
!! PÄIU) ZNÄ. >'7
siawat ia piläwät minun sanani. HErra Chri-V<'"'
stus ymmärtä hänen sananscautta/senoikian Euange/
lmmin opin/ionga hän on tuonut alas/hänen Ifans hcl//^''

Omasta /ia meille ilmoittanut/ia and/licla / ellä se joea!
händäsydäMsiäratasta se mös euule hänen sanans /

lohdullisewEwangeliuminopin/uscon e<»nsa sen wasiau
otia ia sydämene kätke. )a ne owat ne oikiat Chrisiilpt
inhimiset/ia Jumalan seuracunnan jäsenet. c>^"

11. On siitä hedelmästä joca seura Jumalansa, 11.
! nan luulemisesta. 2M«<

Ia minun Mni ratasta händä/ia me
tulema hänen tygsns la eegemme asumasiani
hänen iyksnsns!t. Täsa HErra Christue plselu/
llCahlalaisethedelmät.

i. Etla hänen Isäns raeasia händä / nmquin ha?l
«ien lapstans / iaystawäns / suoiele ia wariele handä ea<-
ickcs lustassa ia hädässä la Isäliisen murhen hänestä
pila.

2. Että se pyhä Colminaisns Isa poica ia p.
Htngi/lule hänen tygsns ia lcke asumasian hänen lykoV

'näns. Eij HErra Christus tahdo prinäns tulia nijnen
lyghc»/ jollahandä racastawat ia hänen sanans kätke-'
wät / Mutta mos Isä ia se lohduttaja Pyhä Hengi / yn-.
nä hänen eansans pila tuleman/ ia afumastan hänessä le-!
k.man/ että hänen pitä oleman scn pyhän
naifuden Templi ia afumäjla» Zämä on yri Mri/cor,l
ckia että itze Jumala Caickiwal/l
dias tahto meissä asua/ jottabända racasiame ia hänenllsanans cwlunme. sano : veuz ett
biq;per6 vlNlcatlBdjjent>2M, tccl non u^lq,eH
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WcrlnKablr2tlOMsgran2M. 3?6 in 501i5 tantnm.
l Käelibus. Se on' / lun,a«a sn jocapaica-

Usa / hcknen lumallisen olemisenscanft/Mutra eij
ssoca paicas hcknen asumisens armoncansa / wa«n

? uscowat.^
M. III. HGsljta wäarastäSeuracunnasta ia sen

lso/<»/<»//H merckistä.
MuttaHca eifratasta minuaeijsemi-

mm sananikätke/ia ne sanat jvtca te cuuletta
eijolemimmwaanMn

Neisäsanoija HErra Christus meille
edespane.

1. Ettli se cuule hänen sanans joea händä eifraca
sta. «3äfa nyt HErraChristus vlgosmala jen wäcinn
Seuraeunnan / ia ojolta luea se on/ ia mistä se laitan lu
la. Ia teke yhden Vissin eroituun sen oikian Jumala
Seuraeunnan/ ia sen wäärcn wäl-lla. Silla fc oikiaftu/
raeunda racasia HErra Christusia ia pila hänm P. sn
nans. Multa se määrä Seuraeunda eike ratasta hän/
daeikä pidä hänen sanans. Sillä niliguin vri inhimi/
nen joea toisia eij ratasta/ eij st mss hänestä eikä hänen
puhestanspaliopidä : Nijn mss se jocaeij racasta Ju-
malala / eij se hänensanasians palio pidä/eij sila cuule
cike kätke. Ia joeaeij sydämestäns luule iakätke luma,
lnn sana/ eikä sitä ufeon eanssa wastanola/stwihaia
waino HERRA Christusta/ ia eij taida händä ra/
casia.

2. Että ne sanat jotta le tuulilla eij M hänen/
mutta Isän joeahänen lähetti. Nämä sanat eij meidän
pidä nijn ymmärtämän että HErran sanat
' llj
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lisöle Isansanat: Silla hän itze todista p. lohannexen
! tykönä / että hänen fanans owatlsän sanat / sanoden:
Mitä Ife on minun opettanut sitä minä puhun/
ia jocaminun lähetti/seon minun cansani. Mutta
hän tasa tahto lacapmn aja Imlain pilean ia häwäi-
jWn/ joteasanoit» Että se cuin hcln opetti / oli hän itzi
ylssajalellul ia sarnanut / ilman Jumalan tiedota ia
tahdota/ ninqnin phariseuxel sanoit händä suuta
stan: Sinä todistat it)estäs / sinun todistoxes etj e,

ole cosi. Heitä »vastan HErra Chnstus täsa puhu/
että ne sanat luinhan on puhunut/owal

hänen laiwallisen isäns sanat.

Opetuxet Vnsimäisestä Osasta.
l. tästäMtta ne oikiaGhtiMye !

Jumalan Seuracunnan läsenät owal/ni- p//""eck.millein
millein / ne jollameidän HErra Icsusta/ ra,

easiawat ia hänen sanans luulemat / ninquin hän itze la/ e/e y«i
s«i sen lodista.la loisesa paieasa sano han:los te minun c,jm/Z«m
käjkpni pidätte/nijn te pvsvtte minunrackandestl- i?
ni, ninquin minä pidin minun Isäni kästrn/
ppspnhänen racraudesans. laP. Johannes sano:
Äen cantta me tunnema että me racastamme
Jumalan poica /costa me Jumalala mcastamme
ia hänen kästvns pidämme/ Sillä että cäme onse rackaus Jumalancvsö/että me hänenkäfiyns
Pioäm. Ia on tämä se sikiä mercki josta Jumalan seu/
racunda jasen jäsenet vita luttaman/nimitllin/jolaraea-
fiaHerra Ehristusta/ia euule ia pitäpi hänen fanans.la

«läm



leme oppi on meMe luuresii larpeUmen/slllä että laiklkers»
lavat heidans Olewan oikian Jumalan Seuracunnan
ia sen jäsenet/ sekäluultat/ Turkit / Pawin ,oucko/
Sacramenleraril ia muut Ia eij tahdo
yxikän loisen mysla anda Multa HErra Christus itze
tasa sen rijdan rallaise / ialietä anda / ettei caicki ne jol,
ea itzene kerscawat ole sijtä oikiafia Veuralunnasta/nin,
quin p pawali sano Romarem tygS nijsta/jollakersca,
watheidens olewan Abrahamin lapset/ Cusa hän sano:
<kij ne caicki ole Istaelitic sotca Israelista owatz
Ltj mss ne caictt pojat ole/ jotca owat Abraha,
min siemenet. Se on/ eij ne ole Jumalan lapstl/jol,
ea lihan eautla lapset owat / multa ne jotta lupauxm
caulta lapset owat ne siemensi luetan Nijn mss HErra
Christus läsä sano: Ellei laicki oleoikiatChrifiilytia
Jumalan Seuraeunnan iäsenät jotta Da kerscawat.
Mutta ne ainoasians jolca Jumalalaraeasiawal/sydä,
mestans hänen sanans luulemat ia kattewclt/ sen jattin
itzenekäyttäwät/ ia hedelmän lekewql kärsimisesä.
siä nyt itzclukin taita ymmärtä ia tlttkisiella itzcllens / jos
hän oikia Jumalan Semaeunnan jäsmaon. Ia jos
hänsen lsytahänentyko'näns/että hän HErra Ehn>
stusta/ninquln ainoata lunasiaiala ia wapallajata/ josa
calck meihen autuuden seiso / «aikesta hänen sydämeflans!
raeasta /hänen sanans mielelläns luulle iakätke/hänen!
pinoan pällens uses/ luotta ia turwa /ia elämen parane j
loxen teke/ nijn hän sikiä Seuramnnan jäsena on. la,

Jumalala / joea hänen on ylsswalgaisnul ia
sytytiänyl/ sen Man rackauden hänen/ia hänen sanans
tygs/ hänen svdämeens: Mutta joshän sen lsptä hänen
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inkölians/ elttlhän Jumalala taida ratasta eikä hänen
sananscuula/
loelcan Jumalala/että hän yloswalgaisis ha< cn P.
HcngelUns / että hän mahdaist ratasta / handa ia tzanen
V.Sanans hedelmän eansa / ia sydämen halulla mulla/
iasen jälkinhänen elämans kavtty.

11. Opema/eltä jocaracasia meidän DErra le< 2-

susia Christllsta/stlä Isä Jumalaraeasia / sen saman hä<
nenpoicans lähden/ia on hänelle armollinen ia
murhe hänestä / nijn että jota hänen
ly hänen silmätäräns. Ia jotahända saatta murhellislxi -.

sesaatla mss hänen. Min suuresta ia corkiasia lu> e/äi.
malaratasta handa. Ia tätä me eij ole ansamkt meiden
hywpdm eli lslden lautta: Multa hänen sulasta armo,
stanshän meitäratasta/ hänen rackan poicanslcslyen
lähden. Ninquin p. Johannes Apostoli sano: Sinä ~

seiso mckaus / etj että me mcastimma lumalata/
waan että hän racasti meitä lähetti hänen M-
csns sowinnoxi meidän szmdein edestä. lawait,
ka Jumala loistnane pane meidän pällem ristin täsäma,
ilmasa ia andapi loistnano Vastoinkäymistäkärsiä. Nijn
euilengin eij ne ole Wihan / mutta armon merckit ia leke
laicki meidän parham tähden. Senpäälle ettei me
män Jumalattoman mailman cansa huckuisi. Sillä in>
himiset mysläkämisesä vfein erhettpwal / ia spndein lam
sewal:laeijtaeda itzenshallita mysläkäymisesäSenF
lähdm/lumala jota inhimisten tarpel parhain tietä/ an-
daheidän Meno lullatoistnans jongunrlsiin/että hän
heitä hallitzifis ia llmliaisudesa pidäifi/ ia ninqum p.
pawali sano l M« tiedämme / ettäne jotca luma-3^,.,.

lata



lata racastarvat / heillä pitä calckl tule,
man/lotcaaiwocuxenjälkencutzutut owat. Iasentähdln/msKoittatChrisiityt ia utgoswalieut »nhimi-
set/coickiristit ia luscal/ jotca heidän pällene lulewal/
ottamat hywafi / tieten että ne heidänhyVaxens eaicki

l. lzulewal m sanowal ynnä P.Pawalin «ansa/ (uca tai/
ta meitä eroitta Jumalan rackaudesta/ rraiwa
eli akvistuss eli »oinousselinälkäi
Mihätä e «kll mleckai SMäminäolen wissi sen,
pälle / enck eikä cuolema/ taicka elämä/ eikä «tn,
gelitcaitka esiwallat / eli wäklwyoet/ eikä npkyi,
set eikätulewaiset/ eikä corkens eli spwps/ e,kä
jocu muu lnondo <l7appale/tKlda eroitra meitä
Jumalan rackaudesta/suxes meidän yerrasa.

