta
/<,b°ni.«i meidän.edesötlamisejam. Senpäälle «tla meidän lpM/
,»psc<,»<i3'ftnparemln MlNisipisi.Mna.uin Salomon hänenesse. nanlascusanssano: Anna lljkVßan halrnn sinun

»>. / sinun edesottamises menestypi. Ia
5 5 Syrach sano: lvitä sinä sinun etees.orat/nisn useal-

la ia luora Vikrranpäätle/caickcsta sxoMestäs.
la toises paicao sano han t Rucojle lumstlara caiktt
st / niin H6n anoa menestyä/ia eij pidä huckan tu/

s lemgn. Wm mse sano : Opcimus
l moöuzin omnihuz letiuB, orciill Do-
r wino i Sepn: (aickenpgwsmeno ia muoro on

ezsioiza/älca ia lOpeca Nome-
i lys ia 8oplioc!e8 kirioittaVatnhdcst GlXtan hursti/
j fia isHchunssi / jonganimi CojcäHanm I/
i säns TelemQuHUi/cttfthiNen v,tl rueolikman/ luma,
Nata hänen edesottamisejans / wasialsi hän ia sanoi: He

hi>,



heitot ia ne nöyrät mahtawat rutoilla. Hän tahdoi leh,
da omalla waelläns/ Ilman Jumalan awula. Sentäh,
dcn mo's Jumalarangaisi hänen / eltä hän luli pois tai-
dollans ia tappoi iuondocappaieita/lambaila ia wuohia/
lwli neo!ewan hänen Vihamiehens/VlpssinSolawaen.

, Is eosea hän stjtte tuli entiselle iaidollens / nijn hän ha-
! pi»ln tähden surmaisi chens omalla mieeallans. Nijn
fein meiden tyst »a edcsotlamistl owal onnettomat/ jolla
ilman HEnan Jumalan awulaaljetan/tehdan ia
«l<ln/ ia saawat yhden surulisen lopun. Senlahden
luicmndän/ lckckisä meidän löifäm ia edeeottamisesam

!rucoilla Jumalala / että hän tahdoisi anda hänen ar/
mons ia hywäsiisiugnauxens sijhen/etta «e nijtä ttkisim»
me/Puhlllsimme ia P.

! mmens kijtoxexi ia cunniaxi / meidän/ia meidän lähimäi,
smhywä)tiiataMl.

Il< Etla meidän pila ahkerasi tpsta tekemän itze 2.
! cukin hänen wirgasans / ia ninquin Cicero sano: A)a>
noutaman ttzeNs siinä wirgasa cuin bckn
penuc. swMUMMdän wlsghasa. Mrhenwan>

Silla Jumalaon>en nijN »''iH,
säätänyt ia asettanut/ että inhimistnpitä työtä tekemän/
ia sijna hänen otzansa hufiä itzensä elättämän. Ninquin
Jumala itzefano. l. Mosexen kirjafa. Sinun otzas j?e».3.
hiestä pitä sinun spsmän sinun leipäs/siihenasti /
cuin sinä maaxi jHUestulet. Ia Sprach sanoHos 7,

sinuntule rascaxi elaroxes iapellon tps / älä sitä
ipchaxi ota/ Sillä Jumala on sen nisn luonut.
Cumga suloinen ia caunis se on / että itzecukin hänen

.. «ir- V?^



Aeiie». 5 wirgasans tyslä teke. Costa Lsdras seisoi sarnosiolisa,
ia opetti tansa/se oli hänelle suureni Nijnmse
«osta Cuningas Salomon istui hänen duomistolisane/
ia Huomitzioickeinnincn lahden waimon «välillä Ma.
rijlelit lapsesta/ se oli hänelle swrexi lunniaxi.Samalla,
muoto mss eosta Gioion lsi ricki Baalin Altariu/
HErran käffyn jätkin / olij se hänelle mss suuryi cun,
nia/ci ia Nijn wielä nylsnitzecullekinsw-!
rexlcunniaxi/ coscahän hänen wirghasane/johougahän
sn eutzultu / lystä teke» Sitä wasian on se inhimisille
swrexi häpiä)ll ia wahmgoxi että Hänlaiscanaon/M,
quin Syrach sano: opettaja matcanft,

, atta palion Pahutta. Ia fiHlilms sano; Että lal,
scus on alcu caicken pahwten, Senlähdm mana

> teranlmu§ sanopen:kacito opöriSi m Dl3>
Kc)lus lempcr te iNveniHc Seon/
Tee jotakin/ että perkele sinun alati työstä lös,
itäisi. Me luemeKeisar Antiochuxesta / että hän mo,
nm palVeliaus Pakan on tacaperin pitänyt jotta hau

„näki joutilaffa olewan. Nijn mss yxiKeisari?lobu« n><-
! meldä / ninquin MneaZ silviulB kinoitta / eij ole tahto,

l nut kärsiä sitä cuin jomilasoli/ pn sanpWt: Hnnonam
Aracuiram mi,lss commeäere non Zcbet: Aiso/j
tamies ei< pidä MlHazi syömän leipä, iksyptis!
eij ole yxikänjoutilas kärsitty. eij möe
woinet kärfiä ychtäkän.jWlilast.. , owal
caickiioutllat heidän maalUMlsialiövlgos ajanuct
mss wielä nytoikmlta mMn pidäisi eaicki jounlatia
laiscat maaldK ia hälyittttämän : Ia

».^.3

Z>r. 53
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mareauta/ wähemblhuoria / wahem-)
h, keriallä.

111. Oppeme / että caicki mhimisen edesolkamistt ..

ialpst owat turhat ia onneltomal/ia eij taida memsipa/ ow«eF «..

Mti Jumala anna sijhen hänen hyVästlsiugnausians. «atw /<»bl>.
David psalmista todista sanoden: s»wi.

VLXZ( A yläsrakena huonettanijn ne tuchan
tMtekewät/ jotca sitä rarenoawat.
Vlerta wanele(aupungita/nijn
walwowat. Se on teille turha/että te z«/.
flssnousetta jahillan maatapanecca/ ia syöttä
teidän leipän sumncansa / Sillähän anda xstä<
willens heidän maatesans. Ia meille täsä on Esi/
mercki näisä HErran Christuxen Dpetuslapsifa / jolca
elit caiken yssen nuotta wetantt / eij mitäkan saneet /
mqmn he itze tunnustamat. Sentätzden ettei he luma,
lalarucoellet nuotalle mnnesäns / multavsealistt heidän
emän wäkcns päälle.Ninquin monda wieia nyt tekemät/
hl nousemat warhain ylss iahiliain maata panemat / te«
kewät ahkerasta lpstä/ ajamat lapsens iaPerhenslyo>
ho'n eansans /ia eij «cuitengan eahta cocon saa / mutta
valaina puuttumlfes iaksyhydesä» Eij sentähden ettei he
ahkerasta lpotä leege / mutta sentähden että he oman
uslaluMs päälle tekemät / ia eij rucoile Imnalalda a-
pua ia hywästisiugnausta. Sentahdmeoseas mmet sih
nun lyshös / nijn eij sinun pidä menemän sinun oman v/
scaluxee päälle/ eikä luotaman smun »akes ia Hös pääl/
l< / mutta rueoile ensistä Jumalala / että hän annaisi hä«
nenhywaftisiugnauxens tulla sinun tyss ia lecos yliU< )

szillä TDERRAtt hpwästisiugnaus rickaxiteee. HHM^"
Zzzz



"" f P 3 SIHIS. "sIa sano -.HERRA IVmala sinä olet minunlu)
Mnul tähän winan / iaoletftnnijn säätänyt/ lila mi/'nun sijnä työtä täkemäu pila / ia sijlä minun hywästi!>,'gnauxen saaman/ sinua minä nöyrästiruloilen/Msinä lahdslsil anda armos / että minun lpsni menesiyist/
minä tahdon sinun kastys jätkinfysta tehdä/ anna sinuntzywästisiugnanxes sen yiitze/ mä se tulisi sinun
M /Minun la minun lahimäistni hywäxi. Cosca sinä!ftnteee /nm sinun tyss M menestymän/ia onnelistst!' käymän / ninquin monda Esinmcki sen todistamat. Ga^,

e. nm.'?? ,wid.Cuningas ylitze woilli sen swren Goliatin / Sillähän usealsi HErranPäälle sanoden hänelle: Sinä tu,
let minun txgsni miecan ia keihäncanft/Muttamins tulen sinun txghss TDiermn
men/ sota sinä olet pilcanut ia häwäisnpt. IalonatasSaulinCuningan poica uscalsiHEßßanpäälle/ ia lsi itze toijM monda Philistesiä Moliaxi/ia'.s«m. ,4 sanoi: zeis ole NEI-salle tpsläs iarastas / autta
monen calcka wähckn cautra.Multa sitä wastanscaeif Jumala ole heidän eansans/waan luoltawalhei,
dän wäens suruden ia paliouden päälle / mjn he lulewal
wahingon. Ninquin Aerxes Cuningaspersiasteki/
joca meni sotiman nijtä wastan suuren wa«neansa ia misiaisi taicki hänen wakens / Sentahdtn Mli
HCrraslluMbäncansans. Multa meidän pltämössen tietämän / että jollei meidän lysm eohla menesty
meidän mielen Mm / nifn eij meidän pidä senlahdenwirtamiatysläMtohta ylsnandaman/eikä Jumalalawastan napistman/ multa sijnapysymän ia meidän työ-
läm lekemäu/iä odottaman lumals hywästlsiugnaufia.

Loi-



AommLappale. ,^

Eura nyt se toinen Kappale HERran^"^ilmesiyxestä / ia sisälle wc«ä
lista täsä S.eitzemen watzwa lodisiosta/ joillahanamme»,,

esolta /että hän on plssnoonut cuolluisia. !ö^.
iz Hodistoren hän otla sijläpuhesta/jongahän pi,j i.

<i / Opetuslasten lyghs.
, M«o«^

Mutta cosca to huomen oli / seisoi z/Mm.susrannalle / eij cuitengan Opetujl,pset tie-

plltit ongo teille mltän he sanoit/
«3ämä on se ensimäinen todisios / HElwn ylss,

nousemiseen euolluisia. Cusa meille on Colme Cappa-
lllla.

i. On sijläajasia eosta se lapatlui/nimitäin huo>
mmlllain sijtte jällen min opelnslapfttpsllä nuotta we- c,>s««.
dit/iaeijmitäkän saneet/silloin ftisoilEsus
mereen rannallech s",»^».

2. On Opeluflasien silmän pimeydestä/ jotta eij tie, 2.
tänet että se oli lEsue/ sillä heidän silmäns oli peidetyt/
Mei he handä taltanel tttta. NiuaMMMlahden Hpe»
lUölasten silmät/ jotca menif JerusalemistaEmauxen/ ""-
«o's
la he lwlit hänen wielä haudas euoluna macawan. Ia
waicka hän ennen »sein oli hänens ilmolltanul/olit he cuiz
llngin llijnheitot/ ettei he taitanuel läpdelislstä uses eikä
Mtahanda.—5

siil «) 3- On

lella.
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3- On HErran Christuxen kysymys m Opetus,
lasien wastaus. Hän kysy heille josheillä oli sotakin

ti» sporäwärä. Eij sentahden ellei hän sitä itze kyllä lienyl/
<l7 j .Manheidänsanomatnno/ mutta sentahden/ että hei,

- vän itzt Piti tunnustaman / ellei he ollet mitäkän saneet/
ia sila paremin tundisit hänen wakens ia woimans.

zz 11. Tostlstoxen olla Ewangel.sia HERRANF«mt«'»e Christuxen Jumalisesta woimasta ia wäistä/ jongahän
<il>/»<» j>o- täsä näyttä.

hän ftnol heille.' Lastecamercona
sickealla puolella wenhettä/ nijn te löydätte.
Wjn he laskit/ ia tuli nijn palio caloi / ettei he
woinetsitäwets.

Nälsä sanoisa meille taas on lolme Cappa,
letla.

i. i
laske oikialle puolella wlnhellä. Eij scnlähden ella se
puoli oli parembi cuin wasenen puoli. Multa että hä,
ncn hywH tahtone ia suosions, nijn oli/Sillä joshän M
si heidän kästenyt laste heidän wmons »asemalle plw,
lella/nijn he olisit msskyllä laloia saneet.

2.2. Opetuslasten lwliaisuus/jolca cohla hänen tä,
ob/sgl«'«m jätkin laffil heidän werlons vlgos / he olisit laita,

wetä esteitä ia sano: Mitä me tyhian meidän wmsm
""' Me^lw»a-«iHmuän^

tänel / ia eij ylMan päätä s«Mlt_ me
nyt saame / eosta päiwä on. Mutta eij he wastanet/
wan olit luuliaiset / ia heitit htidän wercone wlgos.

3. On sijtä luin HErra täsä teki.
, > ~,,,, »»>»»»»,

JK



! c<l. Hasa HErra Chrisius nyt todlsia että hän oli cusli
, luisia ylssnosnut/ia osoita hänen Jumalisen wäkms ja

! woimans tämän calan Paliouden eaulla/jonga hän
jaheille annoi. Sentähdeneij yrikän iuondoeappale sitä
olisi taitanut tehdä ia maltan saatta/Ia sen tansa todisti/
Ula han ou ft sama HErra / ioea nijn monda tunnus/
mntliä oli ennen heidän nähdcns tehnyt
111.11.

nllstoxesi jota Iczus raeasii. Mtz^i
Wn sanoi se Opemsiapsi jota Ms

rasti petarMe/HErra se ombi Kosta S<- M«»e.
mon petän sen cwli/että se oli HErra/wyöt-
ti hän häncn ymbärillens (sillä hän oli alasti)
jaheitti itzens mereen: Mutta ne mwt Ope-
tujlapset tulit wenhellä: Sillä eiwät he olluet
laucan maasta waan lähes caxisata kynärät/
laweditwercoicaloimns.

Häsä meille colmmaisetasial edespannan.
i. Käsiä Opttusiapsesia jota lesus racasti. Tä/ l.

UlaHpelustapsi/jostap.lohannes täsäkmoilla/onhän
itze/sentähden/ nmiittä. Sen,
päälle ettei hän näkpist seisowan hänen oma
jälken/mutta sano/että st Opttuflapfi jotgChrifius ra/
lasti, )a waicka HErraChrisius on caickia hänen Ope,
lustapsians racastanltt/nijn hän luittngin on lohanne,
staEwangelistala erinomaisesta ratafianut.
Eriöitäfijtä sanodm: Vllexit eum propter msntlÄ

iplius puritaiem. Chriftuv racäjti hckndä hä/
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nen mielens puhtauden / ia hänen ymmärpxeös
tFhden.Tämä Johannes on tundenut HErran Chri,
Men jallens/ermomaislst tästä tunnustähdest/Nlmll,
lain/CalanPalioudest.Slllä hämn tuli mielehmsft mn<nustähti/min hän täsä samasa Nttresä ennen oli tehnyt/eosca hän kästi heittä heidän wercons apaialle/ sille cuin

)/..<- hän oli istunut wenhes
calsia/ellä he täytit eaxi wentzettä/ia sentähdenlunstHErran Christuxen jällens/lästä tunnustähdest euin Kiin
t^ätckij

2i 2. Hn p.Pelarista/joea heitti hänens mmhen.ve ketrs lpfta hän cwli että st oli Herra/Mä hän oli alasti / nin,
i» l»<»se/e amncalamlesien tapa on/cosca he nuoltawettwät/ ia sen.Vienee, ymbärillens/heitti hänens me/

retzen Mresta rackaudesta/kiruhtaden itzens HErran
Christlyen hänen Mestarinstyghs.los hän ou käpnyl
jaltiiisin pohia mysdm/sentähdenetlä sijnä taisi olla ma,
lalaranda/laieaioshän HErran Chrisiuxen woiman
cauta on käpnyl weden päälle/sijtä eij le)ltisämilM

;. 3.
veck/ch«. la lylil/ia wedit heidän wereons ealoinens maalle/ luin
itt?«e ln- he olit saanet/sillä he oiit lässä maata laxisata kynäräl»/
wttiö«j. njnquin EwangellsiaKiriVltta»

IV. ZodistoxenP. Ishannes olla leiwäsiä ia la/
jotta olit hljllen päälle pannui,

' MW he olit nyt maalse astunet/näit he
SM«« M. hijlttpanduna/jKcallannljnsnpäälle lalel-

Tämä leipä ia eala/eij sijhen tullet Hpetusiastm



llsMinen inhnnisten neuwon ja työn caulta: Mutta
Mran ChrlstuxtN ldescatz«mislfi«/jota ne hänen lu,
Wlisella woimallans oli mallan saattanut ia hijlten pa>

!Me pannutrawitaxens Opetustapaa / jotta olit wäsof>>
! sa pölisesia calan ppdösi<z.la laman tunnusiahden eansa/
Euangelisia tahdo osolta meidän HErran ChrisiuM
!plöiÄousemisen lUolluista/ja todista että waicka hän on
luoliul/on han euilengin cuolluisia ylssnosnut

> tt nain suuren tunnusiahden on lchnvt/hänln Jumalisen
' wäens ja woimans cautta/jotaeij eaicki inhimisetjäälleojisitäitanel tehdä.

V. TodlsteMhanottasijtälUNNAsiahdesiä. V.
Sanoi lejus heille: luotatte länne nij- .

<lä taloista mm te nyt saitte Gimon
ylöftstul ia weti wercot maalle/täynäns suu->/««"'
tla taloja/sata wisikymmendä ja
lvaickahenijnmondaolit/elj cuttengan wer-
cot rickanet.

Zäsä EVcingelifia colme Cappalella edespane.
i, Hn HErran Christuxen kästpsiä/ joeakasti tuo, i

taloista jottahe olilsaneel ja Valmista nijstä ruo-
la/nijn cauwan quin he ssil stjtä ealasta ia leiwasiä / eum
hijllen päälle oli. Jolta hänen edcseatzomistsians ia
lvoimasians olit sijhen tulleet/senpäälle/että heidän piti
M ymmärtämän/että se caalä palious cuin he sait/ tuli
Mss hänen edestatzomiststans ia wsimasians.

2. On Simon Petarista / joea oli HEtran kä/ 2,
stylle clluliainen/nousiylsolshta/jawtti nuotan maab
le/laynänsAluria ealoia sata wistkymmenda ja colme. keln.

.
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Sillä tij hän nyt peltä ertä wapljc / nmqmn hän !
teki: Multa käypi rotztiaMes ia wetä calat ylös
iloneansa.

3. On wereoisia ellei ne rickaudunel/ waicka nijn
mondacalaoli/joeamssoii suuri tunnustähli/ ia osouoHErran Christuxen woiman/joca ne wahwisti ettei ne,
fan rewennet/ nijn monesta suuresta «alasta / ja lodifia

IV. HErran Christuxen ylssnosnexi euollmsta.
Le/iimoni. Vl. Zodistoxen / hän ottiHErran ChristuM a,
«m H<ii- trisitzemiststa ialeiwHn jaeamiftsta.

Zesus sanoi hetlle/mltatrualle. Mutta eij
M««. kengän Opetuslapsista uscailanut HHneäeky,

M/cucas olettSillä he tlesit sen olewanyer-
ran- Nljnlesus tuli ta ottl letwHn /ta azinol
heille/la samalamuoto mss kalan.

Häjä jällens meillä on tolminalfet asiat,
i. Hn HErran Christien cutzumsftsta OpMs,

cliMi lapsia ruallen.EttäHErraChristus eutzui heitä rualle
e<ltts aci la ltze lansa atwine.Sen eansa hän osotta ia todista HH,
c«»sm. nen ylssnousemlsens cuolluista,
2.2. Että Hpelufiapset tiesit sen olewan HErran/

p«schu« ia stntähdcn eij usealtanel kpsyä hänelle/euca han oli.
Sillä he näit ne ihmeliset ia plclnluonoliset tysl ia ttghot/

eI ci>«- hän teki heidän nahdsNO / jottaeaicki hänen plöjfto^
"""' stmlfestano todistawat.

, 3. Etkä hän otti tziwan ia lalan ia annoi hcillcn/
s< on/hän jachoi tzeihän wälilläns sen paistetun hlwän ia

»><,»e H- ealan/annoi itze eulleckintzanen osanp.
j VII. I«



V 1 i. wljmelftn hän njjfiä en, VlI,
tiMHErranChrisiuxtnMlfiyxistä mKme.

Tämä ombi se colmas kerta/että
ilmestyi hätien Opemstapsillens/ sitte
hän ylösnosnut oli cuolluista. "MM.

Ewangelisia täsä tietä anda/elteiHErraChrisiuo
VaiwointäsäTyberian meren lyksna ole itzens ilmoit/
tanul/muttamssmuallajoennen/nijn että lama ilme/
siys oli jose eolmas/euin hän itzens osolli. Ia eutzu E-
llangclisia lamän eolmanl)si/ eij sentähden/ellei hän usia,
min handans ole ilmoittanut. Sillä hän ilmoitti itzcns
Vaimoille/ia nijlle lahdelle jotta menit Jerusalemisi E-
muren/ia P. Petarille y)cinäns. Mutta hän puhu tä/
sä nijstä ilmesiyxisia euin on tapattunut Johannein/
muiden Opetuflasien nähden/nijstä ilmestymistä tämä on
wlmas. Ensimäinen oli se joea tapalui Päsiais päi/
wänä ehlona/cosca hän tuli Opetuslasten lyghö sulien
luin owein läpitze- Toisen kerean cahdcM päiwän
pttästä/senjälkin/eusa hän annoi hänens pidelläThoma»
Me.la tämä lolmas joeatapami Tybman meren ty,
ksnä.lotca eaicti todistawal/lttä mechän HErm lesus
«nplssnosnul cuolluista.

GpttuxettäM toisesta Lap'

l.^^Peme/näistä HErran Khristuxen i.
mtldän pitä oleMn <w, Pi/clm«,

tiaiset Jumalalle eaickiwaldlaile/tekämän hä,
M kästyens jalken oikiasa ufcosa.Sillä nijn nämä Ope.
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essck«»? e/e tusiapftt owal Chrisiuekasti heidän

heittä «verconsoikiallapuUua wenhettä/nijn he lohta
olit hänelle euuliaisel/tegit Nlnquin hänkästi/eij he kysy-
net neuwo omalla jmiellens/eikä catzonet sen jälken / ellei
he sinä psnä mitäkän sanet/mutta heilit wercons ulgoe
hänen kästyns jalken. Nisn pitä mös meidän oleman
hänelle ewliaiset/meidäu sydämen pfikerdaisudtsa/ci) mei-
dän pidä kysymän neuwo/meidän omalle läriellen / jos
ft on mahdolmcn laicka eij. Multa caicki mitä hän wei)
dankäske iasano/pitä meidän tekemän. Sillä hän >'tze
parhain lietä/mitä hän käffe fa meidän tule tehdä/ia ha,
nen kästpsäns eij ole phläkän wilpia.lapitä meidän ftu«
ramanninen pyhäin Esimerckiä/erinomaisesta Abra,
hamim patriarchan/soca Jumalalle lwliamen oli.
Sillä cosca Jumalakasti hänen/wffrala hänen poicans
Isachin/ eij hän kysellyt omalle läriellens/josseoli
mahdolinen laicka eij. Eij mss sitä ajalellnl/tumga lu,
malan lupaus piti läytettamän/iom oli lwannt/elta ha/
nen siemenesäns piti caicki eansa tuleman hpwästisiugna/
tuxi. Multa otti hänen Poicans /ia olisi hänen wffra»
nut/jollei Jumala olis händä estänyt. °3aman P.Pa,
triarchanesimerkiäpitä meidän seuraman ta osotlaman
meidän euullaisuden ianöyrydem Jumalala wasian / ja
hänskästyns/surembanaja corkiambana pitämän/ cuin
meidän oman wijsauden/joea on hulluus «a eij taida kasit-
tä mjtä luin Jumalan hengen owak Ia se on Jumalaa
le ololinen ta kelwolinen/eosca me olema hänelle cuuliai-

hänen hattuns caicki asiat / ia mss anna,
me hänen sencunnian että hän panmin tietä caicki asiat
cuin me.

" " llHpe/



"lii Hpeme/etlätaickibywät iahial tulewat Im 2.
malan kädesiä/ja hänen hynWisiugnauxens cauM/ mi/ oA<»u«
ia mc tasa elämäsä larwitzeme/rauha jaterweys/nvmin
werho ia rawindo/ja laicki muul sekä rwmilijel että Hen>
glliftl lahial. Ia losca me työtä leghem meidän wir/
gasamme/johongam< olema mtzutUt/nijn Jumala latz-
lo hywästisiugnata meidän työm ia tecom. Ninquin
meille läsäombiesimerckinaisä Opetusiapslsa / että
cahe HErran käilpn jätkin heitit heidän wmons ul/
gosMyhesail nijn paliocaloia/ettei he woinet sitä we- ,

tä.la monda mwta estmerckiä on pyhäsä ramalusa/cef,
la Israelin sansa «vaelsit kotwesa /)Erran labdon ia kä/
stpn jalken/nijn eij heillen mitäkän puuttunut. Sillä
Jumala heitä silloin ruockei ihmelisestä / ia annoi heille
mitä he larwitzit. Cosca ft JumalaloinAchab/witzaisi
iawOnM HEeran Prophttal. N'jn Jumala heitä «3.

ihmelisesirawitzi ia plhallä piti sen Jumalisen miehen
Addian eaulla. Nijn mss Jumalasamallamuolo ih<« 17.
melisesia ruockei/ iklian Prophetan corpin cautta / joea
lannoi ia liha. Samalmuolo mss yhden
köyhän lesten cautta ruockei Jumalahänen. Wjmein ~ 7f.
häMEngelins cautta/jota eannoi hänelle leipä ia wel,

la/ia tuli nijn rawitu)ci/ettähän stn ruan woimasa kä/
wi Miäkymmenda päitvä ia Neliäkywmendä ysla.
Nijn hän wielä nytruocki ia rawitze aina nijta/ jolca hä,
nenpäällens uftaltawal/iaeij ketäkän ylsnanna, Nm/
quinDawid todista sanoden: Minä olen nuoma olj iAi. ,7.

lut/jatyllutwKNhaxi /ja en ole Mnans nähnpr
jongun wanhurstan ylsnannetun/ taicka hänen
siemenen» leipä keMrvän. Ia sentähden eij pidä

ij px">
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maikan yisnpalHifesta nuriftMn hänen elatuxens edestä/MuttaHiltämän HErranpäälle hänen murhens.NiN!»

Dawid.sano: Vän tahco meidän edestsm
murhettia. Ia waicka Jumala toisinans wiwyttä/
ia eij lohta annameidän mielem Min/ nijn eij pidä mei,
dänsentahden epäilemä». Sillä Jumala anda inhimism
toisinane kärsiä jotakin waiwa/ ftnpäalle/ että hän silasuuremanawuncansa tulisi / ia inhimisel oppisit lietä/
man/että HErra laila aulta tuftasa ia hädäsä/ ia he lK
neldä awun saawat. Ninquin hän teki läsä hänen O,
pemsiastens eansa/annoi heidän työtä tehdä eaiken yssen

lan anuw/iachäumMren mäketl2_jH-woiMansa sijlä la,
lanpalioudesia/tuin hän heille sijtle annoi.

3. ll l. Opime/M ettei Jumala ainoasi nijlle lu/
, i>s«m«a» armostans wilia/ ia heidän lyöne
/"<««?/« WVäsiisiugna. Mutta mos watzwista heidän nuotlans/
! " kttei se repe / eikä mss se wilia cuin hän heille anda/ pois/
! g«oy«e «o. / mutta tallella ia cooja pysy. Multa ninen luma,

lattsmain nuotta repe/ ia caictipwlowat meren jällenof
nijn ellei heille miläkän hywä sijlä ole. Sillä luma^
jaotta caiken Hywästisiugauxens pois/ sacaickicalat
eatowat heildä pois / cuin he wärydelle loloon panewat/
nijn että eikä heille / eikä heidän lapsillens sijlä mitäkan
hywä ole. Ninquin JumalaProphetan cautta uheapi

'> sanoden: TekzUwäccepalio /ia eij micäkän sisälle
two /ce spstce ia etj tule rawituxi / te luotte ia etj
sammuta janoan / Te waatecatteitän ja eij tu^
le lämdpmäxi/ ia teraha ansaitzet / iapanette sen
pohjattoman cuckaroon, Ia Malachian Prophe/
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lan cautta sano Jumala: Ettänijnen lunmlatto,
nialNnuocrapicä sepenM ncki /

toman heidän käsistLns. Ninquin moni pMtoeon
tickautta wärpdzllä/ vnholta kircon ia Jumalansanan /

juo)leymbärins sinne iatänne / lwle sen cautta tekewane
hanens ia hänen lapscns rickaxi. Ia euin hän enimän
cm cocoon Pannut/nijn hänen nuoltanerepe ia caicki
lopois käsistä/ nijnettei hänelle sijtä miläkän hpwä ol-
le/ Ma eij ole heillä Jumalan hpwästistugnalista.

IV. täsäEwangeliumisameilleyxiwahwa 4'..
luja lodistos meidän vscon tunnusioxen päälle / eusa mc
sanome: lVinä wscon lesuxen Chtistuxen päälle/
joca colmandena päiwänä ylösnousi cuolluista.
Silla HErra Christue hänens täsä ilmoitta hänen Oo
plluhlapfillens /puhu heidän cansans/ osolta hänen In- te/Km»m«
mallsen woimans monen tunnustähden eaulla/ joleaP. ««Ms.
Johannes täsä Euangeliumis ylsslueltele/sekä sen suu,""-
«n calan saalin / jonga opelusiapset ihmelisest saijl / hä-
nen Jumalisen wäkms ia woimans lautta/ia muita tun»
nufiachti / euin hän on tehnyt / wlgosloimilta ia ylos«
luetta / jolca laicki todistamat hänen ylssnousemisens
cuolluista. Ia P. Petän Apostoli mss nainm tunnu,

fichlein cansa sen todista / sanoden: Kttä Jumala on
hänen plosherättänyt kolmandena päirvänä/ ia
annoihänen ilmestpä / eij caikelle cansalle / mutta
meille joten Jumala ennen todistaiaxi vlgos,
»aiinut/mejocca ssime ia jsimehänencansans/
siluä cmn hän oli cuolluista plssnosnut. Ia tule
meidän nämen todistosten cansa wahwista meidän vscon/
iatletä,ttlä meidän HErra Christus lefus on totisesta

ylss^
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ylosnosnul euolluisia eolmandena Paiwanä. SillaW
nä meidän auluden/ Vinguin. P. pawali sa,

1.0^.«/. . Hgg uffoma meidän lxvämesäm/ettälu,
mala on hänen pälsherättänyt cuolluists / nijn
me olema antuat. Ia tämä on nyt se wijmeimn pyhä
päsiäis jAhlafta/ jollame npl lopetamme laman esrkian/suuren ia iloOn Juhlan. Jumala Caickiwaldias meille
andaeon hänen armons/ että tämä juhlaolist meillä'nijn

pidätty/että se tulitlihänen pyhän nimenskijlo^i
ja eunniaxi/ meidän ufton wahwisio)l^!/

tlämän paranoxexi / ia wijmein
ijancaickisexiilo^liasie^

MUN.

Euaw!,



tap'Mannes2O.Lugus.

WMU Btt saman Sabbatin
echtona/ cosca owetolttsulie-
tut/ cusa opetuslapset olitko-
Zotut Judasten pelgon täh-
den/ tuli ia seisoi hei-

dänkästelläns /ia sanoi heille: Aauha olcon
teille. Ia cuin hän sen sanonut oli/ nijn hän
osotti heillekätens ia kplkens.Mjn opetufla-
pstt ihastuit/että he Herran näit. Nijn le-
sus taas sanoi olcon teille:Mn-

lsä minun lähetti/nijn minä mös Dä-
lhetänteidän. Iacuin hän nämä sanonut o-
li / puhalsi hän heidän päällens / la«lanoj

heille:



,
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lheille: Ottaeatte se pyhä Dengi.'Joillen'
te spnnit andexi annat / nijllene andextan-
netan. Ia ioillen te ne pidätte / nijllen ne

pidetpt. Mutta Thomas pxi nijstä
/ joca cutzutan

caxoinen eij ollut heidän canftns / coscaFe.sus tuli. ?W sanoit ne muut Opetmlap,!
set hänelle, MenäimehEeran. Wut-!
tahän sanoi heille: Ellei minä näe hänenkä-!!sisäns Kaulain reikj/ ia pistä minun sormeni

Kaulain staan / M laske minun kättäni hänen
kplkeens/enminäufts. ,>

Iacahdexan päiwän pärästä / taas olit
hänen Opetuslapsensa siellä / ia Thomas
heidän cansans. Tuli lesus / cuin owet st»-
lietut olit/ia seisoi heidän käskelläns ia sanoi:
Aauha olcon teille. Gtjeee hän sanoi Aho-
malle: Pistä sinun sormes tänne/ia nn<
nunkäsiäni / Ia oijenna tänne sinun kates/
ia pistä minun kplkeni/ ia älä oleepä«scoi<

Thomas wastaisi ja

sanoi hänelle: Minun OEArania mmun
Jumalan lEsus sanoi hänelle/ Ettäs näit/
minun Thoma / nijn sinä uscoit: Uutuat

) owal



ne/ jotca eij nähnet/ iaussott. Tleki
mss DSsus tosin monda muuta merckj / hä-
nen Opetuslasten nähoen/jotca eij ole kirjoi"

täsä kiriasa. Mutta nämät owatkm-
! oitetut / senpäle / että te uscoisttta / että le-sus ombi Cdrjstus se Jumalanpotta. Ia et-

te elämän saatta uscon cautta / hänen
«jmeens. rxo^,w

MM AMä sunnuntai on wanhast cutzut<,b^^.
,se on / meidän maan

kielell / nijn paljo / Ninquin wastaw,
destaspndpnet.Onmöstämä Sunnuntai""'

cutzutlu In , sentähden / että ne jot,
laManoisia käättin oikean uscon>ne väfiäis Juhla pai,
wän päälle cafieltin/ia Walkeilla waatteillapuettltinj«t, >,

?

ea heidän sen päiwän päälle pm candaman / yhdexi lodi,
. Aia metM/ että he aasien lautta olu wasiudesia.

syndinet/ ia edespäin yhtä uutta elämätä piläiMa nijn, 5
Pin ästöin spnoynesi iapsesi/laitti pchudtt pois pa<?

Ia nijn palio euin tämän päiwäfen/ Euangeliuo
Min tule/edespane Euangelisia P. Johannes sinä eari
Historiata / on tapallunut päsiäis päiwän päällä,
Costa HErra Christus mli hänen Opelufiafiens tygö "

sulielluin oweinläpitzeThomaren poisolles/cusaChri,
fius hän annoi heille käl?pn ia woiman synnit andexi an,
da /joea mos tämän päiwän päällesaarnata» Jumalan

L Seura-1



1 746 l. SVNNVNTÄ^Veuraeunnassaia opettlan ia meille muistuman HEr-
ran Chrisiuxenylssnousemisen hedelmä/nimilläin/syn,
deinandexiandamus/ jonga hän meille hänen cunniali,
senylssnousemisens cautta on ansanul ia mailman saat-
tanut, soinen Historia on tapattunut eahderan pai,
wän parasta/ costa HErraChrifiuo taas tuli heidän ly,
gsns/cusamös Hhemas olimuinen Hpetustasien ean,
sa sisällä. loea lapattui ermomaislstapphän «lhoman
tähden.la kasti pistä katens hänen kylkens/ ia wahwifia
hanc useons sen cansa/ninquin sijtä jolawuost saarnalan
P.HHoman Apostolin pckiwänä.Sentähden mös se Hi-
storia nyt jämänpois/ ia tahdomma olla eteen / sen en,
simaisen Historian/ joea tämän Sunnuntain päiwän
päälle saarnatan. Ia sen Jumalanwoiman lautta talla
hetkellä ulgosloimilta.

Kämä Euangeliumi mss yhten sopi /sen wijden,
- nm / llscon Cappalen cansa/ HErran Chrisiuxen ylse,

noustmlslfia luoluista Colmandena päiwanä,
' öwembw. Ia ombi meille läsä eaxi Cappalelta.

i. On HErran Christuxen ilnlestp)ttsiä Opel»,
7 flasienedesci,

11. On fijiä puhesia cuin hän on pitänyt silloin
Opetufiastens eansa/ ia sijtä woimasta./ jongahanon

ex» heille andanut»

Ensimämm Lappale.
« tähän enstmäisen Kap-
-««,/?«««. VH » palen HERran Christuren ilmesipxen lule/edes

paneP. Johannes seeu wijdellä asian haaralla
ci«««. z On sijtä ajasta eosta tämä iimestps on lapat-
/<,»«<, IUNUt. , .

te»^o,is.» Sen



Sen saman Sabbmtn echtona/eosta o-
lVetolttsulietut.

Ettangelisia anda näillä sanoilla tietä / että se on
lapatlunut päsiäis pätwänä/jonga päiwän päällä Her-
ra CHrisius ylösnousi cuoluisia/<a olihänensilmoib
tanut Marialle Magdalenalle/ ia nW muille waimoil,

le jolcapalaisit heidän tygsns/ iapuhunut heidän eaw
lans. Sen saman päiwän päälle/ oli hän mss hänensil«
moillanut nijlle lahdelle Opetuolapstlle / jotcamenit le,
rusalemist Emauren. Tämän Sabbatinpäiwan/jow
galuullal cutzuitsuuryiSabbatixi/coseo ioechlo oli/

on lcimä ilmestys tapattunut. Ia tästä suuresta Sab,
batisis ne eaicki muul päiwäl wijckosi sait heidän nime,

ins/ettähe mss cutzman Sabbali. Wnquin paästais
pziwänästjläfanotlin»

11. Astan Haara on stjtä paicasta/iusafe on tapat- lz.
MUI/nimittäin; ci^»»,.

Kusa Opetuslapsetolit coowt
pelgon tähden. f'

Zämä ilmestys on tapatlunnt lerofolymitt Cau/
pungio / eusa opetuslapset olit cogolud. Sillä cosca
luuttan «ansa olit ristin naulinet ia tappanet HErran
Clirifiuzcen. Nijn Opetuslapset eocoistt itzens yhlen huo,
nchn ludasten pelgon lähden. Silla he pettäisit/ että
Jumal piti heilä( jolca HErran Chrisiuren eansa olit
ollutt) kijni ottaman jurmamaniatappaman/nijnguin
heolit surmanel heidän Mestarins. Ia fMähdcn kal-
kit itzens yhten huonesen/panit lelge ia lwcun owen ttcen/
MiyMn pitänyt heidän tygönsS pääsemän. Ia tähän
fulielun litvÄnen sisälle/hän luli.

""— 2 ij lii. Wan! .
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HI. Ilsnn haara on nijstä Personalsia/joillThän

Eu«ngel!sta lodista/sanoden:"

Susa Opetuslapset olit cogosa.
Nljlle köyhille heickouscoisille OpetUblapsille on

HErra Chrisius hanms ilmoittanut / jolcakäkeift pila
"i- henkii canfans cuolcman asti / ia euitengin hänen pelit <a,

)lönannoit. Ia cosca heidän murhens eaicken suurin oli/
ia he caicki pciiasisxes ia wapisioxcs olit / silloin hän tuli

osotli mä HM
eli luoluista ylssnosnut/ ia lohdutti heitä/ heidän mur>
hesansiapelgosans-

"- IV. Hn sijtä muodosia/cuinga ia millä muoto hsn
! »" ilmoitti. Ia ylöeluke täsa Colmmaiset

ilmesipxen muodot.
««/ch/e. Tuli Ms ia seisoi heidän tästelläns.

i» i. HErran Christuxen ihmelisen ia ylönluonoli»
tlilemifenfa eansa. Sillä että hän on tullut äkifiä ich

/« lietamata / nijn ettei opelusiapset händä nähnet eikä huo<
/ ennen cuin hän seisoi heidän kästelläns. Ia

waicka owet olit sulietut/ nijn cuilengin eijne lailanet
handä estä /eikämös sitä larwinnut/että jocupiti owet
hänen etemsawaman» Mutla ninquin caicki wanhat
kireon sppetlajal sanowat / että hän on tullut sulielluin
owein lapitze. Josta näin kirioilla. Hän
tuli läpitze sullettuin owein/joca hänen synoyi,
säns/hänen äicinscohcu etj tufmellut/Hckn sen te^
kilolla eij ollut mitäkckn mahootoinda. Cosca si^
nä tämän ihmen cwlet / usco wahwasti älkäu in«
himinenkyselkö muoto / cuinga se tapatui.

. 2. Hänen



Hänen puhmsaeansa. 2.

Ia ftnoi helNe: Rauha olcon teille.
longa cansa eij ainoasi hän osottanul/että hän eli

ylösnosnut euoluista. Mutta mss anda tielä/etta hän/
! hänen ylssnoufemisens lautta/ on heille ansainul yhden
wahwan/seisowaisen ia ijaneaickistn rauhan/Jumalan

.ia htidan walillens. Ia sen saman rauhan heille julgi/
slsta/toiwottaia anda/sanoden: Rauha olcsn teitte.
Cuin hän tahdoisi sano j Olcatte hpwäsä turwasa/ Mt
peliätko/minä olen teitäsowittanul/minun laiwaliftn i/
M tansa/ja saattanut teille rauhan/ spndein andexi saa-
misen ia ijanlaickistn wanhurseauden.

3. Hänenruuminsosollamisen eansa. 3.
Mn hän osottiheille/tätensia kylkens. <^«>

Kämä on se colmas muoto/jonga cansa hän wah/
wifia hänen ylssnsusemisens/ia yhdill lodistoxep sen,
paalle/osottaopet«siapsillenb hänen kälens / iotca nuo/
leilla olit läwifietyl/ia hänen kplkens/joea keihäille oli pi-
stelty ia awailtu/ettei heidän enämbi stjtä pitänyt epäile/
Man/multa useoman/eltä se oli hänen totinen ruminsa/
ja se sama ruumis/joca ristinpäälle oli pijnattu ia cuole,
lellu/ia wijmein hautan pandu/janpt kuolemasta jällens
plösnofnue.

IV. Onopelufiasien ilosta/joea seuraisi tätä Her- 4,ra Chrifiuren ilmestystä. <?<,«ck<M
Wjn Opetuslapset ihafiult/ että he HEr-

"nnäAit.
Tämä on se hedelmä ia hysdytys/joea seuraisi tätä

ilmestystä/nimittäin/ ilo ia riemu/ioca täytti opetusta-

L iij monella



monella muolo tzänmfä llmoilli hänen Opetuslapsillensa
Nijn he ihastuit ia iioitzit sijtä/ettähe'näit hänen jällens
slawän. Ia jltäslmrembi cuin heidän swrunsa ia mwr,
hensa ennm olt/sitä suurembi on nyt heidän ilono. Ia
Kse nypt tasa taptelyxi/cuin HErm Chrisius oli heille

ieb.ls. wäh» ennein sanonut: Tejltton nyt murhe/multa mi/
nä tahdon leitä jällensnähdä/ia teidän spdämmen M
iloitzeman/ja, eij pxikän teidän itonpidä pois ottaman.

Opemret EnsimmsM isap-
palesta.

l- l. HErra Khrifius cohta sen sa-Ve<« »«» päiwän päalle/cuin hän olituolmsta ylss<
3Mmi hänen opetufiapslllens. Sijtä me
Os«re. opim«a/Etlei Jumalatahdo hänen lapsians lauwan ia

ylitze heidän aieans/anda olla murhkja ristin alla/Mutlg
aulta ia lohdutta heitä sKkeaLe ajalla. Iawaicka se aica
näky ol<wHN inhimisten mieiesi pitkä ia ikäwä edollamijn
Mitengin Jumala tule ia autta oikealla ajalla / jaeijfalii
heitä cauwan ia ylitze heidän lvoimans Malisiin alla/i
hän tunde itze cungin luonen heickouden /ia tietä että me!
ohmmaiuonost sanM heicol/ia em taida sisiin alla pv/,
sywäifet olla/Smtatzden hänkljrulla awun cansa/ Ia
eofta Intziminen jowäsymälläns on / tule hän ia aulta
händäiStntätzdenDawid lutzu hänen yhdcxi auttaja/

ajalla. Ninquin läsäEwangtliumifa on yli,
Mrkilinen esimercki fenpäMe/ellä eofca Opelusiapstt
suuressa mwrtzesa ia pelgossa jo sulictiuin owein laxana/
ia luulit eltä luultat piti heitä kijnioltaman / smmaman



tuli Herra Christns heidän ipgo'<zs
suljelluin owein läpitze ia lohdutti heitä/julgisti heille raw
han/wahwisii heitä/etlei Heidän pitänyt ketäkän pettä-
män eikä luuttait eikä muita. laninquinhän onh<>>
l<l lohduttanut heidän murhesans / nijn hän wielä npj
mcitä lohdutta ia autla ristin iatuscanaiean/jaeijpam
lenmgän päälle surembaeuorma/«uin hän woipl canda>
Ia ninquin hän tuli Hpemflastens tygs echlona/ cosca
paiwä jooli lastenut/ia heidän murheno suurin oli. Nijn
hän wielä nyt meidän lygsm tule. Erinomaisesta fil,
loin cosea risti caicken suurin on/emcki inhimisten apw ul/
eoon on/stlloin meitä lohdutta ia autta. Sentähdceij pl>
dä meidän ylsnandaman meitäm ristin ia wastoinkäymn
sen alla/mutta turwaman Jumalan lygs händä rueoile-
mn ia häneldä apw anoman/joea se ainoa oikea auttaja
on luseas ia hädässä.