,3i 111.
D,/«»,W jemMahänen ia tegemme asi»masian hä,

«»<,»O»em ahdatulla nijneneygs jottahändä racafiawat/hänm sa<
/,««, "ane mulewat ia kälktwäl/Mutta mss Isä Jumala/ia
5«ilF«« se lohdutlafa p. Hengi. Mjn eltä c«o Colmlnaisuus

b luk heidän tygens/ eij waiwon yhdexi helkeLi/ninquin
outo ia wl(ws / Mutia tahto tehdä asumasian
tyksnäns/eij waiwon hänen armone / mutta mss

hclnen olemisens eansa. GentähVen sano P. Pawali lp. co,. ? re telvä että / te oleera Jumalan Templl
lalumalan Hengi teissä asupl, Ia lckjesa pmeasa
sano hän: llstte?s ce tieock / että te olettaP. HemgenAsumasia. )7ljnm6sloifesEpistolasaCorlnlhe/
min lpgs sam hän; Te otetta eläwän Jumalanasu,

masta
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! niasia. Ia Jumala itze sano: tvlnä tahdon heM
asua/iahelftä waelda /iaminä tahdon olla hei,

! ven lumalans/laheiden picck oleman minun can-
sani. Ia tämä suuri ia eorckia wieras /eij ole plsn miel/
linen eikä »vahingollinen vieras / ninquin mailmauisel
»ierat usein owal / Mutta laickille lohdullinen ia suloi,
«en wieras. Sillä mailmalliset wieral enämän usein
owalraseaudexi / ia suureni waiwaxi / ia wahingori/mjn
lltä se jonga wierat he owal suuttupi heihin/ lijatengin
eosea he cauwan ylitze aieans heidän lykonäns wijppwäl
Ninquin latinankielen wärsysä sanotan;

Ston» Wieralla ia taialla on pri laki/
Colmen päilPän perH Ratti/
Tulemat haiseman «mäsä/
Ia eaicki heihin suultawal velhesä.

Multa tämä wieras on yxi otollinen ia suloinen/
wieras / ia eijpMn Christjllinen ia lumaLinen inhi,
minen hänen/ ia hänen lässä plemisenssuulu/Mutta i-
loitze ia riemuitze hanefä/ Silla hän eaicki hywäl / lahiat
Vlifä ylssherällä ia walcutta/ Hän meitä johdatta ia
hallitze / hän suojele ia wariele meilä / ia on ninguin pxi
muuri meidän ymbärillam, Jos mekäymewirran!äpij^.«.
tze/nijn han on meidän tyksnäm/ ettei Wirm pidä upot/jA
laman meitä; Ia jos me kayme lulesa / eij sen pidä poll,'H'
laman meitH/iajiltki eij pidä rychtymän meihin. Hän
wariele eaicki meidän lwun ettei nericki särjetä. Hän loh-
dutta ia wirgotta meitä synnin euorman alla / iaeaickesa
nlurhch/ ni;n Mös cuoleman hctklllä/ iawijmeinjsh,

s datta'



oatta meitä lasta surkiafta clämclstä/ijanlaictileen eUma,
hän. Hamen caldainen Wieras tämä on/joea näin palio
hywä matcan saatta. Senlähden pitä meidän nijn lait-
taman että tämä eorckia ia suloinen HErra mahdais,
meidän lyksnäm aina olla iapysyä/ ia pilakäm meiden
ruumin joeo on hänen asumasians puchlana / nijn ellen
me jongun saasiaisuden eansa filä turmelisi. Silla~c«-. Z. Pawall sano: losjocu Jumalan Tem,
plin rijwa / ftn Jumalacadocra / sillä Jumalan
Templionpyhck.

, TAncn Gsa.
"°»>" M?<«pa> min 'HHHn toisen Osan tul. /

M-H l>" meille tasa cwsi erlnomalsia Cappalella/,o>lla
meidän HLrra Christus lohdutta häncn opetus,

lapsians.
~ i. On sen pyhän Hengen «lupalyesta.

NeitH «nine olen puhunut teille/ ollesanl
2?" teidän tytönän. Mutta lohduttaja se PM

Hengi jsngaZsä lähdettämän pitä minunni-
meni/ se teille caicki opettapi/ iasemuiftut-
tapi teillecaicki ne jotta minä ollen teille sano-
nut.

Täza p. Hengen lähelpxest on meillä eolminaisel
asiat.i« i. Hn senP. Hengen kahtalaisesta nimestä/luin

»/«? HErra Chrisius hän lutzu hänen Ensistä lohdultajaM
5. senlähden/lltätzän meitä la caickia Chrifiilisiä inhimisiä

kohdutta
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pH Irv Ä NH.
dlma <a wlrgotta/wastan syndi/ perkelet ia Cuolcmatai
Sitallkin/ hän cutzu hänen P. Hengexi/ftka hänen oli,

misms tahden/ettähän on itzepyhys/stkä hänc waikulu/
M tähden / että hän meitä pyhittä iapuhdista/ Nin«
quin p. pawali sano:Te oletta poitzpestpt /ia olet,' -

capyhitetpc/ te oletca rvanhurstauretut VKr,
«n lesuxen Nimen / la meidän Jumalan Nen/
gen cautta.

2. HnWä personasta/jola pitä lahettäman/p. 2.
Hengc/nimittäin/meidänHerran lesure Christuxenlsä/
ninquin HErra Chrisius itze täsä sano: lonsa minun ""«"

isäni pitä lähettämän minun nimeniloea meille häi
nm pijnans ja cuolemans lautta on ansanut sen P. Hm-
gm.la toiste paicas sano hän: Cosca lohduttaja p. s^.'/.
Vengicule/ jonga minä Isäldä lähetän. Jäsen
lansa osalla että p. Hengi molemistasckä Isästä iahä,
nestaulgöskäypi/iasentähden häneuMlan /nj waiwo »>

Isän / mutta mös pojan Oengexi.
3. On pyhän Hengen wirgafia/ että hänen pitä 3»

caicki muistuttaman Opelufiapstllc/mllä HErra Chri, oF««»,
fius oli ennen hnlle puhunut ia sanonut/ia pitä heidän sy«
dämens ia mieleno ylsswalgaiftman/nijn että heidän pi»
ti caicki ymmärtämän ia muistaman/mitä hän oli heille
sanonut.Mutla cuilengin eij hänen pidä mitäkän uutta
heille opettaman sninquin Pawin jouco heidän määrän
ovpins tahto»at sen eansa wahwistaMutta hänen pitä
sitä sama opettaman/mitä HErra Christus oli heille o-
pettanut ia Njhen heitä wahwistaman.

11. On MRauhasta/iolla hän lohdulla hänen li.
Hpetuflapsiane. "o«,^

iij RäUlllw^cil.
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Rauhan minä jätänteille/ minun rau-
hani minä annan teille/m minä annanin,
quinmailmaanda.

Tämä on setvinen lohdulos/jolla HErra Chrisius
lohdutta Öpelustapsians / että heille pila oleman rauha/
jonga hän itze heille anda ia jältä.Ninquin hän tahdois,
sano: Että minä nyt menen pois Isäin lygs / nijn minä !>

nyt luon teille/minunrackat Hpelusiapsein/ hywä yötä/
Ia annan teille yhden/pysywäisen laseisowalftnrauhan.
Ia ylisiä tämen hänen rauhans/ettei hän anna ninquin
mailma anda:Sillä mailma anda yhden ulconaisen/aja<
listn ia calowaijen rauhan/jocapian raukepi ia poisealo.
Mutta hän anda yhden pysywäisen ja calomalloman
rauhan/Jumalan lansa/ioea on hywä» omatunnonrau<
ha. Tästä rauhasta kiriolta P. Pawali Romarein tygs ,

' sanoden lKtt<z me olema tvanhnrscaxi tehdyt usi
costa/njjn meille onrauha Jumalan cansa /mci/
dckn Verran lesuxen Christuxen cantta/jonga
cautta meillä mss on tygskäymys uscosa tähän
armohon/josq me seisoma/lakerftamemeicäm
coiwostq. Ia tätnä rauha plitzenkäypi caiken tämän
mailman mystMymistn ilon ia riemun / ia ninquin P.

kj>h. 4. patpali todista. Että se plitze käppi caickein inhi,
misten ymmärpxen ia ajatuxen. Tämän saman rau/
han meidän HErraChrisius anda täsä,häncn Hpelue^
iapstllens.

111.111. OnHErranCtzrisiuxen poismmlMisesiäis
jällens lulemiftstä,

,eckw Eltenteldän sydämen veliefiytö te cuu-
litta!



litta että minä janomteille/minä menen pws/
ja tulen taas teidän »ygsnne.

Hasa HErra Christus eolmanen kman lohdutta
hänen Hpetuslapsians ia kielda ette, heidän pidä peliä/

hän tahdoisi
> ftmoa: Elkettä le sentahden murHmicoeiks
täminäpoismenen/minunpijnaniia euolemani caulla/
M se on yli Vähäinen aica/iaeijlulewahingori/eikä

! minulle eikä teille/mutta suureli hywärl ia hysdylyM.
j Iaminä tahdon jällens tulla teidän tpgsn/ia minttn y»
lssnousemil.cn jälken/lahdon minä olla teidän lvksnän
neliäkymmendä päiwä/puhua/sysdä ia juoda teidän

! lansan / sijhen asti tuinminäylseastuntaiwastNlaicklin
teidän nähden: Ia en fittätän tahdo jältä«eitä otwoiri/
mutta tahdon jocavälwä olla teidän lyköuän ttäkpmät/ -,.

lömätlä muodolla mailman loppun asti.
IV. Wahwisia ia lohdutta HErmChrisius/oF lv.

Ptlllsiapsians hänen euolematans wafian.
Jos te minuaracastaisitta/nijn te

lloltzisitte/ että minä sanoin: Minä menen
Wm lygS/ Mä etläWomblluurembtwi-
nua<

Ninquin hän tahdoisi sano: T< mulhclille suuresti
! ltlinunpoibmenemistsiäni. Multa toeisesta/eij lenijn pa,
!lio muchttis»/icMe minua talastaisme/Ninquin teidän
flulisi/nijn ttiloitzisittesijlä/eltä minäpoiemmen/winun
! Piinani kuolemani «a plssnoustmiftni caUtta/ minii Isani
lygs,sillä sen «aulta minä sijällckäyn minun lunniani.
Multa että HErra Christus täsä sano:Että Isä on

suurenit
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sunremdl händä. E.j hän sijnäpuhu hänen Jumal»/
denluonostans/ionga puolesta hän on Isans Vertainen/
ninquinhän che sano: Minä ia Isä olema xxi. Itcm

i„b ,» Minäolen Isässä ia Isä minussa. Mutta hän pu/
Hu hänen inhimillisestä luonosians/lHNga puolesta hän on

i«SMSo. pähembi cuin Isä. Mnquin sano: H>
/,. qualiz patri sccunöum clivinitarem, minor pstie

secunäum nulN2nlt.2rem. Se on: ilOckn on Häns!
wertainen lumalnden luonon puolesta/ mutt»
wähembi inhimilisyden luonon puolesta.