11. Opeme/inhimisen luonon heicksudesi/ellä hän
ristin ja lusean aicana usein lange/ia pelgon lähden muue «-««

telan jakäälän toisen mielen. SW ilman tustata/
myo'läkäymyson/ilchiminenon<zlewans rohkia ia
kewä/ ettei hän ketäkän>elkä ia sn ninquin Jalopeura
Mätzassä. Mutta jos jocuristi ia wastoinkäymys päälle
lule/nijn hän eohla saapi lsisen mielen ia peliasiv/ia se ew
dinenrohkeus pois calopi. Ninquin )elemi23 Pro/ s"m-'
phetasijtä kiriotta/fanoden z Inhimlfen spvän on pxi
tuima ja pahaelkinen cappale/ja cuca taita M
tutkistella.Estmerckisenpäälle/on ncksä HErran ope,
lufiapstsa/lotca olit kyllä rohkial eosea eij wiläkan peleo
ollut/ia lupaisit pitä heidän HErrans ia Mestarins ean-
fa / ia wannoil ellei he tahtonet ylsnanda/waicka heidän



lusea päälle Mli/ja h: näit että heidän Mestanne kijni o,
lttlln/nijn he cohta sait toisen mielen/iaruveistl pakenema/
ynyhlen soueas/ lpiuen toisen/ia jätitHallan Christu,
xen yMäns wiholistenkäsin. Tämän caldaisel eaickj o,
wst luonosta / että he myötäkäymises owat rohkiat ia
wakewäl/mutta vastoin käymises heitkomiellset ia peM

, c^.,.. wäiset. Gentähden sano p? pawsli Apostoli. Jo,
luule seisowansa/cat)ocan ettei hän wnge. Ia

mekerta päiwäsä. Sentähde eij pidä pelkän luottamä
hänen oman waätenspäälle/erinomaisesi hengeliste asioi,
fa ia Jumalan palweluxifa, Mutta rueoileman luma/
lata/ettätzän meitä wahwistaisi oikian usfoon / ia sljnä
yltzälläpidKis/etlei m«l «ostan Dä p,olstanglisi. Vill»

i>W> «
ninquin p. Pawali sano l Jumala on se joca teisä
waicuttapi / sekä tahdon etts mss legon/ hejnen
hpwän suosionsa jälken. !

111. Että HErraLhristus tuli juliettuin owii«!.<7i,»-)/'«m läpiA Opelustastens lygs/sijta opimma/ että hän taita
ollahaneu pyhän jakireastietun Ruumins tansalussa hän
tahto/ilman milakänMetlä/iawaicka hänellä on WNIN
ruumino/lihaiq wexi/
nmuttUMk. NIM cuitMin on se Mjn / ettei
sitF miläkäiNaida estg/multa käypi selnain/owlln/ iaki/ >
wein läpitze. Ia tämän meldän HErran Chs>stu?len!
pyhän ruuminHrckaue/oli ennustos sihen kirckaulen/
Gin Meidänruumin Dla saamanMken plssnouseMisey.
Silla ninqum P. Pamali sano PMippenn eansan ly,

3.

Mlll



ruumin/että se hänen kireän ruumine caktaisexi tw
leman p»t<i/ sen «Voiman cautta/ jolla hänmss
woipi caiclki cappgler itzensck alamatsexi tehdä.
ZD llämasä meillä o» yxi luonolincn ia «,con?gmen

fuumms/mutta ylosnsustmiscssa me saiimklrcat/taiwa/
lislt/lUollMatlsmatjaeatVMattrm<«tsUumil. Nlnquin
P.Pawali jljta eaunista klriotta Corinthmn tygs
dm: Sekxlrvetän turmeluxes / ia xlöjbonsepi
turmelematoln / se kxlwetän huonolisudts ja
xlssnoustpi wäkewxoelch se kxlwetlw luonoiinen
ruumis ja ylssnousepi yxi hengelinen ruumis. Ia
P. kirivittä sanoden: Nijnen cuolutten
wumitpitä ylösnouseman ilman xchtäkckn wi/
gata/ilmanmitäkän tysläisyttä/ia ilman micäj
kän turmelusta/ioiila picä oleman sencaldainen
wäkewypsqutn heille on onnelisuus ja autuus.
Nijn möe Lärnii3lciu§ sano: Kttä nijney uscoltsten
nmnllt pltäolem<?nken>läria nopiat/ettck jos he
tahtowat/wielFnoplamat/cuin inhimisten aja«
tus on. locapitä oleman tailklUe lumalisllil/suure)ci
lohdutoxeri/eltci heidän pidä tämän lttumilism llioieman
lautta/huctuman japolscatoman.Mutta wiella suure-
man cunnian saaman / Ninqum P. Pawali itzinsä ftn
stncansalohdnltaia wahWista sanoden: Christus on i^i.,.
minun elämäni/ja cuolemaon minun woittoni.
Sillä cuoleman cauttame poiopanemma yhden
Wsen ia saastaisenruumin/ia saamme yhden cunnialifm
ia kirckan ruumin Mene/Me poispanemmc yhden ftn/
dlfmruumin/ja saamme jaUmo vtzdcn pyhän ja pichtan

c ruu^

753pZSIÄISIen lÄLAiLN.



,

754 l l. SVNNVNTAI
ruumin/Me pois panemme cuolewaifen ia calowaism
ruumin/ia saamme iallens cuolemallontan ia catomat,
«man ruumin. Me pois panemme yhden heicon ruu,
min/ja saamene yhden wäkewän ruumin Meno. Ml
pois pancmme nhden rastan ruumin/ ja saame jällene
yhden kcwian ruumin. «Tämä tosin on suuri woilto/
jocameille lapaltu cuoleman cautta/josta me mahdaln
kpää iloita iarlemuta/jahpVällä Miclcllä tästä mailtM
sia eritä,

EtlaOpetusiapsttitzasiult/sijlFettä he Nait
n<?. H-rran/ ni)siä meopimma/etlä caicki meidän ilon ia rift

/"'" mun on meidän HErras Chrifiurefa IcsuM/ ia ilman
, handäeijoleyhläM oikiZla ilo ia riemu/multa suru/

Me« ?"" wurhe ia ahdisiss. Ninquln mss HMusiapftt/ ennein
quinhenäil Herran wa,'

l<«. pistonsa. Multa sijtle eosta HErra ilmestyi ia he nä,
git hänen/nijn caicki murhe ia pelco pois lacaisi/ia suure/
st, ihastuit. Ia tämän ilon iariemun on HErra Chn>
sius hänen pyhän ia lunnmlisen ylosnousemisens cautta
mMc ansalnul. lasenlähdcn käske P. pawali iloita

Fö/j 4 aina HErrasa sanoden: Iloitcat /sa taas sanon mi<
näteille iiloitcat aina lawaicka eij me
laida nyt meidän ruumilisten silmein cansanähdä Her,
ra Ctzrisiusta/ninquin Oplluliapscl näit. Nijn cuilen/
gin menälMMhänen hengelisen/ia uston sydämen can<
sa/ia olemmasen caUtaamual/jaynnä opetuslasten eanf
sa lutllna ololiscxi sijtä ilysia ia riemusta / NmeMin Her^
ra Chrisills todista sanoden: Autnat owat ne/jotca

«.ket.'. eynäejacuitenginuscorvatö laP. pelari Aposto,
li fMo: vaietaettshänvänäs</sonsa päälle te



teio<in pitä cuicenSin iloitseman
sanomattoman ia cunnialisen ilon cansa/ja te stad
ta teivDuscon sielunau-
tuden. Ia sama ilo / eij ole tapdelinen täft elä/j
tylis. Multasljna tulewaises elämäs st tule täpdelist-

silloin caicki meihän murhcm iasmum kaattan
jjanlaitkisexj ilox»/ ja taicki kyynelet Meldcin silmisiäm

pois pyhitän. SijNli me nältyme Jumalan <aick,wal,
bian sen pyhän tolminajsuden taswosiaLaswoin/ ia hänen
V.Engelittens ia eaickein wloswalituideneansa
M/sencaltajses sanomallomas ilossa/jota eij yfikän
inä ole nähny/M pxikän corwa /uullut / eikä phdengän»
fpdämeen astunut.

AomenGsa.
Kappales te sattte cuula/^^

Fö" cuinga HErra ChriDs on jalkenUnen
häneno ilmoiltanul spelussapsillens.seura se loinen Cappalesijtä käffystä ja woimasia/jonga

hän on andanttt hänen Hpelusiapsillens.la on täsä nellä
ssappaletla.

I. Hn sijtäterwttyM/jolla hän toisen kerran l.
heille rauhaDiwolta.

Nljnlesustaas sanoi
tonteille.

Sencansa hän wahwijla stn rauhawfonM hän oli
Mc julgisianul:SenpMlle/ttmtzj mitäkän sijta- epäi«
llMntähdln/et^
andanetMutta olisit hywässäturwassa/han tahdo» sen

O ij caic,
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eaicklheliieandtlianda/lNltahsotlt sijna
r-ckonct/ja tlshcille siiä soimata/ftntähden hän Vielätoi/stn kcrran rauhan heille sano. Ia sttä suurcmbi cuintzeidan pelcons ia enämin hän HM loh«buttl/ull!qttinyxiWlapstans.

!!,' j 11. OnOpetuflasimsläsefMsiä.
! AUI N«nqum minun lchetti / nijn minä

.
Chl-lDs asetta heitä saarnamiehl>xi/fa weta lähan yhdm suuren ia eorkian wmalycnjsn/ga hän viti iye hä»Häns. Ettäninquinlja oli hänenlahtttänyt/ nimittäin/si;arnaman ia opellalllan/nijn

han mSs hcilä lähetta opettaman ja samnaman Euangcliumi Ia ftnwirgan/nimittäin/ saamawirgan puolesta laheliä hän Opelufiapfens. Multa selsmen HCrran Chrisiuxen wireq/jonga Ehr>>silis oli paallcne/hänen laiwalisen isäns labdosta ia suo/sissiä ottanut/nimilläln/ttta häncn piti kärsimän pijnan
jacuoleman/caickenmailman synnin edestä/sen hän onyxlnäns läpttänyt/MyMn muut/laicka Opelufiap/
ftt eli muut/sitä lailanel tthda / cuin ftan itze sano Pro/vhttan Esaian tykönä.- Minä xxinäns olen polkenut
wijnapsessijn. Ia P.PawaliTlmocheuren tpgssano: Mion wcklimies/Jumalan sa Inhimistenwälilla/ nimittäin se inhiminen Cbristus lesusjoca it3ens on «noanurcaickeln eoestä lunastaenhinnaxi.

„«!/'
«

p« Hengen annosta/ jongaHM las/sHannoi. , , o <:

'- —'



Ianmquw hän nämä sanonut oli / pu-
halsi hän heldän paäAensia ftnvi/Ottacal se

.pyhHHmgi.
Että saarna wirea on nijn suun ia eslkca/etteiyMn

llihimineom>ista woimasia la wäist sc.< chcs sciso/ ftntah,
di»>/ HErraChrisius anda hcilic stn P.Hengen/jola hei-
tä mtäwahwisiaman/ andanut hulle wäcn iawoiman

ia opettaman sen cautta kändäMn inhi/
mistä paranoxcn ia oikean uscon. Ia anda heilN sen -p.

l> Hengen/puhaluxen lautta / ninquin yhden wälieappalen
cautta/ ia sm iansaojolla/ lllahanelonwoimaiawäkl
itze rullakin anda sen P. Hengen / la että hänestä se Pyhä

!; Hengi vlostapvi/nlnquin Isasiäkin.la waicka hän oH
taitanut anda heille P. Hengen ilman wäliCappalctta/
cmtengin on hänen hyivä tahions nijn ollut/ että hän ta,
män suun puhalluxcn cautta / tahdo, heille anda ha,
nen P.Hengcns/joca heille io cnnengin oli/ninquin mui,z lakin Chnsiyn useolisMe inhimisllle/ nin palio luinpphil,
tämisen tuli. Mlttta että heidän piti oleman opettajat /

! ia saarnamiehet,jotta piti julgisiamanEuangeliumiym-
bäri caicken mailman / läsa heille annetan / yhdellä erin-
omaistlla m,lodolla / joca heitä piti opettaman ia hei/
dän saarna wircans lautta oleman woimalmen.

IV. Dn saarna wirganwoimasta. IV,
Joille te synnit andext annatte / ttjjlle ne

andexi annetan/ joille le nepidette/
owat pidetyt.

Tasa HERra Chrlsius tahtalaisen woiman ia
wallan anda hänen opetusiapsillens. Ensimainen on syn,



mt ander< anda/Toinen on synnit pila/Min hänlahdos,
!st sano:Senwoimaniawaen/ mmaMaolfn synnin/
pcrktlen ia euoleman / ylitze woiuanul / annan teille m>«
nun Opetuslapstllen/ettäjollatesynnitandexi annalle/
olton se mies eli waimo / köyhä eli Ricas/nijlle ne andcxi
annetan / ia pita oleman niin lvoimalinen ia wakewä/
tuin minä ilze olisin Heille andG andanut. Annan mös,
minä teille woiman ia wäen synnit pila /ia joillate ne pio
dalte/Don se euca on / nijn se pila oleman nijn wsima/
imen euln minä itze heillesen pidäism. Tämän callaisen
suuren ia corkean wsljanHEßraChristuson andanl!l>
hgnen Apefiolillens ia opetuslapsillms/ iaeijwqiwoin
hlille/multacaicklllesaarnamiehille.Multa cuilengin ch
ole tämä woima nijn annettu / että he heidän oman tah»
dons ia mielens jalkensaanm synnit andexi anda. Mul/
m waiwon niille jotta tatuwal heidän syndins / Parsii-
noxen lekewat ia uscowat» Samalmuoto wss eij ole heil,
le annettu walda syndlä / heidän oman tahdons jäl,
ken/mutta waiwoinnijlle Jumalattomille/ latumalw
mille ia epäuscolstlle. Ia ontäsä se sangenlohdulinen/
cltti HErra Christus tasaeroitayhtMnsyndi / Mulla
kasti caicki synnyt andexi anda yxi tMnscansa / seka pe/
risynmn että /suuret ja miMit
erotusta/ Nijn ellei yxikän synhinen inhiminen mahda
epäilä Jumalanarmosta ia syndm andamlsesia.

A l. tästä tot^
i. saarnan wirgan on >fttt'anul ia faältanyt /



MmTiäTuningat. Mutiaitzemeidan
lefts Christus ninquin hän itzetäsa EuanMumisa sen«"«w/e<i
todista. EttäninquinDa tzaneNon lähmanpttähän
nizilman fgarnamanEnaMeliUMi/nyn hänmsson
hcttHnpt hänen Aposiölins ulgosfaarnamckEttangcliu/
mi. Ia wkelä npl / jolaaica m hetki lähellä/ia anda
hurstalsaarnamiehct ia opeetajat. Silla eij hän jouti,
las isiu hänen ifäns oikialla kaVM / multa ninqum P«
Pawali sano: Dän anva inhimifillähxrvckt lahjak/

.monicahdat hän on pannut Äpostolixi/muma--
nmt psophetixi/nmutamatKuangeltsterixl/muu.
camat paimensi ia opettaixi. Ia cntzu hän rtzens m
caickia muita sarnamiehia Chnstuxn kaskyläiseri / sa,
noöm: Nijn olemme npt Chnstuxen kästpläiset/
Gillä erccklumala han manapi msiockn cautam.
Samalmuolo cutzupi hän heila Chnsilyen palwelia)li
ftnoden:SlxijocaineN meitä piMän/Lttä me 0/ ~ce^.4.'
lemma Christuxen palrveliat / Ia haUttzem Iw
malan salaisuoenMZe. Ia senlähden pilä HER-
lan palwelial /jotta sarna wircan oOat cutzttlut oleman
llscoliftt/wirijalia ahktlat heidän Juma-
lan fana oickein opettaman / "syndiäraiMiscman ia nijlä
murhchsi lohduttaman/ SalramentiChrisiuxcn säädyn
jälken ulsosjacaman. Ninquin P. Palvali mana hä,

jnen opetustasians Zimolheufta sanoden: Saarna lana/
pioä päälle/seka" ajalla että ajattomalla ajalla /

wngaise / nuhtele,mana caiken siwepdenia ope,
tuxen cansa.Sanä cOliat pila saarna wirgs/ ia ne joltasaarna cttnniasa/ heila cuu,
leirä ia heidän oppiansa seuramä: Sillä jollaheila luu-

le/



760 ! I. SVNNVNTÄI'^'''^'le/hanlUUleitzeHErra Chrisius. hän itze
s«e. «o. no lloca teitä cuule/hän cuule minua/ja joca cci,

tä xlsncatZo/ htinylöncatzo minua / iajoca mit
nun xlön carzo / hsn ylsncatzo sen joca minun
läheccl.—.

oFci«m jHengen/opima sljtä/ lltasaarna wirca on nijn corkea ia
«"'^lsuuri/ettei yxitan stta oikeln taida edes seiso/ilman sm

< "'""/"Op. Hengen lahial/ lika prikan taida olla slhen itzesim<
! '" kelwslinen/ninquin Pawali zauo Corinthcrin!«x/il°^l.^so'! Sillä saama ia Juinalansana eij seiso inhi,

wniaudesa / mutca
tunde hänen heltfoudens / esttli

hanens/eosca Jumalakasti hänen mcnnä Pharao emun-
Lx3ll. 4. sgqntygö/ ia lshdatla Israelin Lanfa ujOos Egypiin

, maalda. Ia lerennas Prophela / cosea Jumala
neu cutzlli/tsttlltzänens sanoden : At) en ole,

tzF<?»<e. e. minä ffelwolmen saarnaman. Nijn mös Jonas
Pvophcta/ tolea HErrakchti hänen
hänen hcickoudaw ia sanoi. M) TDErra / sn ole n»>
näkelwolinensaamaman. Snmalmuolo mo>E/
iiZeus / eosca hän ymmälsi / että lLlias Propheta vm
ylös otettaman / jahäncnpiti tzanM siansHERRW!
prophetali tukman t-ucZiii clta se Hengi luin hänessä
oli/caMrlaisesta tulisi häncen puhuman. Sentahden!
Jumala anda.hänen palwclioilmF / jotta hän saarna!

l wislan eunu / sen p. Hengen /pea Heila opctta / heil»
wahwisia/ is anda hulle whkeudiN"sana ulgspjanoa/!
mjn he heidän saarna wirgaMS suure' hcdelVan lckewcl/

M t4. yinguin Psalmis ftlso.- istttck opeccglatpitä cunniol,

! tetia^



tettama suurella hpwästi siugnaurella/ ia saarvat
woilo/toisen jälke.laandapi JumalaP.Hcn.

gm lahjat saarnamiehille ia vlgoejacapi heiden sna sama
hanm hpwän tahdons ia suosions jalkin/ ninguin P.
«pawalisijläkinoittaCorinlhmnlpgssanodm:
iat owat moninaiset / mutta hengi on pxi/ ia rvir-
gat owat moninaiset/ mutta xxi L)Krraon / la
ttwut owac moninaiset/ mutta pM Jumalaon/
jocacaickissa waicntta caickinaiset / mutta soca/
itzesa hengen lahjat osottawat heidänsä/ yhtei/
stxi tarpexi. Sillä phdelnssetan Hengen cautta
pchua «viisaudesta / toisen annetan puhua ticdostsaman hengen cautta / toisel usco hengeft/
toisel ne lahiat terwexi tehdä/ toisel prophetia/
toisel Henget eroitta. Toiselle moninaisetkin
let/toisel moninaisten kielten vlgostulkicus Mut»
ta caicki nämä se pxl ia sama hengi waicutta/ja«
cain itzeknllakin omansa/ sen jälken cuin hckn tah<
to. SlMähdenmana P. Jacob hänen Episiolasano
ftno: Jos jollacun teisä puuttuisi wijsautta / se
snocanlnmalda/joca andapi pxlkertaisesta joca>
itzella.

ll I. Hpeme täsä/euinga suurm woiman ia waen/ IN.
lneidän HErra Chrisius on andanut hänen Apostolil/
lmo/ ia laickille saarnamiehille/ nimittäin / synnit andyi
anda /iasynnit pitä. Ia Mika he owal inhimiset/ ia
luonostank ci ole paremmat «uin muut inhimiset. Nm
luilengin on Jumala/ joea heitä on saarnan wircan lD«
tzunul / on andanut heille sen woiman ia waen /että hei, ««ltte«ck
dänpitä synnit ande/i andaman ta synnit pitämän. E>j^"<»<»
>-».- , l«ie<Ue,

O se'
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se ole heille itzesieus/ eikä heidän woimafians / Mu«a
lumalalda/joca heillä sen woiman ia wallan andsnul
on/ ia onkäskenyt synnit andefi «nda. Kama woima
ia walda käypi ylitzen caickein mailmalisten HErrain/

taicka Cuningain woiman ia wallan. Ia wa,
icka he tosin owat suuret ia corkiat HErrat / lumalalda
asetetut hallitzeman /Rijkia ia maaeunda / eij cuilengan
he ole cutzutut saarna wircan/ eikä ole heille kästelly syndi
ande)cianda iapila synnit/mutta waiwoin saamanne,
hllle on sekäsky iawoima anneltu Päästä jasito syndi / iase on nijn woimalintn/lttä iolla he paäsiäwät synnit/
nijlle ne owat päsietyt laiwasa / ia joille he pitawäl syn/
nit/nijlleneotWtpidetyttaiwasa. Ia onseyrimno,
mainen ia wäkewa lohdutos / räikille synnifille inhimisil,
le / emä he täällä saawat heidän syndins andyi / ia 111,
lewat sowileluxi Jumalancansa /«njn ellei ne taida HMduomita/eikäcadotta/Ia sentähden mana
laickia että heidän pitä aina lohduttaman itzenssencan,sa /ella täsä Ripisa saapi syndins andexi/ ia eij

andaman tzäneldens poisottasllä
lohdulofia.

Euaw



ta P< Johannes Ic>.Lugus.

BMM A sanoi lesus jwttml^
le/Mnä olen se hpwä paimen.

lammasten edestä. Mutta pal-
tolinen jocaejj ole paimen jonZa ejj ole

!Kmbaat omat / näke Guden tulewan/ jättä
! lambaat / ia pakene/ jaGust raatele ia haas-
ca Lambaat. Mutta palcolinen pakene /

Mä että hän ombi palcolinen / ia ejj tottele
i lambaista. Minä olen se hpwä paimen ia
tunnen minun Sambaani / ia minä tutan
minun lambaildani: VlinquinUsä minun
tunde / nijnminä mss tunnen Isän/Ia mi-
__ näpa-

763
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bi mss minulla mutta lambaita / jotcaejj ole
tästä lamas hwonesta. Da ne sama Mmi-
nun mss tänne saattaman / ia heidän Mcnuleman minun änenj. Iapitä oleman

.
lammas huone iaMpaimen.

3«!7 MEuangeliumisameidän HEr-
ä WWD ra Chrisius lesus saarna ia puhu hänenwirgastansa ia weta itzcns yhdm hywän

paimenen jotapane hmm hengens
lammesten edesta.la sen eansaosottahanenwckaudens/mcitäia caickiainhimifiä »asian/ jotta o/

lemmeluonostamnmquin äxywäiset lambaat jotta hänon lunastanut ey lullalla eijkä hopialla / mutta henen py,
halla ia callilla werellänsä. Ia ninquin y)ll hywa ia
wstollinen paimen/wiepi meitä hyfwalle ia lihawalle
dumelle/ruocki iarauitze mettä hänen pyhillä sanoittane/wariek/wirgolta ia lohdutta meitä «vastan meidän wi>
hollistam/syndi/perkelettachelwelttia molemata/ ia wy,
m<in johdalla meitä tästä surkiasia elämästä / meidän oi-
kian ia oman ijän mahaan/taiwan waldcaunnan iloon ia
"emun. 3a stta wastan vlgos maala HErra Christuelasa ne wäärät paimenet joinen lambat ey ole omat/ et/tä losca he näkewät Suudhen lulewan pakenemat peis
ia jätläwätlambaat/ia Suufi raatele ia haasta lambaat.

.
Ia on meidän HERRA Christus/xuhunut tämän

waklauxen lerosolymafa junttain tpgs/ jolta napisit«a että hän Sabbalin oliparandanul yhden sokianmie,
hen



hm »a mnomalscsla
lititzMS handawastan.

Sama Sunnuntai on «vanhasta IUMM Oomi
nica Msclicoräigg/joca nimi ot« otcttu st)«a
joca lamanpäiwän päälle «veisataan seuraeunnasa Meft "'"'"'sun ruettäsa sijtä 89. Psalmisia/eusa näin seiso.
licoläias vomini in Xteinum cantHda.Se
n<i tahdon weisata TDErran armosta ijancaicki,
sesta.loinen sanain lansa Jumalan seumcunda ylisiä
lumalalaeaickiwaldiasia hänen suuren armone ia la»/
viudens edestä/että hän on lähettänyt ia andanut hänel/
lesenhywänpaimenen/lefuxen ChrisiuM hänen raekan

! Poicans / joca hänen on lunastanut ijaneaickisesta euole/
! masia hänen tallilla ia wamlä händä
laickia wihotlista wastan /ruocki händä/ joea hetki hänen

! pyhällä sanallans.
Ia yhtensopi tämä Euangelium sen loisen osaN

! cansa meidän useon lunnustoxesa/fmtahden etla tasä saan
! natan/meidän HErrasia Christuxesia leflyesia ja
'nenwirgastans. lamo's senyhde)ccnnenuseon Cappa-
lm cansa/sentähden että täjä ulgosmalatan se oikia Chri»
siillinen seuraeunda/ja sen jäsenet/lutca ne owat/nimil/

- täin/ne iotca lundewal hänen paimenens HErran le/
, suxm Christuxen/ja hanrn anens.

Tämä Ewangeilumi jaetan eahlen osan. r^oftiol. On tästä hywäsiä paimenesta HErrasta lesu- c<,»tt»e»l

>lesta Chrisiux sta jahänen wirgastane/ja mos valeollisi,
stajawälistapaimmlsta. '"»

11. On tämän hvwan paimenen lampaista / folea
hänen lundewat jahändä euulcwat.

o iij Ens,4
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AA" Ensimmyen Osa.
?"»,. pallo min tähän ensimäisen Osan
snce». MH sijlä hywästa paimenesta tule/on Meille läsa tol,

GVHF erinomaista Cappaletta.
I I. Dn tästä hyVastäpaimenesiai

!«<,. Sanpt lesus Jultaille/Minäolen se hy,
wä paimen/

meidän Herra Christus puhw hänen wiM'
sians ja cutzu hänens paimenexi/la eatzo sm cansa laeape/
rinnijnen ennustoxeinpäälle/cuin hänestä wanhasa «3e,
stamentisä Prsphelain caulla olit ennusietlul, Sillll

4°. Esaias sijtä on Prophettranutsanoden: Cat;o
xatuftpl zpäketvästi / Za hänen käsiwartens pit<l
hallitzeman/catzo hänen tpsns jqtecons eij pidä
oleman ilmanheöelmätä/hänen pitä ruockiman
hänen laumansa/ninquin xxi paimene/ hänen
tckcocomanzlamdaac ia candaman heitä
Nijn sano OlLrra: Cat;o minä cahdon orm
minun lkanmani minun tygsni ja etziä hett<s/nin'
quinpxl paimen etzi hänen lamdaans / cosca he
laumasta pois erhettplväc. Ntjn minä tahoon
erzi minunCambaani ja tahdon anttaheitä vlgos
jocapaicasta cuhunga hee owat haljoneec silloincostapimej^sjapilwätowat olleet. Minenpro/
phltain ennustosten päälle hän catzoia cutzu hänme pa»/

, Mmä olen srfawa
paimen sosta prophetat Wanhasa Zestamentifä o/
' wat
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wal ennustaneet / «a eaicki Jumaliset inhinustt owat joi
lawan toiwoneel jaodottaneet. Iacis alnoast euHu hä«lmnspaimenexi/ninquin muut phteisel paimenet owat.

! Multa hywtixi/ja sano:
Mnä olen se hywck palmm.
Ianinquin GrZ?can HeM wieiä selkiämin seiso/

! joca osoita ettei hän ole nijstä yhteisistä paimenista/ mut/
! la hän on p)sj erinomainen hyvä paimen/ ja se sama hy-
wä paimen/josta oli ennusteltu wanhasa Tesiamenlisä.
On nijstä lodisto)llsia jollahän osolla että hän on hywä
paimen jawelä tähän sisälle eaxi erinomaisia todisiosta.

lb Hodistos on että hänpane hengeno lammasten ~

lötstä» "le/limoui.

Zri hywä paimen pane hettgens lam-i^"mastenedefts. . A^Ninquin häntahdoisi sanot Sencaldainm
t/aimen minä olen/että minä minun nijn
«staraeastan/ellä minä Hengent panen ulgos heidän
edcfiäns/senpäälle/eltei heidän pidcke hukkuman ijancaic<
llsesia.Nmquin Esaias Prophelasijtä mss on ennusiae
M/että hänen piti andaman hänen hengenssyndi
ri. lalosin hän on osoltanulftn todylsllloin/cosca hän
annoi hänens ristin naulitta/ja sijnä ka» st pijl.an ja euole--
Man/eaiken mailman syndcin ldch/ja lunasti meitä ijan,
caickisestaeuolemasta ia cadomxcha/hänen tyrin ia tallin
«verensä lautta.

11. Hodistos on se / että hän tunde hänen lambaans. 2.

3a mtnätunnen mwun lawbaani.
Häsä HErra Chnsius clj puhu sijlä mndemisesia/

Cosca/



, l. SVNNVNTÄ?^^'Cofta yx ihminen tunde toisen eajwosta ja muodosta:!Multa hän puhu sentaltaiscsta lunnesta joca hänen o,
mans nijn tunde/ että hän pitä heistä waarin/ja heilä
wariele ellei heille mitäkän wahingota tapalu:la anda
lsm eansa lietä/eltcZ hän murhetti hänen lamhaistens ede,
sta japitä heistä warin etlci Suust saa hellä raadella ia
haaseala.la ollatäsä tvärlauxen hänen tailVallisesialfi'stänsä sanoden:

NinMin M minun tunde nijn minä mös
tunnen Wn. j

Ninquinhän«ahbölssano:Minun laiwallinenl«lsan tunde minun/hänenrackaxi poiaxens/jossa hänelle on
hywäsuosio laeijcoscanminuaylsn anna/iaminämoe
lunnen ia tunnustan hänen slewan minun laiwallistn I-säni /ia teen hänen tahtons. N>jn minä mo's lunnen
minun lambaani/ jaen hmä la waitta ris
sti ja mastoin käyminen tule tvlfinans heidän päällens/
nijn cuilengin minä tahdon awtla heitä sijtä uigos.

I l. I t. pallollisesta Ui palta Paimenista.
M.««<,. Mutta palcolinen ja jocaeljole paimen/

ionga lambaat eij ole omat/näke Suden tu-
iewW / MH lambagt ta pakene / Öilläettä,
YD on palcotinen jaelj pidä lukua lambalfta.!

Että meidcin HErra Chrisiue fijtä paremin oso^,
taistzantnsölewanhywanpaimenen/nijn häy stlä wa/>

Me«/ei Dn puW pcUcol!slfta jaheidän luonostans. Palcolli,
"l<Mene. sten eansa hcin ymmertä caickl wäärät opetlajat/iol<

a cij ctzi Jumalan seuracunnan paratzan jälkin / mutta
:ayowalhcll>än oma parastans. Ia osstta HERIs-

->»» ,
-^

(hsiftus



Aristus / mistä ne pattollljlt pila lllltaman/ ia plösluke
Wlolminaisetmerckit.

I. Hn/eltei h<ln ole paimen multa paleolinen/eij .*«

Pn ole lailisesta cutzullu saarna wircahan/eijkä luma/,^""'"
Ma läheletly mutta itze juo)le siehen. Mquin
Jeremian tyksnä sano:<Ln minä lähettänyt
phetaitalahe cuitengin juoxit/ en minä heidän f^m.-5casans puhunutjahe cuitenginpropheteraisit.lal
Aechielintyksnä seiso: Heidän näkynseijolemi/
tckkän/ja heidän prophetias eij ole muu quin wal<"
he/he sanomatalosta on sen sanonut/ rpaicta
Vi3rra eij ole heitä lähettänyt. Nämä owat m M.«.
jotta ltziVal itze parastans/ia eij sijtä cuin lesuxen Chri«
stl»)ccn on/ningmn P. Pawali sano. Ia
sanshlln: Ne owat Christuxen aistin wihamie,
het soinen loppu on cadotus ja heidän watzans
heidän lumalans/ia heidän Mnnians häpiäxl/
jocca waarin ottawac nijstä/cuin täm<m mail«
nian orval. Näinm Pallolisien ia »äärain paimen
niitein ylitze HErra hula wee Prophelan
lpksnasanodeniWee Israelin paimenille / jotca it«

'

zens suockiwat / eiks paimenet pidäisi lauma
nwcrimans Mucca cee syötte sitä lihawata /

waeceitatte ceirän willolla ia teurastitte sitäsys-
tyttyä /muttaLambaita ettei te tahdo ruockla.

11. Merki on/Etlei sambat ole hänen omans. 2.
Honga lambst eij ole omat.
Ninquin HErra Ctzrisius tahdois sano t Se

ms on hyVan Paimenen ia palcollisen wälillä/että <a
bat eij ole pallollisen omat/jafentähden mo°e eij hcn ok^">"^'-

L oikea!



oitia pmmene eikä catzo lammastenparasta/eitäHeilAH
eoUiftsialaitze/muttawaiwon palwele palean tehden/,«
ajattele: eij lambaal oli minun omani/multa «öisen
hen/milästä minä heistä nijn suutta murhetta ia waiwa
näen i En minä cuitengansijeä enämbi saa / euin minun
lpaleani joea minulle on märälly. Nämä eij ajattele mi,

~cos.4. «H P.Pawali sano lKttä yhden palwelian pitäole<
manul>oliftn. Mutta palwelewat ainoastans
ean lähden että hee sen saisit. Näin laitti wäärät
tajat lekewäl/jolla eij uscollisesta opela jasaarna/eitt
catzo sen iälken luinga heidän tuuliansa tulisit aulualil
Mutta että hee saisit hvwin elä ia watzans läpltä»

3.111. Mercki on. Että hän pakene/näke Sudm
/ jältä lambaal »a pakene sillä että Susiwle

raatele iahaafca
Mutta palcolllnen pakene/M että hsn

on pallollinen la ch pidä lambaista lurus.
Tämä on se colmas määräin paimenitlen mercki/

jollaheidän luondons ia tapano osoletan /että cosca he
.

näkemät Suven lulewan/nijn hepakenewat ia MtäVät
Suden suuhun /joea heitä raatele ia haasta»

Sillä eosca paimenet jolcapidäisit warieleman lambai,!
ta/la heidän edestäns wastaman pakenemat/Nijn
haat Sudellaraadlllackiotea eij taida ilzens »ariella.la!
tämän lansa ulgosmalatan eaicki wäärät opettajat ia
falffit prophctatjotca tekemät ninquin nämät palcolli, >
fcl / joista HErra Chnstus täsä puhu ° Costa hätä ia!
msca päälle tule/ia perttle ylosharatta Zyrannil / lu/
malan sanan Vihamiehet sitä oikiat? Euang liumi wa«
stan/ja nijn he ylsnandawat heidän ia pakene/



»at/el^bwa^Mlss>tlDssl^/elkli sHno heitä wa-
fian. Joista seiso Kirlotettu Esalanprsphttan tykönä:,
laicki heioän wartian» owat sokiat/eijhe mitä/«
rFntieoä/heowat mxkäc coirat ijotca eij
Mgaista/owatlaiscarejjmanO mieleUens. Itttn''
leremian lpksnä seiso: we teille paimenille /si i
te tulmeletteja hajotatte minun lawmani. H

! 6legoliuB/pxi wanhoista kireon opellaista jano/ msst<u!j><,holsia paimenista: VeniemelupofugiuMsquln.'.
- !

!wat/coscahewaiiowat» liem I?u-^
näwaij olit/niin sinä ?

.f

I. meldän Herra Shristus/ "^

se ainoa hywa paimen/josta prophetain
lautta oli ennustetlu,Ninql«nEzechielin Pro.

phelanlykönä seiso; Minätahdon ylsshärättäheil-"
lephoen palmenen/joca heitä ruockiman pecä / ia "

piräoleman heidänpaimenen». Jäminä
M tahoon olla teidän Jumalan. Ia se sama Mo-
phelia HErrasa Christuxessaon täylelpli tuUul/ninqmnX

hän on se hywci
paimn/jola on etziuyt hänen Sillä me«
olemma eaicki ninquin exywäistt lambat/ia itzeeukin eatzoi '
hänen liens väälle/ninaM Esaias sano. Hän alas tuli Hlaiwaafia tähän mailman/ ia meitä perkelen »allasta
_

»j päästi/-^



Msii/päm hmglns meidän edchäm ia lunasti mettä /^elj
calowaistlla lullalla eli hopialla/mutla hänen tallilla ,v,e,
nllens/pijnallansialuolemallans. lasenlähden meo,
lema hänen omans/hänlundemcidän/pilä meistä mur,

/ wariele meitä.la ninquin p)li hywä ia us,
tolinenPaimen/pilä hänen lambanshywänä/wie heitä
hywällli laidumella mocki ia laitze hettä / nijn ellei heildä
mitäkän puutu/mettitze heitä että hän heitä tundisi. Iajos hän yhdennijstäladolta/nijn hän cohtamene iaetzi
handä/ja cosla hän lsylä hänen/wiepi hän lootia hänen/zos hän on saastainen/nijn hän pese händä/jos hän on ha,
Vollttlu/nijnhänsitohänen haawans/ ia cosea samia
eowal ilmat tulewat/nijn hän aja heilä huonen sisälle / ia
sulki owe heidän jälkenoktzni/ellci Susi pääsisi sinne jW
le/ia heilä raatelisi: Mjn mo's tämä hywä ia piimäinen
sielunPaimen/ miedän HErra lesus Ctzrisius teke mei,
dän cansam/hän racasia meitä/ muthelti meidän ede/
stäm/walwo meidän ylitzcm/nijn ettei meille mitäkän
waara ja wahingot tapatuis. wiepi meitä hy^

> wällä ia suloisella laidumella / ruocki meitä hänen py-
> hällä ia terVelisellä sanallans/josta me saamme lohdulo/
fen/wastan syndl ia cuolemata/ninquin Psalmifa seiso:
Dlkrm on minun paimeneni ch minulda mitä<
kän puuttu/ hän ruocki mlnua wiheriäisellä ke/
dolla / ja rpiepi minun cuoren «veden cpgs/hän
wirgocca minun sieluni/h<Zn wiepi minun
le tielle/hänen nimens tähden. Hän merkitze meitä
hänen werelläns/että me hänen smans olisime/ ia
can huckllisi / mutta kätkelaisime ijancaickisen elämän.
Ia jos me jongun synnin caulta laumasta erheltynet o,
<w^»———«»>.—— ,>

lem/



! lemme/ ichz hän itzt cutzumntä jälliiis,uloljcsia hänenlpgsns/hän pesee ia puhdista meitä meiden synnjfiäm/
hän silo ia woitele meidän hawam/silläwVizella ia loh/

, duiisella Euangeliumin saarnalla. Ilem. Hän suville/

Vihollisia wasian / ellei he meille wahingola tekisi / ia
! ninWN Pfalmisa seiso: Jumalaon meidän turwam

,a wahtvudem ia oikia apu suurissa suuruissa
cuin tule meidän päckllem / sentehdenen me ml/
täkän pelkä waicka mallma hucknisi ia wuoret
merenkestellä wppoifit / ia jos»vielä meret pau,
haisit ia lijcuisit / ntjn ettäwuoret heidänpauhi,
nans edestä maahalangeisit. Wijmein cosea wa<-
ralistt ajat ia Vahingot lähesipwät/mjn hän kätke mcilä/
ia olta meitä pois läsiä surklasta.älämästä ia wiepi
meitä lepo sijahan/ ia wijmeisnä päiwäna plseheratta
meitä / ia ynnä sielun ia ruumin lansa johdallameitä /

, mcidan isäin maalla taiwan ilon ia riemun. Catzo näitä'laictia tämä hywä paimen HERra lesus Chsistusleke
iamattan saatla.

li. Toisen kerran opime / täsämsssaarnamiehi- 2l
siä ia heidän wirgasians / että he owat tämän ylimmät «««e»»»'

sen paimenen meidän HErran lesuxen Chrisiuxen pal-
welial/jotta hän itze sichk vlgos walinut ia eutzunul »n ia
muultamltt on hän astltanut/nijn cuin P.pawali sano:
iApostolixi / monicahdat prophetaxi / monicah/

! dat 3uangelisterixi/ia monicahdat paimenixiia »?i.
! opertajaxi: Senpäälle että heidän pilä nscollisesia caitze, ««^
Maniaruockiman hänen laumans/ hänen pyhälle sanainlans. Sillä ftnlähden tämä piimäinen paimen HEr/ />

L iij raChri?
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ra Christus on cuyunut heila zaarna lvirlaan / että hck
dän pila ustollisetla u.art!o!yeman hancn laumano/ter,

opin cansa. stinquin P.Pawallwanolano,
- «e^lzen: Ottacat «vaari teistän iacaickesta launiasia,

Jumalan seuracunda/fongahän onwe«
ällänsäpuhdistanut. Sillä minä senreidän että

ftcaan raatelewaiset Sudec/jotcaelj pidä lauma!
säästämän/ia teistä itzestän pitä miehetylssnou,
seman/ joccarväryttä pitä puhuman/ia opetus,
lapsia cygöns rvätämäw Aencähden walwo,
cat iaajatelcat / että minäcolmen ajastajan sijäl,>
lck / en ole lacannut yöllä ia päiwällä itze cutakin
teitä kynäiencansa manamasta. Samaltnuoto mos

».ret./. P.pttari Appsioli maana san?dln:Nijtä papejajot,
ca teldän seajsanneowat / minä manan jocamss
olen pappi/ Ia (hristujcen pijnan tunnustaja ia
osallinen sijnä cynniassa / jonZapitä ilmei tule/
man. Ruocticatse (hrjstuxenlaumalscaliidän
hallusan on/ta pitkät rvaari hänestä / etj ylsnmiej
lin mutta omalla hprvällä miehellä/ eljhäpiälisen
woiton tehde wag mielestä eikä ninquin

olcgr laumalle esi»!
cuaxi. Nijn teidän picä costa se plimeinen pa»/
men ilmcstxpi sen catomatstnan cunnian cm,
nun saaman. Tätä P. Patpalin lap. Pltgr>nma<
nausta pitä taicki saarnamllhet ftulaman / ia ahkirafiisaarnaman m optttaman heidän euuliailanH Jumalan
sanalle/ Ia mss oleman hnwäxi Efimerkixi heille nin^

quin



MnD Pawalt mss silla kirloitta Timotheuxen tygs l
sanoden:Olenijlle pscollisille efimerkixi sanassa/

!cansa kckfmisesck / rackaudhesä/hengessä / uscossa
! ia puhtaudessa. P«t<i mös saarna miesten sen tietämän/
! M heidän pila Mll ylimeistllck Paimenella HERralle ,

«ChristuMelugun tekemän heida wirgastans. Janina
! quinlumala on luanmtt sen catomatloman eunnian eru«

' «un nljlle hywille ia uftollisille saarna miehille: Nijn hen
, lahlo rangaista laitti pahat ia laifcat opettajat / jotca eij
> ahkerasti opeta Jumalan sana / eij rangaiseecka nuhtele
>Syndi/ ninguin Jumalan heitä itze uhea Ezechielm
ksnasansden: Te oletta hajottaneet minun lau,
mani / pois ajaneet ia eij st;inpt händä/ catzo mi-
nck tahdo costa teidän pahan meno. Sencähden
culcatpaimenet Hikrransana/ntjn totta cuin mi,

inzelen/sanoVGsra Hsrm/ että tee plänanna-
ta minun lambaani raateluxexi ia minun laumani
caickipetoinspstexi/cosca eij heille ole pbtäkän
paimenda/ia paimenet eij kpsp minun laumani

! jälken mutta owat sencallaisec paimenet jocca it-
Msruockirvat/ ia että tahdo minun lambaita,
ni wocki. Sentähden tee paimenet cwlcat Ver-
ran lana/ Nijnftno VKrra/ HKrracatzominä
tahdon nijnen paimenirren tpgs/ia tahdon waa»
tia minunlaumani heidänkWftckns ia yh/
dmlopunKeloan cansäns.