V. V. On HErran ChristuM ennuftoxesta / iolla
hän lohdutta Opelufiapsi.

Za nyt minä sanon teille ennen quin se ta,
pactupi/ senpäätleettäteuscoistttacosta se ta-
pactunuton.

Ia tahto hän niln palio sano t Eij teidän pidä mur/
hcttiman eikä peljästymän minun poiemenemismi lah,
den/sillä minä sanon «ille ennen euin se tapattu/nimit,
läin/iltä minun pitä kärsimän pijnan ia euoleman / sen,,
päälle että le uftositte. Ia jollenminä teillä sanoisi nai,!!
sta ennen nijn teillä olisi tila murhelli ioo se tapaturma/
sta ia ticlämäta lapactuisi, Vtulta nyl minä io enen teillä
näitä ilmoitan/että teidän piläwahWisiaman teidän us,!
con sen eansa/cosca se tapattunm on. Sentähden/eij ole
teille sytä eikä tila murhetlia / eofca teMinulla neiläjo
ennen tuulelta. Zaidatle mös Da ymmärlä ettei ne lu/ !
le tielämäta Minun päälltni / mutta minun omasta h», !
wästä tahdostani annan lwnuni / pijnaan ia tuolemaan i
ilman ytzdengän waatimala/senpaalle/eltä minä luna, !

siaisin
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ijaneaickisesia iatzdotufefia.
Vl. Ia wijmeinm on/jolla VI. j

Wtta Opetuslapsiansa / ettei tämän mailman päämic>
helle ole mitäkän hänessä. .7"^!"'

Tästeves en minä pallo puhu teidän
san/ftllä ettäeämänmailmä päämies lulepi/
ia ch ole hänelle nmäkän minusa. Waan jen-
päälle/että mailman pttä tundeman/että mi-
näracaftan ninquin annoi minul-.
le kästyn/nljn minä tegen. <^

Neillä sanoillaHErra Chrisius lohdutta/ wijmei-,
sen kerran hänen Opeluslapsians / ia tahlo
heitä muistaman ne sanat/euin hän wijmuscllä wK
heidän lygsne, oli puhunm/ninquin hän tahdoisi sanoa:
Hetki tule ia on juuri läsnä/Mä min»kijnioulan /

lan ia euolettlan/nijn ettän minä sillan palio teidän lam
fan puhu/sillä tämän mailman pämies tule/se on/
kele/joeaeutzutan tämän mailman pämiehexi/ ia hallitze
nijsä lumalatlomisa ia vseomaltomisa / eaiken hänen
Väensä ia woimansa eanfa/aselta hänens minua wastan/
iaplssherältä ylimäistä pappeia iakirian oppeneila / ia
coeo luuttan cansan ia mss pacanat. Nijn että he mi»
nua pileawat/häwäisewat/sylkewät/ ruosiiwat/ia wij <

mein ristinnaullsewal ia tappamat minun. Ia waitka
hän ncitä eaickia malean saatta/nijn cuitmgin eij häncllc
ole miläkän minussa/eikä taida minuaylitze Voitta / iillä
että minä olen se wigatoin Jumalan caritza / ionga fuu-
sio ch ole yhläkän/pelosta lsylty/mutla minun omalla

Db hywäj-'
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hywällci tahdollan»/m<nä annan
maan/slnpaalli?etzcl mailman pilä tunkeman/ etla minä
racasian Isa/ia tesen hänen hywan lahtons ia syostons
Men/milä hän on minunkäskenyt/ ia minun
Opltllslapftniälkäitemurheetilo eli
nen lohdutusten eansa meidän HErra ChrOus tahto/y,
lss ojenda hänen Opetuslapsians ia wahwlsta.

OpetuxetT^olsestaOsasta.
c2"A. l. / että se <p. HenO on se otkiO
t". opellaia joca hänen pila ovella/

i. man ia caickeen loluleensohvattaman/ninquin
v^»,» meidän HErraChnstus läsa EwangeDmis sano: Lt-!

tä tuhduttajsp. Dengi / jongaIsä pitä lähed
/5»31.m tämän/mwnnmment/ se teiilen opettapi /ja se

i7)l.istl»ttap! teille catcki ne/jotcaminä olentei!^
sanonut. Ia ilman tätä opelWata / nimittäin

p. Hcnge / eij me omasta luonofia ia sariestä mitä/
kän taida lietä Jumalasta/hänenolemisestansa ia lah/
dostansa. Ninquin sen tunnustam meidän Cattchis/
muxesan sanoden: Minä uscon etten minä omalla!
wäelliwrKeDK usco lesuxen (hristuxen päälle/
eikä dänen tpgsns tulla / Mutta se p Vengi on
minli lkwangeliumin cantta cutzunut hänen lah/
ioillans lninun plssrvalgaisnut / oikeasa nscosil,

l?. pphtttänyt mMälläpitänyt. laP.Pawali Co,
rimhmn lpgo sano: Ettei Wkän taida cntsu lefi,/
jtaDLrraxi ilman sitäp. Vengetä.la c>rillus

/ib2.i» sanozBj>iliruslnsHn6tlzli2blt2NB,replec^uo6n2-
l«bs»»e», curs non poeeK» Ll. bouum suumliumanZe naturie

la,- lj



pHIrvÄNÄ.
lzlgiwl,ZcitaillulninatiUtfutm'2 A omnia cc»g/
uolcat Seon: p. Hengi ioca «su nijfcl
pphlsHinhimlsisck/tckycck/mlcs luondo eij taida / ia!
jacaahcknenhywpoensia ladwns inhiwisin luo,
nolla/ ia nijn plöswalgaise / ettlZ hsn tulewaisec
lacaicki salaisudec ymmärtä. Ia tule meidän tasa
lietä että p. Hengi opetta meitä sekä uleonaiftsiq ia
sällisesiä. Vlconaisefta sanan eaulla/jola sarnamie/
heldä julgisietan ia «dejpannan / Ma saarnan ia sanan
cautta P. Hengi on woimalinen/opelta ia lohdulla/
quin Aposiolitlen legos seiso: Että eosca Petrus
puhui ne sanattlangeisi p. Hengi caickeinnijnenpll,!
«Zlle jotcaftnan euulir. SMUeMhän
tähän nijmn sydämet ia mielen jotta sanan euulewat / a,!
wapi ia ylSswalgailMtä he sen ymmärtämät ia useowat.!
Mqmn meillä mös fenpäälle/on esimercki
ttgsfa/yhdcftä waimosta ionga nimi oli cofca!
häneuulip.Pawalinsaarnawan. Nijn P. Hengi a/,
waisi ia ylsswalgaist hänen sydämens ia mielens/ elta
hän otti waarin mitä P. Pawalilda sanoitin. Sentäh/Z

tule meidäli JumalanPyhä sana wisusti ia ahkerasti
euulla/iarueoella-eaikesta sydämestä /<tta st lohduttaja'
P. Hengi/mcidän sokian sydämen ia mielcm
sis/että me sanan ia saarnan oikein ymmärdäisim ia ka/
sitaisimme/meidän ustsm wahwlsioxexi / elämän para-
norefi/ia wijmcin ijancailtise/cjauluudeD.

11. Opime/ että meidän HErra Ctzrisius anda
yhden oikean/wahwan ia pysywaisen rauhan Jumalan
lyksnä/eij waiwon hänen OpttUblapsillms/ mutta moe ve-

meille ia läikille Christilyillt ia ufcolMe inhimisille / /o->
> Vb lj han l
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hau yrmans on rauhan HErra/ Ninquin Esaiao Pro/
phtta hänen cutzu. locameille on hänen pijnans/cuole/
mansia cunnialisen ylösnousemisens lauttarauhan saat?
tanut. Ia hän on st ottiarauhan tekiä ia
malan ia inhimisien wälillä/joea meitä on sowittanul hä,
nen taiWaliscn Isänsä cansa. Ia «mauin hän meille sen
rauhan on ansainltt: Nljn hän mo's on jättänyt ia anda-
nUmeille sen rauhan / joea eij olealjallineniaeatowai,
ncn/ninquin mailmalinen rauha on/joea eiscauwan seiso/
mutta wahän hetken/ia pian calopi. Mutta ft on pysy,
wäincn ia stisowainenrauha / ia on hywän omatunnon

i rauha/nijn ellei me mahda peljätä syndi/Perkeleltä/euo<
> 30/«/. lemala ia Helwetti. Sillä meille on rauha Jumalan

eansa/meidan HErran lesuxen Chrisiuren lautta. Ia
eämä rauha käypiylitzecaieten inhimisien ymmärryren.
Senlähdcn/ mss HErran Engelit / cohta cuin HErra

oli fyndynyl Bethlehemisä / julgisiil ia ilmoitit
2 rauhan sanoden: Cunnia olcon Jumalancortem

oesa/maaft,rauha/ia inhimiszllähpwä tahto. I»meidän HErra Ctzrisius jälkcn hänen ylssnousemisms
euolluista/annoi jcn hänen Opetustapsillens/sanoden:
Z(z,iHa olcon teille. Tämän rauhan on Rööwäri/6. oikealla puololla HErra Chrisiusta/risiin päälle w

." " pui tundenut/cofca hän cuuli nämä lohdulifet is suloiset
fanal / meidän HErran ChrGurey suusta: TcknFpäi,
wckns pitF sinun oleman minun canftni pamdi,
Ag. ms6 P. Grezchanus/eosea hän näki laiwan
awoiia HErran Chrisiuren istulvan Isäns oikealla kä/
dellä. Hämänrauhan owal laicki Martprit / iol/
ea HErran Chrisiuren ja hänen Ewangeliumins täh/

tm

2 «VNTAI



PÄIN) S N H. !
den/owat Hengens andanel/ Hildan fpdämesane lundc<
neet/iasmlahdm iloisesta rohklasia cuoleman käpnct.
Ia Viciänytlaicki Jumaliset ia wa.ihurftat mtzimisct/

ttllvma ollcsans/
että tW mailmasta lächttlfans. Tämän eansa pitä
mss mudan lohduttaman meiläm/laicki wihoiisn wa<
sian.IN. Että HErra Christus/cutzu pcrkelen tämän 3.
Mailman päämieh^i/speme sijtä/ cuinga wäkewä ia M««»5
wslmaltinen Hengi hän on. Ia p. Pawali ftntäden
tzuhänen lamm mailman Jumalsri/ Hen cutzu hänen
lllchiina)li ia tämän mailman Herrani. Ia Ephescrin
lygs sano hän: Kij nnMs ole sota liha ia westa «.