Il l< Että meidän HE?ra Chrisius sano «a^
MnH panen minun Hengen ,
Sijta me opimme / elta hän on omalla hyvällä "°««<,Ke

-

lnielelläns ilman kennengän waalimala on vlgoeanda, l
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nul hanm hengens eaiken mailman synnin edestä Wnj
,"" guin EsEan Prophetan tykönä seiso i Costa hänpij«

ngttin ia waiwattinnlsnhän els awanutsuutans/inmquin yxi caritza hän calntetan teurahaxi/ia nin-
quin xxi lammas joca waickene kericziän edljs.!

s-b. 7,. Ia HErra Chrifius itze sano: Sentähden Isäraca,!
sta minua että minä panen minun henOeni/ia
jällänsotan sen elj pxzkän sitä mwulda pois ota/
muttaminä panen sinedestän/ minulle on rvol,
ma pana ia sen jällesotta. jaHän on se sama joca lohi
ta algussa eosea meidän Estwantzebam Adam ia Kwa
langeistt syndin/ia sen eautla ijaneaickiftnladoluxenan,
saisil/asetli itzens walimichyl Jumalan ia inhimisen
lille / ia suuresta raskaudesta inhMftn julmunda»asian
olli hänen paälens sen luolemay/ cuin inhlminen lpn/
nin eaulta oli ansainut/ ia lepytti hänen MMilisen isMs,
Vihan/ia ttkisen hänen omasta hpwasiatahdostans/il,!
man kenengen waalimala. Ia nmguin hän hywäsia tah/zdosta ia suosiosta sen ttkl,nhn hän mstz hywästä tahdosiäs
ia suosiostanopane hanc hegcne/ yhdl)ci täydellstxl hinasi
ia ma)loFi eaikeinmridan syndem cdtstä/ia sen canft oloti,
eghänen fturenr ackMdenfa me'tg Mssta/l. Nikuin p.

~Ako3. Johannes sano. Glftä me tunnemme
että hän on pannut henMNs meidän idcstäm.Sä'

, jtä rachmM ia sanomatoinda hytra ti,6tä/lule
,me>^' muista aw« >- «lillesam pilä /ia sen edestä kijlä
lja yIW hända ia stneansa aIM! joeaheln
mcita < ia hänen lslMrkilläns saostaman
meidgn lähimeistäly. NuitzumP.PaWaii m >na sano/

7b. /. Nssn olcne nijc
' ,, > > > , , .
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qMnrackat lapset/ia waeldacat racknudesa / ja,
malmuoco cum (hristus meitäracasti/ia hs-
nens plgasandoi meidän edestäm pMixi luma, ?

lallemakiaxihajuxi.
IV. Opeme/culngasuurenwahingon wääräl

pettäjät iafalstit prophttat tekemät Jumalanuasa: Sillaninquin HErraChrisius tasa itze l<«sca he näkewät Guuden tulewan fättäwät
lambaat iapakenemat ia Suusi matele ia haasta»' L< ?.

lambaat. He owat olewans hywät paimenet ia
lowal sen nimen canda / <a cuilmgin owat
menet / jotta HErran Chrisiuxen lauma ei racasta eikä'
phtakan murhetta sijta pidä, Mistä le>rm.prophctan
lyksna seiso, paiment owat tullet cphmckM ia eij

Sentahden mss eij he taida oi«
keinopella / mutta hajotlawal lauman. Ia P. pawali
sano Että he owat nisiuntia cangiat/turhan pu« '"^'''

hujat / mielen kändchät / erinomaisesta ne jotca
ymberinsleickauxesta owat/ cumenga suu pitä
tukittaman /jocca coco huonenplsskändäwät/ia
opetcawat niftä cuin eis kelpa/häpiälisen woiton
tehden. Nämä owal caicki palca paimenet jotcaeij ca>
tzoSluraeunnan/mutfaomaparastans/paleolisetwai/ >,

woin palcan tehden palwelewat ia sen jälken etziwät
cuinga hän jäisit hywiä päiwiä täsä mailmasa. Ia cofca
he näkewät Suuden/ fe on/Perkelen ia hän< Mlweliano/
svrannit / wäärat lahcocunnat/lumalan sanan ia hä-
nen seuracunnans/wainomiehet tulewan / synnilläpä,
hatlegotenandywaniapaisuwan / eij hänhudha/ eikä
mana Man wliaitans / että he,tarlais»l nijtä. sei^

—. ~ > >

? ss
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fo heitä wastan/ eijka heitä lacaperilraja lumälänsmM,
eansa/ mutta andawazSuuden radella heila. Eij nuhle»
le ttjkarangaise syndi / ia nijlä jotcasyndi
laowatwaij/nittquin mykät coixat. NinquinC jalas

8/ck. /5« 'sano: Ecrckhe owttt mpkät coirat ltt eij taidas<m,
gasta / mucca owat laislat/macawatmielellany/
muccarwmista owac «väkervätcoirat/ nisn ettei
he ikäncws tule rawicuri. Tasa pitä nyt micki saar<miltzel oppiman / että he olisil oikiat paimenet/ ia eij lsy,
taisi nijlten palcapaimenilten joutofia/ i/osianyl on sanot»
lu: Mutta että hee vscholliscsta tekisit heidän wircans/
pinlamanauxencansa/ nijn että se tulisi Jumalanklj/
toxexi ia cunniafi ia hänen sturaeunnans hysdylyri ia
hymixi/caVatlain elleiSuudet tule HErran lauman/ia
joshän näke heidän lulewan/niin huulaean m tehkan tie,
täwäxi Seuraeunnalle/ että ottaisit warin heisiäns/
ettei SAsi heilaraatelisi ia haafeaisi.

loinen Gst.
?"<«><"" Eura nyt st tojnchsa/nimiztäm/lambas,

I. On lambaista/ia puhu HErra Christus läsäve op,b«- ahlalaisisia lambaisia. luullaista/joinen tygö hän oli
,

.
?'

.. lahclclty saarnamania tunnusiahn tekemän / ninquin
<w

" ienoleminälehe^
' rettp mutta ntsnen cabdottettnin lamdain tpgs

M«b. l/. Istaelinhuonesta. Sillä luattailla oli ia Pro-
phelat/ ia se olkia Jumalanpalwelus / ia olit Jumalan

seura/



smramndaanLUtzutUt la «ostUt. Ia nainen edcssä HEr<
sa Christus itze onzasa personasa saarnaisi ia monmai.cl
lunnuMhdelleki.

2. Oy MWoisia jotta mss M cutzUllaman ja 2.Jumalan
Ia on mss minulla muita Jambalta/"""

jotcaeij ole tästä Lammas huonefia/ia ne sa-
Wtpitä minun mD tänne saattaman.

Näinen cansa soisia HErra Chrisius la«
sapuhu hän ymmenä paeanal / jotca slit mucawst ia

Jumalalat hinguin P. Pawali sijlä kirioilla
Ephese.tygs sanoden: Te olitte siehen aican
dotiawleroitetut Isiaeliu Bosgaricunnasta ia
mucalaiset lupawxen Testamentistä olitta ilman
toiwota/ la ilman lunlalata mailmasä. Mut,
ta nyt sotca Chnstuxesa olecta / ia muinen taam/
tma olicte /nyt te olette lähes tulleet Lhristuxe
wesencautca.Sillähänon meidän rauhan/joca
molemista yhden tehnyt on / ia ombi sen rvaiheAidan pois särkenyt/Mä ettähän lihansa cautta
pois otti rpihalisuden joca kästyisä päätetty oli.
GenpMe/että hänen piti cahdesta yhden nden
inhimlsen itze häneläns luoman/iarauhan teke,
m<in/ia että hän ne molemat sowttais Inma
lancanft / yhdexiruumixiristin cautta. Näistä pa,.
lanoista HErra CH?isius nyl t<isa puhu/ia litta anda et-
tä scka luutlaPa Mä paeanoista piti pjli Smmmnda
loottaman saarnan eaulta. Ia naM
luuttat/mnguin-luMalanomatansa enstsiä cutzutlin.
Sen jätkin pacanalCoscaApostolit H ERR AN

5 ij Chri«l



?22 I! SVNNVNTAI ,
Christien kästyn jaiken saaz nmsit Euangelmmi yM/
rilaikenmailman.

11.11. Hnnijstä merckifiä/ joista hywatlambaatlu/
ex tan. Ia plssluke HER R A Chrlfius tasa cahtalisttmerkit.

la minä tutan minun lambaildani.
! Näille sanoilla HERRA Christus werlauM!/»<,ftnt taultaliela anoa/ ettäninqumlambaat/ hee owalM
<i«M«5. kertaisit ia hiljaiset /ia euitenglN he tundewal heidän pai,

i, mencns / jocaheitä laitze/heidan peräsäns kaypi ia laidu,
mcliewiepi. Nijn mo's ne oikial Christilyt tundewal hci-
dcn paimenens IchyenChrisiuM/ltlähänonstlot!/

""' nm Mssas / mailman Vapahtaja / jocaheitä on luna/
/""'"' sianut ijancaickisesia cadotuxesia / hänen pijnans ia euo/

lemans la»tta: Ia he vfton tautta hänen paätlens /saa/
wal / wanhurscauden ia ijancai,sen elämän.

2.2. Mttcki on/että,he mulew at heiden paimenelle

. la hMän pttä / cuuleman minun ä-
Ningmn lambaat eulewat ia lundewat heidän Pai/

mcnens änen/ia taittawat eroitta muinen inhimisten äne,
siäiaseurawalhändä Nijn mo's ChriMstt inhimiset/
luulewctt sen ylimeiscn Paimenen/Herran lefuxen Ehti»
siuen anen/seon/ hänen pphä sgnans ia Euangeliumin
saarnan/jonga hänpmbäricaickenmailman anda saar/
nata / ja opelta / hänen palwelians caulta/jolca saarna
swircan owat cutzutul/ia joeaheitä cuyle / hän luule Her/

i«c. ~. ra Chrisiufia > Ninamn hän itze sano p. 4ucan lpks,
. —, . .. , , >—-

! na.



on pxi wijsi merk< jofta ne ottial iamtmat tu-

! lan/että he tnulewa! Jumalan sanan. Nmquin HCrm^.
CHrisius itze sano:loca Jumalasta on/ se cuule Iw '

nialan saanan /ja eij rvaiwoin ulconaisten cor«
wain cansa cuule / mutta mss kätkewäthpwäsä
ftyFmesä/ja hedelmän tekervät.

111. On yhdestä lammas huonesia jocapilä ole- 11!.
WN yhden paimenen alla. n«»n o«.

IaMoleman yxi lammas huone jayxi ««°

paimen. I!^.Näillä sanoilla HErra Chrisius osoita ia tietä an-'
da/ett» sekä Juutta lmä pacanat/piti Coottaman yhten
seusaeundan. Ia waicka IlMtlat tnsisiä lutzutlin

Palanet Mss Mm sa/
paimenen Jessen Chri-

fiuxen allapilä cutzutlaman ia coottaman/ nijn että yxi
waiwoin lammas huone eli seuralUnda/luutlaisia ia
pacanoista piti coottaman yhdel Paimenet nimittäin/
meidän HErral Chnsiuxella Jessellä. Monicahdal
nämä HErran Chrifluxen sanat toisin ulgosioimilla,
waliasanoVal/etlä ennen wijmeisia päiwä pilä laicki
lnhimisetkäältämän ojkian uslou/nijn että läikillä inhi,
misille ymbari taiken mailman pilä oleman yxi oikia Iu«
malan palwelus/ia yxi usco.Mutta se on wasian
ran Chrisiuxen omia sanoiajoca sano: P. MatthNuxen
lykonä/cusa hän sano:Kctä monet falskit ja nM,
rätprophetac pitä silloin ylösnouseman/ja teke-
män merkit jacumwstähdet / että jos mahdoli,
nenolisi/nijnneulsostValttut mös tulisit «vietel,
lpxi. Ia P. 4ucan lyksnä sano hän: (osca inhimiftn '«

l '

"

poica
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poica ruie/ lulercos etcck löyc<l
pMlle.

«»^'! Gpeeuxet toisesta Osasia.
,«. IF" Ttä HCrraMtWsM wetä meitä

i. weryaxi/sijtämeopeme/ luinga heicol
> < hcicot/eMin muiden llclmitlen seasa/wlca eij

taidaHMns wariella.Nijn Wss me olemma nijn heicol!becc<,t3ch syynincamtOl»rmllud/eMi meisä ole itzcstiittlia omassa lahdosam yhläkän woima ia wäkä/jolla me
taidamma tätä meitäm Jumalan tygs.la ninquin lam,
bal heidän luonostansowat pelcurit ia pakenemat eaic/
kia/erinomaiftsicofeaHeoVatyxinaNsjalij ole Pgimm
Heidiin tyksncilis/joca heldän edesians wasia ia heitä wa-
riele. Mn mss me olemme pelkäwäisel
yytttn tchdan/etlä cöscä me luulema wähäkin lijca/ nijn

me cohta wapisemg iapelkämän/ jollei jumala meitä auta
jawahwifta. Ninquin meille on esimerk: Adamlsa/el-
tä cofta hän oli syndin längenut/nijn hiin pelkäisi ia was
pist iakätki itzcns puilein fteaan/ia eij tahtonet edes käy/

- dll. Nijn mso Caia teki/ eosca tzan lsp hämn welicns
Abelincuchaxs/ iaMnen snndins ilmei tulWijn han pcb
kmfi ia Vapisi ettei hän cusan sija lsytänvtt. Samal^
muoto oM mss lambat luonöstans sangen yxi kertaisetjahillaistt/niin eltä sijla on sananjchu otettu: Aänon
hilAinsnmnczuin Lamas/ja.eij taida itzeans Mitä cli
warieiia/eikä laidaMtNnä huonesiO /jollcs paimen heitä

omalla maliallans/
Nljll



nPhe jusxewal harha tielle metzan / nincawan quinhe
lulewat Ouuden suhun. Nijn Mss inhimistl owat lnono,

taida ymmärlä mila?
! kcln niW hcngelissjsz ajloisa/eikä nijtä käsittä ninquin P.

todista sanoden: Se luonolinen »HM,
! nen eij ymmervä sitck cuin pphckn hengen on:
lä se on hänelle hulluus/ia eij tmva käsittä. Icen,/
he >llo)cewalninquin tänne/ ilman

eij taida tulla Jumalan waldacundan it-

nen anela. Wijmein ninquin lammas cosca hän on saa K

jlliinen/eij hän taida händenS puhdista eikä Pesiä / mutta
pysy saastaisudesans/jollei paimen händä pcsä. Nijn msh
ihminen eij taida puhdista hcndäne saastaisuöestane/wutt
la lanlä ylimeinen Paimen lesus Christus ltze handäpese iapuhdista hänen pyhän werensä lautta. Tämän
meidän heieoudeM pila meidän lundeman ia"rueoeieman
Jumal/la/että hän meitä tzeieolusnoista hallitzis/ettei
Mtcoslan pois erhctyist hänen tyksans/siltä oikiasta lam-
mas huouesta.la wijmen johdatais meitä taiwan walda'
Mdatt.

11. öpime/ mitä meidän pita tekemän/jos me .2.
tahdomma olla oikiat Christityt/ia luetta laman ylimäi, U',^".sen paimenen HErran ChrisinM lambaixi/niMlttäin/
meidän pita händä oikein eundeman. Ninquin han !
täsä sano:Min<i tu?an minun lambailyanii !
iltamca handa/ia uscoa hänen pääLeus/stjna seiso <alM/«M,«m
meidänauluden. vlinquln HErra Christus itzesen todi«
sia P.lohan.tpköna cuia hän sano: Tämck on se isän,«« ci>«.
caickinen eläme ectä he tunvewKt sinun ainoanH"



-

Jumalan/ja jongas läpenc lesuxen Chnstuxen.Fe»-s»i.K. JeremianProphelan tyksnä stiso: W wqsa« Hl,
dänkerstatco hänen wiisauoestans/ etc. Muttase jocatahdo hänens kerscata/nijn kerlcatcan sijcä/
että hän tunde minun/ja että minä olen
socateenlaupiuden/oikeuden ja wanhurscauden
maan päälle/jaseon minulle orolinen sano
ra. Ia pikä meidän sen tietämän misä tämä oikia lun,
Po seiso/ nimittäin sijnä / että me hänen Personans ja
winans oikein tunnemme/ia tildämmsetta hän on Iu»
malan ainoa Poica/jom on tullut tähän mailman ia 01,
tanut hänipäällms inhimisen luonon neitzenMarianisitz»
dusta /jatullut ihmiseri meidän tehden/ kärsinyt pijnan
jacuoleman/ja meitä sen lautta lunastanut ijancaickisesia

kuolemasta jacolmandena päiwänä ylösnousi luolluijl/
jaon ylsstorgotettu IW oikealle kädelle. Ia että hän
on meille anjainulsyndin anderisaamiftn / wanhurstau/denjaijancaickisenelämän- " loeanäin Mnde hänen/se
häneldä jDens tutan ia omisietan. Sitälikin tule meidän!
iMlla tämän meidän yllmälstn Paimcns gndä jasitäsm»
rata/se on meidän pitä tuuleman hänenpyhän ia mwcl,
sen sanans/ ia sil,ä mkigta EuMgeliumin oppi/ vsconcansa sitä wastan ottaman / ia sydamesämkäckemän.la
sitä wastan cartaman ia walsFmän eaicki wärät opetus
xtt/ia eaicki Väärät lahcocunnat/iotta meitä tahtowal
poiswetä sijtäVikiasia opista heidän Myrkyllislchen W

M. oinfa.Njnquin meidän HCrr.a Christuo Mana P.Mal,
theuxen tyksnä sanoden : teitän niistä
falskista prophecaista / jotca teidän lpssn tule/
wat lamasten waatteisa / mutta sisältä he oMt

"raa,!



saaceiewäisic Suudet. Ia anoa meille sen cansa
lietä / «istci meidän pila hella lundeman/nimitläin/lM
dan hedelmästäns / se on/heidän opisians jolla hee wi,
enelewal lambaat/ ia raatelematninquin Suudel» Ia
vita meidän oleman sencaldaisel sanan euulial/jstta eij
waiwoin ultonaisien lSrVain iansaeuulehänmsanans/
mulla mc»s kätkemme sen / jamss olemme sanan lekiät.
Ninguin p laeob sano: Olcat sanan tekiät ia eij?".».
cwliat waiwon / wietellen it)e teitän / Sil-
lä jos jocu on ainoasta sanan culia ja etj tekiä /

hän on sen miehen cawainen/ joca hänen mu,
millisen cajuons ia cutkifteli speilisä/
silläcosca hän olicaozellut hckndäns / meni hän
sitte pois/ia cohca vnhoctimillinen hän oli. Nijn
mss jota luule Jumalan sanan/ja eij sitä seura eikä/ sen,
Min tege/hänelle olisi parempi että hän olisi cuollu / sillä
hän cuull idzetlänb duomioxi/ja eij taida tzändäns wasia,
la wijmeisnä duomiopälwänä. Ninquin HErra Chri,
sius sano p. «lulan tyksnä: Se palwelia joca
hänen OOrrans tahdon/ jaetj tege / hänen pitck
hawoiasaaman/se on/ hänenpitä sywältä helwettin
upotellaman / cuin ne jolcaeij ikänens olis cuullut.
Iapitä luettaman wijmeisnä päiwänä nijnen haisewai,
sienkaurien secan/ia lambaista pitä eroitettaman.

111. Että Jumala eij ole
cansa hänen seuracundans/mutta mss pacanat/ja on i«.
mslemifia tehnyt yhden lammas huonen eli re.
Tästä pKcanain cutzumisesia Prophetat wanhasa
mcnnsH olit ennustaneet/ja erinomaisesta Oseas jocasa/ m
no:Ia se pitä tapahtuman sijnäpaicasa/cuin heil-

<3 lesa-0/^2^
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le sanottuoli/Oij te ole minun cansani / sijnä plt«z
heille sanottaman: Oce eläwän Jumalan lapset.
Jo sanat p, pawali hänen Epistolasans Ruomarin
tygs/ silalle welä ja lawlamalla ulgostolmiltala waica
llutlatmsistä eutzuttin/ja oli erinomainen Jumalansa jolla olt!aki ia proptzttal.la paeanat Min olit taam«
hana ia ulwna Jumalan seuracunnasia.
la enitengin hänen armosians ia laupiutestans heitä mss
cutzui hänenfturaeundans / ia otti pois sm wai he aidan
min oli heidän walillens/ia sentahden lähetti hänen HM
stolins ymbäri caiken mailman/ saarnaman EuangM/
m>Vlaikille luoduille ilmä miläkän eroitusia. Ia sen fania
Euangeliumin saarnan cantla owal paeanat mss tul,
lett seuracunnan yhteyteen ynnä Juuttain eansa/ia tul/
leel pyhäni ja Jumalanomaxi eansari / uinquinP. Pel.

5. ket.s. Apostoli sijlä kinoilta tusa tzan sano l Te olette se ul,
goswalittu sucu/fe Cuningallinen pappius/se pp
hacansa/seennomaisuvencansa/etttz teidän
tä ilmoittaman sin awudjoca teitä cutzunut on/
pimepdestckhcknen ihmelisenwalkeuteens/Tejott
ca muinen ericanft ollet:Mutta nyt te oletta lu< >
malancansilt/ ja te jotcamuinen eipämmostaol/
leet/ mutta nyt armosi» oletta. Hämä on sangen!
suuri ja sanomaloin Jumalan hywä tys / jonga edestä
meidän tuli ylesiä jaWtä Jumalala/ jotcaolemme mös
paeanoittensuguffa ulgos tulleet za fyndyneet/että hän
meitäksptzi pakanoita on eutzunul jaeoonul hänen seura,
eundans/ia meille ilmoittanut hänen poicans lesuren
Chrisiuren Euangeliumin saarnan cautta/jonga meidän
edesäm joca hetki faarnatan/ja rutoilla että hän mös täl



JACKIN.
Kakinedhwloppunasilylhälla pidcks/sa me mahdaifi,
ma / hcindck palvella pyhpdes ja wanhurstaudes
laiftn meidän eliaicanam,

ta p. Johannes lä.LuM.

WHB A sanoi IMs hänen
ken Mm/ ja että te näge mi-
nua/ia taaswähän hetken M-
ken/mjn te näette minun / sillä

minä menen Isän tpgö. Sanoit sijs mw-
tamat hänm Gpetusiapsistans kestenäns:
Mikä se on quinhän sano meille / wähä het-

a jj ti/



788 j lii.
ki/ia että te minua näge/ m taas wähä hetkj
nijn te näette minun/ia että minä menen A'sän tM?Mjn he sanoit t Mkä se on cmn

. 'hän sano/ wähä hetki i Emme me tiedä mitä
hän puhu. Nijn merkitMesus/että he tch'ldoit kpsp häneldä /Ia sanoiheille: Gijtä te
kpspttä Menen että minä sanoin/ wähä het-
ki/ia että te näge minua/ia taas wähä hetki/
nijn te näet minun. Totisesta/ totisesta sa<non minä teille/teioän pitä itkemän iapar-
cuman/ mutta mailma sitä wastaniloitMTemurhelisexi tuletta/mutta teidän mme<
.

Cosca waimo spnnpttä / nijn hänelle om«
bi kipu/sillähänenhetkens tuli:Mutta cosca
hän on lapsen tznntittängt/ttijneij hän enäm,
biwaiwansmuista/sentähdenettä hän iloit-
zepi mhimisen olewan spndpnen mailmaan.
Ia teillä mssombi nptt murhe/ mutta minä ztahdon teitä jällensnähdä/ia teidän spdämen
pitä iloitzeman/ja eijkenM teidän ilon pi-
dä teildäpoisottaman.

Tä-



PASI3ISSN
MW3 otettu sijtä Vijmaisestä saarnasta jönga">""""s

HErraChristuspili hänen Opetufiastens
edesäechtolisenjalken/wähän ennen hänen
pijnans ia euolematans ) ennusta meidän

HEnaChristus hänen kärsimisestens pijnastans ia euo-
leluasians/iamös hänc eunnialisesta ylssnousemisesians.
Että hän ninquin yri wigatoin Jumalanearitza/ wähän
aigsn jälken/pili andamä itzens ufraltaristin päälle/tay,
dexl hissaxi ia maxori/eaikemailman syndein edestä/ia pili
Mes cuolluista/hänklumalisella woiwallansylsenousei
M. Sikälikin hän mss essusta iasaarna/stjlärististä cuin
hänen Apostolins ialaicki Christityl inhimiset pili kärfi/
mänläsä mailmasa / hänen tulemisens asti wijmäisna
päiwana/Sitä »asian Ilpttatia mwt piti iloitzeman
<ariemuitseman. Ia ettei Apostolit fijlä peliästymän
ia murehtimanpitänyt / Sentähden hän mss heitäläsä
Mene lohdutta ia tietä anda että se risti ialusta/ cujn
heidän ia caicki Chrifiiliset inhimiset Piti kärsimän/pilä
oleman wähäri hetkep / ia heidän
män ils)ci. Ia sen yhden werlauxencanfa selillä ia vlgo,
sioimitta ionga hän otiayhdestä waimosta/ jolla on syn,
npltäisänsä swri kipu/ mutta cofta hän on synnyttänyt/
nijn hän unhollapi eaicki hänen waiwans ia iloltzepi. Ia '

tämän saarnan on HErra Christus pitänyt tiellä käy,
desäns lerosalemista echlolifen jälken.

Ia owatwanhattirlon esimiehet ottanet laicki E,
uangeliumit cuin tästä Helunmin asti/ joeaSunnuntai
saarnata / stitä wijmäisestä HErran Christuxen pitkästä
samasta/Sentähden että ninquin tämä aita Päsiäisen

(3 iij jaHe>
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ia Heluntain wälilla on iloinen/ nijn vitä möo Jumalanseu.acunnasa sarnaltaman namät suloiset Euangeliu,
mit. Owaemss itzecullakin Sunnuntaille andanet su/
loiset nimet- Cuin on Vocem ju-
cuQäitHci3i Lxan6l,iaowattahtonet nijnen cansay,
lösheratlä Jumalan jeuracunda iloon ia riemuun. Ia
erinomaisesta owal laman Sunnuntaineutzunet vomi-
nicam , joeanimi on otettu sijta 66. Psalmi
sia / cusa näin seiso l lubilace Veo omniz cerra, ksal-
mum äicite nomini ejuB. se on / Iloitca Jumala!,
lecaikimaa/weisacatktjtostvlrsick häne nlmens/
plifttikät la janocarInmalalle / cuinga ihmelisit
orvat sinun kättels tegot. Joilla sanoilla se euninga,
linen Prophela David mana ia kaste iloita ia riemuita
HERAasa / ylisiä tzändä / ia kijtos wirsiä hänelle lvlx
sata.

«3<imä Euangelium yhttnsopi sen nelianen vscon
Cappalen eansa meidän vscon lunnustores /Senlähden
etla HERra Chrisius täsa sarna iapuhu hänen vijna/
stans /euolemastans «a ylssnouscmistsiane.

la on tasli Euangcliumis meille eari osa.iweWbln I. On Herran Chrisiuxen poismenemisesialsan
lvgs / ia Opetustasten hejcoudesia.

11. On ChrisiUM ulgostoimilo)cesia
hänen sanansa palle.

GnsiMnen Osa.
—— . .. ~ , , .



JACKien.
HErran Ehristuxen kälsimisestä m ristin I-

Wähän hetken Men ia että te näge mi-

Tclsci meidän HERRA Ctzrisius lEsus puhu
mnotnaiftlla sanan lasculla / ia anda sm cansa tietä/hä,

! nm Apostolittensa / euinga hänen cansans piti käymän/
!ia mitä hänelle piti tapahtuman wähan hetken peresiä
llerosolpmasa/ nimittäin / että hänen pili kijnivtelta^
man/ oikeuden eten wielämän/ia siellä pilcattaman / ha«-
wäistämän ia sylieltaman ia wimälnluoleman duomil,
laman ia sijtte ruostiltaman ia ulgos laupungista wietä»
man / la siellä ristiunaulittaman ia euolelettamä ia hau,
daltaman/iaeolmandennapaiwänäylssnouftman euol-
luista. Mnquln hän is ennen oli heidän eansans sijta
puhunut / mennesansä Galileafiälerosolyman päinsä
noden: <lat;o me menemme ylss lerosolpman ia «s.
caicki pitck täpcätcämän jorca kirjoitettu orvat
pwphetain cautta inhimisen pojasta/ Ma hän
ylönannetaan pacanoillen ia hän pilcatan ia hä^
wäistän ia sylietän / ia cuin he owacruojkinet hä^
nen/ tapparrat hänen. Ia se sama on/cuin hän tasa
sano/ waicta hän nyt tasä puhu wahä toisilla sanoilla/iasanan lastuilla/ia sano:

Wähä hetken jälken ia eij te nsge mi -

nua.
1, Culn han tahdoi sano: le minun näella /ia
Minä teidän eansanne nyt olen is puhun/multa yhden het»

ken eli siundin jalken/minäleildä kijniottlaan/ia poiswie-
. >

—-



"792 Hl.
dän ristinnaulitla/euoletetta ia haudalta/ nijnttttsttms,
nua saa nähdä /nijneauwan cuin minähaudasa macan/ia tämä on se wähä hetki jostamina teille nyt sanoin» Iatahto sen eansa estä sen pahennoxen/ luin he taisit otta ha/
inenpijnastaysa / ia <uolemastansa/iasenlähden anda heil<Ile sen tietä / ennen cuin se lapatui / senpälle ettei he senp,

_, litze swresta pahenisi ia murehtisi.l», 11. HErran Chrifiuxen cunnialisessa plss,
nousemisesta euolluista.

M. 3a wähän hetken Mken te taas minun
näetts.

Näillä sanoilla HEna Christus puhu hänmy-
lösnousemisestans euolluista/ia anda sen eansa lietä / ctts!
waicka hänen pitä risiinnaulittaman luoleltttaman ia
haudattaman: N>jn ettei he saanet händä Vähän hetken j
nähdä/cuilengin piti hänen colmandena pälwänä jallms
euolluista plssnouseman/ ia silloin piti heidän jällcnshä,!
nm näkemän / ia oleman neliäkpmmenda
päiwä / syy'man ia juoman hänen eansans / ia lohdulta
heitä sen eansa/ ettei hechän pidäismurhettiman/sentah<'

, dm, että hän wähän hetken heidän tykoens pois oli/«ut«>
ta olisit hywäsä turwasa / sillä heidäl, piti hänenjallens
näkemän. Ia tahto HErra Christus niju palio sano:,
Minun rackat.opeluslapjeni/ waicka minä ristinnauli,
tan/cuoletetaniahaubatau/ ia on inhimijen mielestä/
ninquin minä peräti powhuckuisin/ ia ikenäns Menslu-
llsi/nlinelketttluitengan sen tähden murtzettieoeikäptt
Mks/ sillä leidäj, pitä Mlnun jällensnäkemän
ma eij taida minua pitä / mutta minun pnäMllens ylss<-
noustMHN / ia minä tahdon minum /iälkin minun plss/ >

nou/



zmä kättä-
Mniloxi.

111. On sijlä sysiä mmgälähden heidän wähän
hetken/ eij pitänyt HErra Chrisiusianäkemän / ia
h<ln hetken jälken/taas hänen näkemän. /»««ä

Slllä minämenen Mni eygS. c».
Näillä lanoilla HERRA Chrisius käsillä co.

eo hänen wireans / jongalähden hän tähän mailman oli
lllllul.Sillä mennä/P. kirioituxenjälken /on nijnpalio/
luin lähdä hänen wireans. Ia mennä isän lygs on mjn
j>alioeuin täyltä sen wirgan euin hänen laiwalinen isäne
eli hänen kästenyt/ se on /että hänen inhimiseu sucucun-
da pili lunastaman / hänm taiwalisen isäns wihan lepyt/
laman / ia meitä perkelen ia cuoleman »allasta pastäe
man. Ia näin HERRAChrisius hänenWenemisens
lautta isän lygs /ymmärla coeo lunasioxen tysn ia le/
gon / ia cosea hän sen oli täyttänyt/ lahdoi hän
na sen mailmalisen cansa käymisen ia olemisen/ euin hän
siehenasii oli pitänyt opelusiafiens tansa/ ia taiwasm
ylssafiua / hänen taiwalisen isäns oikialla kädellä.

IV. On Hpemflasten tphmpdesta/jostaE«an« iv.
gelista näin kidoilta L veF«/>,Al<

Sanoit siis monteahdat hänen Ope-
iusiapfiftanskästenens: Mikäfe on cuin hänsano meltle/wähä hetti/ettel te näe minua/ia /e<««,
taas wähä hettt/ te näettä minun/ ia että
minä menen Isän tygö s Nijn hesansit/ mikä
st on/ cuin hsn sano/wähs hetkttEmme tiedä
mitähän puhu.

n MD



795 Nl. GVNNVNTÄI
TaianptEuangeUsta edespane opetuslasten lyh/

Mydm ia sydämen pimeyden / ettei he taitanet pmmalda
eikö käsittä HErran Christien puhetta / ia cUitengin o,
lil io netiältä ajasiaica ollet hänen Schoulusans / cwllcl
hänen sarnans / ia nähnet hänen merckins ia lunnustäh/
dms/ia Chrisius usein oli heille sanonut / ia
hunut hänen pijnastans / cuolemastans ia ylssnousenii/

2". ?F. stsiano/jnlkisilla ia ymmärtäwäisille sanoilla / ninquin
hän teki tielläkäydesäns / heidän lansans / lerosolyman
pain. Mutta he olilnifn sokial ia tyhmät/ettei he tai/
tanel sitä ymmartä / Mä he m6s olit wäräsä lwlos/nin.
quin mwul jwltancansa/ että heidanHerrans ia Mesta,
rins piti tuleman swreli mailmalistxi Monatchaxi ia M
ningafi/joca piti jullan cansan wapatlaman Auomin
orjudesta / ia itze oleman heidän Cuningans ia heitä lM
litzemsn / »a olit he sijnä loiwosa / että heidän piti mös
tuleman surexi HGrro>>i/ ynnä hänen cansans/ia sew
tähden/useinkastenänstiftelilMta heisiä swrin pilioltt

Hlottb. man/hänen Valdacunnasans.Ninquin mss Zebedeusten
poiean äiti sen kyllä oftlti/ cosca hän rucoili HERRA
Chrisiusia/ eltapxi hänen Poicans piti istuman hänen
oikealla / ia toinen hänen wasemalle puolelans. Ia sen/
tähden oli eaicki se puhe/ mitä HErra Chrisius puhui
hänen pijnastans ia euolemafians / heidän mielesians
owlo ia camala/ei?H taitanet sitä ajatella eikä uscoa/ että
se sola piti tuleman mailmaisexi mningaxi piti
littaman ia surmatlama. Cuitengin onfe heifä ylisilltä/
pä/eltei he peitä heidän heickonltans / multa tunnus
stawat sen/ia sanowal: Emme me tiedFmitä hän
puhu? ia puhuwat sljlä kestenäns / kvselewäl loinen
' '



iyisellans M/ lahdoisit mielelans tietä ia pmmatta
nesanat.
OpttMmsimttMGsasia.

j. tM / M ninquin meidän^""'
HVHErrq sshrisius usein ia monasti puhui hä,^s»>e.

nmpijnastans /euojemastansia
sesians/ ia sijla muisto pitiiNijnlnSs meidän pitä sitä
aina ajatteleman / mielesen pitämän / ia sijtä toinen eoi-
fms cansa pnhutnan / stn lansa meitä lotzduttaman/wa, '

sian syndi / Perkelettä ia cuolemata. Sillä että hän on
meidän sondin tähden vlgosannetlU / ia meidän
hurseauden lahden ylssherätetlp/ninguin p.pawali sa- 8o«.
no: Ia sentähden mss mana hänen Hpetuslastans W-
motheusta sanoden: Muista lesuxen Thnstuxen
pMejoca on cuoluista plösnosnut. Sitälikin pitä
meidän muistaman iä ajatltleman/Meidän oman joppun
päälle / että meidän mss pitä tästä mailmasta ereane,
msn ia yxi kexla «uoleman. Ia että cuoleman hetki on
meille lietämalsin / jaeij ylitän sitä aiea taida tietä / eo,
sca hltn lule/sentHdeMule ckeidanaina ajatleUa/senpääb
le/«lej meille ole läsä elamäs phtäkän wahwa asuma/sia / lyutta meidän tästä poiplahtemän pila / eosca euo-
lemanhetki tule/ ia sentähdenainawalmit olemancosca

mHdaisimma Chlifiilisistä/
ia o.kiasanstosatästä tNolla. Ia joeasenpallcajattele/
eij häy tämän mailmän latZwaista meno mielens
dämcns pane / mutta ajattele sen tule waistnpäälle/euin-
ga hän tulisi oikialla isän maalla / taiwan waldacundan.

ii Eij



796 111. SVNNVNTI?^^^Eli, st msopM euolemata / mutta «loisista odotläban/
dä/sillä hän tietä/että cuolema awapi hänelle tiensjan,
läickistn elämän. Ia sano ynnä P. Pawalin eansa:Ml.». Christus on minun elämän/ cuolemaon minun
woitton. Ia että me iuonosia olema sichen hitat/ ia li,
haainaonpelkälväinen/ Senlähden pitä meidän rucoiV
leman Jumalala / että hän wahwistaisi meitä/ ia sano,

M 55. Man ynne Davidin eansa / HKrra opeta minua että
minun picä yhden lopun jaman/ ia minun ela,
mälläni on xxi määrä / la että minun pit<s tästä5/ol.F». poislähtemän. Ia ynnä Mosexm cansalVKßm
anna meidän sitä ajatella että meidän cuoleman
pitä. Ia mle meidän lohdulla meiläm sen eansa / ettäwasca me euoleman lautta tästä pitä ercaueman / nijn
pila meidän cuitengin jallens ylösnouseman/wijmäisnä
päiwänä/ eofta HERra Chrifiuo tule domitzeman
witä iaeuollmta/ ia silloin pitä cmcki meidän murhem
kaändymän ilo)ci/ ia Jumalan pitä caicki kpnelel meidän
silmistä»

2< 11. Hpeme/että inhimifen iärki eij taida ymmärlä
i>«. Jumalan salaifutla/Sillä se on hänelle ninquin P. pa,
«o» wali sano: Mhullus ia eij taida käsittä. Ia mei,

5I" " dän HERRA Chnstus ilze sen todista: ikttä liha ia
""" etj taida meille sitä ilmoitta. Esimercki sen

v«. päälle sn meille tasa Enangckumisa/ HErran Chrisiuis
«. co»>. 2. M opetuflapsia / jotenolit nijn heitot ia tyhmät / ettei he
Kbm., 0. laitanet ymmärtä hänen puheltane / ningmn iHe tunnu-

stamat sen/ fanoden : Kmmä me tiedä mitä hänpuhu. Ia euitengin olit HERRAN Christien
omat «Opelufiapstt / jolta hämn opisano olit ollet/ m

cwlit



fwrla «a corkeila tanvalisia oppia. Ia
sm callaisel owat caicki inhimiset tuonesta / ettei he
eaickcn heidän wijsaudms/toimens ia jarkens cansa / tai-
da kasittck/eikä yiumarlä Jumalan sana/ioliei Jumala
itze awa heidän sydämens/ia oikiata ymmärrystä sen
Mlle anna. Sillä inhimisen mijsaus ia järki on
M esteli nihin hengelisijn asioin/eitei hän taida silä ka/
sillä/ianijn eauwan euin hän sitä seura/ ia sen cansa wt-
Hele nijtH hengelislä asioita / eij hän taida tulla oikian
pmmärryM päälle/ninquin mjnen määräin Opettaa
lm/Vacmmencerenn ia esimerti
lvlläosotla/jolca heidän oman järkenslansa tahtomat
Msiellahengelisiä asioita/ia eijedemä taida
heomanlihalisen järkens ia wijsaudens eansa laitamat
Wlä/ia fenlahden omat sangen tyhmät ia sokiat/lu,
malan pyhäsä sanasa/ia eij taida silä vseo/ ia emmastä
eaicki Chrisiilisen opin Cappalel owat heidän edesäno
oudot ia camatat / sillä ne owat Jumalan salaisudel/
jottaomat inhimisen järieldasalat Mia peitetyt. Ia
tähdenP. Pawali mana ianeuwo/että meidän pitä
ottaman meidänsärken fangiri Christuxen cw«
liaisudenalla Se on/eizpidäKieidän andaman meidän
omalla järielläln walda/hengelisis afioisa/multa
man sen fangi>i. Ninquin ftPalriarcha Abraham te- <?e».«..
ki/cosca Jumalakasti hänen uffrata/Isakin joeahänet,
le ainoa voita oli/eij hän kysynyt neuwo omalla järiel,
läne/eikäsiläseuranul/eikä ajattllnt/ euinga Jumalan
lupaus piti läytelyxi luleman/euin hän oli lumonut/että
hänen siemenesäns piti caicki «ansa tuleman hywästislug,
naluri/mutta annoi eaiken sen asian Jumalan hallun/ ia



"693 111. SVNNVNTÄI^^teki mitä Jumala oli hänelle käskenyt/ia olisuffränut!
hänen poicans/jollei Jumalaplisi sitä estänyt ia tiM«>
npl.

3.111. ninquin Hptlltflapsel / eij tai-
tanel eumhacan useo jli ymmättg/eiks siläellei heidän

Fcttlte,«' pitänyt wahän hetken näkemän HE?ra Chrifiusta / eikä
z„H

män/se Dn/eiz taitsnet sitä ufto/ettähänen piti cuole,

?oi>. l2» cuollujsia/njnguin Junat mss sanoit hänelle: Me ole/
we ctvller laista / että Chnstuxenpitck pysymän
ijancaicklsesta/cuinsastasinä sanot/että inhimi,sen poica pitä ylc)scorgotettämani Cuca on seinhinusen s Ia taas cosea Opetusiapsel näil el«
tä Thrjstus oli pjjNHttu/cuolettllu/ls hauian pandu/ nijn
eij he laitanet sitä usto että hänen piti euolluista jällens
ylösnouseman / ia että heidän pila Handä jallensnake/^man/ig waicha hän oiihänens llmoittamltmonicahdoil/
le/jälkin hänen ylssnousemisens/jstta mss todistit sen el/
ta hän lm-plssnoznut nijn eij he euitengan laitanetM

5»/) 2°. tlscs /ia pinomaisesta Thomas jsca sanoi:jLlleiminä
näe hänen käMns ngulan reiki / ia pistä minun
sormeninaulan stan/ m laske minun täten hänen
kplkens/en minäpsco. Seneallaisetme caicki oleme
luonastacosca meille sn mysiäkäymps/ia me seisomme/
nijn en M taida M ajatcha että me jqngeme/iaoleme kpl<

Mutta losca taas
jocu risti ja wastoinkaymys meidän päMen tule/ ia meio
dan Pitä jotakin karsiman/nijn me lohta peliästyme/ia
caicki st endinen rohkms pois rauke/eikä sila taida ajatel/

—— , , , ~ , ~, , „, ~

la/



la/eltä Jumala jongatahdosta l isii meidän pääUe tule/
taita meitä fijta jällensulgosaulla« Emme mc sitä tm,
da ajatella ellä Jumala meitä laita halvoitta iaMeno

, lerwexi tehdä. Mnquin meille sen päälle on merkilinen
lsinmkl:Eltä ennen cuin HErra Chrisius kijniolellin
olit hänen Opetustapsens rohkiaiia lupaisit hänen can-
sans pila ia miehulisesia hänen puollelans seiso / waica
heidän pidäisi euoleman hänen cansans / erinomaiststa
Pelrus/jocasanoi/waicka iaicki muut sinun ylsnanda/.
wat/en minä cuitengan sinua ylsnanm. Mutta sijlla
losta Chrisius kljniollltin ia oikeuden eleen taluletlin/

! nijn eaicki hänen ylsnannoit ia pakenit pois- Ia Petrus
tosta yxi paleapilca sanoi hänelle: Tämä mss oli le/suxen Nazasenujcen cKnsa.Nljn hän kielsi ia wannoi/
sanoden: Kn tunne Minä Miestä, Catzo näin heicc»

I on inhlminlu itzesiäns i<tepävscoinen sekäMyötä että wa«
fioinkäymisesSentähdeN eij pidä y)likän luottaman hä^
nm miehudens ia rohkiudens päälle/ mutta rukoileman/
«ta Jumala aullaisi/ia hallitze meitä sekä myslä että wa<
fioinkäymises.

lV« ninquin Opelusiapftl tunsit hei/ 4.
dänheickoudensia epälailons/ja olisit mieleläns tahto,
netoppiaiatwllaHEnalmChrisiuxeltamikä se
'aila oli josta hänpuhui. Nijn pitä mss meidän lunde, <^^'
mania tunnustaman meidän hetckouden/ jaeij sila
man/eikc» stntähden ylsneatzoman ia wieroiman/ ellei mG«<«t«s

, lohta ymmärä/lnuttakysymän sm jälken muilta / »»5»'»
sen paramin ymmärtäwät/senpäälle/että meoikian ym-«»"«»?.