»vastan / mutta plrucyrinaita ia tValdaurra Wg?

stan/nimittäin/
i stan/ lotca tämän mailman pimepdefä
! »at/nilnein pahain henseincansa taiwasalla.
j Hjn mss meidän HErra Christus P. iuean lyksnä/ l<«c.»«.

i cutzu hänen wäkewexi Harniscoitetuxi/ ioca hänen o?,
. mns wariele/ Mutta cuitengin ehkä euinga wäkewa
> on hän / nijn eij hän enämbi wida tehdä/ euin Jumala
! hanw salllpl. Ninquin P. Jobin Historia kyllä todista/ s°b.l.

euei hän taida enämbi hänen Wahingota tehdä / euin
Jumala hänen fallipi. N'jn me mös luema P. Mal/ '°

lheuren tykönä: Ettei hän tohtinut mennä sica lauman
sijalle / ennen euin HErra Christus hänen luwan annoi.
Scntähden lute meidän rncoilla Jumalala / etla hän
wariele meila ftn pahan Hengen pällltarcamisesta/ia hä-
nen tulisesta nuolistans/ettii hän meille wahingota lckis».P«ä mss meidän wällamän ia lartaman fyndi / nm-

Ll, iii auin
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guin yhtä sielun myrltpa/ Senpälle elleihänjäijstilä
meidän eanfam.

.

4» IV. Opeme/ että meidän HErra Chrisius näke iavi/clm,« / <o ennen euin ne lHpattuwat - Ninguin hän
wm«n. Nijnhän lVielä nptpalw INäWKN/ Siftecuin
iän plsölsrgholtllm Isans oikialla kädelle/eaicki tietä ia
«läte mitä läsnä on ia mitä edespäin lapaltumaMtä/
)än tietä ia pmmärtä/ ia tutkistele caickem inhimjftcn sy,
dämeliaaigaloxet/ hywatlapahal / ia eljolemiMn
hanm edesans salattu. Ia on meille tämä ensistä suu^
rcxi lohdutuxexi/ ettei meille läsa laida miläkän tapallll/
ilman Jumalan tahdota ia lildota / ia scntähden/lal,
damme lurwala hänen lpgsns caickesa tuseasa ia hadckjä.
Sitalikin on ft opifi iamanaux^iettämenijnelamnle

etten me Jumalan micllä neo/jolaeaicki
näke ialietä. Sillä joo me nyt inhimisi Cartame/ nijn
lten me heidän «ähdens miteken paha cli Häpiäiä lege /

palio enämän pitä meidän earlaman Jumalala / joea
eailki salaiset la julgisetnäke / ia rangaise laickia nijtä/
jotta syndiä leklwät / ftkg ajaliMa että ijaneaickisella

tangaiftMlla/, iacij walwon nisiä fotca syndiä tlke
lurila/mntta mös heidän lapsme/;a lH.n lap«

set eolmanden ia nelianden
polwen.

Epi.
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Lucas Apsstolem tegos 2.
Lugus.

A,cuitt se wideskpmme-
nes päiwä tchtcttiN/olit hecaic-
kt pximielisestä Mnä samasa
paicala: Ia MD tapatm tai-
wahastaM Swmaus/ninqujn

sanZen jalo Twlispä oW tullut/ ia tchttt
caickenSuonen/ cusftheolitisiumasa. Ia
heille näZpit wijlefiellpt kielet /,ninauin tull-
et / m ne istuit iczecunZin heidän psllens.
Za he täpttettincaicki pphälläSenZellä/ia

puhuman muilla kielille / senjäl-
ken quin OmZi annot heidän vlospuhua.

Mjn olt Herujalemisaiwttat asuwai-
set/ Jumalatapelräwäist'tmichet/caickinaj'
sestaKansasia/ cuin taiwan alla on. Sosca

mpt tämä äm tapatui / C>con tuli cansan pa-
ljous ia hämmästpit: Gilläettä ttzecukin
cwli/nijnenpuhuwanheidän Kielillens. Ua
!nijn he catckt tphmäsipit ia ihmettelit keske-j



nens sanoden: Catzos eikö nämä caicki jotta
puhumat ole galilealaiset ? Ia cuinga sis me
itzecuki cwlemma heidän puhuwan meidän
kielilleni/ jossa me spndpnet olema s Parthit
ia Medit/ia Elamitit/ ia ne asuwaiset Me-
sopotamias / ia Judeasa ia
Hlontosia Mas: PdWlasia VampM
as/ EZPptis/ ia Nbian Maanrajoilla/ liki
kpreniianemwcalaiset somista/ Iwttatia
ne wdet jwttat Crecjt icsWabit. Mecw-
lemma heidän puhuwan meidänkielellä/lu.
nwlan swria tecoja. Wjn tphmesipit cäic-
ki ia ihmettelit kestenens sanoden / mitäs lw«
let tämän olewan? Waan ne mwt / nsurojt!
heitä /ja sanoit: Se owa täpnä
wijna.

LucasCwangellsta/Sahdesa pai-
tasa oy tinoitlanut meidän HErran
st«xen lupauxista/sijta P.
Hengistä/ jongahan on luwanullshcllä
hänen Qp«luslaps,lilns, EnMhänmG

wangeliumisans eusa hän sano: (at;s mlna tahdon
läheltä teidckn xlitzen minun isant
tK teidän pit<3 oleman lewfalcmisä sihen asti/
enin te puetetan «wulla xlhelrck. SitälikmAposto,

/ii.

I«c. -4.
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DLCVNTÄINÄ.
lciiTttghosa/lusa nain ftiss : )« cosca han l?eicä oli
coonnc kästl hän/ettei hewFn pitänyt lähtemän
Jerusalemista/mutta otattaman Isän lupausta/
jonga te oletta(mahen) cwllet minulta. Giilä
Johannescasti wedella/tvutta teidän
stettaman p. Vengellä/ eil monoa pckiwH cä/
män jälken. Mutca teidän Pitä saman sen p.
Vengen awun/joca teidän päällem picä tule/
wan.

Cuinga nyt nämä HErran Christuxen lupauxet
ovat tullet eäytetyxi/ andaP. «lucas tasa Historiaja tie-
täwäxi ia todista/ että HErraChristus hänen lupau,
xens jälken/on lähettänyt pyhän Hengen/hänen Apo,
stolillens päälle/Helunlai päiwän päälle / silloin Coscä
he olilyjcimelisesiä toosarucourisa ia auxihwtamisesa. Ia
lirioittaP.4ucas laman Historian / sangen wisusti ia
«hkerastilaickein asianhaarain Cansa/ iaosotta euinga
ia millä muoto jep. Hengi on tulluttNimiltäin / swren
humauxen cansa/ninguin swri twlispä olisi tullul/joea o«
iaynyl senP. Hengen edellä ia wislestellyn kielten muo-
dolla/ ia on istunut itze lungin päälle / Nijn elta eaicki tu/
lil taytetyxi P. Hengellä ia rupeisil ptlhuman mu»
talaisilla kielillä/Jumalan swria ihmelisia teeoja sen jäl/
ken / euin Hengi annoi heidän vlospuhua / ia sen eansa
lietä anda / ettei se P. Hengi ole ollut ioutilas heissä:
Mu«a opetti samalla hetkellä Puhuman «silla kielillä:
Joita eij he ikänäns ennen lwlel ollet eikä taitanut. Kir,
loitta myösEuangelista edespäin tästätansasta/ivla tä-
hän coeon twli/ ia näistä wastahaloisista ajalsxifia ia pu<
heisiä /minheillä on ollutsijtä /cumheolilFwleuanäh-

0^ net/
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net/ Ia sano/ ttla ihmttlilit Mia nam-mästyit sen ylitzen - Mwtamal taas Jumalattomat nau,
loit ia silcaislt sila sanodm t Nämck orvat täynens
masiata wisna. Ia mä tämä Historia on sangen 10,
dulinen ia swresti tarpellinen / Sentähden mpös
fcin saarnalan Ewangcliumin sijasa / ia tule itzceungin
Christillisen intzimisen / wisusti ia ahkerasti lwlla tätä
Hisioriata.

Ia ychlensopi tämä Historia sen eahdyannen w-scon Cappalen canfa cusa me sanomme ia tunnustamme:Minä uston p. Hengen paalle. Senlahden tttä läsapuhutan ia saarnata»/ Mäp. Hengestä/ia hänen wai,
eolU)lisians.

Lama Historia jaelanCahlen Cappalen.
I. Hn sen P. Hengen näkvwäisM tulemisestat.imemiw. Apssiolitlen päälle.
11. On nijstä wasiahaloislsta aialoMa iapuhl»

sta/cmustläonseuranul.
EnsimämenLappale.

Uz>?ln palio cuin tämän ensimäisenKap-
«mmön MH palmtule /tdesluottap.4l«ao senCwden asianHaaran Cansa'

l. ~ Onsijtlaaiafiacofeaseonlapallunut.c.>c.«. Kystg wljdeskymmenes PHitvä täy-

Gretan is seiso se sana on nijn
palio tuin wpdeskpmmenes/ ston/ wljdeskymmenes päi,
wä pästäis päiwäsiä. Sillä nijn monda päiwä oli

«vanhan
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Testamentin päsiäis Juhlasta/Htluntai ?H.

waän eli wijcko Juhlan/jonga jwttal pidit Jumalanke,s
styn jälken joea wuosi. Sentähden että Jumala sen
päiwän päälle oli andanut heille lain Sinain
päälle: Multa meidän kielille tämä päiwä Cutzulan Hes pe«,. / «s.
lunlai pätwäri. Mistä se nimi wanhafia pn oteltu/

> lusta eli mwsta on lielämalsin. Tämä saman wanhan!Testamentin Heluntai päiwän päälle/ on se P. Hengi
! Mut Apostolitlen päälle Ia on sijhen Caxi
sia syytä/mingätähden Herra Christus sen päiwän pa>
<llle/on lähettänyt sen P. Hengen.

~ Genlähden Mä silloin oli swri wäki eoconlul/
lutjoea haaralda/ Helumai eli wijcko juhlapitämän/
HErran käskyn jalken/ ia että tämä sanoma P.Hmgm
lahetlyrestä/lawialta lull hajoleluxi ia julgisteturi / lah,
doi Jumala sen päiwän päälle / lähällä hänen P. Hen«
gens. Sillä ningmn Jumala tahto / että caicki pilä
tuleman autuari/n>/n hän mss tahto että eaickille pidäis
lielläVä oleman / hänen hywättysnfä ia stjtä osalistxi
tuleman.