> Märpxen päälle tulisimme. Sillä joeaeij taida lUta hä,
nen heickoutlans/mutla pita itzens ylön wijsaan/eikä lch,



' soo , IN7 SVNNVNTÄI^^^
do muille tyjyä ia oppia/semos aina pysyp, hänen lyh,
mydesäns/ja eij coscan tule wijsaxi. Mutta se joca Ope,
tustasien cansa tunnusta hänen heickoudens/kyjypl/ Hez
oppia/fijtä tule wijsas ia oppenul mies/ ninquin Schou,
luisa luetan:

Se on/joea uftin kysy jane muista/ia jällensmml,
le nijta opetta/se taypi wijmäin ylitze hänen tmstarins.
hinguin me näemme että ne jotta jongunwirgan pitä op,
piman/ia usein kysymät heidän Mesiarillens /nijstä tule

M5. Mhal wirca miehet. Me luemma Apostolitten lego/
ja/ettäcosca Etiopian Drotningin Camarerari palatasans lerosolymasta Jumalan palweluxesta istui hänen

L/ä. /5. tvagnus päälle/ia luki Esaian Prsphltan kirioilusta/eikä i
ymmärtänyt sitä mitä hän luki/Mn hän kysyi Philip,
puilla/jota Engelinkäjdyn lautta pli lullUt hänen ly,
gsns/ia rucoili händä/että hänen piti ulgostoimillaman
hänellc/ftn/kencstäProphelasijnä puhu/ itzesiänsataiea
muista/nijn Philippus awaisi swunsa/ ia rupeist saarnaa
Man IMesta/iasen caultaDli Camarerari oikianyw
märyrm päälle/ ia annoi cohla itzens lasia. Sijlä me
näemme Mllä mattan faglta /jocakysy ia tahdo oppiai
Mutta momcahdatowat nijn eorjai ellei he tahdo kysyä
eikä oppia. Momeahdat taas hapiäwät sijlä jos heidänpidäjs tunnustaman ht-.dgn tpäiajlons/ia muildajotakin
kysymänia oppiman. Ia sentähden mss owat aina tai,
" lamatlomat eij ikanäns saa oikiata ymmärystä. Dp^
lan scntätzden itzccukm HErran Christuxen Dpet^Dps

, sista kyjymän muilla sitä luin he itze eij taida. Sillä nin,
"" ' gUn



<min se on swrl cunnia joca jotakin tal.a/Nljn <e on fnm
häpiä joea eij lcchdo mitäkän oppia.

Osa.
nyt toinen osa/meidänHERran^-»/?««

wastauxesia ia ulgosioimitoxestaCusa
meille wijsi erinomaisia Cappaletla owat. ?«" MM'

I. On tilasta tähän wastauxen ia ulgostoimitoxen., "'
°

Mjn Mtttchilesus/ettHhe tahdoit tysyä o^.^häneldä/ta sanol:Oitä te kysyttä kestenän et-
tä mmä sanoin/wähä hetki ia mä te näe mi-
nua ia taas wshä hetki nijn te näette minun.

NmquinHErraChrisiuotahdois sanoa : Minä
ymmärän/cltate kestenän tystleltä nijtä sanoia/cllin mi-
nä teille sanoin/sijtä Vähästä hetkestä/ minä mso en
doteildHsitäsalala/muttailmottan teille/cuinga teidän
ne sanat pilä ymmärtämän.
ta hän tiesi heidän ajaloxme/milä he puhuit ia kyselit ke,

stenclns/sentähden sano Euangeiista tasa: NlfN NM -

kitzl I»esus että he tahdoit kysyä häneldä-
11. On ulgostoimilus sen ensimaistn wähän het" ''»

ken päätle/että Opetuslapset eij pitänyt HErraChristu-
sia näkemän.Cusa hän Cahlalaiset edespane.

i. Hän todista hänen putzms cahlalaisen walan
cansa. i.

Totisesta/ totisesta sanon minä teille- r°n«<^
Kälä wala eij hän sentähden tegt/ ettei hänennans ia puhens/ilman sitä/oNuttosi ia wahwa/ silla hän!

I onil->
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Bv2 l 111. H^
on ltzc totuus/Mutta Opttufiastm tähden hän sen teki/
ellei heidän sijlä pilänyt mitäkän epäileman/mutta
Vana pitämän/mitä hän heille sanoi ia puhui.

2i 2. Onsijtä murhesia/ristlstä iamsccha cuin hei,
dänpiti kärsimän.

Teidän pttHitkemäli ia parmman/mut-
»«<iM«mmailma sitä waftan iloitze.

la tahto HErra Chrifius nijn paiio sano: Että
te tahdotte tietä ulgosioimitU)ttn / nijnen sanain päälle
Min minä teille sanoin/nijn pila teidän tietämän/että
se aica tttle/että mdän pilä itkemän iapareuman / eij te«
dän pidä toiwoman teille aina hywiä päiwiä/ täsamasa ilo ia riemu/mutta risti ia murhetta/ jocanijnswri
Pisa oleman eltä teidän pitä itkemän ia pareuman/eij yti,
kerraisesia/muttahwtaman/ninquinnejotca fuuresa sy/
dämenkiwusa ia murhesa owal. Ninquin ne sanat GrZe,
can ZeMsä
hen pidä oleman palio aica euin se lapatlu / Multa lohta
phden päiwän peräsiä/nlnquin te itze sa«lta nehdä. Sillä
minä ia tzaudatan/
ia silloin että le minua saa nähdä / ia Mä wälilläpilä
teidän paalien tuleman senkaltainenpacko ia ahdistos/ el/
tä te ketkettä Hen sulietluin owein laga / ia oletta swresa
hengen warasa/Muua mailma sitä «vastan iloitze/ ia stta
jwrembi on teidän murtzen / että mailma silloin iloitze.
Mailman cansa/HERra Christus täsä erinomaisesta
pMmättä IVlain cansan/jotta sijläpiti iloitzeman/ että
he olit ristinnaulinel >YEtran ChristuM ia tappanet
hänen. lanain HElsaChristus ulsostoimitla ne sa/
nal/cuin hän oli heille puhunut/sijtä wahasia aiafia/ja

and»



flnda tietä mitä hänen piti kärsimän lerosojyman «m
pungisa lulailla/jotta hänen piti »Hän hetken perästä
risiinnaulitzeman ia tappaman. Samallamuolo mös
psotta heille/mitä heidän piti kärsimän sillä wälillä/ia co-
eolMän saarna mircansaifana/mmittäin/risti ja wa,!
stoinkapmista/iltu ia pareu.

111. On sijta lohdutoxesta jolla hän Opetufiap/ 111.
siansjallens lohdutta. 6o«/z/att<»

Mmm teidän murhen pitä kättämänFH
Mllä sanoilla hän jällens lohdulla hänen Hpk w.

Mapsians/ cuin hän tahdois sano: Waicka st tosi on
minun hywätOpelussapftni/että minun pitä ristinnsu-
liltaman ia luoletellsman/ia teidän pitä itkemän ia par,
Mman/nijn luitengin eij st pidä eauwari olem.gn/sillä
na tahdon eolmanen päiwän päräfiä cuoluisia jällens
plo'snosta/ia silloin pitä teidän murhen käättämän ilo)ll.
Mquin se m6s tapatlui/tllä losta hän tuli
stens lygo/sulittluin owein läpitze/nijn he ihastuit sijlä
että he nägil hänen/ninquln P. Johannes todista. Ia loö.-<>.
ninquin hsn lohdulla heitä hänen ylssnoustmisens can/
sa, ?)ijn hän mss heitä eaickinMarisii ia lusca wasian/
luin heidän täsä mailmas pili kärsimän hänen nimene
tahden/lohdutta/ia sano että heidän murhens pitä kaats
tälnän ilo)ri/iajtta wasian piti mailman ilon / se'on/ nij/
ncn Jumalattomain ilo iariemu/murhexi ja itlU)lt tM,
laman.

IV. On se werlaus/ min HErra Christus tähän IV.
sisällä weta. simiitt«<is

Kosta waiM synnyttä nijn hänelle on
I >j t!PU/ p^tt«n'esste



kipu /Mä hänel, heckens tuli: Mmta cojcätzän on iapsen synnyttanyt/nijn etj hän enäm.bl waiwans muista/ sentHhden että hän ilolt-zepi inhimtstn olewan syndyuyt mailmanTämän wertauxen «ansa/ HErta Chrisius seliteia la ulaostoimilta/sckä Opelufiasien muchen / että ilon/jangahän otta yhdestä waimosta/joca lapsen synnyttä/ iaYimM on swri kipu silloin ia hengen waara / multa eij feole eamvaxi wan wähäxi Helkki/Mä tosca se on ylitzekay.
nyt ia hän lapsen synnyttä mailman/nijn hän sen lohtaunhoela/eikä muista enämbi/ hänen kipuans ia waiwans/lailsine sijtä että lapsi on syndpnyl mailman/iala on päästänyt hänen M waiwasia. Tämän ww
tanxen HCrra Christus laitta ia somilta hänen Ove,
tuflastens mmoon/että ninquin waimolla on kipu synytt
täisä tvähäxi helkexi/ia hanen kipuns ia murhmskändy/
pl lloxi tosea lapsi syndy/Nijnmös pitä heidän nmrhensjailcunsiloxikändymän.

V. V. On sen ilon muodosta / mingäcaltainm ilo sl5? p"" olemsn/ia ulgojmala sen lvlmella muoto.
'„ EltähänlahloheitäMensnähdä.

, s 3a minä tahton teleä jällens nähdä.Cuin hän tahdvistsano: Waickaminä wähän hitt
>i. ken olen teidän silnvstän pois/nijn ellei le minua saa näh- s

dä/nijn eauwain cuin minä haudasa macaan/nijn cu>>
lengin wähän hetken jätkin minä tahdon teitä jälltns
nähdä/losca minä tuolluifia ylösnousen / ia teidän Mfnäkemän minun/puhutteleman toinen loisiam/ia wielaneliächmmendä päiwä yhdefti oleman.
.
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Eila sc pnä oiema» y)c> no.
"

2.
teidän sydämen pl?a »ioitzeman. coM/«.

- Eij se piöä oleman (euinhän latzdpiszsano) jocu''""»
lulha ilo/ mutta sydemelmen ilo/nijn että loco liidän sp,
dammpitailoitzemanleisä/ ia seilopitä käymän
stz sydämestä. Laman tällainen sydämelinen ilo se
pili oleman / mm heidän piti saaman murhm ia ilcun e/

3. Että tämä ilo pili oleman pysywäinm. 3.

3a elj yxiken pidä teidän ilon /

Wotlaman.
Se on / Tämä teidän iton eij pidä oleman jocu a,

iillinen klilatowainen ilo/ mulla ppsywäinen ia izancaic,
kinen. Eij teidän p»dä s«tä pelkämän että joeupilä lä/
man ilon leildä poisotlaman/ Mä st ilo pitä teille aina
oleman/ ia eij yxMn pidä teidän ilon leildä poisotta,
mn. Sämä nyt onfe lohdutlub/jolla meidän HER'/
RA CHRlsius lohdulta hänen Opetusiapsmne /

sitä murhetta/ ilm iaMM wafian/cuin heidän piti kar-
siman.

Ovetuxet wlscsia Osasta.
tästä/että meidän HE-RRa^
Christuo lietä iapmmärtä eaickein m, l>

himisten aialoxet ia puhel/iaeij ole hänelda mi
takan salattu, fillä ninquin Jumala itze sen todista ia i>
no: Minä HSrna taidan tutkistella sydämet
mnnasacrvt. Ia meille tasa on esimerki sen päälle. Et,,<„„.
lälojca opetuslapset kefienäne puhuit ia kysyit loinen loi,A„m.' ?

I iij ftllms/



"8Ö6"" ""111. GV NN H n TA)
ze oli culn Ctzristus oli

N)ähän aica te minu eii näge/iataas wähänaian
iälken te näette minu/sillä minä mene Isän tyg<s»
NijnHerra Chrisius sen cohta liesi ia ystiärsimitä hndän
ajamxensans oli / ia stnlähdm ennätti heitä sanoben /

ta te kysylta kestenän eltä minä sanpin wähän hetken ia
eij le näe minua / ia taas waha hetki / nijn le näette m>>

. nun. Nain mss HERra Christus tunsi ia ymmckrsl
usttb.Z. Ptzariseusten ajatoxet/ ninqujn P. Mattheus todista/

Ella cosca halwatlu mies luotin hänen lpgsns/ia
hän sanoi hänelle: Olehpwäjäturwaja poicani si>
nun spnyis andexi annetan sinulla. Nijn mwlamat
kiripnoppenista janott festenens / Tämä pilcaluma/
la- Tämän heidän ajatoxenshän cohta tiesi ia ymmersi/
ia sanoi heille; Mixi te paha ajattelet teidän spda>

loi».», Samaimuois hän mss neki ia iunsi Nathana-
elin eosea hän oli fieuna puun alla/ ninquin hän itze sanoi
hänelle: lknnen qmn philippus cutzui sinun cosca
sinäficuna puun allaolit /nägin minä sinun. Nijn
mss hän tiesi ia näki sen miehen jocapiti tuleman hänen
opetuslapsians, wastan/iotta hänjoli 'ähellänytlerosolp!
man caupunZiy edelläns Valmistaman / sia eusa hänen
piti sysmän päsiäis lammasta ia sanoi heille:Siellä tm
le teitä wastan yxi mies candaden säwiwesiasii,

i«,K.2. Kta seuracat händä. Ni)n hän wielä npl lietäia nä/
ke inhimisten ajaloxet puhel ia lyöt / ia eij ole hänen ede,
sano mitMn falalllu/eikä larwitze että joenhänelle jota/
tm sano /cli todista inhimisesiä/sillä hän tietäkpLämi^

o-/. 2. tä inhimisis on: Sillä ninqin P. Pawali sano.-
säasu coco lumalisuden täxdelisps mmilisesta.

Iccm.



I?em. 23änefä owac salatut catki wisauden ta-
wal-at. Ia että HERRA Chrisius hänenalenda mi,

sM aicana/on caicki tietänyt ia nähnyt. Nythän pa/

lio enälnin / sijllä luin hän nlöscorgotettin hänen tai/
' walisen Isäns oickiallt kädelle, iaon sisälle käynyt ha>
nm Fäns cunnian / caicki näke / caicki tietä läsollm/ ia
eij ole miläkän laiwafa cli maasa/jola hän eij tiedä ia
«äge. ,

.

'

.....
.

11. Speme täsä/inhimism elämän wihelläisydesi/ 2.
'Histiatuftasiajongaallahänläsä mailmaoon annet, oeca,«»«.

! m/ Eij waiwoin HErran Chrisiuxen Apostolit / mut/
la caicki inhimiset maan päälle. Ninquin Syrach siitä
kirioila sanoden: Mi surkia menöcaickein iyhiml,
sten elämäncansa on maan päälle / hamast äitin
cohdust/schenasti cmn he mahan/ joca cmckein

, meidän äicin on / cannetan is haudscan. Kasa on
! aina murhe iapelco /ia tvijmein cuolema odolta. Nijn
hyWin sen tykönä joca swtesa cunniasa istu /ninquin sen

, nsyrimmän maan päälle. Nijn hywin sen joca Mia
!cmnu canda/ninquin sen joca rochlimilla on watttettu.
Zasä on aina wiha/ eateus/ lusea / rauhatoin meno / rij/
lä ia ww /ia wijmäin euolema. Zämen kaltainen tait-
tein intzimlsten elämä on läsä nijn ettei se ole
elämä mutta Wihcliäisys / ninquin Lnnpiclez sano:
Vica Kumuna non ett vita, sccl c2l2mieaB. Tätä
owat patanoin wijsat miehet swresia ihmmllyt / ninquin

mwt/että inhimincn joca on nijn
eallis luondo cappale/ ia on nijn monella lahialla /

lä / loimella ia Wijsaudclla caunisiellu / pitä näin monen
lisiin ia tuscan alla täsä mailmasa oleman / ia wijmein

—. , —-



lastaluoiiman/ninquin mwl iuondo cappaltt/iäöwäl
ltzinct m tulkisiellet/mikä sihen syy p>tä oleman/Mulla cij!
uitengan ole taitamt lsyta eikä ajatellasihen m»ta syn,!

ea / mutta sanoit: Että inhimisen meno ia elämä on nins
quin muinen luondo cappalitlen / jolcaeij yhdlsä mcnosa
cauwan seiso/ mutta aina muutluwat/ ia wijmein msta, i
newat ia mullaxi lulewat / Nljn mss inhiminen zasama»!
ilmasa aina wwttu / cosea hän on terwe/nijn hän Me jai,!
rafi/losea hänelle on mpsläkäymyo/nijn hancilelule
wastoinkäymps/iq wismein cuole pois ia lule maarimulla»
xi. Eij he edemä caiken heidän wijjaudens eansa laita-
nel lulla. Mutla me Chrisiityt tiedämme Jumalansa, l
nasta / ella caicki risti ia wastonkapmys / cuin intziminm
tasa mailmas karsi, on tullut synnin >autta ninquissP.!

R«W. /. Pawaii sen todista Rymarin tygs sanoden: Ninquin!
!phden inhinnftn cautca on spndi tullut mailman/ >
ia spnnin cautta cuolemaia nijn on cuolema tullut!
plitze cazckein
owat ftndicehnet. Milla sanoilla P. Paivaii lictä
anda/ että fcka cuolema/ ttta eaicklnaistt ristit ia lustat
owat wllet mhimiftn palle sYWin tähdm/jotca heidän
piti kärsimän täsämailmasa yxi toisens lansa)S»lla
qum caickioWatjpndiälchnet/ nijnmsslalLiolvatr»
siin «La annetut. Mutta euilengin ne Chrlstiliftt inhi/
mistt ia öiklan seuracunnan iasenct / mamin tarsiwatlu,sea ia Vastoin kaymlfiatäsä maijmafa. Ninquin mei/
dan HErraEtzrisius täsä Euangeliumis sano hänen o/
petuelastms ia laickein Jumalisten tpgs: UePän PitckitkelnHnlaparcumKN/MuccK matlmO sijcck wa«

Z,7w. Z stG iioitzepi. Ia p. Pawalisano: Caikene jst/

"cg



ca lumallsesta tahtomat elä (hristuxesa lesuxe,
ftpitä kärsimän waino. Tämän ristin ia Vastoin-
käymisen owat eaicki Christiliset ia Jumaliset inhimiset
karsinet/ io mailman algusia/ ia willä nytkärsiwät ma,
ilman loppun asti» Ia owat siehen erinomaiset syyt/s
mingätahden ne Jumaliset pila risti kärsimän.
ftnnin tunnon tähden / että he sijtä lundisit heidäne ole,
wan käphel syndisel inhimistt spndiäcarlaisil ia wäl>
taisit. Sikälikin sentäbden / että me ustosa iarucouresll MNel
tulisimme hariolelllli. Sillä ninquin Esaias
Vikrracosca murhe laristi on/ ntjn sinua etziten /r/5.«<.-ticosca sinä rangaisit heitä /nijn he hwtawathus/

Colmanen kerran senlähden/ ttlä me 3.
swttuisimme tähän elämän/ ia seisoisimme sen tulevaisen
elämän jällen ia sanoisimme ynnä P. Pawalincansan:
Minä pydän eritä tästä / ia olla (hristuxencanla.

yp maleamies eosea paha ilmä on,saatet,ia tui,
stut/ niD hän enämbi mllista eotons päälle/ia huoea sin,
ne / cuin silloin eosca hpwa ilma on. Nijn me mös enä/
min huscame ijaneaickffen asumasian jälken / cosca meille
risti ia Vastoinkäyminen on/ euin silloin costamystä,
käymyson. Ia sano : Että Jumala se
coettatoisinans tämän mailman myötäkäymisen / ristin
ia murhen cansa/Senpalle/etta me sitä enämbi ikawsits
zisim sen ijancaickisen ilon iälken/joea sn wahwa ia
wäinen. Näitä meidän tule ajatella/essca me ristin ia
Vastoinkäymisen alla tulema / ia tietämän/että ne owat
meidän hywäremtulewat. 5.111, Että HErra Chrifius täsä sanolsttä virerstAman pitä iloitzeman. Sijtä me opeme / i7«».

15, wasta,!,««.



«io 111. SVNNVNTAI "^-
b «»?«. wastahacoisesta lcksä mailmafa kaypi nijnen Jumalisien,«m ilzhimisten ia Jumalattomain tansa/nimilläin/että eosca
""' he itkewäl iaparcuwat/ nijn nämä iloitzcwalsitäwa,

stan. laonheidänswriilsnscoseahenäkewat/eltänl
Jumaliset waiwatan täsämailmasa.lafturawatsinä
heidän isans Perkelen esimerkiä /jsea aina wiha iawai/
no/nijtä Jumalista inhimisia ia iloitze heidän
stans. se aina on tapattunutwallmasaiawiälä
nyt tapailu/ ninquin HErra Chnstus sen läsä ennusia/
ettck ne Jumalisetpila itkemän ia parcuman / ia lum!-

l/"i. 7). latlomat fitck wastan iloitzeman. Ia Dawid sano hä,
nen Psalmisans: Ne Jumalattomat owatonneli/
sit tästlmailmas ia tulewat nckaxi. se on ta»
paltunut eaickeinPatriarchan ia Prophetan cansa»lcem
Cuningas Dawidin cansa, eosca Saul händä wihai,
si ia wainoisi / Ia hänen oma Poieans Absolonvl,
goeaioi hänen Rijkistä / Silloin hänen wihamiehene
pileaisit ia häwälstt Händel/ hwsit hänen ylimene sa/
noden Nijn/Msn/Nijn
miehen Jobin lansa cosca hän M staisi lapsens ia caicki
hänen saaluns / ia itze paisumita täynä oli/nijn hänen o/
mawaimone/iayfiewäns/pilcaistthendä pälisexi. ?lijnse oN lapaltUnul meidän HErran Christuxen tsnsaitzc/
ettäcoslalwtaneansa olit ristinnaulinet hänen/ mj»'he
iloitzit sen ylitze pilcaifil ia häwaisil hänen. Nijn se möe
on tappallunut hänen Apostolins cansa / eltämailms

l on heila sutmanut ialappanut /ia iloitzit sen ylitze. Coscase köyhä mies 4azalue/maeaisi sen silkan miehen portin
feriais nijtä mttluia jolcalsngeisil pspdalta

han / Silloin se Ms mies eli herculisesta oli iloja ia rie/

mul>



la monda mwta senlaltaista esimerklck olisi/ <u<n,

ga ne julualattomalywaj täsä mailmas ilosa ia riemusa/
iacueoistalpat ninguin libanon pw. °3ätä eij meidän pa,
hariman pidä/ multa ottaman hyVäxi/ mitä meidän
u<lMe tuftpi. Sillä heidqn ilons eij ole lauivaxi / multa
Vähäri hctkeri/ ia käälän wijmein ijaneaickisexi iteuri ia
murheri. Ia Jumala pilcqpi heitä ninquin Dawid sa,
no; lvutta Jumala taiwasil pitck
heitä / ia sylffe heitä- VKsran Pitck xxi,
kerta puhuman heidän cansans/ hänen wiha/
sims / Ia hänen hirmusudesans peliättämän

ZV. Opeme/ettäwaiea me läsämailmasakärsi/ 4>
me risti ia Vastoinkäymisiä / iteu iapareu / nin eu ilengin
Mätän meille ilori iariemuri ninquin HErra Chrisius ""

itze tasa sano ia tpdifia:Teide murhekäätän jloixi.la
ston meidän swrin lohduturen läsäsurkiasaelämäsä/ el/""''
tämeiden murhen pilä käaltäman iloxi/ja fen tpiwon
eansamekärsimeristiia Vastoinkäymistä. Ia on tämä
risti meille wähari hetkeri / ninguin HErra Christus sa,
noMla Mlmisa seiso: TDikßrau «>iha on sil/ M
mäin läpäpxen aiya ia hänelle on ilo ia haalu elä»
män/ehtona itcuon/mutta huomeneltan on ilo ia
tiemu Ia Csaian tykönäfeiso;Minäolen xhdesäsil< r/ai. /<,.

män r<?päyxesä ylenandanut sinun/mutta swrenarmon cansa minä tahdon sinuncoota/Minä olen
«vihanfilmein räpäyxenaicana pikimeltäns/mi'
nun castponkätkenyt sinun edestäs/muttatjanca/
ickisella armolla minä tahdon armahta sinun
päälles / sano ViLlrasmun wapattaias. Ia sila

ij wastan



312 M. SVNNVNTÄI
«asian nincn lumalattomillen ilo on wahcxi Hclkerl/Iastntähden eosla lulianuz seisoi hänen hen,
gensjälkm/sanoi:luli2nuz ett nubeculH yuX eno
ev2nescet.Se on/ on xxi rvähäpilwencap,
pale jocapian cato pois. pharao Cuningan ilo no-
ipiasia käandyi murhexi/cosca hän vvottllin meren ooh,
ian. llOaman cosca hänen ilons swri 01l / nijn hän tuli

F«li,t iF.,hirsipuhun. 2Doliftmuxen ilonopjasikaätt!n murhexi/cosca luvith hackais, hänen päänspoitki. Sitä wastan
ninen Jumalisten murhe ia ittU kaätän ilojli. lascnlah-
den HERra Chrisius sen wetä yhden waimon werraxi/
jocasynnyltä lapsia. Että ninqnin hänelle on mu?he spn»
nyttäisa/ia cohta katan ilo)li:N!jn mos heidän murhens

Rom. i. taatan iloxi. Iap. Pawali sano :Tixlminä sen oi,
dän/ että tämän amn murhe ia tusca / eij ole mitck,
kän sitä cunniata waftan / jocameille pitä ilmoi,

«. ce?-. < tettaman. Ia Corintherin tygs sano hän: Meidän
waiwan jocaoncuitensin ajalinen/ia kewiäsM
npccä meille ijancaickisenia msrättsmän cunian/
me jotca cis catzo niinen jäikincuin näkpwät/mut'
ta nijnen Men jötca eij nägy.Sillä ne jotennäky,
wät owat ajaliset/ mutta ne jotca eij nägy owat
tjancaicsiset. Ia meidän ilon eij ole jocucalowainen/!
mutta ijancaickincn/ia eij pxikän pidä sitä ilo meildä poie<
ottamä. Ia sljna me same nähdä Jumalan caswosta eaft
won ia pysymä hänen tykönäns ijanlailtisesia/sijnäijaw
caickises iloja ia riemuja. Näinen lanfa tule meidän itzen
lohdutta/caicklarisiia ia Vastoinkäymisiä wasian.Sillä
tämä murhe euin meille on täsä elämee on ajalinen/ mut,

la meidän ilon/ joca sen jälken seura/on ijane metinen.
> Euan^



Kirjoit-
ta P. Johannes I6.3ugus.

Opetus-
lapsillens / mutta npt minä me
nen hänen tpZons joca minun
lähetti/ja eij kengän teistä kpsp
minullecuhungas menet.Waan

että minä olen näitä puhunut teille-/mureh
täuttä teidän spdämen. Cuitenzi totuden
minä sanon teille: E»e ombi teille tarpeli-
nm/että minä pois menen. Sillä ellei minä
pois mene/nijn eij.se lohduttaja tule teidän
tpMMutta josminäpois menen/ nijn mi-
nä lähetän hänen teidän tftZen. Ia eosca se
tule/pitä hänen nuchteleman mailma spnnitt

K jy tähden/
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tähden/ia wanhurscauden tähden/m Z>uo-!
mion tähden. Synnin tähden tosin/ Wl,
lä ettei he usco minunpäleni: Mutta wan-
hurscauden tähden/sillä että minä menenI,
säni tpgs/ia ettei te minua ssllän näge. Mut,
taluymion tähden/Wlläettä tämän maj>-
man pämies joombi Ouomittu.

Wielä npt minulla olis teille palio sano,
mistä waan että te npt woij canda: Muttacoscq se tule/joca ombi totudenOettHi/sejoh<
dattateitä caickentotuteen. Wllä eipähän
itzestäns puhu/waan mitä hän cwle/ sitä hän
puhu/ia mitkä tulewat owat/nehän teille il«
moitta. E»e minua pjtäcunnioitteman:Wl'
lä se ottapi minun omastani/ja teille ilmoitta
pi/caicft mitä Isälle ombi / ne owat minun.

> Gentähden minä sanoin/että hän minun o<
mafiani ottapi/ia teille ilmoittapi.

WEuangeliumis meidän Hsrra
s««»<3ch' A sila pahanpsia he taisit otto ha-

nmFijnastans ia luolcmasians/ia osotta sen
hedljmän/joca hänen cuole,

matans ja ylllsnousemisians piti scuraman / nimittäin/
että hän sen cautta tahdsi inhimisten lunasilyen/tySn ia

,, > > > ~ „.
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ttgön läyltä/ia sen pyhän hengen heille lähettä/joea mail<
ma saarnan wirgan cautlapiti nuhteleman/synnin/wani
hurscauden ia duomion Synnin tähden/ se,
lähden/ettei he ujco hänen päällens.Wanhurscaudc läh-
den/ jcntähden eltä hän mene isän lygs. Ia duomion
lahden/että tämän mailman päämies on duomittU/sitä-
likin anda hän mss lietä/että se sama pyhä Hengi/M hei«
lä ia meitä caickia johdalaman caieken lotuleen/ iamss
handä cunnioiltaMan. Ia sentähden tämä Sunnuntai
cutzutan VonlinicH Oatttäce/etlä meidän pitä wcisa,
mania iloitzeman sen pline/että Meidän HErra Chn,
sius on meidän edesiän mennyt Isän tpgs/ia Meitä ijan-
laickisesta euölemasia lunastanut/ ia walmistanut meille
tien laiwasen/ia tahto olla meidän walimiehen / edeswa»
fiajain/ manata hywä Meidän edesteN isäns tykönä/ on

! mös meille lähettänyt pyhän Hengen/ joca meitä laisen
lolltteen johdatta/ia händä sen edestä ylistämän/kijttä-
Män ia cunnioiltaman/ sekä sydämellä että swlla.

Tämä Euangclium phttnsopi sen loisen osan cam
sa/useon lUnnosiuxesa/seNlähden eltä täsa puhwtän Her-
tan Christu)ltN lesuxen personasia ia hänen, wirgastans.

! Ia sen tahdexanen uscon Cappalen cansa sillä täsa mös
saarnalan P.Hengestä ia hänen wirgastans.la on meil-
le tasa EuangeKumifa ta)li osas

l. -dn meidän HE«an.Lhristuxen «poismenemise/
fialsantygs/ialljjähtdtlmasiäcmnstlaonslUMnul.

11. On sen P. Hengen wirgasta.

Ensi-



H2« Bttsimämen kappale.
'""" pallo euin tähän ensimäisen osan

! ll»le.On meille tasa wijsi erinomaista Cappaletta.

i. stsia.
Mutta nyt minä menen hänen tygöns/

.<l minun ulgoslähettänyt on.
. Neilläsanoilla HErraChrifius osytta hänen w>>

hänen lpKsnsjaUensmM/se on l Han on ala/
A stullut laiwasta meidän aumden lahden /ia ottanut in/

nä hänen tygsus/jocaHänen ulgosiähet«>/ hänen pijnans
jacuolemans / ylösnousWi./cno ia laiwastn asiumisens

, /?xö
! meuemisens caysa isän lyg6. (sleZorwB y)ci wanha

opeltaia sano: 6e cnelo veuir in mun-
äum, nterc» in 6e pllelepio in

clucL m lepulcnrum, cie lopul-
, M rcäljt in coelum Se on i Chlistuson tullut «i,

neitien cohtmi/cohdusta hckn on mennyt
l seimen/ Seimestäristin päMe/nstin pääldä haw

«Ätaan/hnudzsta on pissinennyt taiwasen.
3?f. li. Onsijt^Mhttsta/tttyMtidanHEmCW

si.up nuhteli Opelusispsiansq.
««>./«. Ia eij Wkän teistakysy minulle/cwhun-



dm/ettei he HErran Ehr.stuxen poiomlnemiststä palio
lottelel/ia waicahän oli heille sanonut/ hänen poismene-
niiscstäns/nijn cuitengin olit he/niin laitamallomalia
tat/eltei he kpsynyet sen jälkin/euhungahänen piti mene<
MaN/laicka mitahpVa la hpödstsstlz sijta piti oleman/
m smlähdeu HErra shristus nuhleleHeita. Cuin hän
lahdoisi sano: He tiedätte/että minä olen teidän cansan
ollut/ninquin Isa lastensa cansa/opelanul teitä / ia isäli/sm murhen teistä pitänyt aina. Mutta aicaon nyt
lut/etlen minäMn llidän<ansan ole/ sillä muoto/cuin
minä tähän asti olen ollut. Sillä minä Menen nyt jäl>
lms hänen tygsns/joca minun on ulgosläheltänyl/ia
len teidän eansan sijtä puhunut/ninquin omain lastenitansa/muttaeijyMn teistä/sydämens päällen sitä
ne/eikä kysycuhunga minätahdon mennä/ ia mitä minä
tahdon matean saatta sen caulta. Jota teidän euiligin lu,

list lehdä/ia kysyä stn jälkin/nifnminä leillen sen sanoisin/
jaterunsasii tulisitte sijtä opelemxi/mä minä Prsphe,
lanKirioituxen ia ennustojlen jälkin / pitä risiinnalllilta-
«an ia cuolettttaman / lMem inhlmisten syndein edestä.

Ili. Hpelustafiensurusta ia murhesta.
Mutta että mlnä olen nältä puhunut-

teille/murhe täyttä teidän sydämen.
Neillä sanoilla HErra Christus taas nuhtele

nm Hpeluslapsians /stn ylsnpaldHn murhen lähden /,

Mga he owqt ottaneet hänen poifmenemiseftäns / jostg
heidän piti pareminiloitzeman/sillä se tapatUi heidän ia'
iaicken mailman lunasto/en tähden/mutta he eij sila tai<>
tanut ymmardä / otit sijlä swren murhen/sillä he toisin
'- ,/., . ,

i_. aitat/
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ttl<l
hänen pili oleman yhden mailmalisen HErran ia Cu,
ningan/jeca heitä ptti päästämän Ruomin Keisarin o<
riudesia/ia heidän/ynnä hänen cansans /Piti tuleman
«xi Herrolxi läsä mailmasa. Ia senlähden he nyt mur,
helil/losea he cwlit hänen puhuman / hänen poismenemi,
ststäns/<a aialelit/että esseatzän heistä erkanisi ia heidän
lyköäns poismenisi/nijn he tulisit swren Hengen waran
ia wahingon/la eaickilda plsntatzoMsin. He olit tähän
asti hänen stjpens ia warielUMS alla ollet /pilänyet,hp/
wiä päiwiä eikä miläkänmurheltinet/jos hänen piti nyll
heidän ylsnandaman/nijn heillä eij mwla edesä
euincowa onni/ja pahat päiwät/ia senlähden he Murhe/
tit ia ajattelit näin itzelläns. O Min tzywät päiwäl
meille on ollut tämän HErran aieana/nijn cauwan euin
hän meidäm cansam oli/eij meiwä miläkän ole pwlnnul/
mutta jos hän meidän lyksm poismene/nijn me jääme
orVoyi/euhunga mewaiwaserWlä tulemme / eij meille
ole yhläkän edeswasiajata. Ia lämä murhe hnllä oli
sijtä ellei he oikein wielä ymmärtänet/HErran Chrifi»«!
ren Vireä / eikä lienyet/ mingätähden hän oli hänen tai,

lpgsns jäl/
lens meni.

IV. iv, Hn HErran Chrifiuxen poismmemism he/
Kuitengtn totuden minH sanon teille:

Oeombi teille tarpelinen/että minäpoisme-
N"5 «en.

Neillä sanoilla HErra Chrisiue lodutla hänenHpetufiapsians/lltei heidän pidäisi ylsnpalio murhel/



liman hllnen poismenemisens lehdä/ia sano/ellei se heill«
plewahingoxi/mullaswreri hyo'dyloxexi.Sillä ninquin
haneijitzens lähden lullulinhimise)cil Multa heidän ia
laicken inhimisten tähden /nijn hän möseijitzens/mutta
eaicken lähden lahdoi poismenna/seupäälle/että hän hei,
lH lunastaisi ijaneaickisesta eadoluxesta. Ia sentähden
hän sano: että se on teille larpelinen/euä minä poisme,
M. Cuin hän lahdoifi sano z Minun hywäte>petufiap -

sen, le murhelil mmun poismenemiftstäni/ ia tulette sen
pllwan lejlje wahingolisen/mutla josle licdäisillä / mitä
hywä teille ia caickilje inhimistlle sijtä on / että minä pois-
mmk/ninquin le tästä edespäin/ wähän ajan perästä saat-
lalietä/nijneijtemurhelisi/MUllapalio enämin iloihin
la/sillä se ombi teille ia läiskille larpelinen että minä pois-
Menen.

V, Hn stjlä syystä mingä lähden se on larpelinen.
OM jolleiminä polsmene nijn cij lodut-

jala tule teidän tygSn/Mutta josminä pois-
Wnm/ntjn minä lähetän hänen teidän ty-
gsn,

Meidän HErra Christus osotla heille sen syyn/
mingätähden heille oli larpelinen hänen poifmenemislns/
nimilläin/sentähdenltläMMHengi/ joea heitä caie,
ken lotulen piti johdalaman/lulisi heidän lpgsns. Sillä
ilman hänen volsmenemistäns ejj hänen pijlänvt tule-
man heidän lygons. Ia lahlo hän nijn palio sano: En-
nm cuin p. Hengi tule teidän lpgon/mjn pilä minun en
Mä kärsimän pijnan ia cuoleman/ia «oluista jällme.
plssnouseman / ia taivaisen ylssafiuwan/ eikä hän mss

ij lei,



ttitci opeta/Ennen cuin minä caickl m täytän/mm minun
Vireäni waali: Mutta cosca minä isäm lygo' poismcnen/
minun pijnan<l«oleman/yloenoustmiskn/ia laiwaisen a/
siumiscn WijMain nifn minä tahdon lähellä
lcille löhdutajan P.Hengm/joca teitä pitä opettaman/!
wÄhwisiaman/ia laickein tolUtehcn johdataMan/ ia
ncn pi?ä näkywäisellä muodolla tuleman teidän paal«
leen/ ia teidän pijlä läyttttäwän pyhälle Hengillä/ia

. vstlla kielillä Jumalan swri ttcoia.

.»«««. Gpctuxce Ensmätsestä Lap'.
l l. meidän HErraKhrifius^

! vl/c«»l« on kärsijnyt pijnan ia cuow
, man / laicken mailman synnin edestä / ia senl°3m«»."""a lunastanut caicki inhimiset/ijanlaickistsia euole-
! «nasta ia cadokuxesta/ia eijyxikän muu-Sillähän

b- «o: Minä menen Isän tpgs. Minä yxinäne ia lij,
m«n««m. yhtäkän mwla. Ia Esaian Prophitan lpksnä sano hän:!
e/,, Minä olen pxinen polkenut wijna pl-essln/ ia

xikän cansasta ollut minun cansani. Ia ninguin
hän sinänsä asetti häneno wälimiehyi/lumalan ia in/
himisenwälille/cosca Adam ia leua olit syndin langi,
net/nijn hän mss yxi«ens karsti pijnan ia luoleman/lail!»
kein edestä/ia teki täyden hinnan ia maxon caicken mail/
man syndien edestä. Ia ninquin David yxinens stlll
swrta Goljatti wasian meni sotiman/ia ylitze woilli hä-
nen/ia eij yhtäkän multa lsytty Israelin sola wäesia/io-
ea lahdoi / eli lohdei mennä tappeleman hänen lansans

. paitzi



paitzihlindli/la hän y)linänb wapatt! <ow Isweiln ean,
mss HE»ra Christus Icfts meni so-

lan/ Perkelettä/ syndi ia cuolemata wasian/ ia plitze
woili hcin/caicki hänen lvihamiehene- Ia eij pnkä»
luondo Cappale maasa eli laiwafa / lsytty ioeawoij
solia hcitä wasian /ia heitä ylitzewoltta / mut/
han pMens / lannoi mcidän cuorman ia sälytti caic/
km meidän synnit hänen ftlkans / hinguin Esaias
proph.sano: Totisesta hän cannoi meidän sairau-
dmiapamhänenpääUens meidänkipun. lcem:
Oän on harvotettu meidän ncoxem tähden/is
hosutlu meidän spndein tähden/ rangastos maca
hcknen päällens. Senpäälle että meille olisi mm
ha/ia hänen hawains cautta olema me
hexi cehdpt. 'licuz Kinotta yhden Hisiori, 5,5.7-

an/ettRuomin caupungtDzon maa haljcnut/ia sljtänoUi
si ylös seka inhimiset/että lu,
oudocappaletcuolit/ nijn he lähetit Oraculumin ihei/
d<in Epäjumalans lygs / newo kysymän mitä heidän pi-
ti tekemän/ että se myrckplinen tauti/ jola sljhen oli tullut
tackais. Ia saitftn Vastauxen /ettei se mutoin taitanut
lacal/mulka että yxi sen caupungin asuwaisi sihen luolan/
cusamaaolihaljemtt/ eläwäna haudalaisin. Nijn yn
nuori Borgari lDurtiuB nimälda/ senpatle että
han ifans maan sijla luscasta wapataisi/asiui yhden he-
woisen selrän / ia eaicken nähden / ajoi sijhen fisälle/ia st
rwtto tauti cohta lataisi. Tämän hywan tysn/ jow

oli sila Caupungia wasian tehnyt/pidit sen
caupungin asuwaiset f»rna/ että hän wapalti heitä sijtä
«useasta. Ia cutzutin st lwola sijtte Ouitms.

—.-—. 'Mut,
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Multa paiio swrembi hywä lss on se / jonga meidän
HErra Christus lesus teki/että hän annoi itzeno cuole,
mahan /eij yhden Caupungm/ wmm caiekein mailman
syndtiN kdlffä/ia lunasti heitq ijancaiekisesta
«s cgdpmxesta. Hätä swrla ia sanomaloinda hywa lsytä!
tule meidän aina ajatella ia muista/ia sm edestä kiM iap,
lisiä händä2- ;i. Että mnquin meidän HErta CHrisiuslE,

hänen pljnans / euolemans /ia ylssnouscnusens
!"«2 salilta /on slfälle käynyt hänen lunniansa. M» mös!
««m Widän ialaicfein Christilisten inhiMisien cuolema onyfj
tew cse tie ia malcusto? laiwalisen isän lygo'/ jjanlaickisen elä,

<»« mään. Venfähden mss Esaias Psopheta eW ni, >
""« yen Chsistilisten inhimisien cupleman/ phdexi menemiseni
""""« fli kaymiscxi lepo siaan eusa hän sano: Mene pois ml, <

nun cansanj yhten (amn»sin / ia sulie owi etj/!
ni sinun jälkls/ iaketke sinus yhoexiwähäxisil,
silmän säpäxxenajaxi/ Ia HEtra Chnsius eutzu itze

l«ö./. sen eäymW eusa hän sano: Totisista / Totisesta st,,
nonminä ceUle/ joca minun sanani cwle ia usio
hänen / loca minun on lähettänyt/ hänelle on
isancaickinenelämä/iachtule puomion / mutta
käypicuolemasta/ elämään. Ia lodijla HERRA
Christus sen eansa/ että Christilistcn inhimisten euolema/
eij olc heille lvahlngoxi / mwlta styrefi hywaxi ia hylldy/
tyxep. Sillähe sen caulta / päsewät eaickesta luseasia
ia wai»asta tulewal ijancaickisen elämään, Senlah,

M- «< P. Pawaji sano hänen EpistMans 'philjppercin
tygs: Chnstus on minun elämän / ia cuolema on
minun lvoirron. Tämä on meilleswrepiohduloxcxi/

ilo,,



iloei la riemuni/ tämän elämän risuja »a waiwasa / ia
mss euoleman hetkellä / ellei euolema laida olla meille

! wch'ngo)li, Muttaswrexi woitoxi /Ma me sen caulta
kaM/ meidän oikialle isän mäalll/Jumalan tygs/ta>>
Van waldacunnan ilon ia riemun. Sitä wasta on ni-
nm Jumalattoman twolema / paha ia wahingolinen /

! S>ll<i lij he sm cautta käp elämään / mutta ijsneaickism
cadoMen. Ia ninquin nipen wanhurseasten inhimi/
stmristi / waiwa ia wasioMpM!s'/ilfu ia pareu/euin
he tasa Mailmaskärsynytt/stUoin loppu/ia katan ijauiaw
kiftti iloxi. Nijn mss sitä wastan / nijnen lumalatto,
' main inhimisten mvstakaymys ilo ia riemun silloin lop,
ou /ia alcavi silta ijanläiHinen luseaiawaiwa / itcu ii
hambain kiristys / ijaneaickisesa euolcmasa / ia eadoluxe,
sa / Senlähden tule meidän iloita / toiwo ia odolla cuo,

! lemala. Sille se on meidän woilom /ia pääsemme sen
ztautta/kaikesta murhefia ia luscasta / cuin me tasa ma/
l ilmafakarsime/ia tulemme Jumalan tygs/ftn tällai-

sen iloon ia riemun/ jotaeij yMn eorwa ole cwlul / eikä
yxikan silmä nähnyt/ eikä Mssyhdengan inhimisen sydä,
men astunut,

lit Opeme tasa / inhimisen luon on heieoudefia/ 3 >

» että eosca hän cwle rististä ia ahd,sioxesta puhuttaman/ ««««»""

laicka sen alla lu<e / nin hän tohla pclkä / ia sydän mur, A," ""/.
hella täytletän/iaennen tahdoistewllapuhullawan/tä/
Man elämän heeumasta/ mpsttäkäymisestä ia ilosta/ ia
lahdoisi aina iloita iä hywiä paiwia pilä. Nein swal
Opetuss«psellthntt/ eosca HERRA CHristus sa,
««' heille / että hän tahooi mennä isän tygs / joeshänen
oli»lgoslahetlänyl/ tultt he murhesen / ia ennen olisi»

lah,
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tahtonet cwla / että hän tahdoisi olla hudän tyksnäno/,
tällä muoto cuin hän sihenast oli ollut/ ia lulilheillWsm olewan paramaxi / euin st että hän poismeni isäns ly-
gs / ia eij taitaneet pmmärlä sitä swrtahedelmatä/joca
sturast hänen poismenemlstensä.la nain inhimiftt! luon,
do ainaPMristiä wasioin käymistä / ninquin yhtä co,
WK ia cauhiata kappaletta/ joeaon liha ia wätta wafian/!
ia faatapi inhimiftn ilosta ia riemusta lustan ia
an. Mutta meidän tule tittä ia oppia / että maila euinga
se intzimisen lusndo wastan on/ nijn cuittngm eij ole se ha-!
nelle wahingozi mutta swrep hysdylo')lexi / ia lule caicki
heidän hywäxens. Sillä ninquin A. LutherussancV
Mfti on pxj nM cappale / songa cautta Jumala
tahto meitä Hawoita / mucta eil wahingoila/
SenpMle että me jocapäirpck para/
maxi. Smlähdcn janomeidän HERra Chr»stus p.

?.!<«,. ,l. MalchVUM tykönä.- Ottacatte minun iffen teiden
psällen ia oppecatte minusta/ silläminä olen lau/
p!as ia nsprä spdämestck/ iateidän picä löytämän
iewon teidensiewtcen/sillä että minun ikeni on so<
welias/ ia minun kewiä. Pitä
meidän stntähden hyVän ottaman risti meidcn

5. paalien tule /Ia sanoman ynnä Darpidin eansa: M
nck tahdon otta sin terwelisen calkin / iaVEstanlF>i. l IH. Mmeauxitzudan. S.eonminuUkhprpä
Masnnnuaalensit / cttck Wtnä Mhpaisin oppia

Z-n. 5. silwHMeln tundsmäy., DP. PaVali sano: Me
kerscame meitämsurnsa is murhzfa sillä.s? teke

Cvrinchcritt tPgö ftlw hän z Meioäy
imurhen / zöca cuitenZm on aljnlizien / sMpltlZ



iaplsnpaldisenrauhan:
jotta<ij caczs sen jälki» cuinnäky/mutta sen jälkn?
ocaeijnägp. Sillä ne cappaler jotca näkpwät/
owat ajaliset / mutta ne jotcaeij nägp owat ijan/
caickisec. »

IV. Opeme/mitähywä meidän HErraChrisius 4»
gn hänen poismenemiftnseansa mattaan saattanut/ ni>!oi/nmW
miltäm/sen pyhän hengen/ ninquin hän itze tasa sano
Jollen minä pois mene/ nijneij lohdutajarule/""
teidän tpgöne/ mutta jos minä pois mmm nijn
minä lähetän hänen teidän tpgsn. Tästä p. Hen,
gen lahetyMon Dawid Cuningas iaProptzela/ennu/
stanul sanoden: Jumalan wagnutowatmonda tu«
hatta / H L R R A nijnen seasa sen pyhän Sinom
päälle: Vnäoletmennxt plhälle corkiuteen / ia
olet fsngixi ottanut fangiuven / sinä olet saanut
lchjoiainhimisille. Kämä prophetia on lulluttäy,
tltyxienslMäisenhczuntain päälle / jätkin HERRAN
CHrisiufen ylssafiuimisen laiVasen / cosea hän lähetti
senpyhan Hengen hänen lupauxens jalkinAposiolittene
päälle/welisteltyn liettein modolla.la näeme sijtä että
loseslumaia yhden lahjan inhimiseld Pois otta/nijn
hän anda toisen jallens/ ia loisinans wielä swreman /

ninguin tasatapalui/ ettäeoscaHEßfa Chrisiusope-
lusiapsilzans poisolti hänen nakywäisen läsolennsens/
jeeaheteeni waan oleman piti / nijn hän lupais, heille sen
P. Hengen / joea ainaPiti oleman / heihäntyksnäns

se mss tapalui JacobPalriarchan eansa/mä «o,

ftahän mli lwlkiaxi hänen Ifans maalda / nijn Jumala
sen paltitzi swreUalahfalla/annoi hänen waimon /lapsia/

palio?



palio earia. Samalmuoto se lapalui hänen poicang
Josephin eansa/että cosea hän mylin omaldaweliel,
dansä ia tuli Egyptin / nijn Jumala ylsseorgolti hänen
swrexi HErraxi ia yliHe Egyptin maan. Nijnmss se lapatmsin Pyhän miehen. Jobin cansa/ elläcvsca hän missaisi laisi hänen lapsens / ia hänen earjans /
Camelms / härkäns ia / nijn Jumala an/
doi hänelle eaMrdaisesia jallens. sl'jn Jumala wielä
nytkin lekä/etta eosca hän jotakin meildä pois otla / nijn
hän anda meille Paraman ia swreman jallens.

soittenkappale.
Nsimäises osas/saarnattin meldänHer<

lil co«ti. Christuxen poismenemifesta isän lygs/ia mitä

sas me same cwla sen P. Hengen tvirgasia. Ia anda
HERra Christus tasa litta/ttl P. Hengi pila tekemän
hänen wircans lahdella muoto- «

i» i. Hn/Ellahanpitänuhtelemanmailma.
sMt<« Iacosta hän tulepltä hänen nuhteleman
H««

mallmc, synnin tähden ta wanhurscauden
<i«m. sähden /ia duomion tähden.

Zäsa HERRA Chrisius ylsslukeeolminaiset/
joisstnga lähden p. Hengen pila nuhteleman mail,

i ° Synnin lähden/ia anda tietä mikä syndi se on.
Synnintähden tosm / sillä ettei he usco

minunpäälenl.

Mailman



' Mäilman cansa hän täjä ymmällä lnhimiftt/jot,
ca mailmas asuwat / ia erinomaisesta ne lumalattcmat
iaulcoeullaisel, Nijtck pitä P. Hengen nuhteleman
GlXtan lertis seiso ft sana i^i^, ft>ca mettitze nijn
luin wahuan cansa händä nijn plitze woila/
leihan taida sitä wasian sano. Iaosolta sen cansa elts
P.Hengen Pila majlmanpäle nijn todistaman/ettei hän * 5<

! sitä wastan taida mitaken sano. Ia ma Chrisius läsä sa, p
! no että P. Hengen pilä nuhteleman synnin lahden/M
!ellei he vsco minun pääteni /sen cansa hän lietä anda/ et, l ,7*
laepäuseoonjwri ia alcu caickin muihin
lähden inhiminenduomilam Ninquin HErra Christus "sano. P, Mareuxen tykönä; usco se tule ca« """-'

dotetuxi. laP. lohannexen lyksnä sano hän:
ca elj usco st on io duomittu / säntähyen ettei hän ?
ufto Jumalan ainoan Pojan nimen. Ia waicka
mwtsynnitcaicki owat swretia cawhiat/ ia ansasewal3...ljanlaickisen cuoleman ia / cuitengin josinhi/
minen teke synnincalumuxen ia paranoxen/la usco
ranlesuxenChristuxen päälle/ nijn ne heille andexi an- /p/
nelan. Mutta joca hänen
nilanderi anneta/ mulla tule ijanlaickisen cadoMen.
Jaella tämä mailmä cij tiedä/eikä tunne hänenluono«
stans epauseo olewan synnyt Sentähden pitä sen P.Hengen saarnan wirgan lauttaosottaman /ia ilmoitta-
man tämän synnin. Ia tämä on se ensimäinen jonga
lähden p. Hengen pilä nuchleleman mailman.

2. Wanhurscauden tähden, 2.

Muua wanhurscauden tähden Sillaa



että mma menen HsälU lygö / la etlä te minua
sillännäge.

l i,' Zäma mailma lwle inhimisen autuas lulewan /
hywain löyden lähden/ ia sm swreman pitä/

wät / luin HErran Chrisiu)sen wanhurscauden / jonga
hän pijnano ia cuolemans laula / menemisens isantygo'

'on meille ansain»!. Ia senlähden pila P. Hengen mas
ilma nuhteleman ia osotlaman /ettei se uleonainen Inhi/misten oma wanhurscaus eij taida / olla seifowainen
Jumalan duomion edes. Mutta HE» ran ChrifiuM
wanhurstaus / jongahän on meille anfainul/ia me uscon«ansa sen wastan olam / iameille omisiame / se on / se oi-

'kia wanhurscaus / ia costamesen paallem puema oikianuscon luulta/ nijn me rohkiasti/ ia pälkamätälaidam
wimeisnäpäiwäna/stiso meidcin HERRAA lEsunn
Chnstuxen duomiostolink edesä/Silla ei phdesäkan wui^
fa asiasa seiso meidän auluwdem/ mulla HErran Chri>

. fiuxenansiosa. Eikä mös ole mwta mme laiwan alla in»
' himistllä annelu / jofa meidän pila wapahaxi lM
man.

3» Tuomion tähdem
Mutta duomion tähden / Sillä tä-

. män mailmanpäämies onlo Duomittu.
Lasti meidän HErra Chrifius eij puhu mailmalij

ia oikiuden
edesä l Multa sijlä duomiosta / ioea inhimisten iärieldä

> on salallu/nimilläin/ellll tämän mailman päämies per,
: kele on duomittu/ijanlaickiseen4adolu)ceen/nijn ettei Iu«
Mala tahdo cwlla eikä wastan ölta hänen canmlansa/nii/

__



lawigoswalituita inhimisia wastan. Siliä ninquin P.
lohannexen Ilmestys kiriasa seiso: Se on wisoshei/

- joca meidän päälle pöta m pai«?<i cannoi!
Jumalanedesckla senlähden P.Hengi pilä nuhtele/man mailma/eltä hän wäärin asalele ia duomitze nijstä
Hengelisista asioista/ia wijmkislsia duomiosia/ iolea eij
lwletulewan yhtäkän duomita.

lls Pila hänen opettaman Apostolia ia caicki
Chsisiilisel inhjmistt/ia sen hänen yilä tekemän lolmella
m«olo.

i. Ensisiä johdattamancaickeen loluleen.
Melä nyt minullaolis teille palio sano/'

lnjfta/waanettäte nyt wsij canda. Mutta!cosca se tule joca on tsluden Hengi/se johdata
teitä caickentomteen/sillä eipä hän ltzefiäns
puhu/ mttä hän cwle sitä hän puhu.

Meidän HErra Chrisius puhu täsä Opelusia,
sims heieoudesia/eltti heswren murhen ia
den/woincl eikä laitanetkäsiltä hänen sanano / ia lHdu<
ta heitä sen P.Hengen tulemisen «ansa ioca johdallaheitä
taicken loluleen. Ninquin hän lahdois, sano: Minä ym<
märän ia näen teidän heitvuden/että te oletta tyhmät ia
hilat/ ia suruliset/ettei le taida kasitta minun sanani.
Multa P. Hengi/jvca on totuden Hlngi/pilä teille nij,
ta muistuttaman/tämä mailma raeasta ia puhu walhm <
N»/ia cij tiedä mitakan lotudefia. Multa P. Hengi hän
on totud n Hengi/ia johdattataicken loluleen. Silla eij

mwla opetusta'
edisiuotasttawastan/euin minä opettanut olen/ mu«a
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mitä minä teille olen sanonut ta opeltannt/sen hänen M
teille muistuttaman»

2. 2. Ilmoittaman tulewaista,

motta.
Seon/ cakki mitä Jumalan seuraeunnasa/eli Her/

ranChtistuxenwaldacunnasatapattuman pitä/sen pita
P. Hmgi teille ilmoittaman/ia tieläwäfi tekemän / että
teidän pnä mss ne liettämän.Tästä P. Hengen wirga/
sta/p. Pawali k<rioila/Thimoth. tpgo': lOutta Vew
gi sanopi selkissti / ettF »imeisillcl aijoilla muta/
mat loopuwat uscosta/ jawarinottawat/ «viete/
lerpsisist VenglM/ ia perkeleiden opetuxesta/
nWencautta jorca ulcocullaisudesä walhen pw
hujac owat / joilla omatundo on poloinrau/
datta merkity/ia kielvFwäc awiostescyn/ia waa-
tiwat wältämifn ruoca jonga Jumala loij nau/
titakijtoxen cansa nijnen uscolisten s janijlie iotca
tolHdenpmmärtänpeton. Näitä se P. Hengi il/

5. ?et?.s moM Mn mss p. Hengi on ilmoilla/
nulpyhälle petarM,

z. 3- HEttaChristustalUnnioillaman.
«c? Sen pitä minua cunnioltzematt / Sillä

tzän ottaplminun omastani/ia teille ilmoita-
""' pi/caicki mitä Isälle on ne owat minun. Sen-

tähden minä sanoin/että hän minun omasta-
ni ottapi/ia teille ilmpitapi.

Se on/P. Hengen pitä teidän sultn cauua puhu/
man/ia opettaman minusta/minun Personastan ia Vir/

gasian/



PÄSIÄISsN JÄTKIN. l s3i
gasian/ettei minä ole yli pallasintzilÄinen/multa mss
lolimn Jumala Isan Jumalan ainoa Poica/ia HEr,

!ra ylitze laiwan ia maan. loea olen minun vijnani ia
' molemani cautta/lunasianut coco inhimisen sucucunnan/
!!jantaick!ftsta kadolu)cefia. Ia että joeainentuin minun
pMen usto/eij pidä hueluman/mutta, saman ijaucaicki»
sen elämän. Sillähän otta minun Omastani ia il-
moitta teille. Caicki mitä isälle on/ ne minun owat/hä«
nen pitä minua eunnloiltaman / ia opettaman/ mg minä
ynnä Isän eansa olen yhden caldaiscsaMajtstelifä/Her/
raudesa / woimasa ia eunniasa / «Tämän hänen wircans
on pyhä Hengi Apostolille»saarnan cautta tehnyt/ niu/
quin Aposioiein legos seiso / että he owat julkisesta
saarnanel ja opettanet: Gttä se lesus jonga
tat olitristinnaulinut/on Jumalan poica / ia on <

plöscorgotettu Isän Jumalanoikialle kädelle.

Gpettyettoisesta Aappalesta. c"7^
I. mikä sen p. Hengen wir<! .

on/nimitläA/ett hän nuhtele mailma / nin« v<c»«l«
quin HErra Chrisius itze ttW sano:cosca st p. Vengi tule pitä hänen nuhteleman

mailma. Ia tämänKänen wireans p. Hengi teke «««<i«»,>
na wirgan lautta. GM cosea saarnamies nuhtele ia
rangaisesyndi/nijn eij / muttaP.
Hengi hän puhu/nuhlele hänencaVMllb/ "
taChrisius sm todista sanodttz: lkij te ole jotca pu> , °

minunlsäni Hengivmdi si/joca tet,
säpuhu. Sentähden P.pawalitutzu hänen wireans'. 3.

pyhän
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pyhän Hengen wirgaxi. Ia Vaicka saarnamlehet pu«
huwat ia saarnawat/njjnlttittngin he owal ninquin wtt
liiappalel/ioinenga lautta se p. Hengipuhu/nuhtele/ ia
mana. Ia ninquin NHkianienus sano: lkttä he lais

>, nawatp-ADegellä heidänkielens ia swuns.
depaisumata/sen wanhurscan saarnajan Noennutta.
laSodomaniaGomorran/P.Heng, on nuhdeludh«o.lftn pyhän miehkLothiucautta. Darvid Cuningan on
hän cautta.Achabinhan
nuhteli / ett. Ia
Vielä nyt P. HengimWle mailma saarna wirgan eauk
la- Sentähden pitälaicki hurftal saamamiehet / iolca!
siihen owaleutzutut ja ustotut / sen P« Hengen wirgan /,
oiklin ia ahkerasti tekemän / nuhteleman ia rangaiseman
syndi/eikäcatzoman yhdengän inhimisen muodon jalkin/,
joca se on HERRA eli palwelia / rieas eli köyhä/

W. /«. tikäLeläkän säsiämän. Ninquin Jumalakaste Esaian
prophetan cautta sanoden: Hwdarohkiasti elä sää,!
jtä/plsscorgotrasinun änesninqmn xxi Nasuna/i
ia ilmoita minun cansatten heidän ricoxens / ja
Jacobin hwonelle heidän spndlns. Ia P. Pawali

'lim. 4 ano: Saarnaiana/pwäPäälle / sekä ajalla /että
> mana caicken hiliaisu,
/' caysa.la tule caicftnsaarnamiesten ajatllla/nljnen

päälle/jotta seisoivat Jeremian Prophet. tykönä:
'INH> pahastl kirottu olcon se jocaIDLrmn työn laift

Vanan cwlial Pitä mss ottaman hyway
nlhttit/ia rangaistoM/iC andaman heitäns neuwolta
ä manata/lieten eltä P. Hengi heidän tautans nuhttft



iamana. El) heidän pidä ylöneatzoman/ eikä wihaman<
ia wainoman heitä stnlähden. Silla ninquin HErra
Christus itze sano:loca teitä plsncatzo/ hän plsn,
catzo minun. loca teitä cwle/ hän cwle mmua
Mutta maitmaon nijn eowa ia tanki/ettei hän tahdo an-»
dahänens rangaista silläP.
wat sen. Ninquin Jumala walilta sen ylitzen c?e«.<s.

Inhimimiset eli tahdo sillän anda mmun HengeH
ni heitäns mngaista. Ia meille on sen päälle monda)
chmerkiä/t9seaHoe,nuhleli ia rangaisisilä ensimäistä f
mailmala/nijn eij he lahlonuet cwlla händä/mutta ylSn-!
catzoi hänen ia hänen saarnans.. Coscalfott) nuhteli
Sodomiteritä/nijn ne jotta sijnä asuit / iahdM hänen'

Kuonens ia oweno ricki lyödä. Cosoa lvoles ~

la manaisi pharao Cuningasta/tij hän tahtonut händä
lwlla/ multg coweui hänen sydämens/ia wasiaisi kyllä»
ylpiäfii sanode. Cuca se Vikrraon/jota minun pitä /

cwlemä Ne ylimäiZtMpiuMrMoWMM/eij tahto,
netlwlla HErra Chrifiufia/multa ylsncatzoit hänen.
Samallamuotomös JohannesCasiaian ia Aposio/
litten manauxi. Costa HErraChristus«pelti ia ma,
nastNazarellNlaupungmaf«waista/nijn heweit hänen
wlgos caupMgista/ia tahdoit hänen woren lwckulalla
alassyssia- Cosca P.AawM rangaisi Iwltaita -5.
hastuil he sangen hänen päällens/wannoit kcstenäns/ et,
zei he tahtonet sysdä eikä juoda/ennen euin he olisit hänen
surmanet. Ia mailmalisisa Historiasa owal mss sen,
Maiset esimerkit, tahtonut
<wlla hänen opeius IsänsMio/mutla pisti hänen euo,
liafi.Cambpses Persian Kuningas cosea pr^exalpez

nuh/»
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hänen poieans malixi ia ammui sen euoliaxi. Ia eaicki

rangalsta/mutta lahlowal elä heidän oman mielens jal,
kin. Sentähden m6e Jumala raugaise senkaltaisia/ninquin hän rangaisi sen ensimäism mailman/Sodo-l. mania Gomorran/pharaonCuningan/ia mwul.2« n. Että HErraChristustäsä sano:"N MeUnytminullaolisitelllepalio sano-

ie»t <,««» mista/muttach te nyt wol canda.
W<iare/e Muistulta hän sen cansa saälnamiehille / lltli helaittamat ia asettamat heidän saarnans sen Min cuin""""1 heidän ewlians owat/ia eijenämbi/eikäpidemältä,heid<in

' / edesänsyhdellä hetkellä saarna / cuin he taitamat «vastanj otta ia muista.Sillä pitkän saarnan eansa he raskautta-
wat heidän cwliailcls ia panemat swreman cuorman hei-
dän päällens/cuin he moiwat eanda. Ia monicahdal) saarnamiehet omat sencaltaiset/että he tahtomat pilkaldä
saarnata/ia lulewalsijnä seisoman erinomaisen eunnian.s Mulamat pvtäwät sisälle welä/heidlsn saarnans oudoia

. ia mueaMjMnoia/ia tahtomat sen eansa osolllla hei,
dänoppine ia wissaudens/etta caicki lwlisitia ymmäräi-

) sil cumga oppenet miehet he owat/ia heisiäsen enämbi vi,
delaisin. Multa ne jotcanijn tekemät enämän etziwälheidän oman min Jumalan eunnian jälkin/ia raseaulla-
wat sanan ewtiat sen cansa/jotta eij taida nijlä ymmärlä
eikä käsittä. Sentähden pitä caicki saarnamiehet seura,
m.m HErran Chrifiuxcn esimärki joeasäästi hänen ope,
iuflapsians/ia eij enämbi heille opettanut/cuin he woit
taada.SaMallamuolo p.pawalm tsimärki/joea mös

lail^



laitti hänen saarnans/ hänen cwliains jälkin/ninqulnhänsalioConnth.lpgS:la minä rackat weliet/en tai,
«nutpuhua teiden cansan ninquin Dengelisten:
mutta ntnquin lihalistencansa/ninquin lasten can-sa (hristuxesa. Riesca minä olen andanut teille
snoda/iaeij ruoca.Sillä ettei te sitärvielä woinet:sa elj wielä nyt woij/sentckhdenettä te oletta liha-listt. Mutta että pawi hänen jouecons canjn nämä
meidän HErran Christuxen sanat/loisin kändäwät/ ia
sanowal: Ettei HErra Chrlstus ole caickia ilmoittanut
opelustilpMens/mulla on monicahdal Cappalet jättää
npt/ja sttle pawille Romisa ne P. Hengen lautta ilmoin
tanul/ia sen päälle owat rakentanut heidän epälumalan
palweluxens/ia caicki heidän wäärän opetuxens. ia sano,
wal/että P. Hengi on hänelle ne ilmolllanltt. Multa
HFrra Christus eij sano: että p. HengenM ilmoilla,
manpa»Ville/lNUtta Apostoleille/iapiti johdattams/
eijpawin wäärän oppin/muttalalckein lotuteen.pphän
Hengen piti mös cunnioiHeman Herra Christusia/ mut-
tapawi häwäisehändä. Ia smtähden heswresiaerhet,
lyVät/iq «väärin wlgojioimiltawat HErran Christus
)lm sanat,

111. -Opeme/että meidän HErra lesus Christus 3<
on totinen Jumalayhdesä olemifesa/woimasa ia c^l/i«m

itzt tä/ e/e pe^»»

säsano: Caicki mitä Isällä ombi ne owat minun.
Ia P. MallhVuren tyksnä sano hän :

annettu caicki »voima taiwasa ia maasa )a tä/ te,n«/««»
ma walda ia woima etz ole hänelle ainoasta/ Jumalan ?sl«.
luonon puolesta /mutta mssinhiMisen luonon puolesta, 2^

d) ij jon«
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jo.ig.,hän otti Neitzm Marian lohdusa. Silla mitä Iu-
malan on oäut itzestäns ijantaickisesia/senhän
on jaeanut inhimiselle luonolla Personalisen yhteyden

KlsttK. - «..'lahden. Nijn että hänellä nyt molembain luoudoin puo-s
lesta/on cakki »voima/ia caicki wäkl/laiwasa ia maasa/ia

c«i<>/ 2. wijsaus. Ninquin P. Pawali sano: Ottä hänesäowatcaicki wUaudentawal-at salatut. Ia näitä
tule meidän lietä uijnen wääräin opptlaiaiden / Sa«
cramenlererein lähden /jstta ainalatzlowalwähetä/sen
Majestetin/Cunnian/ wallan iaweiman/jongahänon
sanut inhimiftn lnonon puolesta. Ia on meille se swmi
lohduloxexi/ttlä meidän HErra lesus Christus/joca on
ottanut meidän liha» ia werem hänen päällens/on loli«
nen Jumala yhden ealdaisesa woimasa / hänen laiwalisenIsäns cansa / ia laita meitä hänen köyhiä lapsians wa,
riella caickia meidän wihoilistä/syndy/peskelellä/ia luo-
lemata wastan. Ia että hän on meidän weliem lihan
ia weren puolesta/taidamme fitä rohkiamasia luotta ia
ustalda hänen päällens/händä rucoilla ia auxihwla/luft

lafa ia hädäsä/ninquin hän itze on meilä käsfenpl/
ja luwanut että hän tahto ltvlla meidän

llttouxem»

Euaw



GuanUlmmmMirioit-
ta p. Johannes 16. Lugus.

Ihen aican / sanoi le-sus hänen Gpetuslapsillens.
Totisesta / totisesta sanon mj-
nä teille/caicki mitä te anotta
isäldä minun Vlimeeni sen hän

andapt teille. Aähänasti ette te ole mitä-
kän anonet minun Nimeeni: Aucoelcat nin
te saatta / että teidän ilon täydellinen olisi.
Mitä minä olen puhunut teille / Aapauxi-
sa: Se aica tule / ettei minä stllen puhu teille
tapauM / Mutta julki minun Isästäni
ilmoitan teille. Gins päiwänä pitä teidän
rucoeleman minun Mmeeni. Ia en minä

N ilj san
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sano teille / että minunpitä Isä rucoeleman
teidän edestän: Sillä itze Isä racasta tei-
tä/ sentähden että te tyinua racaMe/ ia
wscoitte että minä olen Jumalasta ulZosläc-!
tenpt. Minä ulgosläxtn Isästä /in tulin
mailman: Taas minä jätänmailman /ia
menen Isäni tpgs. Sanoit hänen Opetus-
lapsens hänelle / catzo / npt sinspuhut julki/,
ia ett stnä phtän tapausta sano: sNpt me tie-
dämme/ettäs caicki tiedät/ ia eij npt tarwita
että jocu sinullekpsZ. Sentähdenme wscom-
ma että sinä olet Jumalasta wlZosläctenpt.
Wastaist lesus heitä. te uscotta: cat-
zo/se aica lähestt)/ia jotuli/että jocainen ha«
ptetan itzellens / ia minun pxinän jWtte.'
EnminäcuitenZanpxinänole / silläettäO
on minun Eansani. minä olenpu-
hunut teille/ että teillä pitä olemanmmusa
jauhan: Mailmaft Onopj teillä tusca/
waan olcathMM turwafsa/ minäplitM
wottin mailman.

»e. arnattawan HERRan Chrisiuxen Op"
MRjVM tuslasim Heicoudesia/ lllinga Mlllhe oli

tayttänpt Heidän sydämensä /



Chrisiuxen polsmenemisen tähden. )imquin
mpss endifna sunnuntaina saarnatkin / että Heidän tM
murhttliman/itkemän ia pareuman/ Mutta mailman
sila »asian piti ilmtzeman. Nyt tasa EuangeliumW
meidän Herra Chrifius opetta/ cuinga heidän pita käyt/
tämän ltzens/sen callaisen murhen ia ileun alla / ia kenen
lygs heidän pilä pakeneman / ia turwaman / nimittäin/
Jumalan lngs/yhden oikian ia nöyrän rueouxen «ansa/
että hän heitä warlelisi / ia ylhällä pidäisi ia wahwistai,
st/ettei he ristin alla wäsylst. Ia mana heila ia caickia
meitä/ rucoeleman hänen taiwalista Isans/hänen
mms: Ia lupa että eaicki mitä me anomme Ifäldä/hä>
nm nimeene / sen hän meille andapi / lohdutta mpss setä
Opetuslapsiäns/ että meitä caickia /Ia sano: että isä
itze meitäraeafia/ia tahto meidänrucouxem llla. Ia
ftntähden owal ne wantzatKireon esimiehet ta°
Män Sunnuntain ia ne caxi päiwä luin sttästurawat
Aucouspäiwixi / ia nijn säätänet että tansa pita mjnä
päiwinä cocon tuleman ia rueoeleman Jumalala caie,
kein tarweten edestä. Owal mpss wielä toisen nimen
andanet tälle Sunnuntaille ia cutzuwat sen Vonuni-,
cam vocem jucunäicatiz. Jotta sanat he owat ottanet
stjtä weisusta/ cuin Messun ruwetessa kircosa weisalan.
Cusa nain seiso: Vocem jucunäitacis
Se on /Ilmoittacat iloisuden ääni iapitä cuuUss
man: Ilmoittacac se Maan Hänhin/ lDEsra on
wapatfanuthänencansans. Ia swat sen eansa tah,
tonel tietä anda/että yxi oikiarucous Jumalan tpgö/on
yxi suloinen ääni Jumalancorwisa.

Tämä Euangeliumi yhten sopi ensimaifen ia toi/

sen
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nm käskyn cansa. Sentahdenmä tasa opeman / että
Mttdcin pitä laiktsa tuscasa ia hadäsämrwaman luma,
lan tygs ia hänen nimene auxihuulaman. Phtensopi/
myss sen laiwallisen rutouxen/ pyhä jsä meidän rueou-
ren eansa. Cusa meilä opetetan ruloeleman meidän ifäm
jvla on taiwaissa»

jgetantämä Euangeliumi tahlen osan.
couxeen. Ia sijtä lupauxesta songa hän sen päälle on
andanut-

-11. On sijta puhesia/joca on ollut hänen ia Hpe<
Melasten wäliliä.

iettsimämm Osa.
3"c«tt" palio euin tähän ensimälsen osanM,>H tllle / on meillä läfa cws» erinomaista Cappa/

l» I. On Dä/ketä meidän pitä rucoeleman,
Totisesta / totisesta sanon minä teille /

' V 7 caicki mitä tee anotte WW.
säsa HErraChrlstusopetta/ että meidän pitä

; rucoeleman Isä Jumalalaeaickiwaldiasia/joca on mei/
dän HErranltsuxenChrifiurenisä/yriainpa lolinen
lumala/lglwan ia maan luoia/ ia ylhallä pitäjä/ia la^

, sse mä mcidän händä ainoata pitä ruloeleman. Silla
' yan on laickilvaldias/ ia taita anda meiUe mitä me tar«-
lwiyeme. Iakieltä sen eansa/ellei mndan pidä phtatal^
luondo taiwasa eli maafg:Mutlas ha wllsta Jumalala hänen Isäns taiwasa. Niliquin >



Myös 5. Mofexen kinas seiso: Sinun
malas sinun pitä Cumsrtamsn ia hänoä ainoata
palweleman.

11. On rueoM muodosia/cuingameidän pila ru/ zz
Mleman.

MitH te rncoeletta Isäldä minun Ni-"""««
meem.

Ninquin Chrisius kaste rueoella hänen be«,.
taiwallista isans / nin mss osotta / läs<i tenengä nimeen
Mldan pila rucoeleman / nimitlein / eij yhdengän muun
nimeen mutta hänen nimeens: HERran Chrisiuxen ni,
Mttn. Mikasta on rueoella Chrifiuxen nimeensOn ha<»
nen kästyns jälken / ia oikiasa hänen paallens/joca
pn meidän ainoa walimiehem / lunastajam ia wapalla,
M/rueoella. Ia anda meidän HERraChrisiussm
canla liata/eltci prikan rueous taida olla Jumalalle o,
lellinen eikä kelwollinen/ilman oikiata usesla hänen paal'
lens, Silla ninquin sano: 8i Käcß äe-
Kcliperit olario.Se on/Josusio puuttu / nijn m-
cous tphiän muke. Ia joca poica/ia hänen ansions/
eij canna hänen rueouresanfa Isän lygs/sen lueousia eij
hän tahdo iwlla. Sillä ninguin P. Pawali sano l
Lttä Jumalaon hänen asettanut yhvexi armon, z
stolixi wscon cautta hänen weresänsck. latmfee
paieasahän sano: ikrtä meillck hänen cauttans on Kom..-.
tpgskäynips uscosä / stn armon tygö/ josame sei>somma / ia kerscamme meicäm coiwosta / joca
meillä on fijhen cunnian / cuin Jumala meillä
anoapi.

0 lll.On



242 V. IVNNVNTÄI' '

lii. m. On sijtä lupauxefia cuin HErra ChrWg
k"»"I« täsä anda/milä yli oikia rucous maltan saalta.

'

,1°«707e Kaickl mitä te anotte Mtä minun nl-
c«m. mieni/sen hän andapi teille.

Millä sanoilla hän liela anda/ ellei meidän m/
courem pidä ilman hedelmätä oleman/ eikä tyhjän me,
nemän. Mutla eaicki mitä me rueoelemme hänen n»
meens /ne pilä meidän saaman. Ia Pri suuremmari
wahwlstoxlMttä meidän pidäisi sitä wiffimäl oleman senpäälle/ ia eij mitäkän sijeä epäelemän / wahwifiahän
tämän hänen lupaurens/ Cahlalaisen walan cansa sa,
noden : Totisesta Totisesta sanon minä teille.
Hämäon yri wahwa lupaus/ jonga hän walan causa

wannoden hänen toludens päälle. Sillä
2. ~ ninquinp. Pawali sano: Eaicki Jumalan lupauxet

orvat ia hänessä / ia owat Amen hänessä /

Jumalanktjtoxexi meidän cauttam. Ia
nuBsano: Orana julnoK cwviz cueli, zscenöit 0>
tatio, vei miseratio. Se on l Z)hdm
wanhurstan inhimisen rueous an laiwan awain / rueeue
ylssastu/ ia Jumalan armo alasasiu.

IV. !V. On meidän HErran Christu)len kästpsiä jol«
Kla»<iat«m la hän waali rueoileman.
5 Tähänafti eij te ole mitäkän anonet mi-

«un nimeeni/ rucoelcat nijn te saatte/että lei,
dän ilon olisi täydhelllnen.

SecuinHErraChrifiusläfä ensistä sano/ellei
anonet hänen nime-

llis/Eij pidä meidän nijn ymmärtämän että Opetus/

lapset



läpsel owatnljn laiscat ia httal ollet/ eltti he eoscan ole
lucoelluel/eij mss hcln sentähden sitä sano: Multa
han puhu tasa wanhan Hesiamentin ajasta / ennen
luin hän tuli inhimiseri. Silloinpiti Iwllal eosca
he rueoelit / käändäman heitäns Jerusalemin Hempli
päin/eusa oli armonstoli/foea oli HErran Chrifiuren
wario ia esimerki. Ia eij cuitengan ymmärtänet hänenw!llans/mna.uin he io nyt ymmärsit / että heidän rueou,

!lens viti euultaman hänen tählens. Multa edespäin
piti heidän suuremman uscallurencansa rucoeleman. Iaandasen päälle läsä käskyn/ että heidän pila rucoele,
man. Rucoelcat sano hän. Tämä kastp silo eaicki in,
himisel. Silla eij se ole jongun inhiWsen My/Keisarin
eli Cuningan: Mulla Jumalan meidän HErran lesu/ren Christuren oma kästp, ,oea tahto että meidä«M
rucosleman / anoa mös ynnä kästpn cansa/ luvauxen e,<
tti heidän pila saaman/ miläherucoelewat/ e«a heidän
ilons olisi taydellintn/joca tto tule sijtä/eosta he lietäwät/
että heillä pn yxi racas Isä laiwasa/joca tahto cuulla
heidän rueouxene,

V> On Pyhän Hengen lupauksia. V.
Mitä minä olen puhunut/ teille tapaw

xlsa/ ft aica tule ettei minä sittenpuhu tapau-
Ns / mutta julki minunIsästäni ilmoitan teil-
le. Sinä päiwä»ä pttä teidänrucoeleman
minun nimeeni.

Näillä sanoilla HErra Chrisius osotla että mitä
häntähän asti on heille puhunut / Eij ole heidän miele-
stäns oUll nijn seiktät/multa ninquin tapauxetiaftntä-

0 <j den
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dm/lupa heille sen
sästäne ilmoilaman heille/ eltä heidän piliselkiästiym,
martämän. Ia lahto HErra Chrisius nin palio sano.-Minä iiägen ia ymmärrän / että mttä minä tähän asii
olen teille puhunut / owal ninquin lapauxet. Mutta wa>
hän ajan peräsiä/cosca se pyhä Hengi tule teidän paällen
Heluntain päiwänä. Silloin minä hänen eautlans
tahdon selkiästi teille ilmoilla minun Isani tahdon / wa<-
icka minä io ennen olen teille selkiäsi! nijsiä pnhunul/mul-
la eij te ole taitanetkäsiltä / multa silloin teidän pitä ym«
mättämän / ia mss rohkiasti / oikiasa uftosa ru/
coelemanlaiwallistalsä/ iahänandapi teille mitalla/
noltt. Silloin mss en minä ainoastane / multa le yn-
nä minun «ansani asiulta Isän eleen / iarulocletmiuu»
nlmezni/ia saatte sila mitä lerucoelttla.Sillä itze Isa r<u

/ ftntäden etlä minua raessiitta. Ia että
Chrisius läfa sano - En MMä ft«o tM

että minun pltä rucoeleman teidän edestän.Elj hätt silä kiellä/ellei hän sen ajanperästä pitänyt ruct"
leman muinm Chrisiittyin inhiMsten edestä/eikä mämbi tahtonut olla meidän wälimiehem
eli edefwastajam. Silla hän mna rueoele ia mana hy/

x«m. e. wä meidän edtsiäm. Multa euitengin en me ole sijlä ul/
gosftllielUl/elteimeitzelÄnsalotzdi rucvilla. SiUäellä
HErran ChriftuM eautta / cjemma sowitelUt meidän
tai walistn Isän eanfa. Ia on meille serohkeus/että me
nilWin lapset taidamme rueoella händä ynnä hänen ean<
sa«ls. Hän tahto käydä meidän edellän, hänen rueoll/
Ms cansa/ja me händä seuramme meidänrueouxem lan»
sa/ja se on meille lohdutuxexi/etlä meidän rucous on pem

, sietlu l



Isicllu nuidän HERran lefuxen pätille/la
j tlta meilleon cdlswastaja Isan llsus/
joea wantzurstas on / jahän on meidän jyndnn edesi so/
windo/iij ainoaftans meldän/muita mss caiken mailman
spndein edest/ninquin P.lohanncs sano. '.^».2.

VI. Hn HErran lejuxen Chrisiuxen Persona/ VI.
sta ia lvirgasta» ve/cchna

Minä ulgosläxln IfäM ia tulin mail-
nmn/ja menen Mn tygs. "'

Neillä sanoilla meidän HErra Chrisius käsittä
mnquin yhdlsä summas/eoco hänen oppins/cuin hän en-
nen oli opettanut ia saarnanut/ hänen Personastans ja
»irgasians/ia anda tietä euinga hän algusia meidän läh»
tem eli Isästä ulgoslähzenyt/ ib tullut Mailman/ ottanut
hänen päallens inhimiftn lwonon / ia kärsinyt pijnan ia
euoleman/meidän syndeim edestä/ ja jällenelUolluisia

!ylo'snosnut/jasijttä nlllänkymmentn päiwänpärässä y/
lssaftunut taiwasen/Isänsä oikialle kädelle/ia sieldä jäl-
lme tulewa on duomitzeman eläwilä ia cuolluita. Mi/

eaickia HErra Ctzrisiuo.käsitti nijnen sanain cans«.
Cuin hän lahdoisi sano: Minun hywätOpetustapseni/
minä jocaolen Isan Jumalan ainoa Poica / olen alas/
tullut laiwasta teid<mia laittein inhimisten awluden tah/
den/ia ottanut inhimisen luonon/ia Orian muodon nn/
nun päälleni/ynnä taicki inhimisen heicoudet/paitzi syn,
di. Smpaalle/etta minä minun pijnani ia kuolemani
cawla/lnnasiaisin inhimisen sueucunan/jynnisia ia euole-
«nasta/ia taas eofta minä minun wircani olen täyttänyt/
jätän tämän mailman/ia menen Isan tygs. Eij nijn
Ma Minä sen inhimisen lwonon jor.ga minä yhden kerran
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paalttm otin/Personsn yhteytecn / mut-
ta taicki inhimisen heicvudet tyköäni poispanen. Engä
mss lahlo enämbi olla teidän tpksnän/näkywäisellä
nuodolla/ninquin minä tähän asti olcn ollut. Sillami,

nä menen minun Isäni cunnian.Mutla cuilengin näky/
mätlsmällä muodolla/mma tahlon olla teidän tyksnän
mailmanloppunasii.laninquin minä lähleisäni Isani
lyksa/ en ylsnandanut händä / nijn minä mss mennesä,
ni jällens Isan cunnian/en ylsnanna miniun seuracunda-
ni/joea läsä mailmasa on/mulla tahdon olla aina hänen

zn« 2i lykönäno/näkpmältsmällämuodolla/mailman loppua
' 'asti.

i-«c.«. Opemret ettsimnstsiä Osasta.
i. peme/tästä yhdestä oikiafta ia Zhrl-

!
. st ole jpeu lyhiä ääni

eli hwmaus/jsea suusta eli hwlista ulgostäppi/
ilman ajaloxeta ia ymmsrryxelä: Multa on sydämellä

«?<,neM. nm huocaus iapuhe Jumalan lygö/joea seka suusta/el^tä sydämestä uigos käypi / jolla me meidän larpemme
Jumalalleedes luolamme/ja haneldä apua anomme/ js
se palwclue/lys ja teeo on Jumalalle oloLinen ia kelwol/
linfn/ja on ninquln Aamu uffn/ia meidän täten ylöe^

Y5/.'41. nostamusonnlnquinpilithlouffri/mnquinßawid, sano
hänen PsalMlsansa. SM yhden Chrisiilisen mhimi/

13»i>. sen rucous / joeg lapattu Henges ja l?lulw/ eij olemw
, euin pxi puhe Jumalan canfa / eusa hän/ tMen luscans

Jumalalle ilmoitta/ia tieltäwäxi nktpi / rucoele/
ia apua häneltä ano/iahandci sijlttftjtta ia ylisiä'. M/

qum
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quin sano / etlä rucous en pxl puhe luma/cumveo. Ia
! sano: Costa sinä rucoelet/nii» sinäpuhuc luma,
lancansa. Ia tämän Jumala lahto cai-
klllaChriMfilläinhimisiltä/ia käste että heidän pila!
hanoä rucoeleman. Ninquin Psalmisa seiso: iLd)i«
kätte minun easwojani. laloises paieao sano hän:
Auxeshwda minua tuscanaicana/minä
autta sinua/ jasinun pitä minua kisttämän. la'^^,.,

'meidän HERRA Chnsiue sano: Zlucoelcat/ntjn te
saatte. Ia pyhän 4ucan lyksnä / hän kaste

! chiä ia colclltta» Ia jocarucouxen unholla/ ia eij
! do lamalala hänen kästpns jälkenrutoilla/se leke suuren
synnin/ja wttä Jumalan rangaisioxen hänen päälleno/

! Jumalamss olla sen suuryi ylsneatzyi / cosca eis hända
! Psalmisa seiso: Siksstä pxikän nn>
D pahoin tekiöistä tahdo sitä merkitä s Ne lotca
minun cansani ylssnielewät/l-awiten heitänsi

, waan Dlkrra eirvät he auxens hrvda» Ia
, quin Jumala on kMenpl rucoilla / nijn han mso lwpa/
etlä hän lahdo meidän rucou)lem tlvlla. Ninquin hän itzesano: Minä tahdon autta sinua» Ia Esaian Pro/ ?M. /,.
phelan lyksnä sano Jumala: Ennen cuin he hwta«- e/<,. 5/.
wat/ tahdon minä wastata/ia cofta he wtelä pu,
huwat / tahdon minä cwlla. Ia meille on monda
lsimerkiä ftnpäälle/cuinga Jumala on cwllul nijnen

, wanhurscasien rucouxel. Cosca Mosts rueoli/nijn lo< ' ?

swa Voitti. Item/loswan rucouxen jälken/ seisoi '°-

>ingo kastellä taiwast colopäiwän. Elias "
hänen rucouflnsa cansa saatti tulen alas laiwasia. Ia

» ' > > >—. »»—^—-
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V. «35VNNVNTAI "^,wonya mwla sencaltalsta esimerki olist senpäälle. Sm,
tähden sano P. Ge on mahootoin etts

. «wanhmlcaninhimisenrucous mene tphiän. Tult!
senlähdm/itzccungin Chrisiilisen inhimisen hanoilta ha/!.nens rulvuxtfa.lapitä meitä waatiman rueouxehen nä,
mal cslme Cappaletta. Enststä/lumalan My / joea

' lahlo/ttla caicki pila rucoeleman. Sitälikin/lumalan
lupaus/joca onluwanue/ mahan tahto <wlla meida»
rueouxem. Colmannenkerran/meidän oma tarpem/luft
cam ia waiwam/joea meitä ahdista jocaeulmala.