2, Sentahden/eilä Jumalaftn päiwän päälle/si
i<wanhasaH;silimentisä andanullain / Sinain wuoren
päälle sitle cuin hän oli johdattanutIsraelin eansan wl-
gos Egyptin orjudefta/wäk<wänkedhen eansaPunai,sm Meren lapitze. hinguin Esaias oli siittä ennustanut
sanoden: Sionistapitä lain vlgoskäxmän ia Heri e/«.H.
mn sanan lerusalemifta.

!l. On mjsta Personifia/joinln päälle se ..

gionlullut. .^'
OllthecalckiyximieliststHSoosa.

(Dc ij Cutca'/on<,l «»<,,'



OINGN SAARNA
5"'"'"" Cutta ncotvat ollcl / anda P. Aposiolltlen

ilegosa tietä/Nimitlein/HErran Christuxen/ Apostolit

fta ia Mat;hias/laeobus Ale
,phliia Simon Zeiotcs / ialudas Jacobinwtli/ M^
ria HErran Chrisiuren äiti / loses ia monicahdat mwt
heidän cansas/ naiden päälleft pyhä Hengi tuli/ jolca
täsä loosa olit / ia e>j muinen / Vaieta silloin monda m,
hatla mhimistä lerufalemisaolil/ eij euilengan muinen
päälle tullu se p. Hengi, hinguin yxi sadhe wftin lange

' yhden paickan päälle / ia eij mualle- N>jn mss P. H^gi
eij tullut caictein / multawaiwon nijnen päällä. Ia mä
Ewangclista sano/Ktta caieki olitfximieljsestäcoo»

l sa:Osotta hän sen cansa/ettei he ollut eripuraiset iarijtai,
set kcskenens / Cuea heistä swrin piti oleman. Ia P. iu,

4. sano : Kctä heille npt oli pli spdckn ia pxi sielu.
Ia silloin cosea he olit nain ylimieliset /. tuli se lohduttaja

... Pyhä Hengi heidän päallene-
Cuinga ia millä muoto se p. Hengi on tullut.

!!"' 3a Httftä eapatui talwahasta yxi hu-
H<,«Zi ex. maus / ninquin sangen swrt twtispH olisi tul-

lut / ia täytti eatcken huonen josa he olit istu-mas.
Naifä sanoisa meille on tvijsiCappalella.

i» i. Tuli xxi Dumaus eli äm/Ninquin luma,
lawanhasa Tlstamenlisä oli andanut lain swren humi/
nan ia eowan Basunan anen canfa/Ninquin 2 MofiM*"' Masftiso: Kcc«i Smmnrvuori suitsia tva,

P. Hengi wdesa Testamenlisä <ull humi,
nan cansa/mulra eil niln cowan ia hirmuisen/ min silloin

oU



oli cosca lakl annellin / Matta Moisen äncn ia huml,
nan «ansa.la ftn canfa tahdoi p. Hengi ofttta / elta sen
sanan ia saarnan ancn cautta han hänen wircans pitä
tekemän.

2. Että se humaus lapami Zkiftä/ennen cmn Ao 2.

posiolitlieslt» Ia Vaickahe odotitP. Hmgll, tulemista/
HErran Chrisiuxen lupaufln jäikin eij he cuitengan slla
lainelaiatella/eikll lietä/että hän talla tawalla ia ajalla
piti tuleman multa sen he taisit ymmarläi ettei se humaus

ia erinomai,

sta nyt piti tapahm Aan.
3. EttllfthumaustuliCmwasta/custacaicki ?'

hywFtlahiat tulewat walkiude IsäloHSen tanfa
lodistelan/ettti se humaus ollu joculuonolisen mleu aa,
ni.Sillcl ninquin jamwtluonoliset Mesiä/
tilkinoittawat/eltll yxi luonolincn lwli/tule sijttä sumu»
sta ioca maasta ylös nouse/ia eosea hän tule ylse/l«hen
paickan cuft laittein kylmin on/nijn se kylmys <»ja sen la,

caperin/josta humauM <a twlen puuscauxet ylsenouse,
wal/mulla se machta olla lllinga se taita/mitä he ftjta kin
ioittaVat. Sikyllä on lieltawli ettei tämä ollu luono«
linen / multa yxi erinomainen/ iolakclwi sen P. Hengen
tdckcl. IronXUB yxi wanhaKireon opettaia/ teke sen sa,
nan päälle laiwasis/taman caltaistn vlgostomiloxen cufa
hän sano: ()uia äiaboluz cx c«!c> cletlulugett
<zuoq; 8. Ban<lusäeluper miltltur» ut ibi nabea
wUs?Hl3cletum»uKi nabuimuz accus»torcm. Se
r > OtrH se saastainen Hengi perkele / caiwasta
on a? 5; sposcy. Sentähven mös p. IDengi

taiwasta lähete ttin/etttl meillck sieMolisi
Qc iif "V loh^
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lohduttaja / cusa mewän pääUe candajam ennen
oli.

4» 4. Että st Humaus oli ninquin sangen ftvriTw,
UspH olisi tullut / eij se ollut ninquin Pilkälsen Ui cowan
Basunan ääni / tuin Sinain wuorella cwlui / Mutta
ninquin yhden swten twlen ääni. Sencaltainm Historia
, on i.CuninganKiriasa/etläcosea Jumala lahdoi tz<K' nens osotlaElialle Prsphetalle/nijn hänen edelläns kä/
wi pri wäkcwä lwlispä/joca wuoret ia Miot särki.Mul/
laeij HErra ollut sijnä twlesa/Zulen iälken tuli Maan,
järistsMMaanjäristsren iälkm tuli yli walkia eli tuli/
mutta eij HErra ollut walkiasa/ia walkian jälken luli y,
ri hiljainen lwli/eosca Elias sen ewli/ siijn hän peitti ha/nen easwone hamellans / ia astui wlgosluolasia owm
eten/ia pxi ään» tuli häney lygsns sanodenlielm mitä stnätäällck tegetiNijn tämä humaus jocaäkistä tapalui/
ninquin sangen swri Twlispä olisi mllul/ käwi sen P.
Hengen edellä/ia oli ninquin yli edellä luoria/ ia sanan
saattaia/joea osoltj että P.Hengi oli läsnä. Ninquin
mailmalisct Herrat/Keisarit ia Cumngal/cosca he wael,
dawat/mjn heidän edlyans käiwät Trometit/Cupan
lrumbut/iamylt sentaltaislt/jolca ofyttafpat että swrij
HErra on läsnä tulofa: Nijn mss tämä humaus/ nin,
quin vli swri twlispä/osotti että se p. Hengi oli läsnä.

5. 5- Että se täytti caicken hlfonen jossahe 0-
Ke/,iep« lltWmas. ZämämssonyrilpdisiosiawlssiMlrK
"-"" ki /ettei st twli pllul jolfi luonolinen twli.Slllä jos se olisi
""""' ollutluonolmcn/nijn se olisi puhaldanut iosa paitasi» Yw

bärl leMsalemin caupungita ia mualla/mulla tämä
waiwon täytti sen yhden huonen eusa he olit isiumas.

VM



Mjnmss luonoliset luulel/eij täplä huoncilä/multa pu/
haltawal läpitzeackunoisiaia raoista/multa tämä l»li
eijnijntehnyt/mutta täytti coeohuoneneusa he olit istu.,
mas. Mitä huone tämä on ollut/elj P. täsä sl«
lä nimitä/multa ensimäises lugus hän sano: Gttcl sisttH
min Hikl-ra oli ylösastunut taiwasen palaisit O,
petuslapftt Jerusalemin/ia astuit plss phten
Valin. NicepKoruz/ yxi wanhoistaKircon opellai,
sia Kinoilla/että se huone on ollut lohasseo Ewangelistel

pojan/josa mss Johannes oli pitänyt Ma/
lian HErran ChristuMäilin/ia händä stjnä holhonut
ia mockinut/nijn cauwan cuin hän eli/se mahla olla «ini
gastlaita/sijnäon kpllä/eltä me tiedämme se huonoon
ollullerusalemisa.

Etlä se p. Hengi on tullut swren lwlispään eanfa/
stneansa hän mss tahto osotla hänen wircans. Slllä
mnquin twli lijcutta puun ladwoja/ruoeoja ia muita eap<
paleila/ia lailta stnne cuhunga hän puhalla:Nijn mss
P.Hengilijmtta ia laitta inhimisien sydämet/ eaickcn
hywylen.la ninquin twlen lshkä palamalla ajalla/eosea
inhiminen on hiesä taicka hlldefa/rastasta työstä »irgolta
ihmisen: Nijn mssiohdultaia P. Hengi inhimism syn/
nin helden /ia murhcn allalohdulla ia wirgolta. Nin«
Gin seuraeunnafa lämän päiwän päälle weisatan. Öul-
ci3kolpes 2nimZ? ciulce rcflitzcrinm, se on: Dxi
makm sielun wieras/ianlakia rpirgotus. Puh«
distamss inhimisten sydämet ia poiscarcottaM
töcaicki pimepoer ia sanstaisudet.

IV. Millä muodolla sep. Hengi on lullul.
IV.

H!
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UOI NE N SAÄRrM
""?„

'

3a heille nägytt wWstcUyi Mtt niyquin
tulisit.

Näissä sanoisa meille colminaiset edespannan.
i. i. Että se p. Hengi on tullut kielten musdolla/eij

! osoltanuthanens Cuningaitlcn Crunun/Mitckoin/Spiran eli Rijkin omenan muodolla/iolcalutzutan Ke-
ZgliH/iaeannetanheidän edMns/mutta kielten muo/
dola/osotta sen lansa ettei hän täsa eunmgalisien ia mail,
Malisten ajatte cansa/mutta kielten ia/aarnamiefien suun
laulla/lachlo hallita/ia hänen wireans tehdä.

2i 2. Että kielet owat ollet wijlestellyt. Sm
. cansa tietä annetan/mä Ewangeliumi pila saarnalta/z """ lij yhdellä kielellä/multa monella kielillä ymbäri tai»

,». ken mailman» Cosca Noen jälken tulewaisel/ ylss raken/
stt Babylonian tornia/joea piti haman taiwasen uloll»/
man/nijn Jumala sccoitti heidän kieläns/ettei he loinen
toisians ymmärtänet. Mutta nyt Jumala moolllakickli
la tahdoi anda saarnata sen P. Euangeliumin.