11. Opeme/keta meidän pila rucoeleman /-ninut,
täin/Jumalala laickiwaldlastamndän HErran Icsu/
xenChrisiurenlsä/joeaynnä pojan ia pyhän Hengencansa on pxi totinen lumala/ninquin Jumala itze kassesanoden:Sinun ViLl-ms lumalas pitck sinun cu,
marönmanja hckndä ainoata sucoeleman.paeanat
c,j ole rueoellet tätä oikiala ia totista Jumalala/mutta'
owal palwklluel jarueocllct luondoeappaleita. Auringo/
lwta ia tähtiä/puila/kiwiä ia lannol/järjettömiä luon-
doeappalitta. Monieahdal owat mss sitä pyhä Henge,

ia mss rueocllet.ikusedius kirioitta/eltä heillä
on ollut enämbl euineolme kpmmendli tuhatta Epaju/
mallata. Turkit waicka he rueoelcwat yhtä Jumalala/
jota on luonut taiwan ia maan. Wjn cij he euitengan
tunne händä oikein / eikä tiedä euea se Jumala on/ nimit,
tein/ ctta hän on yf> oiemijtsa/ ia j)jyä yhdesä Jumalistadesa on eolme erinomaista Persona / eikä tunne
fenlahdm owat suuressa erhety,refä. Sillä ninquinlo,
Hannes sano .»löca eij cunnioita poica/ etj se mss!
cunnioita Isii/joca on licinen lllhätcenyt. Ia nin,
,«. > > ————»—^—^,—»

WN
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qutn eij he tiedä Mttäkän Jumalan olemisesta /nijn eij he
mss tiedä hänen tahtonsa/ iasenlähden on caicki heidän
Jumalan palwellyens ia rucouMS lurHa/ia eij taida
Jumalallekelwala. Samallamuoto mssPawi Hänen
joueons cansa /rucoeleVat pyhiä miehiä ja waimoia/ia
asettamat heitä wälimiehexi/jolca pilä saattaman heidän
lncolyens Jumalan etehen / ia rucoeleman heidän ede«
stäns. lapalwelewalmsscuwia/ja.luottawal heidän
onuin hywäln toldens päälle. Ia nijn lekewät sitä ensi/
mäistä käsky wastan/joca kiellä ettei meidän pidä pitäo
män Vieraita Jumaloila/multauseoman ja luottaman
yhden ainoan tollftnlumalan päälle/iähändä awxi hw-
tsmaNj Ia M meidän sentähden oppiman / ettei mei,
dän pidä yhtäkän mwta rueoeleman eikä taiwasa eikä
maasa/mutta yhtä ainoata ia todista Jumalala eolmesa
personas/liä/Poila ia pyhä Henge.

Il I. Hveme tästä / mitä meidän pitä rueoeleman 3 -

lumalalda/ nimittäin/caickia mitä me larwitzem sekä
Hmgelisiä että rwmillisiä tarpeita/ninquin Herra
stus läsä sano: Caicki mitä te anotte Isäldä.Moni/
lahdal wanhat opettajat owat ollet sijnä lwlossa/ ettei '

meidän pidä rueoeleman rwmillisia larpeilalumalalda/
jasanolvat/ettei se ole sowelias että me nijn suurelta ia eor,

kealta HErralta anomme niitä calowaisia. Multa
HTrra Chrisius täsä loisin opetta ja sano: Että meidän
pltä eaickia tarpeitarucoleman Jumalalta/ sekä Henge,
lM e«HrVMllllsiä tarpeita. Ia meillä on esimerkit sen«
päälle että pyhät patriarchatja euningat wanhasa Te?
jwmmttsä owat anonuet rwmllisia tarpeita. Abm» 6e».1?.

ham/rucoeli hänen Poilans Ismaelin edestä/että hänen
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elämäni Dawid Cuningas rueoeli hänen pyi,

«.keg.Z. edestä. Salomon Cuningas mss rueoeli I«,
«. n.». masta. Ia wdesa Tesiamenlisä

?n mss mondaesimerkiä/ cuinga Monda Spitalista / fostiata/cuuroja/myckä iaramba / owalanonet
la Christuxelta heidän tertveydens / la hän on andanul
heille senNijn m«ls meidän pitä anoman Jumalaltarw/
milisia tarpeita. Mutta mitengin ensistä ia erinomai-
sesta Hengelisiä tarpeita. Tule meidän mss se tietä/
euinga meidän pitä rucoeleman rwmilllsia tarpeita/ia
euinga Hengelisiä. Rwmilifia larpeita/pilä meidän
ehdoncansarucoeleman/nimiltäin/josfeluinme rueoe,
lem/taita lulla JumalaneunniaZi/ia meidän hywärem»

Rem.,. Sillä ninquin P. yawali sano: Gis me tiedä mitä
meidänpitä mcoeleman / ninquin meidän tulls.
MuttaitzeVengi meidän edestäm mana hxwsVIa usein inhiminen sitä rucoele/lum tule hänen
goxens. Sentähden/pilä meidän nijtä ehdon cansa ru/
«oileman/ ia andaman ne Jumalan hvwän lahden ia

on meitä optllas!
nul tUloeleman sanoden.lsli meidän joca olet tai, zwaifa. Hlcon sinun rahtos nijnmaasa cuino»»
tairvaisä. Ia hän itze mss rucoili ehdon eansa /

ennen hänen pynans ja<uolematans/sanoden l iVinnn!
Isän los se on mahdolinen/nijn mengän tämä
calki minun tyksäni. Mutta cultengln etj nin, j

«<,«b.i. quinminck tahoon/mutta ninquin sinel. Aijn mssse Spualimies/rueoili sanoden; VKna jos sinä l»h>
dot/nijn smä taidat minun puhdista. Mutta Hen-gelisiä tarpeita/«in on syndeinandexi andamus/wan/

Hu"



caicki muut hywät awoll pitä meidän anoman ilman
ehdota. Silla Jumala ne tahdo meille snda /ia ne tule?
Ml Jumalan eunniaxi.

IV. Opime/lästä mss cuinga meidän pitä rueot' 4.
letuan/nimiltäin/meidän HErran lesuxen Christuxen/"""»««nimeen/ninquin Herra Christus täsä
no. Ia silloin me hänen nimens rucoilemma/cosea eij me "

meidän oman ansiom ia hywäin töiden patille luota/
mlla HErran Chrisiuxen lesuxen firmon päälle/ ia
hänen ansions lähden / oikiasa ufcosa Jumalala rueoi-
lem. Sillä p. Pawali sano Romarein tygS: Lttä
me olemme wanhurscaxi tullet uscosta/nijn on
rauha meille Jumalan cansa/melockn Vlkrran
Issuxen Chnstuxen cautta/ jonga cauttamss
meillck on cpgskäpmps uscosa joft me seisoma

hänen cauttans
on uscallus jalygskäynzys eaiken rohkiuden eansa/ufcon
lautta hänen päällens Mutta joea muueolnrucoile/ia eij
luola HErran Chrisiuxen ansion päälle/ senrueouo eij
ole otollinen Jumalalle/silla hän on meidän aino wäli-

pyhä pawali sano. M on Jumala/
on vvälimies Jumalan ia inhimisten wälil,

lä / nimittäin / se inhiminen lesus Christus/ joca
hänen itzens on andanutcaicken edest lunastore,
xi. Kirjoilta yhdestämiehesiä/jonga nimi
oli Ik3l2iKocles.Cofcahän oli tullut maan eulkiaxi/ia
luli Cuningan lygs armoja pyytämän/langeisi hän pol/
willens/ia otli Cuningan nuorimman pojan hänen sy,

euningasta /että hän tämän hänen Poi,
l ij eans
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lans lahden ottaisi hänen armoinfa. Nijn mss meidänpila meidän rucouxisam eandaman meidän HErran
lesuxcn Ehrisiuxen Isan Jumalan ettcn/ia rucoelcman/
ctla hän luulisi meidän rueolyem hänen lähdens. ftrueous pita tappatuman yhdes oikiasa uzcosa. Siliä

Ac?b ~ ninquin pyhä lacobussano: loca epäile/hän on
ninquin merenaaldojoca tuulelta iijcntetan.Sen,

> ealtainen inhiminen älkön ajatelle että hän jotakinsaapj«ck., 7. HE„alda. Ia Episiolasa Hchremn lpgö ftiso: Se
onmahdotoinettä Jumalalle raita kelwata il,
man usiota.Nijn mss sano:Bi 6öczäe-
Kcit, peiil Oratlo. Se on/Josusio puultu/ nisnrucous turhan menepi. Sitälikin tul< Mlidanmös
tietä se/että oikia rucous piläkäymän eij ainoasians suu/sia/mulla mss sydämestä, Silla serueous luin suustawaiwoin ulgoskäypi/eit ole Jumalalle kelwollinen nm,
guin hän «Ne sano Esaian Prophetan lautta : Tämäcansa lähestypi mjnua huulten cansa/ muta hei,
dckn spdämens on cancan minusta. Ia laikija mci/
danrucvurlfam pilä meidän cahoman joo sydän on puh,
das: Jossijnä on oikiasynnin «ammus /ia parannee ia
lahlo luopua pois synnistä / muutoin eij taidarucous 01,

'.N«,.«. la oikia. Sentähden sano P. pawali Timvlheurm
tvgo'/ että meidän pilä rueoellMan socapaicasylssno,

vllceöat »b
vulc invocare nornen vumini.

Se on/plönandacan spnnin/joca tahto Vit3l«n
nimeanxihuuca.
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DommOft.

mulitte/yhdestäoikw^Hrucouxesia / johonga meidän HErra „„.

meitäcaicki / ia lupa että meidän pila saa-ll«e«i
man ealckia mitä me hänen nimens anomme: Seura nyi
se loinen osa/sijtäpuhestaeuin on ollut HErran Chri-
sturen /ia hänen Opetuslasten wälillä. Cufa Euange/
lista meille colme Cappalella edespaneö

I, On Opetuslasten heieoudesta ia tyhmästä /»
stauxesta.

Sanolt häns Opetuslapsens
'

nyt sinäpuhut julki / ia eij yhtäkän tapausta
sano. Nyt me ymmärrämme ettäs caicki
dät/ iaGnyt tarwita/ että jocusinulle kysy/
Sentähden meustomme ettäs Jumalasta o-
let vlZoslähtenyt

sanoisa on meillä lahlalaiset astat / zoista
Meidän pilä warin ottaman.

i. Opetuslapset osoltaVal heidän swren tyhmy/
dens / sijnä että he kerseawat heidän ymmärryxesiäns.
Silla että HErra Christus oli wähä ennen nuhdellut
heitä/ sentähden/ että hänen puhensa nagyil olewan
heille / ninquin lapauret- Ia sentähden he sen epäluu-
lon tahdoisil pois panna heidän tykönsä / ia sanowal hä/
nm nyt julki puhuman ilman tapausta/ ja tahlowat nin
palio sanoa: Hywä mestari sinun sanas euin sinä nyt pu-
hut, owal nijn selkiät ia juskiset / ettei tarwita Mn f»,

k lij nul-
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nullenkysyä / ia tiedämme ettei sinulla ole miläkänpei?
ttttp / sillä sinä laicki tiedät» Nain he kerstawat hei,
dän ymmärrsxestäns / iatekemät ninquin yxi Hpttuo,
lapsi/ ioea jotakin »irearupepiästen oppiman /ia sano
eaicki tailawans. Pyhä nämä sanat näin
vlgofioimitla/ ia sano : Että nämä sanat owat sangen
y)cikertaisll ia lapselisel / cuin opetuslapset wastawal
heidän HErrane / ia eij tunne wielä nyt heidän heieoul/
lans / jonga he euitengin hänen pijnans aitanapian o,
solil.

2. Että he lunnusiawae heidän usconsa/ ettähe sen
uftowat/eltä hän on Jumalasta vlgoslählenyt/
kin että hän on Isästä vlgoslählenyt. Häsä hetaas ket/
scawat heidän useostansa/ että hän on Isästä vlgosläh/
tenyl / se on /että hän on se totinen vlgofiuwaltu Messi/
as jonga Jumala oli lähettänyt tähän mailman. Ia
cuilengin sfttit wähänajan perästä/euingaheico heidänuseonsa oli / cosea he pakenit ia ylsnannoit HERRan
Chrifiuxen / silloin cosca hän kljnniotettin.

11. ii» On HErranChrisiuM wastaMsta/opelus,
lastin puhen päälle.

WaftaisiMsheils.Nytteuscotte/
catzo se alea lähesty/ia on tullut/ että jocal-
nen teistä hajotetan itzellens/ ia jätätteminun
yMän/enmmäcultengan yxluän ole / M
ettäW onmlnunkansani.

Ninquin hän tahdoisi sano : Teolettanytusto,
wanans ia rohkiat olewanans/ multa wähän ajan pe/
rastä kyllä näky cumga wahwa teidän uscou on. S^
___ ______ .



latikivana ysnä eojcammä tijnniotetan/ iaoikiuden
eleen wiedän/ nin te eaicki pakenette ia jätätte minun yli,
n<in /ia eaicki mitä te nyt puhutta turhani lulepi. Ia
Vaicka te minun ylenannalte/en minä lUltengan ole yli,
mln. Sillä minun taiwallinenlsäni »n minun cansani/,
ia eij minua ylsnanna/ hän minun tykönäni ombi eu-
s«sa ia waiwasa. Ia se on minun lohdutoleni elts co/
sta le / iacaicki mailma minun ylsnanda/nijn minun I,
slln on cuilmgm minun eansani/ joca eij eoscan minua
ylsnanna.

111, Hn fijtä päätiestä/jolla HErra Chrifius lil.
päätti hänen puhens opetuslastens cansa. co»ci«/10,

Mitä minä olen puhunut teitte/
teilläpttä oleman minusarauhan.. Mailma- ,e<, ck«.
ft ombi teillä tusca / Mutta Olcatte hywäsä "».

lurwasa / mlnäylitzenwottlnmallman.
Näillä sanoilla HErra Chrifius kertoi ne erino,

Maiset Cappalet / cuin hän oli puhunut fijnä pitkäsä sa-
arnoja/ hänen Övetustastens cansa / ia ninquin yhdesä
summasa näillä lyhykäisillä sanoilla ne tMI käsmä/ia
MlolmmCappalen.

l. Sano hän / ettäheillä pilä hänessä rauhan o,
leman/jonga cansa eij hän ymmärrä ulkonaista ia ajalisia
rauha/ multa hengellisiä rauha/ joca onhywänoman
tunnon rauha / Jumalan tykönä. Ia tämän rauhan
pitä heillä oleman hänesä/ se on/ hänen ansiosane/oijna,
sans ia cuolemasans joillahän sen rauhs oli ansainut.Hä»
siä rauhasta oli hän puhunut heidän lygsns/ sijnä pitkäs-
sä saarnasa jongahänpiti heidän edesänsä Ehtolisen lät-

kin/
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kin/ wähä ennen hänen cuolemalans/ eusahän sano:s°b. Uauhan minä jätän teille/ minun rauhani mmz
annan teille / en minä anna ninqmn mailma an/
Vapi. Ia sentähden hän täzä saarnan lopulla kertoi ne
samat sanat/ senpäälle/että opetuslapset lohdulatstt ia
waiwisiaisit heitans/calckinalsiaristi ia lusla »asian.

2. Että heillä mailmasa pill oleman
Emi Opetuslapset pitänyt ymmärtämän ia a/

jalteleman/ että HErra Christus lupaisi heille jongun
Mailmaisen rauhan. Sentähden hän läsä ilmoilla hcil-
le/ellei heillä pitänyt läsä mailmasarauha oleman/muls!
la että heidän piti kärsimän tusca. Wnguin hän tahdoi,
st sano: Mitä minä olen teille puhunut rauhasta/ jonga
minä teille jcllan / ei, teidän pidä nizn ajatteleman / ett»
teillä läsä mailmasa pitä oleman rauha / sitä en minä!
teille luwannut. Sillä että läsä mailmasa pitä oleman'
teillä lufta / ninquin minä olen sen teille ennen sanonut/ >
että teidän pitä itkemän ja parmman / Mtla mail«!
Man pllä iloitzeman.

3. Että Heidän piti oleman hywäsä turwasa/,
Sillä että hän ylitze woitli ma lman. Tämän eansa zHErra Christus lohdutta ia wahwista hänen opetuslap- i
siane/sita tusea wastan / jongaheidän piti tasä mailmas
kärsimän/ia muistutta heille ne sanal/cuin hän waha mm
sijna samasa saarnasa oli heille puhunut: Cuf« ha» sano:

ssoö. »F. Teidän mulHen käyrän iloxi/ ia minä tahoon
Teidän pitä Uotzeman/ia

eh yxikän pidä teidän ilon teiltä pois ottaman.!
Ia tahto HErra Christus Nljn palio sano: MatteM'muchellicp / että minä sanoin teille / että ttiua pnä ole-

Man



mänmallmasatusca/ multa lohdutlaeat itzcnnijnen
nain cansa / euin minä olen sanonut/ moleäthywäsä
lurwasa/ minä ylitze moitin mailman/ etm hän taida
Oiiäkan wahingota tehdä / waicka hän teitä waiwa.

Gpttuxetmmmnsest Osasia.
I. Peme inhimisen Heitosta luonnosta/'"-

hän usein tekehänenp wljsafiiaoppmcxi/
ialwle hänens caicki pmmärtawan ia taita-

wan/ ig cuitengin owat tyhmät. Ia erinomaisesta se
silloin tapaliu / eofta inhiminen onomasaehdosansa/il- ö«w<,«<,,
man kiusauxela/waiwala ia wasioinkäyWjseta.??lnquin
meillä on esimerki senpälle HErran Chriftuxen
lapslfa /jotca leit heidäns wijsamaxi cuin he olit. Ht ker/
seaisil ymmärtawans HErran Christujlen sanat / luin
han puhui heidän tygsns / ia eij luitmgan ymmärtänet.
Sentaltaisel inhimistt luonostans owal/ että he lukewat
itzens wijsamaxi ia oppinemma)li euin he owat/ermomaie
stila silloin cofea mystakäymys on / siiloin he owm
wijsat iarohkiat olewanany/ia eii taida tuta heidän heie>
eoutlans. Sentähden pitä mcidän lasia oppiman / ettei
me pidä meistäm enäwbi pitämän / euin meidän tule/eikä
swttmbala wijsautta meille Omisiaman/cuin meillä on/
mutta lundecam meidän hiicoudem/ninquin me mss ole-
ma heicol. Ia waicka me jotakin tiedämme/ia taidckms
me/nijn luilengin eij sijnä ole caicki wijsaus. Mutta sitä
wijsamat euin me olemme olewauans / sitä enämbi
lapuuttu/ iasitä enämin cuin me kerscqmme /

memäi me olemme / ia waicka euinga wijsat me olisimme
H. nljn



Nljn lliittngin onMliNa kyliäoz.p mistft vcc, Ia
l-Uloeleam Jumalala että hän meille oikian ym^

. marryxen. Silläninawn HERRA Chrlsius sano:"">' Ilman minuta ette te «voimitäkän tehdä. IaP.
». c0,.?. pawalifano: Ettei meole ssweliat meistän itse,

ftäm sotakin ajatteleman/ ninqnin meistä itze,
stäm/ mutta jos me oleme johongun sorveliat/
nisn se on Jumalasta / joca meitä soweliaxi on

ebi/. ?. tehnyt» Nin hanmss sano Phitipverein lygö:luma«
la on sesoca waicutta meisä/ fekätahvon/että te-
gon / hänenhywän suosions jälken-

11.11. EttäHErraChrisiustasa sano/MiuFo/
ien Isästä ulgoslähtenyt / stjtä me opimme / että hän
onwlimn Jumalala lnhimmm / joca on tullut tähän

IMS ninqu>nwigalomlumalan<aritza eaiken mailmansyn,
Z°^,'. »ul ottanut hänen päällens /ia tehnyt täydhen hin^

nan /ia maxon nijden edestä.la lunasti eoeo inhimisensueucunnan ifaneaickisesta euolemasta ia eadotuxesta /
eij cutlalla eikä hopialla / mutta hänen tallilla wllelläns/
iaMen hänenylsenouftmifens on ylsbafiunul laiwa/

«<»».». sen /ia istu nyt Jumalanoikialiakädellä /ia Ma mana
hywa meidän edestäm/anda tsicki hywät lahjat meille/
ia »oanele hänen feuracundans/ eaickia Helwelin porlia
mafian. Ia tämä on meille caikille suurexi lohdutoxexi/
ltt« mcidckn HErra Christus on meitä pijnane ia euole,
mane lsmla lunastanut ijancaickisesia cadot«)lesta/ia ha,
nen taiwallistn Ifans »ihan levyttänyt/ ia meitä hänen«msans sowiltanltt/nijn että me rohkiast/taidamml hw,

«-m, e. lm ia ftnon: Abba racas Isä- Iaettä meidän tai»a-

ti«en



linm Wm ratasta meitä hänen tahtäns / euuk mei/
däu rucouxem/ ia anda meillä seka sielun että rwmin
tarpel / ia hänen poicans HErran Christuxen tähden
olla meitä hänen perillisexens. Näitä laickia meidän
HERRA Christus/hänen pijnans ia euokmanscaul,
ta on meilleansainut ia mattan saattanut. longa edhesiä
meidän tule händä nspläfiäspdaNlefi ylistä Mä ia cun-
nioitta^

HELA TORSTAINA
ett HErran Khrjstuxm taiwase

.asiliVisenpaiwänaF

taPMarmslsLugus.

Mmem /cosca ne pxi-
atrioitzit/ilnle-

sipi Uefus heille / ja soimaisi
heiden epäusconsa/ ia heiden
spdsmens cangiutta / ettei he

usconUu

859
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usconuetnijeä / jotta hänen nähnpet My.!
lösnosnuexi. Ia sanotheille: MenMe ca-!
jcken matlman/ ia saamatta Euangelimn
caikille luoduille: Jocauscojatulecastetup/
st autuaxi tulepi: Mutta joca eij usco se tu-
le caöotetuxi. Mutta nämä owat ne mer.
cktt/ jotca noudattamat nijte cuin uscowat:
Minun nimeni cautta pttä heidän Perkelct
ulgosajaman / wsillakielillä puhuman/ kär«
met la ps hejotakm mprc-
!fpä juowat / eij heille miten wähingojtta.
Sairasten päälle heidän pitä kädensä
man/iaheparanewat. I

Ia st OS A N sijtte cuin hän oli
heille puhunut plssotettin Taiwaseen / ia
jstupi JumalanMalla kädelle. Muttahe
ulZosmenit /ia saarnaisit jocapaicasa: Ia
SErm teefkeli heidän cansans/ ja wahwi«
sti Sanan/ noutawaistenmerckein cautta. !

Ämän päälle pttä
lan sturalunda Juhta ia l«lk< muij?o/Vll>
dän HErran ,'<, llsu)r.n Chw,
stuxm ylssclstumislsta taiwastN/ lcjlklN hci,!
nen cunnialiftn ylssnrusemisms cnoluisia/ i

neliankymmenen paiwan perusta julklscsia/laickem-rpe,
. lufisste» '



tusi'stm nahdtn/Vn ylösastunut talVaftn. t.lnquln!
Apostoli Pawail sano:Du fangjudcn 4.
gwdexi, jaawanucmeille Nen taln?aj>,n / jo,.a jyn-
ni» eähdai vii kijm suijcttu/jaon yiöbcofgottttu lian!

oikealla kädkltä/fa ynnä hänen taiwKiijen I/,
fans iapyhän Hengen cansa/lMltze taiwar.ja maan / ja
caicki mitänijsä on /ja anda tzywia lahjoia lnhim-Me/
lähctlä tzywia jauseolisia saarnamichiä hänen
dans/suojlle ia waricie ftn/wasian laickiaHcllvltin Psr «5.
tia / nijn ettei ne pldä dandä putzeWoittaman. Ia on
lama Juhla aina pihttty Jumalan seuracunnasa haman
Apostolitlcn aiasta swren cunman ilon iariemun cansa-
ninquin st wanha Kireonopettaia sen lvdl,

2ilensio Vomi
min coelum, ö!. 26 ven:u§ 6s coelo 3pi< ltnz8., 2n-

ylösnousemus/raiwasi n astunws/ppl)än A)en-
gen tulemus tailrasta/jocarronsen Juhlan can?sa muistos pideten. SlMahden mös mechän
tämän jamwt Juhla paiwäl taiteo Jumalisensa mui«
fios plta/iloita ialliwlwa OErrasa/la nyyt erinomalse»
sta laman päiwän päälle lnie meidän sitä tehdä/ ninquin
'Vsaimiia sci^o: kpcki tsg käsi i>ch en / caicki 47-
jailolcaNelumamsal!ossNänenca»la. Jumala
onriemlmcftssaxlcs.ftli,N!r Ia DEssaseiklän

lP<lsl'<atltktttotwilsi
tekij osrrusilumalalle/Nt.facat nelsacatmei-
dän Cuningalle silla II n.ala on eo
<o maan pijr n päälle / rrelsacac hauelle kijcos,
«virsiä coimellscsta.

<) ns la'
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sappalen cansa meidän uston tunnustoM/msa me sano-me: Minä uston leftxen(hristuxen päälle / soca
on ylösastunut taiwasen/istupi Issn Jumalan
oikeallakädelle.

r«»osti° HämHEuangeliumWlanlahlenosan.
biMmbs». l. On sijlä puhesia cuin HErra Chrisiue on pi,

läuyt hänen Hpemfiastenslansa/ennen c«in hän heisi»
ercani.

11. Hänen Masiumisefians taiwasm Isäns oi>
kialla kädellä.

Gnsimämen Gsa.
edchane EuaM

membw. Julista 5. Cappalettaz
l. 1. On Dä Msia cofli, lämä Hifiomon

cl>c«m. tapallunul.
.

Wijmelncosta ne yxltolstatymmends a-
trioitztt/ilmestyiJefusheille.

'°. PMareuskiriviltä lahdesta ilmesipxestä/joliao>
i waltapallunel sen pääfieis päiwcln päälle/ euin HEna
Chnsiusylsonouslluolluista/nimitlW/iltä hän jalken
hänen ylsenousemisens ilmoitti hanens enslsiä Marial<
leMagdalenalle/jolacohlameniia ilmoitti Hpelufiap-
stlle/jolca murhesane olil/mutla n<eij sitäuseonet: Si-
tätikin että hän ilmestyi nijlle Mdella Opelufiapsilla/
jslegmenit Jerusalemista Emauxm/jotta tulit ia ilmoin
lit sen nijlle muille/m eij heitätän uscrnuet. Sijttä eosea
ne yxiloistakymmendä mrioitzil wähä ennen HErran
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hänens

heille. Josta P.Pelari puhu Apostolille» tegss sanoden:
soimela loime Hänen cansans sijtte cuin hän oli
cuoluistaylssnojnuc.

11. On sijtänuhttsia jollaHErraChristusnuhli,
leOpeluflapfians. c>b>^ti°

Hs soimaisi heidän epäustonsa /ia sydä- i».
lnencansAtta/etteiheusconetnijtä jotra olit"""-,
pähneel hänen ylösnosmM

Tasa ilmestyxesä ennen Mhän heille kastpn am
noi/nuhttle hän heitä ensisiä / epäujeon ia sydämen ean-

! gluden tähden. Sillä hän oli usein hänens ilmoitlas
l nut jälkinhänen ylssnousemisms/ia cuilmgin olit he nijn
! hilat ia heieol/ellei he useonuet sitä/että HErraChristus -.

oli ylSsnosnulluolluisia/ia seuraisit sijna heidän omajär-
! lms/joea eij taida käsiltä sika cuin Jumalanon. «tätä
heidän epäufeone jasydämen eangeulta/ meidän HErra
Christus heille soimaisi/ja nuhteli heitä sentähden / että he

i olit nijn pian unhottanet / mitä hän oli ennen heidän ean/
'fans puhunut hänen pijnaftans / mokmastans ia ylss/

colmandenapälwäna/tikä tahtonetusco
nijta/jotlc, olit nähnet hänen euolluista ylösnosnyi/ mul^
ta sanoit sitä wasian Ninquin Thomas tlki/joea sanoi:
kttei minä näge hänen käsisens naulan reiki/ia S?b.««.
Pistä minun sormeni naulan sisn/ia lafte minun!
käceni hänenkplkens/en minä usco. Ia ofotta hän

hänenswsenhywydens/että hänkälsi Öpelusia,
,fiens hcieoulta / ia waicka hän heitä nuhteli /nijn euittns
! gin cij hän sentähden heitä peräti poishyliä lpksens/mut<
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ta opctta ia mendatzeilä/ is iohdatta heila oltiall» tiM
zHLenS.

Ill< 111, Dn saama Wirgsn astjsMa ia sädpsta.

mallman ia ftarnattftt Euangelmm caMlle
luooultte.

Näissä sanoissa sn meille neliä Cappalelta.
i. l. On kDy/jonga hän tasä anda hiille/mmil,

.tain/että heidän pitä menemän ymbari eaiken maliman.
e«?». tzan kMe heitä mennä phten maaeundan/caupungin

elikplen/eij IVttan maalla ainoasta ia Galilean euhun»
ga heennlnlit lahelttyt/mutta ymbari caiken mallmsn/
nijn hywin pacanoilten/cuin muinen tpgs.

2.2. Hnsijläwirgasia/ishongahän hklta asetti/N!<!
oM«?f, milläin/etta heidän piti sc.arnaman / Saarnacat sano'

hän: Eij hän kHffe heitä maiimalistenHErrain tawalla'
»haliil/ninquin he olitennen toiwonet. Ia pawi Romiffa

«MH perö, kastesaarnaka/opitta ia lasia/Jumalaa'
»«««/ r»> ,g lalumattymia rangaisia/nijtä sondista m heicko,

mieliM/jstca catMUM ia paranneen tekewal/ lohdut/
za.

3. OnM opisia/mita heidän pila saarnaman i»
opettaman/nimittäin/Euangiliumi. Saarnattat sano'

Zenw. hän EuangeUuni: Euangeiiumin lanfa HErra Chri/ z
smstäfä ym>Härtä/cij sna lohdulisia
jyndcin ander» samistfta/mutla mss coco Chsistilinen op»
pi / ionga HErra Chrstus oli opettanut ia saarnanut/!
hänenPerson ia wirgasians/inhiwisen lunasta,

ia caikista uscsncappalelsia. Mutta erinomaiscsta
mitengln E«angl! imin cautta pssiärletan st lohdulinen
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opfn Jumalanalmösia la syndein andtli f«amiftst / nme
quin P.Marlus kirioitta sanode:SifttF cmn Johann
nes panoin sangixi/tuli lefus Galilea ja silarnai-
si Euangelium Jumalan waidacunnasta sänode:
Hica on cäpttettp ia humala waldacuoa on kck/
sifs, tehtäcce pai-anos/ ia uscocarte Kuangelium.

4. On niistä joilleEuangcliumpiläsaarnattaman/ 4i
iiimittain/ caikille luoduille/ se on / talkille inhimisille. o>z«,
SillacijHEßraCHristus tasa ymmerrä
luondolappaleita/eikä mss kijwiaeli cannoia/joltaeij tai? "'

da cwlla/multa jarjllisel luondocappalet/ joille Jumala
on audannt järien ia mielen/iaomancuwansjälkmon
luonut. Ninqnln HErra Christus itze sen ulgofioimil,
la p. <lucan tytona sanoden.Nijn on sekirjoitettu/
sa nijn piti kärsimckn ia colmandena
pckiwän cuolmsta ylösnouseman/la saamatta,
man hänen nimens paranos jaljmdein andexi an/
damus caiken cansan seasa/ alcaden lerl»ftlemi -
sta. Elj tästä/ yxikan Inhiminen ole erilelly/ludas
eli GrXki/waimo eli mies/köyhä eli ritas/saxalainm/
Ruotzalaiden eli Suomalainen / mutta taisi Inhimiset
maanpäalle lShan owat sijalle sulietUt/ia talkille pila sa-
arnattaman se lohdulinen Euangeliumin saarna.

IV, Hn Euangeliumin saarnan woimafta ia he/delmasia. eM<^«»'
Jocausco ia tule castetuxi/se tule autua-

soca eij usco se tule cadomuxi, ««pe^<.
«3äsä HErra Christus lupa nijlle/iotta uftowalis

lulewat eafieluxi/Ijan pojan la phhan Hengen nimen /

aUMden / multa sitä wastan Nljllejolca eij usco/ladotu^
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xetuMutta ettei HErra Chrisius tasaeaietianijlä duo,
Me/iolca eij tule lastetuMika sano että ne iotca eij «,

stet/tuleVatlädotetuxi/mutta Valwon ne iotta nj ujeo.
senhän sanonijnen lahdm/ioua eij Mda lastetta saa,
da/muttaennen taica eitin cohdusa / taiea eohta/luin
hesyndywäteuolewal.Senpaalle ettei yxikan pidä duo»
w.iHiMHtt nijtä/iolca «Htaida saada «asielta. Ia Christie
listt wanhematolishywasätoiwosa h.tdan lapslsians/
zolca ennen castetla cuslewal. Silla nmquin
nus sano: dlon priv2lio,seä contennus äacramcn-
u 6amnZt, se on: t3ij inhiminen sintähden tule ca»
ootetuxi ettei se saa Sacrament i/mutta sentäh/
den ettähän sen plsncat3o/ia etj tahdo sitä nauti/tacostahan saisi. Ninquin Suomen tulen Catcchil)
MMsasljtapidemalda ftiso kirioittllU/Casien Sa<ra»
mentistä. Multa että HErra Chnstus t<is«i sano/jo,
ca eij usco se tule cadotetuxi. Si osottael,
täusto on yxiwälieappale/jolla me Jumalan lupaus
wästan otamme ia meille omistamme HErran ChristU»
xen / hänen ansions cansa / ia awapi meille Fwen sijhen
ijantaickiseen clemän / mutta epanfeo awapi meille tien
ijaneaiekiseen eadoluxen. NinGin HErra Chrisius la«

3«bF. sasanopl,laP.lohanmMlpko'nafeiso:llsljluma,
laole lähettänpc poicans/ että hänen picck duo»

että mailman pitä tu,

lemanautuaxi hänen cautans. loeausco hänen
päällens eij hänen pidä Suomittaman/mutta jo/
ca elj usio/ hän on jo duomitcu/ ftntähoenettei
hän usconut Jumalanpojan nimeen.
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'' V. joilla Aposiolit p>> V.

ei wahwifiaman heidän saarnans ia oppins. l«i>Hc«l«
Mutts näms owat ne merckit

noudattamat nijtä cuin uscowat.
Meidän HEns Chnstus eij ainssians

Apostoli ymbari caiken mailman faarnaman / mutta
mss anda heille woimau tehdä tunnusiehtiä hänen ni/

! mcns eautla/senpäälle ttlck heidän sasrnans filä paramin
uscsn eansa wafianoletaisin. lapisöiukehaniäsäwijsi

eli lunnustehii/jsllaheidän pila tekemän.
1. Minunnimen! mmm pilä heidän per-

telttulgosajaman.
Tämä oli yxi erinomainen mercklja

luin HTrra Chnstus andaÄpostoleille / nijnein mmain
HengeinPesktlitttin ylitze/eltählldän piti ne Inhimisi/
st» ulzssajaman jane piti oleman heille cwliaiftt/ ia hei/
bän kaffyns fälkin uigoslehlemän: )a sen heidän pki/cif
heidän oman nimens/multa HErran Chnstuxm nimen
lautta tekemän. Tämä tunnuftehti mss on tavattu,
«ut Aposioliltentaulla/Ninquin Aposipiilten legos stiiso: Että palis sairaita ia iotca rijwalul olit pahalda
Hengcldä/lulileaicki lerweexi. Ia coscc» Philippus
sHarnais HCtrastaChristuxesta/nisn nepahat Hengit
ulgoslexie monesta jolea rijwamt olil/tzwtaden slvrella
llnellä.Nijnmssy- pa»ali ulgosajsi Perkelen »s.
sta pijlasta/jocaoli Philippis sijnäeaupungisa Maccj'
bonias.

2. WMkiMH puhumaft. ! 2

Hamä mos on ollut
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HErraChristus heille annyl joea tul» taytetyjei Heiun)

paiwän päälle lerujalemisa / eosla p. Hengi tuli
heidän päällens julkisesta näkpwäisellä ia wijliskeldyin
ieltein muodolla/Sillä he taicki läyle«in P. Hengellä!

iarupeisil puhuman mwcalaiMa kielillä Jumalan swriaia ihmelistä tecoja.
3» 5. Kärmeitäpolsaiaman.

tunnuftehti on lapattunutp. Pawalin ealllla/
" silloin costa hän oli tullutHaaxirickon/ ia luli phlen luo,

! tsnMelita nimeldä/stjnä swresa täjti meresä/joca entzulä
meäiterraneu wsa hanjamwthaaxi eumpanit

, tegit walkian heidän tteens/ia cosca Paulus eaiioi walkiH
witzoic, nijn yxi kykärme pisti hendä käle/ia oli stznäripu,,
xisa caicken nähden. Niin hän pudisti kärmen walkian/!
ia eij miläkän wchinaMahänelle tehnyt/ia caicki stla ih/
melttlie/ia lwlit hänen olewan phdm Jumalan.

la joshe jotakin wyrckyä juowat/elj
heillepidä mitekän wahingoea lapattuman.

palio euin tähän tunnusiehten tule/nijn on sti
lapaltttnut P. Johannein Euangelistan ia Apostolin
lKnsa/joca on joonutmprckyä/ia eij lUitengan ele hcinck

' lewahingota tehnyt. Ia LuleKiuz kirivittä/ etlä Jo,
». seph jocacutzutan Barsabas/sillä nimille juttus/onmss

ljuonul mprckpä ilman »ahingola.
l 5. Sairasten Mtle M
! paneman ia ne paramwat.

Tästä lunnustehdcstä seiso Aposiolitten ttgosa /
. että Apostolit owat-Varandanlt sairaita. Cosea Pe/

».rel.z. >lrus ia Johannes ylssmenit Templin Paransit he ph/
l /——: .

dm



Ia ta/
tuilla ea„nettin palio sairaita ettäcosea Pett-ue lnll käy>
hm/hänen warions piti tuleman heiden päälkne/ ia tulit
letwlli. P.Pawalimss teki yhden terwlfi
joca sltins cohdusta oli ollut rambas. M. -,.

rättänpt ydhen euollun. Ia Jumala ombi tehnyt monoa
lunnusiehti hänen kättens tautla/nstn ettähe olit
M hänen iholdans ia panit sairastenpäälle/ ia taudit
heisiä luowtm / ia ne rumat hinget/ heistä ulgoslerit.

owal ne merkit ia tunnusiähdet/jotta Apostolit
owst tehneet HErran Chrisiuren nimen cautta/iahä/
nmkaskyno jälken/ iawahwisianet heidän oppms ia saF
amans nijnen «ansa. Ia nämä swat ollet laisi terwe<'
listt ia lohdulifet merkit. Ia ninquin heiden saarnans
oli lohdulinen ia llrwklinen/nijnmöo netunnusiahdet
jotlahe tlgit/ olit ttrwälifet ia tulit intzimisien hy-weri.
)a eaicki inhimtset taisit nähdä ia ymmersä nijsiä/ettei
Apostolit olletInhimifilda vlgoslähetelyl / multa
malalda/ jongakästyllläia woimalla he nijtetegil. Sen«
lahden m6s heidän oppins / se lohdulinen Euangelmmin
saarna / ilon eansa monelda »asian olcttin.

Gpetuxet Ensimäisestä Osasta, ml""^.
l. Ttä HErraKhriftus läsänuhtele o- «.

/ epäuston ia sydammm langiuden vi/cimw
tähden/ opime sijtä/kttälpäuscoon «ri

lauhiaspndi/jota Jumala eij woiulsta dc«
la nuhtele iarangaise inhimisiä semähd.n:
dän HErra Christuo lasä nuhtele hänen opltuelapsi^s

N. iij ans/'



87v TOUGTAIN.
KNS/jmjymiintähden/ ettei he Ujcontt N!,'a?jotcaolit
wähnyll hänen eusluista ylssnssnuexi/mulla lwlil hänen
haudasa wielä cusluna macawan. Ia tämä syndl/m>
miteein / epcllcho kaypi ylitzen caickein muindciil fyndcin/

waicka st tosi on/mäcaicki synnit owal cauhial Ju-
malan edesck / nijn luittngin epäufeo on caickein swrin/ ia
faalla Intzimisen eadotuxen. Nmquin HERraChri,
stus laD Euanglllllmis sano: loca eij nsco/se tule ca/
dotetuxi. I>< P<.lshannexcn tykönä sano han: lo>

?'ö.F. ca eij usco hän on ioduomlttu. Ia ninqum ujcon
lautta imcki synnit lugialaida pcitttan / ia meille andcri
annetan/ Nljn epäuseo caicki hyVatlystiaawlpois/
turmele / ia poismcautta / ellei ne taida Jumalalle kel>
wata. Sillä ninquin P. Pawali lsno: Mits eij t«

''-gsftiso: Se on mahdorom että jocntaita kelwa/
ta Jumalalle ilman usiota. Sentähden tule meidm
rueviNa Jumalala ellähan warichsl meitä späufcosiaia
wahwistaisi meitä oikian ustoön. Sille ujeö eij ftiso iu,
tzimisenwsimasa ia wäesa eckä lUle luonosiamhlMiM/
mutta se on Jumpan lahia / ninquift P.Pawalisano.
Soarnamichel mse lasta pila oppemcm ella he seulawat
meidän HErraN Chrlftuxen ra nuhteletral
syndi/ia nijta jotla jpnditlkewät/ia eij pidä heidän ealw/
man yhdenkän inhimiftn muodon jälkm/Mkelakan
stämän/ mutta eaickia nijta cmn spndia lcktvat ilman
erotusta rangaifeman / Sillä Jumalaon heille >'se sc.n kä>

ilä jäästF/plenne sinun änes/nmqnjn xxi Basun»
ia ilmoita minun caniallen heiden spndins/ia Ia«
—,, .>..,,,> ~>,,, ~ l > .

cobln
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cövmduonelie hänen, lcoxens. Ia
«« saaden: Nistä lorca sxnoiä tekewäc rangaise

lcaickeineoesck/ senpäälle että mrrlkin pelkäisir.
Ia senlahden Saarnamiehet nslolijtsia heiden Wi>,
ea.io tekemän «j waiwon ia saarnan/ mutta

! mös rangmsiuren lansa.SMä cofta eij he nuhtele ia rem,
! gaise syndiflä / nijnsyndi saapi «Man / «a saMta!scl cwllatpitcknuhtttia
! lilngHoxel hywexi ottaman / ia eij sijtci wasian / nurise-
man eikä napiseman. S>Na ninquin Salomon sano 5
Secorwa jocacwle elemän rangaftoxet st« picä^"
asuman rpiffastenseasa/ mutta jocaeij annahan
nensrangaista /se teke itz? hänene txbjäxi: Mut>
ta jocarangaistosta cwlese tuie »piisaxi. Muttasm pahcmbi/nyt on mvnda nijzä jotcaciz tahto cwlla raw
dastosta/ waan suloisia saarnoja /Ninquin Eiaiae pro-
vhela sano: Se on yri tottelematoin cansa ia wal» k/<,. 5,.
hettelmnlapset/jotcaetj tahdo cwlln HikRRAn

! lakia ia iänowat: Saarna meille suoloisest. N»jn
!on AnUsias / Iwdcm euningas tehnyt / eosca pxi Pro,
i vhtta/ HERRAN kaffpn jälkennuhlr»hända/ tpajN'
j Malan palwMxen tehdm / wasiais, hän m sanoi.'

z costnä tckbty (uningan neurvo» /
pois mixi sinäcahvor <nva itzes lpsdä- ijnPrc
phcia smoi r Minä ymerrän että Jumalafadtc si
nukhänriccck/ sintähden eteisinä tämän olet tch,
nyi / ia ett cwle minun neuwoani.

11. Opemc täjlä tueasaarnawirgan on sattnyl ia 2.

asettanut/nimitttin /eij yrikänEngeliiaiwas/ eli jo.u
! mhiminen maanpäällä /Multa itze Miidm H E R R A "F««F.
—> .

.——-
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Icsus Christuo joca sano: MengätreVigoscaikm
mailman m saama catta caikille
luoduille. Han on se joca sen on sätenylia asettanut.
Nlnquin hanmss sano toiscsa paicasa / Njnqulnlsä
lähetti minun/nijn mös minck lähetän teiden. Ia!
ninguin hän on itze asettanut saarna wirgan/ nijnhän!
Wss itze sen ylhallä pila / ia lähttta joeahetki / ustolisia!
saar«amlehla hänen Ninquin P. Pq,

r/>b. wali sano Epheserein lygö; Hsn on mrptamac pan/
nut Äpostollxi / mwramat Prophetyl/ mwra,
matlLuangelifterixi/ mwtamacf>a«meni)cz iao/
pettaixi/etcä nepphät soweliat oilsit. CMcij

MM. l s. han ism jouteliasa hänen Isäns oikeallakudcllä/Mutla
hallitze hänen seuraeundans / ia «variele stn / emi eoicki
hellvllin portit taida sitä ylitzen woilta. Ia jos saarna,

?,. wirla olisi sätplnhunisillä ia seisoi» inhimisenwoimsssa/,
NWfekasellracunda/eltäsaarnawircajo aiea olw hlictu/
nutia llhjaxi tullut. Mutta HErra Chrisius / joca
sen on hänen swresia hywydestäns ialaupiudesians aset,!
tamll/hänmss itzesmylhälläpita/ iawielänyt tänä,!
päiwnnä anda mellle hpwiä iaujeolifia saarna michia /,
yhden toisen jälken. Ia cosca yri saarnamies lange
pois/ nijnhän eyhtaloisenMnejlan. lasentähdenpilä
meidän Saarna wirgan lunnissa pitämän/,.ninquin ph/!
den srvlen ia eorkian Jumalan lahjan/ Saamalamuplp
mssnlPersonaljsltasljhentpiscanowat cutzulut cun/'
niasa Pitämän eikä heitä sentähden ylonMoman / ellä
tze swat inhimlsten mielestä nöyrät / sillä waitfaeumga
nöyrät he owat mailMan edesä/ nijn he luitenginDma,!
lan cdesä swat swret ia corkiat/ ia heidän palwelMno,

eaut,
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tautiahan loco läjä mallmsfa hänen fturatUndans.SeN'
tähden sano HErra Chrisius: loca teitä cwle '*'

cwle minun/ia jocateitä ylöncat)o / hän yisn/
catzominiin.

111. Että meidän HErraChrisius käste saarna/ 3 i
la caikille luoduille / sijla me opemme/ettei hän tahdo
bmgän inhimisen cuoleMata/ mutta että eaicki tulisit au,',°"
tuaxi / Sillä jolleihän tahdoisi/ että laicki pidäisi autu,
axi tuleman/nijn eij hän mss olisi kestenyt, läikille saar,
nala/ mutta waiwoin monieahdoille /

joltaauluaxi piti tuleman. Multa nytt että hän laikil-
le käffe saarnata / sen cansa hän todista/ettei hän tahdo
yhdengän ladotusta/ mutta että eaicki pidäisi auluaxi
tuleman. Nisn hän mso sen todista Ezechielin Provhe, Zz.
fan lyksnä / yhden wahwem walan cansa / cusa hän sa-
no: Niin totta cuin minä elän/ en tahdo minä?y/
dengänsyndisencuolema/mutta että caicki pa/
mndaisit iczensä/ia eläisit. Ia p.pamalisano Ti-
moleuxen lygs: Jumalatahto ettäcaicki inhlmiset' "

picä tuleman lunastetuxi/iatuleman totuden tun-
von. Näitä tule meiden lietä ia oppia/nijderl waäräin
opettaillen Calvenisierein tähden / jotca sanswat tllä
Jumala on msnieahdat luonut ijancaickiseen eadotuxen/
monicahdat ijancaickiseen elämän. Ia ne jotcaelämän
ovat luodut / ne sinne tulemat / waicta luinga palio
ha he tekisit. Ia ne toiset jotcaowal luodut ijancaick><
seen ladotuin / ne taas sinnepite tuleman / waicta euin/
ga valio hvwä he tekisin loca on yxi wäärä opetus
«asioin Jumalan pyhä sana. Sille Jumala loy eaicki c?e»,,.

inhimistt hänen oman iuwane jälken / vyhäxi/ wanhur,
-, >, > , , ,

8 ftaxi
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fca)li ia cueKiMttomaxiia sen ljancaickijen elämän pcrili-
'fcxi. Ia caickimttä Jumalalsif oli tzywä. Mutta fijl,
lä lMninhiminen langeisisondyn / nijn han tuli ijancaic,
kiseen cuoteman Vicapääfi. NinqmnP.Pawalifano

Kem. /. Rymarein tpgs: Nmczuin phoen mhtmisencautta/
on lpndi tullut mailman/ia synnin tähdencuole,
ma/ i« on nijn cuoienm tullut xlttzen caickein in,
himisten/ ecrL calcki owat spndiä tehneet. Ia st
on mcilti swrc)rl lohdutoMi ttttt Jumala tahdo yhden,
gän syndisen euolcmata / mutta tahto että laitti plla au,
tuaxituleman ne iolca hänen ptiälleno usloVat. Nmquin
HErraEhnsius sano: Nijn Jumala racasti niail,
ma/että socainen cuin usco hänen päällens/eij pu
dck hucknman mutta saaman ijancaickisen els,
man.

! tV. -Opsme / Jumalan sanan ia Sacramentm
M»em«»> wsimaffa/ mitä ne mallan sHallawat/nimittäin/ii.anea<
M<i«« A ickistn autuden. Nmquin HErra Christue tasa sano:
<Oc<<i<, autuaxl. Ia P.p"ö« "c !z>awaii sano: Guangelium on Jumalan »voima/

caMlleniNe/loccaufcowac/ autudexi. Sillä eij
Phtekän wälicappalctla ole lumalalda iytzimiDe annet<
tu/jongHeaultHlumatalahtyanVHfynbelnandtrijaa,
nnsen wanhurstauden / ia ijancaicklfen «laman/mutta
hänen pyhän sanans ia Saeramenlcm lautta / nijnen
caulta/ hän eaicki taiwalisel lahjat tncllle anda: Ia eaic-
kl ne Mca autuas tahtowxlt lulla/ pitäne usco» «ansa
waffan ottaman ia namimman. MuttaMa newali,
lappalct ylsmatzowatne eij taida lulla autuas. Ninqum

5«b««! K. HErraChrifius sano lloca eii usco se tulecadotei

tuA



DKLA TORA K AIN. "l 375"
Mi. Ia tämän sanan iaikin HErra Chrisius duom<yl

! »ijmeisnä päivänä sekä Mmitä ttta luoiuita.
hän iye scn todista fanoden: Ne ftnat
puhunut /ne pitäreirck duomitzeman. Ia P. Jo,
hannexen lyksnäsano Hän: loca usio hcknen psckl,
ltnsetj t«le cavotetuxi / mutta jocaetj usco st on
lo cadocettu. Ia toiscs poieao sano: totisesta / /.

tisesta sanonminä teiUejoca usio minun sanani/iausco hänenpckällensjoca minun lähetti / hänelle
on ijancaickinen elämä. Sentahden pilä meDän ra/

Kastaman Jumalansan»/ ia mieletam sitä cwltman,a
kätkemän/senpälle että me saisimme sijtä sen oikian useon/
,<»lulisimma senFalltla auluaxi / SlllHninquinP. Pas
wali sano: tule saamasta/ ia saama tulellu, 30m.1,.
malan sanasta. larueoileman että hän wahwlsiaisi
mitä oikian llseoon ia sijna loppun asti wahwana pl>
dsisi

V. Nijn palio näihin eunnufiehtin bule/ jolla
Apostolit piu tekemän/HErran Christuxeu kästpn ial.
iin, owal ne ollet swresia larpeliftl/sisnä ensimaifcsaseu^
tamnnasa/ Enangeliumin saarnan algusa / senpäälle/ "<» ec-ck/s
<ltäpacanal/»a mwt/ jollaEuangeliumin pilj
mania wasian ottaman / sitä paramin iapikemin
sil: Sllläninquin nuoret planlut / <osea lar/
witzewal lastetta/nifntauwan luintze wahwisiual.Nijn
mssnejotca cnsifta cwlewal Euangelmmin saarnan/
tarwi»iW«t tunnustehtiä / senpäMe / etlähe stta
bana ia corkiambana pidäisil sen saman opin/ia uftoisil/
scke nämä tunnustähttt lij oLuluonoitfet tika yrikirrait
sel/muttaswrlt/eorkiat/ia Haiwalislt. Ia caicki jottam

8 ij mglt
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nägit/pmmärslt/ellei ne tapattunut inhimllttn woimasta/mutta Jumalancaickiwaldian oman käskyn ia woiman
lautta/ ia s«jlä mss taisit ajatella ia ymmärtä/eltä se op,
pi jonga he opetit ia saarnaisit / eij ollut inhimisistä/mut-
ta Jumalasta ulgoetullul/ ia olit sen ilon eansa wastan.
Mutta nyt fijlteamn Jumalan oppi ia Euangeliumin
saarna/yldäkyllä nainen merkein eaullaon wahwistellu/
owat ne merkit ia lunnustähdet lacaneetsa lopun sanet/
eikä sitten nijla larwita Jumalan seuraeunnasa/ ninguin
leronymus sano: OeKac iäco miracula ut jzm

nomen äeäerunt.non 2 miracullZ
gnis, seä ab jpso Vei verbopenäere 6ilceicnt>»
Sentähoen Tunnustähoetowat nxc lacaner /«/

tä ne Chrlstuxen tps itzenspitä/
wät / eis cunnustähdisö ia merkeisä/mutta lu,
malan sanasa picä rippnnian. Ia pila meidln sm,
tähden lylymän nijhin merckein / jotcaAposiolitten kal-
lein caulla owat tehdyt / s««cakyllä todistama»/että se
oppi/jonga he owat saarnanet/iawielä nyt meidän ede/
säm saarnalan / on se oikia Euangeliumin oppi/ia ne
mat merkil/wielä nylwailuttawat Jumalan seuraeuw
nasa/cosea intzimisettwlewal/ että HErran Apostolit o,
wat sencaldaista swria ia ylsnluonolisia/ia ihmelistälun,
nufiehtiä Jumalan woiman eautlatehnet/ ia nijnen ean,
fawahwistanetsenoittan Euangeliumin opin/ joeanyl
saarnalan / nijn he lplywät nijhin / ia sen opin pitawstl
Jumalan oman ia laiwalisen opin edestä / ia ustvn eansasen wasianottawal. Multa euitengin waicka ne uleo/
naiset merkit jottasilloin tehlin owallacanet/ nijn wlelä
nyt hengelifellä muoto lapattuslnealda.jsitcl iawiela sws

"/" rembita
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semblta la parembita Costa monda inhimistä HErran
Christuren woiman ia Euangeliumin saarnan eautla/
varkelen waldacunnafia ulgoswedttan ia olkian ustoon
taalan/ corwal awalan Jumalansana cwleman/ kielen
siteet plsspäastetän Jumalalapliftamän iakijllämän.

D«Pcn Gsa. jH
toinen osa/meioänHErlam""«""«

Christuren taiwascn
meille on neliä Cappella. "'""

1. Hn HErran Christuren puhesia/opetusiasten, ',sa cansa.
Za se HLRra Mä quln hän oli heille cwA

puhunut. c«mM.
Missi sanoissa Euangelisia/meille cfthlalaisel edes-

pane/joista meidän tule waari olla.
i. Cuea se HErraon/nimiltäin/ meidän HErra

lesusChristus/lumalaiainhiminen joca sano.- Men-
gättecaicken mailmania saarnacat
cairille luoduille.Tämä samaHErra st on josta Eu- /o»«m K-
angelistaläsäkirivillä. ?«e«t«.

2. Mikä se puhe on/ cuin HErra Chrisius oli heil- 2.
K puhunut. Ia waicka Euangelista Marcus «ij erine/
maltain kirloita caickia nijla puheita/euin hän on Ope-
lussasienst cansa puhunut nijnen neliänkpmmenen pai,
wän sisälle/euin hän oli jäikin hänen ylssnousemisene
heidän tansans ollut/nijn cuilengin taidame me pmmar/
tä nijfiä sanoista/«uin näinä edesmennein Sunnuntai
päiwain päälle saarnailin. Ia p- tucas Aposiolil, '

tein legoja sane tEttä hän näytti HM iHens neliäkpm^

5 iij mendä



mendäpäiwä/ia puhui heidän eansans/ Jumalan wal/
dacunnasta/ia opetti heille mingäealdainen waldacundasen piti oleman/nimilläin/HenaMen waldaeunnan joca
loolaniaylhällä pidllän Euanglliumin saarnan «aulta/
ia muista swrisia ia corkeisia taiwaliststa aswisia/joita hei-
den mli tietä/ia sen putzen eansa on heisiä ermyl.

11.11. «On Herran Christuxen taiwafen asiumiscsia.
. talwftsen ia istu Jumalan2 oikiMaWM.

Gtlecan lexlisä seiso/että hän on alhalda ylsoolel/
tu eli ylösnostettu hänen pyhän rwminsa eansa/alhalda
ylhälle taiwasen jaensen eansa lopettanut hänen juvMs
«,' malcusiofks täsä nzailmasa/hänkalendamisens aieana.

Lelnl,2läus saMHlcenfio l^Krittiett fr-
lixclHusulH cotiuz se on: (hm
stuxen tailpKlenastummenon pxi onnelinen ia au,
cuas päätss/ia loppu coco hänen matcustoxens
päälle täsä mailmalk. P-tueasEuaugellsiakillo,
ilta/HCRran Chrisiuxm yiöeastumWa wähä pide/
mällä ia sano: Että hän weiheidänBethanian ia
plssnosti kätens ja siugnaisi heitä/JK se tapatui
costa hän oli siugnanutheicä/ercanihänheistä ia

». plZsmeni taiw<istn. Ia Apostolinen ttgosa ftisv:
Eftä stjträcuinhäniiäitä sanonut oli/nijn hän hei-
dän nähdens plssotettln / ia pxi pilrvi plästvei
hänen heidän silmLins edestä. Cusa P. edch
panineille tolminaiset»

i. i. Hn stjta pastasta msia hän on ylssastunul ta^
<?l>c«m. lwasen / nimlttäm/Bechamasia. Aposisl.tten legoe häl>

i«« kirioitta/ettäjljlttcuin hän ytssasiu,.«t/menit HptlUs-

w. lapzel
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lapset «oea cunutan Hlmmäki/ io-

,« on Jerusalemistayxi Sabbatm matea/se on Puolne/
! liänwpeniculma. Ia anda sen c«nsa litta clta hän on
! ol umätlda nlosasiunul taiwascn / ninquin Zacharias
ol>smlentustanuts^noden:lDSsransalsat
lien aican seisoman ollumäcn päälle/ joca macaisi
I itään päin/ia oliumäki piti c«l?tia
halkeman/id<lst<iniin lendeen/lwN cauwas toi-
nen coisestans/ntjn että se toinen puoli rvoresta
pjti andaman pohjan päin/ia toinen puo-
li lounan pFin. Nainen sanain «ansa Propheta ennu>

, sti ttta HErra Christus piti vliumäeM taiwasen asiu?
WN/joca pi:i halkeman ia andaman hänens nelian maan
ären. longa lansa hän eij mwlaymmärrä/mulla että
Euangtliumin faarna HErrasta Chriftu)ltsta/pili saar^

' nmaman ymbari taiten mailman.
2. On sijlä muodosta cuinga HErra Chrisius on «^

r«^^
Te Galinan miehet mitä te seisotta ia

zstta zaiwaftn s Tämä jocatelldä ylös.
otettin taiwasen/ hän ombt nljn tulewa cuin
tenägttlH hänen menewän taiwasen.

loillasanoillachän tietä anda että HErra Chri-
siuo julklfesta/nakywäistllämuodolla/lallkein opetusta,
stms nähden/on ylösastunutlaiwafen/ia on mennyt al«

' halda ylhelle päin/hänen pyhänrwmins cansa/nijn latt/
wain/euinnxipilwi otti hänen pols heidän nägystans.

! Eij hän olc ylösasilmutninquin Cnoch eli Elias Prophe-
ta / io a tulisen wagnuin laosa taiwafen c/ltttin/ mutta
HErra Ehostus o>i,'bi mennyt omalla woimalla / ilman
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kenengan awula. Multa Ma se taiwas on/eutzunga
HTrra Chrisius meni/eij sitä laida yrikän ulgospuhua

4. sillä eij le ollut joeu wissi paicka.P.Pawali sano että hän
on mennyt plitzen laickein taiwain/eltä hän laitti täytei-
si/se on/että hän jocapaicaslässä olisi. Silla eikä tai,

LF>. was/eikä maa/taida händä käsittä. Ia Esaias Prophe,
ole sitä näh,

nyt/eikä lorwa cwllut/eikä yhdengän sydämen astunut.
3» ;» OnsijtäeusaHErraChristusnylon.
cbn- P.Marcus laMano/jkttck hckn istu Jumalan

/.« »«»c oikiallakckoellä/se on/yhdencaldaisesa lunniasa Ma,
jesietis ia woimasa/pnnä Isans «ansa. Silla luma«
lan oikia kasi/eij ole joeuwissl paicka ia sia/ multa se on yli
miltamaloin ia sanomatoin laickiwaldiae/waki ja
ma/jolla hän eaicti hallche laiwasa ia maasa.la istua I/san Jumalan oikiallakädellä/ on ynnä Isan Jumalancansa hallita caicki Cappalet yhden eallaisefa HErrau/

ibb. ». desa wolmasa ia cunniasa. Sasia p.Pawali ttrioitla
Ephcserein lygs sanoden/Että Jumala on hänen asetta, >
nut oikialla kädellens / taiwas ylitzen eaiten ruhlinan/.
wallat/woimal/HErraudct/iataitti mitä nimiltä tai,
tan/eijwaiwointasä mailmasa/mutta mss sijna tuw
wais, sa. Naita cmcki meidän piti ymmärtämän HEr,
ran Christuren Inhimilisesiä luonosta. Sillä luma, zluden luondo/ eij plsscorgelela eij mss aleta / ioea aina
ljaneaickistsia on ollut Isän Jumalan oikialla kädcliä.
Muita Inhimilinm luoudo / ionga hän otti paalleiis
Neinen Marian cohdusa/se on ylsslorgolettu Isan lu>
maian oikialla kädellä/Mjn että HErra
molembain luondoin puolesta istupilsans oikialla kädelle.

' 111. On



öpemfiastm lVllaisudlsia. , lii.
Mutta he ulgosmenit ia saarnaisit joca-

paicas.
Z.WnylEuangelista ylistä Opelusiasten twlia!>i

suden jotta tegit heidän HErrans ia Mestarins kaffyn<
Mkin cuin hän heille sanonut oli: Mengätte ymbäri
caicken mailmau ia sttaz-naccat Suangelium
kiile luoduille. «Tämän käffon jälkm / sijtle cuin he
olit saanut P. Hengen Hcluntain päiwän päälle/ulgos-
menit he ia saarnazjlt jocapaicas/ia läikille Inhimisille
Euangeliumin:Eij he slllen pelkä ninqmn he ennenkö
gil/eoslatzc kätkit itzmssuliettuinowein taga/ Iwdasten
velgon lähden/mutta rohkiasta puhuit ia saarnaisit/Hes,
rasta Chiistuxesiarisiinnaulitusta/caickeinedesä/ia lodi-
stit että hän on Jumalan ainoa Poiea / ioea oli euoluista
Mnosnut/ia istupi nyt Isäns oikialla kädellä,

IV. On HErran Christuxen legosi ia lVz

?a'HERra teefkeli heidän eansans/
wahwifti sanannoutawnWn merckein caut-
ta.

Nainen sanain tansa Euangelistaosoita/etteiA,
psstolit omasta woimasta saarnanet/mutta HErrasus THrisius/ioea ylssastui taiwasen ia istupi Isäno oi/
kialla kädilla oli heidän eansans / ia wahVisti heitä / ellä
he rohkiast saarnaisi! Euangeliumin/caikeN eansan edcsä
ilman pelgola. Ia ninquin hän oli luwanut että hän
lahdoi olla heidän ia caicken ulgoswaliltuin eansa ioea-' Mttl?.si.
päiwä mailman loppun asti/nijn hän mss sen saman lu/

l' PH»/



iälkin oli heidän tpkönlins/leejkeli heidän ean,
san>/la wahwifti sanan noutawaifien merckein «nsa.
Mn että he häni woimans iakästyns lautta ulgosaioil
Perkeleitä /wsillaklelilläpuhuit/itzetungin maan kielen
jälken/luhunga he tulit/sairaita paransit ia muila lun^
nusiehtiälegil/nijnettä eaicki taisit pmmärtä ia nähdä
sen/ettei he ollet yMrtaisel inhimisel/ mutta että he olit
lumalalda ulgoslähetelyt ia Jumala oli heidän can,

l htidlln lysne eij ollut joulilassa HErrasa,
mutta teki swren hedelmän ia monoa maacunda tulit kää,

l lpxioitianustoon.

Gvemret toisesta Osasta.
-ö. l.^.peme/ettHmeldclnHErraMus

! on totisesta ylssasinnut laivasen ne/
V//ciW«5 liänkymmmen päiwätt perästä / iälkin hänen

! ylssnousemifenoluoluista. Sillä että p. Mareus ia p.
moKmat Euangelisterit sen todistawat/ia pyhät

i«m. Provtzelat owal sittci lnnustauel/ja erinomaislstaOa,
l 47. wid hänenPsalmisans eusa hän sano: Jumala on y/

lösmennyt iloncanft jaDLrra selkien Basunan
cansa/weisatca ktjtoswirssH Jumalalle /weistt^
cakijcoswisfiH meidckn(uningallem. Sillä lu,
mala on Cuningae coco maanpsälle/ weisacca
hcknetlekijtoswirsiä toimelisesta. Ia loisto pallas!
sano hän: VlLrranwagnut owat movda tnhanen
tuhatta/Hsrraon nijnen tpkenckpph<ln Sionin

olet corkeuteen ia olet
ftmsilwe»octanurfansixi. Sinckolet stanutla-

hjota



VieLÄ TORSTAIN. Ls'Z"
hiöia Inhimisille. Tälli tule meidän lietä ia usco/
nijnen Vääräin laheocussain lähden / jotcafilä wafian o-
»at ellei HErra Christus ole rw?
miliftsiaylssastunuttaiwastn. Sillä vanhat kireono,

LpipK»yiuB ia I'ertullianuB lodlsiawat/etlä
st wäärä opellaia (Halpooratez nimeldä/on sanonut el,

la HErra Christus hänen sieluus eansa / on plosmennyt
taiwastn/ia jättänythänen rwmins maanpaälle. Nijn
mös yri loinen wäärä opetlaia on ollut/ nimel,
dä/ioca eij ainoastans sila kieldanyt/illei HErra Chri/
sius olerwmilisestalaiwasen astunut/multa mss sano«
nut/ettei hänelle oleyhläkn rwmisia ollUt.Samallamuo,
lo ne «vaarat opettajat Manicheerit/swal opettanet elltl
HErralla ole ollut tolissa rwmisia/eika pij,
nallu/eikä euoleteltu/ eij mss euollWa ylssnosnut/mutla
on lvaiwoin Inhimisten silmäin edesa/nijn ollut ia näky/
nyl/ninguin hän olisi ollutpijnattu/ euoletellu/iatai,
Msen astunut/<a muita sencaltalsita Vaaria opetlaita
plpat ollut iawiela nyt owal/Iwtat/ Turkit ia Sacra,
Mnleraril/jotca sila wafian sanowal. Silla Sacra-
Myteranl Vaicka eij he sltatillla/lttei HErra Christus
pleylsftstMUt laiwasen/luitmgin he sen kieldawät/ ettei
hän taida rwminsa eansa olla lasä mailmasa/ia sanowal
nHinlVencähoenettähcknon ylssastunut
senja siellä istupi Isäns oikialla kädelle/ey hän
taida ollacäsä hänenrwminsa cansa/mutta hä«
nen rwmins on ntjn caucana maasta/ cuin taiwas
on maasta/ia sentähden mös hänen rwmins ja
werens / eij taida olla Altarin Sacramentisck.
Mutta lamaheidän waara oppine tacapmn ajetan/ftkä

I' ij



HErran ChristuM omilla sanoilla joca
on minun rwmw/cämä on minun weren. Että smcwoennen ufton Cappalen lanja/Ctzristuxcn plsjssiumi,
ftfia laiwasen/jVla eij tlllla hänen rwminp lgssä olemlsia/

l ttlsa mailmasa/mutla enämln sen wahwifta. Silta lttahän on taiwasen astunut/ ta istupi Ifäns oikiallakädellä/
,oca on jseaMas seka taiwasa että maasa/Sentäbdcn
hän laita olla hänen pphän rwminsa eansa/maasa hänensanans jäiken.

2.11. Zule meidän täsä oppia/HErran ChnsiuMl Hlonem»»- ylssasiumisen hedelmästä / mitä hän on sen caultamal/
! i«c tie tan saattanut. EnjW on hän ylltze woittanut caicki
, wcholisel/synnin/petkelen/Hllwllin
ji ja ijantaickisen luoleman/ia wienyl fangiuden fangyi/

xob.4. ettei ne meille taida wahingola tehdä. Sltalikin
on hän hänen laiVafen astumisens lautta meille saalta,
nut/sen lotisen lohdultasan pyhän Hengen. Nlnquin

i«ö,, 5. HErra Thristus itze sano p. lotzannexen tykönä: Se
on teille tarpelinen että minä poismenen/ sillä el,
lei minä poismene/nijn eif lohduttaja tule teidän
rxgsne/mutta josminä poifmenen/nijn minck lä/
hecän hänen teidän tygsne. Tämä on swli/ lottia ia
sanomaloin lahia/stllH se pyhä Hengi/meitä täfä mail,
maft lohdutta iawlrgottaristin/luscan/waiwan ia mo's
Jumalan wihan alla/hän todista meidän Hengen ean/

Rom. z. me olema Jumalan lapset ia Chrisilyen lansa pe/
rilifel/iosa me mos Hwdamme/Abba racas Isä. Aulla
mss meidän heickouttan.Sillä eij me tiedä mitä meidän
pitä sucoileman/ninguin meidän tulisi/ mutta itze Hengi
mana hywä meidän edestam/ sanomaltsmilla huocau/

lils
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lautta/meille saattanut hywät opettajat
iasiamamichet/ninquin p. Pawali sano: Hän on am
danut Inhimlsille lahioia / ia on monicahoat:

! pannut 'Apostolixi/monicahdatPwphetaxi/mo-
, nicahdak Euangeiisterixi/ monicahvat pauneni-
! xi iaopettaixi.lola on mso smri ia erinomainen tahia/
M lt ttan saarna miehiä ia opettaita/eij me taida tulla
Jumalan lundoon/eika oikian uscoon. Nmquiu P.Pa,
mliRomarein tpgs sano: Mutta cuinga hesicä au- °»

renshwtazvat jonga päälle eij he usconeets Ia
cuinga sis he sen päälle uscowat sosta cy he
ole cwlieetö iDutta cuinga he cwlewat ilman
saamaita/iacuinga he saamawat eli he lähetetä.

! sleliäs hedelmä on/että meille on nyt Isan Jumalan ly,
iksne yxt edeswastaia/ nimillein/che HErra lesus Chri«
si«s joca mana häwä ia rueoile meidän edeftam/murhtl,
li meiden edesiäm /suojele ia wariele meitä/ wasian caic«
lia melden wiholisiam. kerran/on HERra

! Christus hänen taiwase.i astumisens cautla / laiwan a/
ia lien meiden eleem Valmistanut/että me!m>

damme Mllä käydä sijhen laiwaliften ilyon ia riemun.
iMquin HErra Chrisius itze sen todista/p. Johannes!m tykönä sanoden : Minun Isäni
monoa asumasia/Ellti nizn olisi/s ijn minä sanoin
sin teille/ minä menen reille sia/
cuitengin minä jällenstulen m otan teidän minun
tygsni / ettäcusa minä olen / siellä mss pitä tei/
den oleman^

ll l. Hpeme/ellä ninquin meidän HErra lesuo z.
-

.
>

. cb«^«»
l' iij Chm
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""'"" mös hän itze sm eaulta waicutla ia on woimalinen. Sil»3c<,c3 "l se seiso saarna milstt» woimasaeika lräesä/mutla
«sttb./ HErran Christuxen/ jota elon HErra on/ia lähelläuscolisiapalwelioila hänen eloons, Ia ninquin

uangeliumisa seiso; kttäcosca Apostolit ulgosme,
nit iasaarnaisit jocapakas/ nijnhän teelleli hei/dencansans ia lvahwisti sanan. Mn hän wiclel
nyt jocapäilv-i ia joca hetki teestlle Ssarnamiesten ean/
sa/ ia Mhwista sanan. Ia on nijn Voimalinen stn caut-

».(?»»'. f/, ta/eltä se lekeswren hedelmän/ ia heiden tvsns eijpida
oleman turha HErrasa. Ainquin Esaias Prophelasa,
no : Ninqnin pxl säde ia lumi lange taiwastma,

r/z./,, hgn /ia eil cule sinne jällenP/mutta casta maan/ia
teke sen yedelmelisexi la caswaman/ntjnettäse
anoa siemenen kplipck ia läipä spscxhNtjn mss
pirä oleman stnansoca minun swstani ulgoskäy/
pi / etj sen pioätphjänck sällenstuleman minunty,
gsnl/ mutta tekemän sitä culn minulle otsNnen
on / ia pitä menestymän nrjssä culn minä sen vl,
go«lähetin. Ia tämän eansa pilä eaicti
het heillns lohduttaman jawawistaman/että waicka hei>
den wircans onrastaa/ia heille tclsä maijmasa eij ole mw»
la euin wiha ia waino sen edestä. Mn eij heidän senlah,
den pidä wäsymän/mulla sitä ahkerammasi heidän wil>

la pila heidän seuraman
Apostolinen ejlmercki / fllä ninquin he owal ollet ezpllai/
sct / ia HErran kWyn jätkin ulgoemennel saarnaman
jocapaieasa /nijn pitä mss heiden oleman jvalmit seura,

HErran kästyi. Ningulnllremjanlpkyna seiso.-
Si,



Ginunpitä sinnck menemän/cuhunga minä sinun
lchetlinla saarnaman/mitä minä sinun kästenla
pila mss rucsileman Jumalala että hän annaisi heille
ariuons / woimalisesia saarnata swrm hedelmän cansa.

Mirjoit-
taPlohan. 15.m 16Lugus.

DDWE Vttacosca se lohdutta-
ja tulepk / tonga minä lähetän
teille Isäldä/setotuden Sen-
gj/jocaIsästä uloskieupj/sen

! pjtä minusta todistaman: Ua
teiden mss pitä todistaman/ stllä että te olet-
ta algusta minuncansanj olluet.

887



Mämä minä olen puhunut teille/ettei
tee miisen pahenisi: Se panewat teitä pan-
nan. Uaanaicatulept/etts jocateidän tap-
pa/ selulepi Jumalan palweluxen tchnens.
Ia näitä he tekewät teille / Sillä ettei hee
tunne Isä / eikä minua. Waan neitä mj.!
nä puhuin teille / senpäle että cosca se aica tu-!
le / nijn muistacat että nnnä sen sanonutolen
teille: Mutta en minä neitä algusta teille
sanonut / sille että minä olin teidän (an-

san.
> Ämä Sunnuntai pälwä on ivan-
w«e/)«/,'» h"sll cutzllttuvominica Lxaucll, Se sn

!<l/el osmi nijnpaliocuin/cuule Hikssa. Jaon o^«w. tettu sijlä Wclsusta zoea Messun ruwetesa!
'Weisatansijta 27. Tawidin Psalmista/eusa nein seiso.Lxaucll vomine voccm wezm.Se on:

«luule minun äänen cosca «ninä rucole/ole
nunulle armoline ia cuule minua. Ia owal sen cansa
lahzonee plsshiralia Jumalan Seuramnda ainaruece/!
leman lumalata/ ilman lackamala / caickein tarVellen
chesia /erinomaisesta ma hän iahetaisi meille sen toHdu-!
tajan P. Hengen/ssea meilähallitzis/ ja Zäman mailman
ristin / iq mflan alla tohdittaisi ja / että Mt mah,
daiflmä ollakärsiivaisej/ia ne hpwaxi plta/ mitä meidän
päällennalla Mlla.

Km/
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SlNlahdln mss tcimä E»v-ang,linm on laman!

Sunnuntain päälle astlcttu sarnatla / ninquin yhdcri
lohduloxexi/ että HErraChrisius sitnä eij waiwoin hä>
nm Opeluslapsillens / multa mss laickilleChristilyille
jhlwstlle/lupaläheltä sen lotisen lohduttajan Pyhän Hen-
gen/ia lohdulla heitä sen eansa wastan eaickinaifia ristiä
ia wastoinkäymistä / min heidän läsä pitä kärsimän / et,

tti heesen ylitzin pahenisi eli hemmesiyisi/fillä hän oli io au
la ennen heille sen ennustanut/sanoden: Näitä winäo-
lmpuhunut teille/ senpäälle/että cosca se aicatu>
le / niin muistacac että minä olen sen sanonut teil>
le. Jo osalta meidän Chrisius läjä hänen tai/
wafen asiumiftns hedelmän / että hän tah<o lähellä mei-
dän tygsmsenP.*Hens«n/ ninquin le tulilta edesmenj

nm Torstain stjtä saarnattaman.
Ia yhttnsopi tämä Euangelium sen cahdexanen

Vscsn Cappalen cansa / Sentähden että tasa puhu,
tan P. Hengestä / ia hänen Wirgastansa. Ia sen yh,
dcrenen Vson Cappalen cansa/ stjlä P. Chrisiilisesia
Scuralunnasia / >ola läsä mailmasa aina waiwatan
perkelettä i« hänen Senraeunnaldans. Nijn mSe
se teisen rucouxen cansa/ Isä meidän Rueouxes.
la että läsä saarnalan HERRAN CHTllfiu-
zeen Waldaeunnasia ia Seuracunnasta / että cusa se
ombi hänen pyhän sanaus lansa / sinä pytä olla Risti ia
Vastoinkäyminen läsä mailmasa.

Kämä Ewangejium jaetancahten Osan.
I. O« Da lupauxesta / jongaHErra Chrisius

on andanut hänen Hpetuslapstllms/ tttähantasilolä,
hellä heille sen'P.Hengen^

V 11. HE"



11. HCrra Chrlsiuo ennusta sijtäRististä ia lu>
seasta/jonga hänen Opeluslapsms ia laicklChrisiilisetInhimisel pitä kärsimän täsä mailmasa.

Ensimämen Osa.
2e«""' tähän EnsimäiftnOfttt
««m?«e M >utt/ edwpane HErraEhristus lasä wijsi erinos

l ~ I. Onp. Hengen tulemisesta.
Kosca se lohduttaja tule.

HäsH Christus puhu chla P.Hengen lulemi,
ftsta/joca tapatui Helunlain päiwän päälle / cosca hän
lule julkisesta/tvjlcskeltyin kielden muodolla Aposiolillm
päälle / ia anda lietä / "että waicka heillä io ennen oli st
pyhä Hengi. Nijn luitengin piti sen Pyhän Hengen
tuleman heidän päälkne/ yhdellä ermomastlla muodolla
julkisesta/iaosollaman hänens lassä olewan / erinomai/

sten merckein ia lahiain cautla Aposiolifa / jotta httssaeij
ennen ollet/mmitkältt.' Että heidän piti puhuman
Mlakielillä Jumalan ihmelisiä töitä. Ninquin
mss se tapatui Helunlain päiwän päälle/että se P.Hen,
gi tuli suuren humaure eansa/ninquin suuri tulwpäa olisi
tullut/ia istui itzeeungin päälle/Wljlesteltyin kielden muo<
dolla / ia he caicki laytttlin P. Hengellä/ ia rupisit lohta
puhuman muilla kielillä/ nijn tlläeaicki jolt<» ftn euulil
hemmestvitsenplitzen/ ia ihmelttlit kestenens/sanoden:

11. Mitäs luulet tämän olewan.
ll> On sijtä Personasta jota p. Hen/

/«»L/»»> - , , ,
longll
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Zonga minä iähelän leillelsänHErraChnstus osoita/ että ninguin hän .

oli ennen lmvanut sen P Hengen hänen opetusiapsillms/
! hän mss itze sen tahto lähellä Isän iyksä /Ma hän
Wnäns oli hänen ansions caultasen mallan saattanut/
Mse P- Hengi anneltin ÖpeluslapMe/ ia wieiä nyt
läikille ChristiliMe ihmisille annetan / Ia hän itze tahto
lädlttä heille sen P. Hengen / jongahallus ia woimas st!mosseiso/ lähellähändä/ia eijyhdengän muun. Sillä
meidän Esiwanhembam Adamin ia Ewan/synnin lauls
la / tuli se P. Hengi pois inhimisildä. Mutta meidän

ia Wapattaiam HErra Chrifius lesus on
sen jallens ansainul / tttä hän sen P. Hengen nijlll Chri/
.siiliM Ihmisilleanda/ ia läheltä hänen Isäno lyksä.
Ösottamss sen lansahänensolewanyhden lotisen )u,
malan ynnä Isän ia<p. Hengen cansa yhdesä olemisesa/
Sillä eij st yhdengän iuondo Cappalen Woimasa ole/
lahcttäiaandap.Htnge.

Hl. On P< Hengen Personasta.
JocaWftävlgoskäypi.
Mnen sanain tansa HErra Chrisius

että p. Hengi hänen Personans ptwiesta on yxi totinen
Jumala yhdesä olemisesa ynnä Isän ia hänen cansans /

jota Isästä vlgoskäypi. Ia eij Waiwoin isästä/ mut,
ta mss hänestä jocaon Jumalan ainoa Poica. Sillä
P. Heßgi molemistavlgoskäppi/sanomattomalla muo,
dolla. Smlähdm P. Pawali eutzl» hänen Romarein ''

,yg6/lumalan iaChrisiuxen Hengexiiusahänsanolikis
te ole lihaliser/ Xvaan Hengelisic/ jos Jumalan
Henge mutoin asupi teijä. Sillä st jollaeij ole

V ij Chli,



!
. Galalerin lpgSeutzu han p. Hengen / Jumalan Pojan

.

""'" Hengexi/sanoden: ikctätenyt oletta lapset /o» lu,
mala lckhetrcknyc hänen poicans Hengen teidänsydllmijn»

IV. IV. Onp. Hengw Wirgasia.
oLc/«>» palio euin p. Hengen Wirean tule / lUhuHttttw Chsistus hänen / saman hänen Vreans puyle,

sta cslmella Nimellens.I i. Cutzu hän hänen lohdUtajaxK3"7 . SoftaLchdu«»a»«w!<p<.
cieM. GrXlan Texlis seiso se Sana jotawes/

kitzesenealtaifia lohduttajala/ jocaseiso / milhulisesia nij-
nen Christilisim ihmisten puolesta/ wasta heidän «dlstäns
isin kirousta/Syndi/ perkelettä/ia euolemala wastanf
ettei ne mitäkän wahingota heille tehdä taida/ lohdulla ia
wirgoya Heitä/Synnin cuorman iahelttenalla.Hämsn
ealdainen iohdultaja on seP. Heng<.

2» 2. Cutzu hän pyhän Hengen.
HM<«pe. Totuden Hengeri.

Ventähden että hän sekä on ltze totuus / että mss
jehdalla meitä eaicten toeulen/ia sijnä meitä ylhälvita.

3.3. Cutzu han hänen Todistajaxi»
N/Kcbn. Sen pitä minusta todistaman.

> Seon/p»Hengen pitä andaman HErralle Thri,
stuxelle sen todistoxen/ että hän on se totinen vlgobluwat/
lu Mcssas / mailman Wapattaja ia lunafiaia/ josata-
ickein Ihmisten autuus seiso/ia ettei yhtäkän muuta nime
ole tain?an alla ihmisille annellu/josa nvidan pitä aulua-

!
. xi tuleman.

V. Hn
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V. Hn s,jta WMlapvaltsta ionga lautta P..
Hengi teke hänen Wireane.

teidän pitH mss todistaman / siUä^,».,«,.
että te olma algusta minun cansain otluet /l"<«»,.