3» ;. EttänefieletolitninguinTuliset.Sentansa/sen
v). Hengen annetan tlettawaxi. Silla nin/

tuli paista ia lammilta: Nijn mss se Pi Hengi va>>

imtta/nijn että st kptmä sydän tule lämbvmäxi / ratasta/
«uan Jumalala ia hänen lähimäistänsä.laninquinlUlj
polta: Nijn mss P. Hengi tekee inhimisen sydämen nin,

"' nijnen tähden Opemflasten can,
s^iytlamenitlerusallMisia Emaurm lapami /ninquin
he iyl tunnustit sanods: istits meidän sxvamet meissä
palanut.

"v. Hn
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945
V. Hn ftn P. Hengen lstumijesta Hz?osiolltlm!

päälle.
Ia lstui itzecungin päälle. Se on:Se P. Hen,

g» jocatuli wijlesteltpin tielle» muodolla/ isiui itze '

Hildan paallens/ia watzwistl heila Apostolin winan / ,9-

hpnga HE» ra Chnstus oli jo ennen heitä IUIMMI. Ls-
c!a. yxj wanha Kircon opettaia ttke näinen sanoin päälle
tämän wlgoMmillyen/iasano: ()uo6

vel cerce
eg ejuz in6ic,tur infan6tlB,Teon: Että hän sa/
«otanistunexi/merritze se cuningalista walta ia
wolma/taickahänen lewättämisins pyhisä inhi/
misiick/ sen cansa tietä annetan. _

VI. Hn sen P. Hengen waieollyesia.
Ha he catcki täytettu, p. Hengellä/ia

peisit puhuman muilla kiellllä/senjMen cuin
Hengi annoiheidän wlgospuhua.

HäsH lolminaiset p.Hengen walculoxet
ylssluke.

1. EttHhetaickitchttltin P.Hengella/ioca heitä
leki heidän asumasiaxens/ ia täytti heitä hänensano: !<lon folum colla-
lae^kXczr2ti2,se6multllu6wicleclenciumiäcm
spiliiuB fupelfusuB.Se on: Eisole tämä lahiaaw
nettuainoaftaApostoleilla/mutta coco
sten joncon päälle sn se sama XDengi wlgos wuo?
dacecru.

2. Että herupeisit puhuman mwcalaisilla kielillä/
Se p. Hmgi sslla Apostolit t<iytettin / eochla samalla
hetkellä/opetti heitä puhuman mwcalaisilla ia oudMo
'

"
' l)ä"'" tiel. '

""A)«VNTAI NÄ"



! ?46 KOINLN SÄAZMA^^^
klelilla/jotcaheeljikänensslitt/cVlel eikä oppmtt/nijn
että he puhuit jocaitzen cansa heidänkiililläns.GlXkein
lansahe puhuit Gretankielellä/parthein eansa he puhuit
ParlhzinkieMä/iaElamittmn eansa Elamiterein kie«
lillä/ia nisn itzeeungin cansa heidän kielilläns.Senlallaini
Mestari se P. Hengi on/että hän laita silmän räpäyxen
aitana / opma caicki kielet/ eusa npt yhdesä mwlalaisesakieltsä on palio lystä oppia ia aita tarwilan^

3. Että he puhuit sen jälkeneuin Hengi annoi hei>dan puhua. Groecan Leftis seiso ftna ioca
tlmkiye/ychtä eorkiata ia wijsasia puhetta. Ia sm cansaP. osotta / ellei he ole lapsen puheita pitänet/ lait-
ka turhista asioista/multa fwrista ia törkeistä asioista /sm
jälkenquin P. Hengi annoi heidän ulospuhua. Sillä eij
he puhunet oman tchdons iälken / eikä ihmisien tawalla
houranet sinne lenm/multa P.Hengen lautta/ iolla he o,
lil läytelyl.

Opemxet Nnsimäistsiä jsap'.
>«»e./>n. paletti
! / Jumala otttotinen
ve«m lupauxisans/ia pitä sen mitä hän on lu,

! dw.' wanut.Ninquin meilletäsä lextlsä on wahwa
phetan cautla/ läheltä sen P. Hengen ftnoden : Minä
tahdon wlgsswuodatta minun Vengeni/caic,
ken lihanplitse/ia teidän poican ia tpttckren pitä
pwpheceraman/ia teidän wanhiman pitä»nia
näkemän/ia teidän nuorncaisetpitä nagsiä näke,

mckn/ l



VKLVNTÄINÄ7"
män/minatahdon sijhen aican muodotta minun
Vengeniylitze palweliania palcapijcain. Ia tä-
mä lupaus on tullut taytelyxi Helunlai päiwän päälle/
ninquin P. Pelari todista Apostolein legosa. Nijn mo°s -.

P.lohannes Casiasa on ennustanut sijtä/ P.Malttzeeu-
M lvksna sanoden.> Minun fälken tulepi pxi toinen/ 5,
jocaon minua wärewencki/songakengiä minä en
ole mahdolwencandaman/hänen pitä teitä
staman p. hengellä ia tulella.
meidän HErra Ehristus on luwanut läheltä hänen O-
pitustapsillens sen p. Hengen/ia annoi heille kassynettä
heidän piti oleman Jerusalemisi, / sijhen asti tuin heplm
lellin awulla ylhältä-laApostolein legosa seiso:Että hän /'.H.,.
kW heidän lähtemäsi ulgos Jerusalemista/multa sdol,
laman Isan lupausta/sillä heidän piti saaman senp
Hengen awun/joea heidän päällens piti tuleman. Nä<
mä lupauxetlaicki oValtullet täytttpxi/cosca se lohdun
laja P. Hengi tuli Helunlai päiwäna HErran Chri,
stuM Apostolillen päälle näkywaisellä muodolla. Ia
ninquin Jumalatämän lupauxen sen p. Hengen lähe«lsrcsiä on pilanyt/ni;n hän mss «vielä nyt pila micki/mi?
ta iM on meille/hänen Pyhasa sanasansa luwanut. Nm,
-gwn psalmisa seiso: VlLrran sana on tosiv ia mitä 33.
hän lwpa sen hän totisista pitä. Smlahden eij pidä
mcivan mitäkän epailemän Jumalan sanasta ia hänen
lupauxestans: Multa uscoman/ettämitä hän meille on
luwanut /sen tahto hän meille anda. Sentähdm on
meidän HErra Ctzristus mcilä opellanut tucollcman
sanoden l jkähestulconsinun S< on:
H Ija meidän joea olet taiwaisa/ anna meille sinun

Ocl ij P Hen,



343 TOINLN GAARNÄ°'^^p. Hcngcs / että me sinun sanas hänen cauttas wscsi,
ftmme.

2.11. Että se lohdtttlaia p. Hengi silloin tuli Apo,
, «°»e««s jfolittenpäälle / cofca he olit yximieliscfiä toosa / jW

H. opima/että se f). Hengi annetan nijlle iotta owat p)li,
mieliset/ysiaWäiiset/sowinosa ia suosiosi, toinen toisensa
canfa.ScntahdeDawid sanohänepsalmisansa:Cat;o

ii«/«»t, cnmgg hpwä ia suloinen se on / että weljexet
l 55. asuwat xximielisestä pdesä< Ia p. pawali mana E/

<?<,/. 4. pheftrin tygs sanoden: Aärsikätte toinen toistane
sackaudösa/Khkeroitcaitzen pitämän TDengen
pchtepttä/rauhan siteen cautca. meidän

l7. HErra Christus itze p. lohannexen tyksnä sano:Pp,
hck Isäkätke heitä sinun nimes cautea / jotca M
minun oletandanuc/että he olisit xxi ninquin me-
kin. Ia lohlajäliesi sano hän: Mutta en minä ru/
coile mnoast heidänedestäns / mutta mss nijnen
edestä/iotca heidän ftnans cautta«Vfcowatmi-
nun päälleni / senpsälle että he caicki pltäychtä
oleman/ninquin sinä Isä minusa olet / ia minä si,
nusa/ettähekin pitä mss meissä phtä oleman. Ia
ninquin p. Hengi annetan nijlle jottasuosiossa ia sowin<nosa cläwät: Nijn taas sitä wastan eij se p. Hengi an/
neta nijlle eikä tahdo oiia nijnen lyksna/ jolta owat eri/
puraiset/ mutta pakene poies nijnen lyks/ ia se saastainen
Hengi perkele tule heidän lygsnsä / ioca caickein rijdan
ia mpuraisuden inhimisien.wälille matean saalia Sen/
lähden pita laicki Ctzristilyl inhimifct/ wältämän iaear/
talnc..., .«rripuraisutta/ smpäälle/ että se lohduttajap O'NZ, tulisi heidän tygöns/ia he toinen toiseltane ka,

»t«



l
ssmcns tlj yzösnjtltcisi. Nmquin p. pawali sano
lal.tygsipalwelcat toinen coistan rackauden
ta/sillä että caicki laki yhdesä sanasa taxcetän:
Uacasta sinun lahmHWs ninqmn it)e sinuas.
Mutta jos te käffene towen toista puretta/nijn ca«.
t;ocat ettei te toinen wisewaylss sysdck.

sano:3i vultiz vive« 6c B.s2NÄo,lenete eliarica-
te.2M2teverlt2tem,clesiclcl2tcun4c3r3,ucpervcni'
ztiz acl Xternit3tem.Se on:Ios te tahdotta elä P.
Öengestä/nijn pitckkät rackaus / racastacat to,
tuutta/seilocatpximielisydenjälken/ettäte tulisit?
teyancaickiswteen.

111. OpemeläsasenP. Hengenwirgasta/mikä
.

3.
hänen wirtans
dulla ihmisen. Sillä ninquin twlen löhkä wirgolta
inisen sVresa htltefa ia Palawudesä: Mn mss se lohdun
taisp. Hengi wirgotta ihmisen /joea on synnin / cuole,
man /ia Jumalan wihan alla: Ninguin Jumalan
tamnda tämän päiwän päälle weisa: vulciz Nospes
2uimX,6u!ce in labors requies,in
ettu cempcrisz, in Kem solauum, Seon: Ae p.
Hengi on pxi suloinen ia makia sielun «vieras ia
witgotus/cyssähän onlepo/ heltesä ia palawm
desa «vilrvotus. Ej»mercki sen päälle on meille mon,
da/ftkä wanhafa ttlä wdesa Hesiamentifä/Cuinga se loh-
duttaja p. Hengi on lohduttanut ia wirgottanut mon,
da ihmistä synnin cuorman ia Jumalan wihan alla. Co-
sta Adam ia Ewa olit langenet fyndin / ia hcwän ede-
sans eijmwta edesfcijonut / euin euolema ijancaickinen
ladotus / stljn se P. Hengi lohdutti ia nmgotli heitä.

vä iij Nijnl
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Nijn mss Dswio Euningas/ eosca hän lsngeisitählenrascan ia euolewaisin syndin/ saij lohdUloM ia
xm P. Hengeltä. Samalmuolo Manasses Cunin,
gas / Publieanu>'el ia syndistl/ Maria Magdalena/P.
pelari Apostoli / Roffwäti ristin päälle / ia mwt
täiset» Ia nmquin P. Hengi lohdutta ihmiset / nijn
hän Mss wdista heitä/ anda heille wden mielen iasydcl,
men / nljnellä he aleawal yhden wden elämän / ia lule,
Gal wdexi ihmisejci: Ninquin Samuelprophela sanoi/
SaulCunjngan tygs: VKrran TDengi pitä tule,
man sinun yliczes/että sinun pitä prophetsraman
pnnä minun prophetain cansa / Silloin sinun pi/
tä tuleman phdexi toisexi miehexi. Sencallamcn
wojmallinen HErra onPHengi/että hän taita kääla/
yhden Jumalattoman Ihmisen / ia tehdä hänen toW
michexi / että hän olla yhden wdeu ia loisen elämän
ettMS-IV- Että p. Hengi on lulllll wljlejklllpin kiellcn
muodolla/ia Apostolit owatruwenet puhuman m»la,

laisillakalilla /opime sijlä / että Jumala lachio caicki zihmiset wetaoickian Ewangeliumin tunden / Eij wai/
wotn jwltancansa / mutta mss paeanat / Sillä josA/
postölit/jotca Mlidan HE«aCtzrlstus lähetti wlgoe jao
aruaman / waiwsin yhdellä kielellä olisit saarnancl/Nijn eij m»l olisi sila taitanelymmmä/ cwinjwltaneansa / jotcasenkielen ymmärsit/ia «e ainoasi olisit tulicl
osaltfG.KVangeliumisia / ia oikiasta wscosia/ Sillä
ninquin f>. Pawali sano Romarein tygs: Cuingahei/
dän pitsrvstoman hänen päällens / josta eij he
mitatän ole (wller ö Ia cuinga hewHn pitä cw,

1.5«M. l«

.4-

ie omnn

venire aii

»».
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XDLLVNTAINAT' 95»
leman ilman saamaraö Ia Cumga heidän pits
saarnama jolleihe lshetetckMutla että se lohduttaja
P. Hengi on andanut Apostolille sen lahjan / että he tai-
sclpuhua monella ia MVealaiMa kielillä/sen eanfa hän o?

solti ia todisti/ että se lohdulinen Ewangeliumin oppi/
pitieijyhdellä kielellä/ eikä waiwoin jwltan cansalle/
multa monellakielellä ia mss köyhille palanoille/ jottaeij
ollet Israelin sugusta/ saarnattaman. Ia stntähden
meidän HErraChristuo hänen ylssnousemisens jälken/
annoi heillekäskyn / että heidän piti menemän wlgos/la-
icken mailman/ iasaarnaman Euangeliumi laickille luo,
duille. la' että heidän piti saarnaman ymbäri täitten
mailman nim heidän mss piti taitamanne kielet/Ma
msakin maacunnasa puhutan / ia nijllä kielillä
man heidän edefäns, fe mös tapalui / että
hunga maaeundan he lUlit sijnä he saarnaisit silläkielellä/
cmnsijnä puhuttin/ sen P. Hengen awun lautta/jola
heitä oli opettanut puhuman mwealaisilla tielillä/nijn et»
la me jotta olemma mlgoelulletpacanoinsugusia/ ia a,

summe mailman äresä/ olemma mss sljtä suloisesta ia
lohdulistsia Ewangeliumin saarnasta/ Jumalan sulasta
armosta / osalifyi tullut / longa edestä meidän tule yli/
siä ia kijltä Jumalala Calckiwaldiasta/calckestaspdäi
Mesiä- Sillä ninquin lawid sano hänen Pzalmisans: ?/öl. »4/.
Eij hän olenljn tehnyt caickille cansoille /eiksole
heille ilmoittanut hänen oikiuttans.

V< Opime/tästä swrejla ihmeliscstä lyssiä/ 5»
luin p. Hengi on täsä tehnyt ia waicuttanut / että hän 5/>,>««W
on yri totinen Jumala. Sllla eij pxikän luondocappale
olisi sitä taitanut mälcan saalta/ että Apostolit olisit

yhdel»



TOINGNSAARN952
yhdM mwcalalM NeKllahhdlnajanrahdusaoppenei
puhuman. Mutta p. Hwgi monilta tillillä opctll
heitä puhuman/äkisiä stlmän räpäyxen aitana» stijn
vn mös fe vxi wahwä lodistos / että se P. Hengi on istu,
nm itzetungin Apostottn päälle ychtahawa / jotaeij y)l',
kan luondolappale taida tehdä. Ia waicka mondaty/
dlsiosta/pyhasä raamamfa/on sen päälle/että st p. Hm/
gi'onyxi totinen Jumala/ yhdesälumalisefaolemisefa/
ynnä Wn ia pojan cansa / euitengin eij ole nämä
stoxet wähimat / cuin täsä textisä seiso/ nimillein eetä p.
Hengi täytti caicken huonen / eusa Apostolit istuit / ia o/
pllti heitä äkisiä puhuman mwtalalfillakielillä/joita he i<
kanäns ennen ollet lwlet / ia Mss ychtahawa istui ltzttun,
gin päälle.

loinen Osa.
/ec«»ä« tulemisesta / Apostolitten päälle/ ia hänen ih^

,«». tpsstäne. siyt tMwlsesaOsasles^
m««5 li«° allecwlla /nijstä wastahacoiststa aiatoMa japuheista

kansalla / jocasijna lassa oli/ on ollut/ tästä P. Hm,
gen ia itzmelliscsiattgosia. laklrioitta Euan,
gelista / että täsä on sllut eahtalainen jouco ihmistä/ lM
wät ia pahat» Ensimeistn joueon hän Krivlta widesä
CappalejsH.

,!-' l. OnlaftäcansastacutcaneowatMl.
olit ArojojytMs jwltat afuwaiset

lumalam pelkawälstt miehet caickmaisefta
sx ~ , . >



cansafta cuin eaiwan alla ftno-fa nni^
lli Nlllä asiala Edespannan.

i. Että nämä owatolleljwtjat. Nämä jwttal! i.
owat ettet Jumalan eeinomaimn wlgoswallllu
jongalumalaoiiwlgosjohdallanutEgypllNorjudesia/ ti<«.
wäkewcln keden eansa / läpitze punaisin meren ia andanul.
HM-lain ia prophelat. Tästä cansasta mös st wlgos,
luwallu Messias / meidän H Erm ItM Chrisius / on
sondynyt tähän mailman.

2. Että nämä owallerusalemifa afuwaisit ollel/ 2.
loeaoli pää caupungi judeafa/ Cusa HErran Templi
i« se oickia Jumalan palwelue oli. Koifella nimellä st'«
Caupungi cutzutan prophetan Esaian tykönä Asiel/
mutta ensistä se eutzUttin Salem eosca HErran pappi'""""'
Mllchisedech fijnä hallttzi/joca sen mo's enstst oli ylöera,
lendanul / mnguin losephus ia Egeslppus kiriolt/
lawal.

3. Että he owat ollet/Jumalalapetkawaisel mie/ z.
het / jotca olit HErran Laissa / iaProphetisa harjoita
M/ia owat Jumalisista ia Cunnwliststa elänet/ lu,o/i.
malan ia inhimisten idesa. GrXcan HeM seiso se sana

lomielisit ia
yMrlaiset/ioillaeij ychtäkän wilpiä ole/ia laitti parhain
päin owat kaändänth.

4. E<lä nämä swat ollet»
KatckjnaisestaSanffOstO/ tutu talwan^^alla ott. Se on. He owat ollet nijstä Colmesta

Palloista/enin on/Astasta Europasta ia Affrieafi"/m«l «<,»'-.

Cuhunga IwltM Canssa oli Wolettu wihollistlda/loscaM.
Le h«
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TOINEN SAAN NA
> l hc fangixi otetlin / ia nyt lerujallM'», oltt Juhlalle lul,

Lxo<i. -F / Jumalanpalwellusta pitämän / sen jällen min lu,
malaiaissaolikästenyl.

11. li.

> ««c«. Koftg nyt eämä säni tKpatui/Kocon tuli
Zanftn palious.

P tulas näillä sanoilla osolla sen tilan ia syyn/
ia sano: Että cosea äni ia sanoma wlgoskäwi seka ftn P.
Hengcn tulemisesta Apostolitten päälle/ eltäsehwmaus
joea äkiftä tapatui/ N,jn mss Apostolitten ihmilliftstclpuhista mwlalaiMkiel!llä(ninquin ihmisien lapa on/ el-
lä costajocu ouco ia ihmellinen asia tapatlu / nijn se sa-
noma pian ymbari landä) Wjn cocon ltlli paliocansa/
Catzoman ia Cwtteleman sitä ihmettä cum sijnä oli.

111.111. On sijlä mitä tämä ihmclinen ia nmkilinm
LM«i i». iunnusiähli on tasa cansao mattan saattanut.
"'' li heidänPchuwan heidän tielelänsä /la nijn

he caicki tyhmäiftytt ia ihmettelit.
Costa tämä lansa joea tähän cvton tuli / lwlit M

Apostolit puhuit mwcalaisilla ia heidän kielillens/jota
eij he ikänäns ennen ollet oppinet/ eij he taitanel mwla
tehdä cuin ihmetellä sen ylitzen. Ia sano Ewangelifia
ensisiä / että he hämmesiyil / soisen kerran / että he lph-

l mäistyil/Colmannen kerran/etlaheihmellelil. Jäseneansa tietä anda/eltäsäma swri / ia corkia asia / ia lun/
nustähli/ on käynyt plitze heidän jerkens ia ymmärsxene/
eikä tietänet cuinga tamen piti lapalluman / ellä nämä /

pxlker,
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pMrtaiset ia oppimattomat miehet/ nijn akistci pili
taman puhua monilla kielillä/ia fentähdm/he hämmä,
stpij/ lyhmästyil/ia ihmelttiil swresia sen ylitzm.