Nainen sanain canla HErra Christus osolta/cllä
pyhä Hengl teke hänen Mircans Apostolitttn ia muinen
saarnamiesten suuneautta. Ia senlähden p. Pawali/
llltzll Vden testamentin Wisgan/Hengen Wirgax.la

! HErra Christus itze sano P.Mattheuxen tykönä. il3tj te U"ck.
! ole jotcapuhutta / mutta minun Isäni Hengi om-i
bijocateisiHpuhupi.Saarnamichet owat ulconaiset
!Wäucappalel/ ioinen eautla P. Hengi vuhupi/i on
! woimalinen heidän saarnans caulla/etlei hndän saar,
mns turhan mene / mutta teke suuren hedelmän spdamisä
jotta heidän saarnans cuulewal. Ia ilman sen pyhän

i Hengen awuta eij he oman woimans lautta taida milä^
tlin mallan saatta. Ninqnin yxi «vanhan kirclon opettaa
ia sano: di,s, 5t clocealiinvanum linAuZ

I äocenciz lal,or2l.Seon/Jollei se olejoca siMise^
' stä opetta/nijn opettajakieli turhan työtä cekepi
, Silla iollei P. Hengi janan tNUli«ittn spdanda täytä/
nijn Opettajain ääni turhan soipi / heidän lopwisans.
Vlconaistsia he taitawat ulgos puhua janan/ mutta s„
sallisestä eij he laioaHdämitä täätck. Ia waitka meti
dan Christus täsäymmarla/eaicki uscolistt sa,

i arnamiehei/nijn hän tuilengin erinomaisest puhu tasa A«
posioiilun lygS/jotta ollt algusta ollet häneneansmis/
tuullet hänen saarnans/ia nähnet hänen merckins ia tun-
nustahlens. Ia sano että heidän piti todistaman häne/
siä. Ia Apostolitttn tegosa/sano hän: Teidän pitä o« ''

Viij leman



894/ VI. SbNNVNTAI"
leman minun rooiftaj n lerosolpmala/iacöco
ludXasa ia Samarwsp/ia mailman «iären.

i- E opem/ettckp.Yengi on yxi totineno^««,' O>F olcmistsaljan ta Poian can--5i..m«« , sanomaltomalias««ve«'n,muodolla ulgostaypi. SillälaickiJumalanlpslia le^
e<«<ie« es. got omisteta!, p. Hengelle seka wanhasa että Vdlsa se,
/enttä-cx» stamenusli. CnsimäislsMosexenKiriak(cusa seiso mail'
?at« h man luomisesta ) nimitelan mss P. Hengi / että hän on
ritt». welttin paälle/mnqmn yxi luoia/ioca ynnä I,

sän ia Poian cansa on taicki Cappalel luonut. Ia Da,
rM. 55. »id sano hänen Psaimisans:Taiw6s on tehty HKs,

ran sanancautta/iacaickihlsnen sotawskens ha>
nenjuuns Vengen caytta. Ia joisesa paieasa sano

?/< "»4,hän;Sinälaffetsinun lDengesulgosla he tule,
watluoduxi. Nijn mss iklihu sanoi; JumalanF.,5. HF. Dengi on minun tehnyt /ia sen caicken co, ctei,
man Dengi on andanut minulle ZDelgm. Joille
sanoilla lodistetan/eltäP. Hengi on ynnä Isan ia Po,
ian eansa taiwan ia maan luonut. Ia stntahden on hän
yp totinen Jumala. Sillä luomisen lyö ia tecowlc
ainoasta Jumalalle laickiwaldialle/la eij yhdkliakän lu,

«. ondocappalclla.la Jumala ihe sano Joelm Prophctan
caulta/etta hän tahto hänen Hcngtstäns ulgöewuodal-
ta/ioca on yhdcsa olcmiftsa hänen.tansans. Sentahdtr.
Apostoli P.Pawali cutzu A Hengen luMalaMusa
hän sano: Gttckks te ciedck että te oletta Jumalan

Tem,



T?n,ptt/»ap Kleugenalumssin.la toijesa pailaja: .

jltlks ce tiedä että tewän ruumin on p. hengen
TempN/ ecc. kifträkälsentahden Jumalala tei, ..ke,.,.
dänruumlsan.Vlijn mos p. Pelari cutzu P. Hengen'
lumHlaxi/Äpsstolltten tegossanodkn: Änanla/mijri
Sacanas on täyttänyt sinun sydämes/etcä sinun
plti n?a!hetteleman p. XDengen cdesä/ etc. Ktt
sinä olewa!heteUutlnhlmisten mutta Jumalan
edesä. Näistä p. Ramamn todistoxista me luulema
ftn/ettäse p. Hengi on yxi eriPessona/nimittäin/selob
maspersona lumaludesa. Nmquin HErraChristus
lämän päiwnsefH Euangeliumisa sen todista sanoden:j (osca lohduccamtule/jonga minä lähetän teille
län tpksck. Ia loisesa paieasa sano: Q)inä tahdon

' wcoiUa Isä ettähän lähcttä teille toisen lohdut,z tvjan/ia hänenpitä oleman teidän, txkönän ijan,
calckiftsta. Nim m6s se P. Hengi osom hänens

! HErran Christien Castesa Jordanin wirrasa erino^
maisella muodolla/nimiltlUn/yhden Mettisen muodolla.
Ia Helundam paiwckn päälle/hän l«n Apssiolllttn pä«
«ille/tulisienkielten muodolla.

11. Opeme / mss tasa sen P. Hengen wirgafia/
lnikci hänen wircans on/nimitläin:Et,a hän on MeidänAA^

, lohduttaiam/ edtswastaiam ia neuwon andaiam/ ioca
MM taickisa wastoinkaymisisä tohdutta/autla ia wah«
W>sts. Slllä ninquin pxi ia ?2ttonuB^oe<,j«»,

»lliedeswasiala/otta yhden toisen Inhlmism afilitt ettne ?<,<w.

sen edestä wastalaxln«/«ijn hän caickenahkerudtne fijhen««»».
' pane/mä han sen taidaisi hywm toimitta/nilquin se olisi
hänenomaasians/iacostahantnkoickmdln/la lain eUIN

i<?
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ia jM ioizcn päätit can«elan. nijn hän michulliscsta hänen
edcstans Vasta/csin hän pachain taita/ellei hän tulisi

lailla sotturi. Jos Hän näke että se jonga
asian hän on paälttns ottanul/pelkä iamurhetli/nijn hänlohdutta händä/käske hänen olla hywäsä lurwasa ilman
pelkämätä,hän tahto händäautta/ellei hänen mitäkän
wahingolapidälapattuman. mss ftp.Hengi/
<olaon mesdän lohduttaja/
wasia meidän ldestam/Lvsea syndi / Perkele ia meidän o,
ma tundsm/meitcl waiwa ia ahdista/Jumalan laki meitä >
pahasti kiropi Nijn selohdullaia PHengi puhu ia wafia!
meidän edesiäm/meilä lohdtttla ia wahwista/ia Mss mo«
leman hetkellä on meidän lykönäm/ ia todista meidän!
Hengem eansa/että me olema Jumalan lapset / ia huula
meidänfydämisäm/AbdaMcaslscl. Tämän pääl-
le on meille mondatfimerki P. RaMalusa/cuinga se loh,
dullsia P. Hengi sn lohduttanut ia wahwlstanut p.
Martpnt/ ia muita Chr»stilistä ia Jumalista ihmisiä.p"' Me luema Daniel prophetan tyksnä/cuinga p. Hen,
gi on wahwistanul ne eolme miestä/Aadmch/Meftch/
ia Adednego/losca he heitttlin tulisen Wunijn/ sentäh/
den/eltci he tahtonet lumarla sitä euwa cuin Neducad-
z,esaroliandanutylösraketa. latoisesaMachabe,
rinKiriasa seiso/«uinga se p. Hengi on lohduttanut ia
wahwistannt/ne seitzemän welilstä/ynnä heidän äitinsä
eansa/että he owal rohklastaia pelkamäta kässtnet euole/
manlumalan lain tähden. Ignatiuz p. Johanneren
Elvangelisterin laApostolin Opetufiapfi/ioca oli pijft
pa Antiochias/eoscahan Keisarin Hrojanuren aieana/
piti heitettämän Jalopeuran eleen/HErran Chnsiu^n/

«a



PZVI3ISKN lÄkKSN. . «97
,a hanm Ewangcllumine lunnusioxcn tähden/nijn je P.
Hengi lohdutti ia wahwisii handä/ellä hän rohkiasii
Vi euoleman/ia sanoi:
per beKi2rum molar, uc mun6u§ pgniz vei
mvcnl«il.Se on: Minä olen Christuxen jyrvä / ia
pitäpecoin hambain läpitze jauhettaman/ettck
minä pxi puftyas Jumalan leipä olisin ia läyttäi-
M Nijn mös selapalui polycarpuxen eanfaSmyr-
nanpljspan/ioca mösoli p. lohannexm
ollut/coslahänHErranChrisiuxen lunnustoxen tahdm'z. L«/ti>««
piti tulesa polleltaman/meni hän iloisesta walkian / scisoiX^
sisnarohkiasti/ia rueoeli Jumalala. Samalmuolo on '

p wahwistetlu/ettei han
olepeliänytluolemata. Sillä cosea se sysanniOcciuz
Keisan/annoi hanm paista yhdenHaastan» päälle/sanoi
hcln sillä Tyrannille/Jo toinen kylki on kyllä kypsi/
ota ia syö sijcä/iakäänä nytroinen kylki. Ia monda
muuta senealtaista estmerki on/ cuinga st lohduttaja p
Hengi on wahwistanut heitä/ettei he ole peliänet cuole/
mala/multa suuren ilon cansa stjhen kaynet. Ia wicla
nyt iota hetki lohdulta caicki Jumaliset ja ulgoswalilul

ia tuskan alla/mä
Mös euoleman hetkellä.

Il I. Opeme tästä / ttla caicki hurstat ia uscoliset 3.
saamamiehet/ iolca Jumalan p. sanan/ia smpuhtan
Ewangeliumin opin oickein saarnawatia opettawat/ 0/
wat meidän HERran lEsuM Chrisiuxen todistajat.
Siliä se lohduttaja p. Hengi / joeaon loludm
heidän suunseauta todista/että HErra lesus Chrisius
on tullut tähän mailman/wapattaman spnnistta/ia on m«M

X HH,
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hänen pijnans ia cuolemans lautta lunastanut laisen
mailman/Synnisia/perkeltsiä/euolemasia ia Helweti,
siä / ia caicki hänen nimene cautla/ pjlä saaman syndein

>t3.'». sanderi saamiftn. Ia mitä saarnamieheepuhu«pat/ In/
«attö. pyhästä ia puheasia simasta/ ne owal ftn pyhän

Hengen todistoM/cuinkäywät heidän suustane ulgos»
Sentahdenmss Apostolit itze cutzuwal heidäns todista,
f<,fi/ ninquin Apostoli Petari sano / cofta hän oli tehnyt
yhden ramban lerweri lesuxen Christuxen nimen/ia«il,
ki ihmettelit iahemmestyil sen hen rupeisi sa,
amaman iapuhuman/cuinga Abrahamin / Isaachin ia
Jacobin Jumala oli kircastanul hänen poicanslesu/
xen/jonga luulral olit kieltänet pilawxen edesä/cofca
hän duomiltin/ Mutta he käM päästä miehen lappal
ian/iaristinnaulita elämän Furstm eli Ruhtinan/ Sen
Jumala oV nyt ytseheräteänyl euoluisia/ iohongame
(sano Petrus) olemalodistaial. Ia toisesa paicasa sano >

M.»». tzäntMeolematooistajatcaickilnnlshtn mitähän
on tehnyt IldXasa ia lesosolemisa. Sen he ta/
poit ia npustic punn pHäile/jonga Jumalanxt on
plsshesckttanft colmandenapäiwcknll cuoluista/
ia anvannt hane llmoltetta estcaickille canloille.
Mutta meille jotca Jumala oli so ennen ulgos,!
wallnud todistajaxi/mejotca ssimeia soimc HH>
nencansans/siccck cuin hän oli cuoluista pissnoft i

hcknräM/etcckmelban
ealcken cansaneoesck / ia todistaman /että hän on
ft soca cm lumalaldaafetettu/duomarlxi ylitSen
elFlVitenia cuoluiten. Sentähdencoseame cuulema

pilä meidän silä <uu/

Kman/



jltman/nmquin Jumalanomaa sana/longa pptz» Hengi
h«id«in fuuns lauttaulgospuhu.

Tuomen Osa.
Eura nyt se toinenOsa/sijtäRWstck ia
mastoinkäymisestä/euin hänen Opelusiapsensa ia
muut Chrifiiliftt inhimiset läsä mäilmasa kärsi-W«ln pltll. Ia tdespane läsä HErraLhrisius neliä erin-

Maista Cappalelta. K^.
l. Hn sijttä sysiä/mingälähden HErra Chrisius l

sn ennustanut Hpetuflasien Rijstlfiä. o««/«^.
Mms mins olenpuhunut teitte/ ettet te "7?""MetHn pahenisi.

osoita sen syn sijhen/nimittäin/ ellei O>
pttllstapsel pahenisi. Sillähän »ähä ennen neitä ft-
«oja/annoitzäym Hpetusiapsens liela/eltämailman pi-
tiheitä wihaman ia wainoman. Senlähden hän nyt
tahlotztitH Vahwista mailman wiha wastan/eltei he pa»
hmisi sm ylitzen/eika senlähden miläkänepäelisi eikä oie,
fiastg useosta ia mnnufioxefia poisluopuis, / waan fijnä
WhVana pysyisie/ia heittäisit pois ne aiatoM euin heille
pli/tllä he lsiwoil läsä mäilmasa myötäkäymistä ia suur-
ta cunniala. hinguin hän lahdoisi sano: Mitä minä
olen teille puhunut mailman wchasta ia «vainosta/olen
Minä sentähden lehnyt/ettti se tielämätä tulisi teidän pä-
ällen.Mutta että te mahdaisilla ennm ljetä / senpäälle/
lltti te pahenisi eosca se tapaltu.

11. O" sijtä Hijsiistä ia waiwasia / enin Aposts, 11.
lit/iaeoeo Jumalan seuraeundapitä läsä mailmav

X iz simän.l^m.



siman. Ia nimiltä HErra lälä tahtalanstRistit. '

'- on panna. Hepanemat tM pan,
«ic<ltt>. nan«

Se on: HeidänM eroillaman ia ulgosaiaman
leitci Synagogista ia Christilisten inhimistm coeou)cista/
nlnquin pahan lekiät/iotta eij ole mahdolliset oleman muil
den inhimisten seasa. Sen HErra Chrisius täsä yw
msrlä/tojla hän sano/ettäheidän pila pannan panda,
man.

I«,e?«e. 2. Qnmuchaialappo.Muttaaltatuleei-
tä iora teitä tappa.

M«m c<l. Seon: Heidän pltä syrmaman ia tappaman leilä
M. mieealla/keihälle ia muilla Nlwrha aseilla /ia hirmuliflstateidän eansan menemän. Että ninquin he minun/ soea o/

lm teidän HErean ia Mestarin/lapoit ia ristinnaMil/
nijnhe mss teidän lekewat/jolta minun Opetuslapseni
oletla/ia eij he teitä säästä enempi luin minua. Sama
HErran Christuxen ennuftos monicahtain wuolenperä,
stä tuli täylelpy/että eaicki Apostolit/paitzi Johannesta/
swat sunnalul ia lapetut/ vxi yhdlllä muoto loinen loi^

c«<//«. lii. Hn Msyfiä/mingilahden tämä Jumala,
en/ewlio, loin mailma heitä nijn wainoisi.
»«,. Se luule humalalle palweluxen teke-

wäns / ia mitä he tekewät mlle/ sillä eij he
tunne Isä eikä minua.

Meidän HErla Christusplsslukctäfä cahtaliselsyyz.
l.Hn
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i. Onttlä he luulewat lektwans sen lansa lu, 1.
malalle laickiwaldialle erinomaism pal!vlluM/jocalus,vM«c«l
malalle piti oleman/heidän mieicne jMn/ sangen ololi/
mn/etta he surmaisit ia lapoil heila, jotcahe pidit
lan pileaitten/ia witttelltttn edesta/ia eismahdolliset ollet
lläman Mutta lama heidän luulons oli wäara/ia teki
oickiudelie ia toludelle suuren wäkiwallau. Ninquin sa/
nan lastu on. Opinio vim kacic velitaci, Seon: Lue
nlo tete wäkirvallan totudella.

2, Onttlei he tunne/ W eikäMiNUa. 'l 2,
Mnquin hän tahdvlsi sano: Eij se tapatu teidansi««""<,

pahain töiden tähden/eikä mo°ssenlahdm/etlä l>
on wihainen teidän paalien. Mutta sentahdcn/ettei he
mnne minua eikä Isä. He owat nijn tyhmät ia sokial/

l Mli he tiedä miläkän lumalasta/eiks händä oickeintun/
! ne/hänen olemisesane ia lahdosans/ mikä hän on/eli
mikä onHätttn tahtone. Eikä usco minua/ oiewan mail,
Man wapatlaian ia lunastaian) jossa Isällä on hywä
suosio/ eikä mos tahdo tietä ia tuta minua. Ia senlah/

i den he owat nijn kiukkuiset ia tyrannit leila .vastan / ellei
he »oij teitMrsiä maan päälle elämän.

IV. On sijlä lohdutuksia mailman Wiha ia IV.
waino Wastan. ?s<«M«

Mutta / mitä minä puhun teille / että
coscaftaicatule/ nijn mmftacat/että
olen teille sen sanonut. Mutta en minänänä»-.
Olausta sanonut ttllle/ Sillä että minä olin

! teidän cansan.
X i.j Näift!



902 Vl. SVNNVNTAI^Näissä sanoisa meidän HErraElMuo cahlM.seledespane.
i. i. Hän lohdutta Optluslapfians/mailman wx

cbnjl« ha la waino »asian / että he olisit / sitä rohkiamat /eofta
«»/«<<,"»' se lapaltu / ia muistaisit jenpäälle /mä hän on io enncn

sanonut. hän tähdoifi sano: Eij teidän
pidä ajatteleman /että minä sentähden teille neitä sanon/
ltlä minä teille paha suon/ ia lahdon teitä p<liättä.M»t,
lasentähden/mmä teille tätä ilmplan / ettei se tietamälH
teille lapafulsi/ia ettei te sentähden langesi epäelyfen/mul»
laettä ltolisit rohkial ia wahwat loseaseaitatulepi/ia
muistasineminun sanani päälle/ ionga minä olen tlllle
ilmoittanut jalietäwäxi tehnyt / ia lohdulaisit itzimt sen
eansa/ettäne minun tiedostani teidän päallm lulewal/

l o, iyeg eaicki «idän hiuscarwal olen lukenut teidän pään
päälle/ ia ilman minun lieHolani eijlajdamitäkän lapal,
lua»

2.2. Oftlla hän heille ftyn mingälähdeneij hän al,
gusta ole heille nqilä lanonut. SilläM hän olihti>st*?"»" eanfans» Ia eij he silloin nijtä manauxia larVim/

ä"orw3s ol' heidän lykönäne/muttanylhesitä larwitze,
e« wat /cosea hän heistä pois ercani. Ia tahlo HERra
««ene<le Chrisius NM pallo sano: Mitä minä nyt puhun lttdan!
Il<ie«. eansan / mailman Vainosta ia wihasia teitä Dastatt/olen!

nina tähän astisäästänyl /mgäole tahtonut teille ennen,
limoilta / sillä minä olen ollut teidän kansan ia lpko'n<in
ruumilisesta /olen mss teidän edesiänwastanutialcitä
«ariellul/nijn ellei teille miläkän waWgota ole
aut. Mutta nyl mä mmä teistä pois ereanen/ia en oie!
tästäedes teidän cansan mumilisclla ia näkywäisck^

muo-
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! muodolla / cuin minä tähän asti olen oliui/ Ma min
minä otin leil«l minun tygsni / nyl minä teille sen ilmoi,

! tan / että te mahda isila lietä mitä teille tapattuman pitä/
ia Valmistaisitta itzen sitä »asian/ia muisiaeat se/että

! minä olen teille sm sanonut. Catzo nain meidän HEr-
ra Chnsius suloisesi puhu hänen Hpeluslastens eanfa/
mnguin pxl Isä lasiens eansa/lohdutta ia wahwista

! heitä/ ennen euin hän heisiäruuwlisesta ercani.

Gpetuxet toisesta Osasta. «^.
l. HERra Khristus tMilmoltta^-

häncn Spetuslapsilleno/ia anda lietä sen waa?
ia wahingon / «inheidän päällens piti «/

leman /ia heitä lohdulla sitä »rasian. Mmsiulelan sen
lansa/eaikilleSarnamiehille ia opettaille/etlä heidän mss
pitä ilmoittaman heidän euulialleus/ mitäheidän/ia«,

! icken Christllyin inhimifiiN pitä lafämailmas kärstmän/ <l«<i«""
Nimittäin/ Waino ia Wastoinkäpmistä / senpäalle/

wahVemat/eosea seheldan päalltns IU,
le/ia chlangeistepallpM/mullalohdultaifltilzenslu/
«alan sanan cansa, Ia eofta he ymmäsläwätettäjocu
»aara ia wahingon heidän edesäns seiso / laitta sielun eli
tuumin puolesta / nijn eij pidä heidän sitä kätkemän eikä
salaman/multa ilmoittaman sen heille/ että he taitaisi,
itzens sen jällen laitta / ia elämän paranoxen/ nijnwss
nsyrän rueouM eansa Jumalan tpgs / nistä heidän pä/
ältäns pois la silä htidän Wirlans heildä waa,
li. Sillä ninguin pxi Va»lia jocapitä wartioitzeman ia
catzoman / jos jo.u waara laicka Vcchingo tule Caupun-

S"



5>04 1 Vl. SV NNVN TAV'^'^gin paäle/taictawiholisilda/warcailda ia Röffuärelda
iaictawalkialda/elilulcida/ nijn hänen pilä sen ilmoil,
taman/ senpääle / että Caupungin asuwaiset lailaisil
>waarm olla/ia n>jtä pois estä/ iajoeaeij sitä ttge/mul,
la on waij/nijn se on Caupunginpettäjä/ia fij olisi mah»

F), dolinen elämään, mss y)ti Saarnamies/on aseteta
tu yhdefi wartiarilumalan seuracunnasa/ioca pilä wal«
woman is wartioitzeman sen ylitze / ellei Suudet / se on/
Wäärät opettaial siihen sisälle tulisi/ taicka joeumuu
wahingofijnätapamisi/iatosca hee ymmärtäwäl/ että 1

iocu waara ia wahingo edesä seiso. Nijn eijpidä heidän'
waij oleman cuin mykät coirat/ jotta eij haucua taida
eosta Wargas tule/ mutta heidän pila huutaman la il,
moiltaman sen heidän euuliallens / että he lailaisil waa<
rin olla / ennen cuin Wahingo tule.- Multa joeaeij sitä
tee / se onyxi palcapaimm iapettäjä/ eikä ett mahdolinen!saarna oleman, i

l /' / ettei meidän pidä toiwoman hywiä
HiWe,»«r paiwiä täsä mailmasaHerran Chrisiuren lyksnä/suurla.
i»ix,c cunniala/rickaula ilo ia riemu» Mutta Waino / rijsii
«o» ig wasioinkäymlfiä / meidän pitä täsä odottaman jsca

p»/«,/>. ia ft on meidän paras hercum läfä mgilmasa.Sll!!
Jumalaloin mailwa eij woijkärsi Christilisiä ia

cbl-j. Jumalisia inhimlslä / mutta Wiha ia wa>no hellä / jcka
opettaila että sanan tuulioita / Hän pane heitä pannan/surma ia tappa heitä /ia eij sitä lue synnixi / mutts luule,
tckcwäns lumalaLe sen eansa/ninguin Hcr,
ra ChristuK täsä Ewangeliumija sano. Aijn se on tapgt/
lunut mailman Musia /ia Wlelä nyt tapattu mailman
loppun asii. Se Jumalaloin (am Vihaisi sitäwaw

hiirscasta



hurseasta Aveli. lLjau wiyais, ia waineist JacobPa-
lriarcha/ nijn eltähän pakein hänen edistäne Mcsopota,
mian.Gaul wainoisi Oawio/ ia seisoi hänen Hengens
>Mn waaral Prophelat owal wihanet nijtcl oi-
keita prophetaita. Phanseu)ltt owat wainonel/pileanet
ia hawaisnel HErraChristusta/ ajoithänen vlgos Sy«
nagogasta. Weil hänen mäen euckulan päälle/ ia lah?
dsit syssta/ hänen sijlä alas. Juuliat kiuilil Sttpha,
nuxen euotiaxi. Samallamuolo HErran Chrisiuxen
Apostolit. Nmquin P. Pawalisano sijta Corinterein
lpgo: Minun mielestä» on että Jumala on anoa,
nut melcä Apostoleita caickein Nsyrimän eoestä/
ninqmn nistä jotcaowat cuoleman aigocut. Gil,
läme olema tullet ihmexi sekä iLngeleille että in,

himisille. :k. Vaman tähänaican asti me kär,
fime nälkä ia jano/ ia olema alastomat / meitä
corwille lyötin / etj ole meille wahwa masa / me
tystä teem meidän omainrätteitt cansa etc. Me
olemmaninqmn mailman raistat/ joca miehen
marras uffri tähän päiwän asti. Ia mjn yri loisens
Mn/sekä luultatettäpaeanat owat aina wihanet nij,
la Christilisiä inhimisiä. 7'ertulli2nus kirioitla / että
Manat owal lykänet syyn nijnen Christilyin inhimifien
päälle/ ia sanowat/ elia heidän tähdms caicki Risti ia
Wastoinkäymys tule. Cofca se suuri «virta Egyptisä

'lybeiiz Romisaylitzeneuohuil/ia eofea tulit
hallawuodet/ tyrit ia cällit ajat/Sodat ia WerlNlruo/
talUMt Mn he owat
Myille/ että se heidän lähdens lapaluin huudit ia sanoit:
Pois pois / I«onss, «6 Icon«,kästit hettä hutä

V I"



jalopeuraineteen. l2oinej,uB lacicuz/tirlvltaliijsta
ChristilyistH inhimiststä ia sano: Että he owat luma,
lattomat/ joieacaicki pidaisi lowin pijnallaman ia wa>,
Wallaman. ZuLconiug/ lUtzuChristitylinhimijetnoi,
,da)ci iawelhoxi.
tyt palawasa. blyisä »a terwasa/ owatterHVäin stickuincansa casn?oin pistelyt/ia wuorelda päätä pitein alae
lyckälyt/rauta Naulaincansa rewlstyliawillstlllyl/tl«,
li sotttoin eansa cainaloinalda poltetut / ia caicki heidän
laftnens owatsuz kiasii toinen loisesians eatcoitut.
tcbnlH suno/ettHpaianal ottanetijancaickijch
mmsioxi heidän kirians/<llä eosca Christilyt Ihmiset o,
watsUlVatUtialapetut/on tapallunut sen syn lahden/
ellälaicki. Risti ia Wasioinkäimys heidän paallms on
tullut nijnmChrisiitpin tähden.resa Caupungisa on vstambi Christilly surmattu/ cum
kiwi oli Caupungin Murisa/ Nmquin Tulekin ia

klrloittawal. Ia wielä tänäpawanä se
Ämichrisius/ Romifa/ sangen suuresta waiwa
nijlaChlistilyiä inhimisiä/ jolta HElran Christuxenia
hänen P. EWangeliumins tunnustamat /ne lappa ia
surma/seka mieealla että lulella.Mulla se on meidän loh-
dmoMW/ltlä waicka ne luPalallvmat tasa mailma-
fa/ nijn wamomae Jumalan P.Sa«>a/ia sitäoikeata
Euangtliumin oppia/ ia mosnijläjotta, sitä tunnusta/

<sbVal/n!jn euilengin cij he/eika coco Heluetin Portit taida
sila ikanans usgossammutta / ia piräli pois hawittä /

mutta sitä enamin/ cuin sitä wainotan / sitä lawiamalla
fehaaiopi. laneChristilyt inhimifttoi^asaustosasuu-resti wahwistelan / ninquin Uieronimus s^no: Dum

l^UlB
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pH SI3ISGNIÄLR.sN. ,

ckcur vinclr. Cosca jocu Chnsttttp Tpamotan/
silloin hän cucoista/costa hänMncatzotan/silloin
h n parahan menesty/cosca hän lysdän ia hänel,
le wäspttäcehdän/silloinhcknwoitta.lac^nr^-l
soKomus jaao : Velurl Älborez vcrnail rcmpolc

lic Komines pelsccutionibug iivlent...
! puutkewällä cucoistuwat / «ijn mhimi,sec lVallwn aicana cucoistuwat. 3l>jn wss mei/

H ERRA Chrtstus lohdulla / ia eutzu ne aulu>
ari/ jotta Waiwakärsiwat lotudcn lahdenP.W^thlU-
M tykönä sanoden i Antuac owatne joccawan/
hurscauden tähden waiwakässiwät / Sillä hei-

! vän on Taiwan HValdacunda. lAutuac oletta
tecosta inhimlset teitäpilcowatia wainowat/ia

I puhuwat caickwaista pahurra teitä IVastan/
N?a!hetellen minun tähden. Iloitcat ia sie,
muitcat / sillä teidän palcan ombi suuri Tai/wasa«

ll l. Etteife palVelustaida olla lumalaUe 010/! 3.
linm iaKelwolinen / cuin ihminen omasta päästänsä
ke /ilman Jumalan sanata ia käffytä/ waan se on
lucha. MnqulnHErraChristusitzcsano:
ihcuxenlykönä: He palwelewatminua wrhON
pättaden sitä oppi/joca on inhimisten kästp. la/
5 .Mosexen kirias on Jumala lWenyt / -että meidän pi« vec
la tekemän Hänm kästyns m lakins Men/tuinhan
«n andanut/ia kiellä ettei yMan pidä tekemän ftnjalkm/ oe«t.»-<

cuin eij hänelle hywaia Senläh,
dm mse luuttat ownt suuresta erhtttynet/ jotcaluulil

ij «tiwäne^
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Vl. SVNNVNTAI?53
kiktVans Jumalallepalwlluxen sm eanfa / lttä ht tapoit
H Erran Apostolit /ia mwt hurseat opettaial. Sillä
eij Jumala ollul heille sitä kcfienyt mutta kieltänyt.
)lijn mos paeanal sangen suuresta erhetyit/ettähe ilman
Jumalankajfytä / uffraifit heidän lapstans/ ia luulit
tckewans Jumalalle scn cansa yhden erinomaisenpalwe,
luxen/ia olewanololiscman / cuin Härkäin / «lambain ia
Caurin uffril. Multa se uffri oli turha /ia yri cauhi,
sios Jumalan edesä/ sillä se oli Jumalantahto >a kästyä
Wastan / jotakieltä tappamasta. Samallamuoio on
mss paVi hänen jouckons eansa / mondan Jumalan
palloilusta ylSsajalellut/ ilman Jumalan sanala/cuin
owalvffrit / Messut eläwitleniacuoluittenedtstä/Wi,
gilpxet/ Kirckoin Vihkimiset/ kircko Messut/ moni,
naiset paastot / Pelagrimin reisul/ Romin / lerosalt,
min Herran Chrisiuxcn haudan lygs. Compostellan.S»

S. Henrichille ia muille/ ia luulewatsen
tällaisten inhlmisten säädyin eansa / ttkewanb Jumalalle
palwcluxcn / joca luitengin on laicki turha ia tyhiä/
Sillä eij ole heille senpäälle yhtäkän lumaian sana
eli kästy. Mutta owat omasta paästäns nijtä ylös «,

wielä nyl owat monicahdal/ iotea nijtä
wanhoia hapaluria tahloVat pilä.ctM hl tahdo
tain härckiäijestä/eiks pelto kpndä/eikö Torstain ehlon
eolcutla/eikä kehrätä. Monicahdat wielä nyl pitäwät
Pawin paasioia/eij tahdo syödä periandain liha: Ia
monda muuta senlaltalsiawanhahapalufia/ia suurem,
banapltäwätne luin Jumalan sanan. Ia on se ihmeli/
nen ia waliteltapa asta/ellä ne/joltaowat euulltt Juma-
lan sanan/ia sen vlckian Ewangcliumin opzn / lmcken e,

linai,



linaieanano/eij p,dä tytymän sijhen vlcllan opp,jn/ mut/
ta saarnawatinhimistensäädyä/ioila Jumala e«j ele
stenyt/eikä päälle pannul/ia enäminraeasiawat pimept,
lä cuin walkeutla.Tule sentähdcn itze lungin Christilisen
inhimlsen tästä oppla/eroittaman inhimisicn säädyt lu,
malan käskystä/ia tietämän sm/emi Jumalalle taida
kelwata yxikän palwelus/ioca inhimisilda ilmän hänen

ii, käffyläns onylss,jattllu/ ia päälle pan
! m/eikä mss lahds/että jocupitä handä nijnen iälken pal-
aileman.Muita hän tahis että heidän pilä handä pal-
zVlleman/slnjalken/ia slllä taiwalla cuin hän »tze on kä/
! stenyt ia Päällepannul/hänen p. fanalansa / ninqum
hiin sano: In pl2eceptls meiz awbuläte. Teioän
pjtH waeloaman mmum kästxijäni/ iaeijleioän
Woenkästyisä.

la
päjumalan palweluxet/wcha ia walno/iolla ne Juma, «o«em«r
latlomatwainowal Jumalanfturacunda/ ia sen jeseni-
tä /surmawat ia lappawat läsä mailma a / sijtä tule ellei""

! hilunne Jumalalaeaickiwaldiasta Poiea. Ia
ninquin meidän HErra Christus täsä sano: N ltck he „<.„, o««,-.

ztekewäc reille/sillcl ey he tunne Isä eitämmua. «m
!S>llä ios he tund sit vlckeln Isän ia Poian /hudän olts b-
!Mistsans ia tahdofano/ eij he nijn wihaisl la wamolsi hä« «°««<m.

!nen seuracul.dans/ cikä niin hirmuliszsia tapaisi hellä/
! jolla handä mnnustawat. Nn.quin pyhä pawali jano;
Juuttaista Joshe ollsir cunnian Dsrran tvn-,. c0,.,.
denet/nijn eishe ottsi yändä nstinnaultnet. Sit«;
wasian lailt» lc,w vs/amuus la se ljanealltlnm elämä/
Da tule/ia siinä jllso/Mämelunnemme Jumalan/ia

l' iij hänen



hänen ainoanractan poitans.
raChlisius itzesen todista/P. Johannan tykönä sano/
den: Tämä on se ijancaickinen elämä/ että he tun,
vewatsinun«inoan corisen Jumalan / ia iongas
lähetit lesuxen (thtistuxen, Slllcl ne eailki / heidäneurwans ia usealuxens/hänen pHillens panewat / händäracastawat/pelkäwät ia palwelewal/pyhpdesä ia wan,
hurstaudesa / racastawttt mss heidän lähimäsiäne.
lentähden pilä eaicki inhimifet eaicken heidän ahkeru/
deus sijhen paneman / tllä heoickein oppisit tundeman
Jumalan ia hänen poitans lesuren Christu)len/ että hän
on meidän lunasiajam ia wapattaiam/joea meitä on wa,!
pallanut/Synnifiä/Perkelesiä iaeuolemasia.la ioe jo/
eu wiha eli waino heidän päällens sentähven tule/nljn 01/
eankarsiwaiset / lohduttaean mss itzens sen eanfa/eltti he!
kärsi heidän pahattioins tahdm/multa Jumalan oickian
tunnusioxen lahden. Sillaninquin Apostoli p. Pelansano: Tämä on armo / jos jollakinoman tunnon
tähden Jumalan tpgs on suuru ia mmhe/ia il-
man ansiotakärsi w<itpttä. Sillä mikäylistss

elicunniaseolis/ jos te teidän pahain tekoin
lähden hosuttaisi» ia te kärsisicrä. Mut,,

ta cofca te hpwäln töiden tähden
kärsittä/ se on

matan edefä.

s»i>. «7.

l.ket. -

Euaw
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Umoit-
taPlohannes I43ugus.

NsanoilesusOpetus-!
lapsillens/ioca minua
pi/se pitä minun sanani/ia mi-
nun Isäni racasiapi händä/ia
me tulema hänen tpgsns / ia te-

emme asumassan hänen tpksnäns: Mutta
joca eij racasta minua/eij se minun sanojani

kätke. Ia ne sanat jottatecwletta/eij ole mi
nun/waan Isän ioca minun lähetti. Ckmä
minä olenpuhunut teille/ ollesani teidän tp-

! ksnän. Mutta lohöuttaia sepphä SenZi/
iongaM pitä lähettämän minun nimeni/
se teitten caicki opettapi/ja se muistuttapi teil-

le>
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le eaicki ne / iotca minä olen teille sanonut.
Aauhan minä jäten teille/ minun rauhani
minä annan teille: En minä anna teille / mn> <
quin mailma andapi. Slkän teidän sM- l
menwawahtuco/elkänmss peliästpks: Te
cwlttta että minä sanoin teille / minä menen"
pois/ia tulen taas teidän tpZenne. Jos te mi»!
nuaracastaisttta/nijn te toisin iloitzisittä/ et- l
tä minä sanoin/ Mnä menen Isän tpZo/
sillä että Isä ombi suurembi minua: Ia nptt
minä sanoin teille/ennen cuin se tapattu/ sen.!
päälle/että teidän pitä uscoman/cosca se ta<!
pattunuton. Tästädes en minä palio puhu
teidäncansan/sillä etts tämen mailman
mie? tulepj/ja eij ole hänelle mitän minusa. '
Waan smpäälle/että mailman pjtä
man/että minäracastan Isä/ ianinssuin
annoi minullekäffpn/njjn minä teen.

ÄmänpHlwän päälle/me pidäm-
me Juhla/ ia ialklmmsto/ s«IH lohduttajaa
fia pyhästä Hengestä/ ionga HErra <3hti^z
stus hänen lupauxens jälken on lähettänyt/ l
ja andanul hänen Äpostolelllans julkisesta

istu» ltzecungin heidän
paallenK/niw ttta he eaicki tulis läymyfi P. Hengllla^

»a
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ia cMarupeistt puhuman muuealaistlla kielillä Juma,
lan suuria ia ihmellistä lecoia. Ia on tämä Juhla päi,
wa aina pidetty Jumalan scuraeunnasa, seka wanhasa
«ta Vdesa Testamentifä.Wanhasa«3esiammtisä/sen
syyn tähden/että Jumala oli sen päiwän päälle andanm
Israelin cansalla tain / Sionin wuoren päälle / neljän-

kymmenen päiwän jätkinsiltä euinHän oli Mosexen eaut.
ta iohdaltanul hellä Ägyplin maalda / läpitze punaisen
meren. Mutta Vdessa Testamentisä me pidämme sen-
lähden että P. Hengi/on tämän päiwän päälle tullut
HErrauChrlsiuxenApofiolitttin päälle/näkpwäisellä
muodslla. Is on tämä Vöen Testamentin Helundal
Juhla palio suloisembi ia lohdulisembi / luin se wanhan
Hesiamenlin Heluutai oli. Sillä wanhan Testamentln
Helunmin päiwän päälle / Jumala anno» tain/
ioea eailkia nijtä pahasti kiro / iotea eijlegemitälals-
sa seiso. Multa Vden Testamentin Heluntaina
ttlliu ia annellin se lohdulla P. Hengi/ joca sen lodulli/
sen Ewangeliumin saarnan ymbärieailken mailman A-
postoliltein saarnan cautla on lewitlänyt / ninquin D"
»O hänen Psalmisans sano / ia puhu sijtä erollurefia
min on molembain nijnen Hetuntain
sano: Jumalacosca sinä «nelsit sinun cansgs e,
delle silloin cuin sinä käwic corwesa/silloin maa
järisi/ia taiwat tiucuic tämän Jumalan edessä
Sinaisa/soca on Israelin Jumala/ Muttanpt si-
nä annat poen armollisensateen/ia wlsgotat si/
nun perlmises joca cuiwa Joilla sanoilla han
tiedä anda/että ninquin Jumala annoi <ain wanhan «le«
siamentin Heluntaina / piltäisen anen ia tuli leimauren
lansa/niin mss lowan Basunan änen eansa/nijn että eo-

x co «vuo-
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eo wuori H>aPlsi.Nljn,«lohduttajaP. Hengi/Vden He«
stamenlinHeluntain paiwk päälle astettin/ suloifii ia lotz,
dulistk merHein eansa/ianinquin Dawid sano/että silloin
han annoi yhden armollisen säleen / se on / sen lohdullisen
Ewangeliumin/joea wirgolla ia lohdutta inhimisten sär»

yxi lämmin
sadcwirgotla maan/ia tekefen hedelmälliseni/ nijn mss
se lohdullinen Ewangeliumin saarna/ne kylmät ia mur,
Helliset sydämct wirgotla/lodulta la ilautla.Sentähden/
on taM HeKmtai paiwä hamast Aposioleitten aigasia
aina p:detty/ninquin Apostolein tegois seiso/ettäP. Pas
wali onriendänythaneno Jerusalemin Heluntai
lalle- Ia Jumalan seuracunda aina stjla aigasia on sen
Juhlanpitänyt suuren ilon iaRiemun tansa / sen suuren
ia eorckian hywän lyön muistoni/euin Jumala on sen
päiwän päälle tehnyt/että hän on lähdettänyt sen loh/
outtaian P. Hengen/joea meitä lohdulta ia wirgollasen lohdullisen Ewangellumin saarnan eansa. Ia etlä me
mss olemma Jumalan suuresta armosta ia laupiudesia
sijlä samasta Ewangtllumista osalisexi lullel/senlähden/
lule mös meidän pila tätä Juhla ilon ia riemun eansa/
Jumalalakijllä ia ylistä sydämen ia suun eansa / tämän
armolisen ia terwelisen lahian edestä. Ia rueoila etlä
hän/ jocatämän päiwän päälle nijnk useollisten sydämet
P. Hengen walgistoxella opetti/annaisi mss meille sa/masa Heng<sa ymmertä se euin oikea on/ ia hänen lohdun

aina iloila,la weisatcam loinen loisemeansa kij<
lstwirsläfanodmi

Tule p. Hengi lotja/
Zakylmeln sydämen suoija/

R/z.//.

M.20

Zäy-
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Täytä nerinnat armmllas/
Kuin sinälottsmun lvolmallas.

Ia nijn palio tuin tämän pältvatsen Ewangeliu<>
Min lule/osolla meidän HErra Christus sijna / cutta m '""'

oikiat Chrislityl ia hänen seuracundans jäsmäl owat/
nimittäin/ ne iolca pitäwät Jumalan samm ia sen oikian
EVangeliumin opin/oisiasa uscosa wastanoltawal. )a
andapi heille senealdaifenlupauren/ellä seppha colminai-
sus pitä tuleman heidän tygsns/ia tekemän asumasian
heidän lyksnäns. >lupa mss heilleP. Hengrn/ioca heil-
le cailki hän jät,
la heille rauhan/ia palio suuremania eorkiaman rauhan/
luin mailma anda/nimitläin/yhden wahwan omalunon
rauhan/ilon ia riemun HErrasa.

Tilan tähän putzesen ia saarnan cuin meidän HEro
ra Christus tMpilä/onyxi Apostoleista ludas Ida
öXUz niMeldltandaliUl t Sillä cosea HErra Christus""'
oli sanonut/ioca pita^minun?ästyni/se on joeaminua ra>
casta/jaminätahdonr«asiahandä/ia tahdon ilmoilla
Minun hänelle. Nijn wastaisi ludas ia sanoi hänelle/
HErra mikäse on/että sinä tahdot ilmoilta sinus meille
ia eij mailmalle.la tahto hän mmpalio sano.Minä luu,
lin mä sinä tahdot ilmoita sinus eoeo mallmaAk/tttä «aic«
kipitä tietämän ia lundeman että sinä oltt se totinen
Messias /ia stnä sanot että sinä tahdot ilmoilta sinus
meille waiwon. Senpäälle HErra Christus «vasta/
näinen sanain eansa euin täsä Euangeiiumisa seiso.

Kämä Euangeliumi yhlensopi sen colmanen kä->
jfyncansa/eusa lum,la kafie/ että meidän pila hänensanans Visusti ia ahkerasti cuuleman. Niw mso sen lahs

ij dera.



dtfanmn ia yhde)länncn ujcon Cappalen ea.isa / me
tunnusiam mä me uscon P. Hengen päälle/ionga HEr»
ra Christus lupa tasa Emangcliumisa, Kunnnstamemss yhden pyhän Chrisiillstn seuracunnan olewan täsäMalinissa.

Ia on tala ElvangcllUMis caxi Osa.
I« Dn silta oikiasia Jumalan seuracunnasia ia

ia wäarästä sturacunnasta/iamSs nWä merkeistä joista
ne lutan ia toinen toisesians eroitelan.

11. On nijstä lohdutusta/ joilla HErra Christus
lohdutl-a ia wahwista hänen Öpelustapsians.

EnsimämcnGsa.
»s«sts« ensimMses Ofas tdespane meidän
memi,r<,. HErra Christus eolme erinomaista Cappalma.

I. i. fkn gikian Jumalan seuramnnan mer^

min«aracssta / se pttä minun ft-
nani.

Neillä sanoilla HErra Chnsiue wasia ludsn
HhadXuxen puhesen/ninquin hän tahdoist sano:Sinä

' ihmettelet silä cuin minasansin/eltä ioea mitwnkastyni
pilä se minua racastapi/ia minä tahdon händä raeasta/
ia hänelle ilmoitaminum/iasinä kysyt mingätähden en
minä ilmoita minun yläilmalle. Siehen minä «vastan/

.eltäM ffaspitä tosin hanensevtomailmalle ilmottla>
' man. Multa minä puhun yhdestä loisesta ia mnomai,
sista llmoiluxefta / joca eij tapatu nijlle Jumalattomille
iaepauscsWt/mutia nijlK ainoaftane jottaminuaraca,

stawatlj
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