IV. On stjtä puhesta/euin he sijlä '

pidit,
Sanoden kestsnäns/ eikö

Mapuhumat ole Galilealisettla culnga sijs
me itzecukicwlema heidän puhuman
tielillem jossame syndynet olema e Ia eohla pe«
M lk. Mcwleme heidän pahuwan meidäm

stvrla ia chmelisiä teesfa/ia
jhmetteltt kästenäns sanoden: Mttas lwlet
tämän olewant Cuin he tahdolsit sano: Cuiuga tä-
mä mahta olla / «ämä miehet jotca läsä puhumat/ owat
caicki Galilean maacunnasta / ksphäl Calamiehel /
ca eij ikänänb ole tiria oppinet / eikä ychtäkän mwla kiel--
dä/ <uin heidän oman äitins kielen. Ia he nyt läsa pu/
huwat laickinalsillakielillä / ia mss meidänkielellam/io/same olemme syndynet/ eij turhista/pienistä aifioista/
multa Jumalanswrista ia corkiasta asioista / nijn wijsa/
sia ia oppinest / ettei me mwla taida tehdä min ihmetelläsen ylitzen/ custa ikänäns tämä wijjaus heille on tullut
nijn nopiasii / joeakäypiylitze meidän pmmärsxcm / ia eij
ole ikänäns ennen senkaltaista lwllu.

V< On nijnen mamundain nimistä/lusta lämä V.cansa on ollut»
Parthit/Meoit iaKlamitlt/ ia ne asu, °""/"«»

waifttMesopotamias/la Meas/iaKappa-^"''
dotlas/Le <j



ooiiOs/Psmos m Asias/phryMs m pam,
Httias/EgyMia Libian maan rajoilta/liki
Kyreni ia ne mwcalaisteRomifta / Iwttat ia
ne wdee jwttae / Srstit ia Arabit.

Täsä P. iulas ylssluke monda maacunda / jols
eaeii caicki palio ylistetä Historiasa/ia lttittngin on nijsa
Pahain ftasa oLul monda Jumalista lhmista jottaJup
malanfVria ia itznulWtiloja owat ihmetellet ia corkian
pisanct / icsparhain pain käändänet / ia lama on se ms»/
mäincn iouco ollut.

11. On nijstä Jumalattomista inhimWä luin
tasa owat ollet.

Mutta ne mwt nauroit Heitä ia sanoit:
He owat täynä matiat wijna.

Tämä paha ia Jumalaloin joucko wärin duomitt
zil ia puhuit tästä suresia ia ihmellisisiä asiasta/naura/
.valia haVaistwatsitcl. Nein Salanas oli täyttänyt
heidän fydämens walhtlla/ että hep. Hengen työn ia te,
gon nauroit ia Pileaisit / ia omistit sen wijnalle sano/
din: Nämä owat juoxis ia caicken ijssen owat täplä,
net heitäns »inalla. Ia mitä he owat ennen cwlet st,
la he nyt hourawat sinne tänne/ «uin juopunillen ta/
pa on / ellä he eaickn wijsaudens juofis wlgospane/
wal/ Smtähdm/eij le mahda nijn swresti silä ihmelel,
la/ iote ennen olette juepuneita lMia nähnet ia cwllel.
Tämän eallaistlnämä Jumalattomat owat ollet / iolca
«ij olc häwcnet iapeliänet lumalala.Multa Petari A,
postoii heitä cohta lacaperin aia sanoden: Te Iwttan

l
l n,

> , .

miehet
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miehet/ia caicki ne jotcaasune Jerusalemisi:/se/
M oleman teille tiettckwä/m ottacat minun sa-
nain teidän corwijn.Sillä eh nämä ole juoxisnin-
qmn te lwletta / sillä että colmas hetki on ästen
päiwäst/ mutta se on josanottu prophetan Joe, i?el. e.
lin cautta. Se pitä tapartnman wilmäisinä päe,
tvinä/ sano Jumala: Minä tahoon wigos wuo,
vatta minun Vensestänl/clUckenlihan ylitze/ia
teioän Pojan ia tyttären pitä prophetemnian, lk.

Opetuxct Toisesta Osasia. ,^,
i. IM/tuingahumala rangai- i.

taickia nijtä/jolea hänen P. fanans plsn/vi/ciM»
catzowal/nijn että he Jumalan oikean duo, 9e«w«K.

mion jälken/tulcwal Jumalan Vihollisten käsijn / ia ha/
jotemn ymbäri mailma sinne ia tänne / ninquin meille on
lllsayxi merkilinen esimetti/cuinga Jumala onrangaift
nul Iwltan eansan/smtahden/eltä he ylSncatzoit hänen
p.sanans/iaProphttat/iolcaheidän tygöns lähetetyt
olil/sillä Jumala oli heitä wlgoswalinut ia ottanut
nen omari eansaxeno / andanut heille hänen P. fanans
lain ia provhelit. Multa tzc sitä swrta hywä tyslä/
eij taitanee tuta/eikä sitä tijlorm eanfa wastan otta/
Waan ylsncatzoit sen/ ia sijtä oikiasia Jumalan palwe/
luresia poisluowult / ia annoit heidäns Epäjumalden
palweluxen/ia monda mwlasyndiä teit/Jumalala
nen kästyickno wasian.Sentähden Jumalaheitä rangai»
si/ia annoi heidän lulla/ wihollsien käsijn / iotea heidän
!weitBabylonian fangin«n/ia sijtlä hajotettin ymbä-

Ne iij rins
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rins monen maacundKin/ia fieldäsijlä pit> tuleman
rssolymanluhla päiwälle. Ia ninquin Jumala hciläon rangaisnul/nijn hän wielä nyt tahto eaickia nijlli ran-
gaista/iotea hänen sanans ylsneatzowat ia eläwat I«/malallomafta/ ia anda heidän lulla wiholisien käsijn/ iol,
ca heilci panewal fangiulen ia hirmuliftsia heila waiwa,
wal. Senlähden/pilä itzecungin Jumalan sana raea,
staman/sitä mielellänslVlMlan/ia sen jäiken hänen M
mänskäyllämän/iaeawallaman ellei he tulisi wiholli>

«sM.I,. käsijn ia muihin rangastoxin. Sillä sollei Jumala
ole säästänytnijtck luonolisia OM/eis hanmös
meitä säästä".

2< 11, Ettei Apostolit ennen luwenet saamaman ia
««?»-»,«? opettaman/cuin he saitp. Hengen iahial / ioca heitä o/
ste»»»e« puhuman mwcalaisilla kielillä/ sijtä meopeme/ ellei3re3o. pidä andaman itzens/saarna tvircan / enneneuin
p«««m hän saapi sen lahjan ia opin/että hän taita sen hywin e^
«ioce»<i» des seiso/ia Jumalan seuracunnasa hedelmän tehdä/ siliä

jotamwita pilä opettaman/sen pitä itzeensistä hywin op/
es«<Ktt>ne peman/MVloin eij hän vhtäkän hedtlmätä taida tehdä/«5M li»- ninquin Schoulusa luelsn:

H«> /2. Se on: Gitä euin joeu»ähä tietä / sitä hän nisö
lyähä taita muille opella. Nijnquin me wftin nagemme ia
ewlenle/cuinga heieot mpnicahdal saasnamihet owal/sen<
lähden/eltä heowatwähän itze oppinet/lalsc«sijSchou,
lusa käynät/eliwarhain ia ennm aicans sijtä luopunut.
Tästä ne iotea Scholuisi, opisa kapVät/pitä ottawä ma>
nauxc/ettei he juoxe ia pydä jaarna wi»cchyl6n warhain/
ia ennen euin he owat hywin oppenet/ia owat soVelialsij-

hen.

?5s
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hm.Nina.uin moni ttke/mä hefwtluwat Schoulu/ia lw<
lewal kyllä lailawans. Mutta stjlle luin he lulewal io-
hungun wirtan/njjn he sen lsptäwät euinga oppenet he o«
wal/ia ymmärtämät että heillä wielä palio pwllu/ia!
soisit että he olisit enemän oppenet/ia paramin kirians lu/<
lmel/ia swreman hetken Schoulusa ollet/multa st Mli sijt,
ta Hiliaiseri/ia aica ia tila on edes joutunut. 3»

111. Hpeme tästä/että moninaiset kielet owat Iu-
malan swri lahia/ia omat tarpelistt/sekälumalan stura« K«H«"««?
lllnnasa/etlä yhleisesck elämäsä täsä mailmasa. Ia nin-
quin se oli synnin rangaistos /että kielet tulit secoimuri/
nijn ellei yn' ymmärtänyt loisen puhella / silloin eosta ~

iälken lulewaiset/ruplisilylssrakcndaman Baby-
lonian lornla/ioea piti vlotluwan taiwasen/sillä ennen

! Aymbäri eaicken mailman yri kieli. Nijn se taas on lu-
,z malan swriiahia/etlä Jumala on andanut moninaisien

! lielttn vmmärryren/eij waiwoin senlähden/että inhimiset
laitamat loinen loiseno lansa puhua/ia toinen loisens tie-
lenymmärlä/Mutta mss ia enimmästäP.Ramatun
ymmärryren lähden/iocaeij yhdellä kielellä ole
lu / mutta monella kielille. Sillä «vanhaKefiammli/
Moses iaProplMl/owat KinoiletUl HtbrXan kielellä.
Mutta Wjl Tifiamenli enimän GrVlankilleUä /paitzi

i Malthoeus Euangelista/joca Hebrsean kielellä on Kinot-
lanut hänen Ewangeliumins. Mutta npteoco P.Raa-
Maltu Jumalanamuncautta / eaickilia kielillä ymbäri
Chrisii«unnan/on wlgostulkitlu/nijn että ihecukin maa,
cunda/taila lukia <a ewlla Jumalan sana hänm kielel,
läns. Ia sentähden on P. Hengi/ tämän päiwän pa>
älle/oplltanut Apostolit puhuman/mmcalaisilla kielillä/
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smpätille/etta heidän piti laitaman saarnata EuangcliUj
Mi laickinaiMakielllla ywbäri caicken mailman/iozia mt
mss Jumalan armon esutta/ oleme tullit ofalisexi/ nijn
että sc mos meidänmaan ia oman Min kielellä / meidänseasam saarnata» ia opetetan / ionga edestä tule meidän
kijuä Jumalala calckesia sydämestä / ia lula tätä swrtap. Hengen lahia / ioca eij ainoasta ole andanul Aposio«
teille lahiapmmartä ia puhua mwlalaistlla kielillä / mut/
lamss sen wiela nyt aina woimasapilä. Ia waicka eij
hän nyt nijn ihmellislsts ia akista/opetta puhuman mo-
nella kielellä/mjn luilengiu hän wlelänpt Schoulmsa
opma/nijnen eaultajotcaSchoulut edes seisowat/ ia sij,
nämmnenedesälukewat/ ennomaisesia ne eolme kiellä/
latinan / GrZeean ia Hebr«an kielen / ioita «ös«e
lotta sekäseuraeunnisaia Schoulusa pilä muita opetta,
man/laitaman pidgist/waicka sijhen palio aiea iu swri
ewlulos larwitan ennein cuin ne opetan.

4. IV. Opeme läfä/nijstä «olemista joucoisia/seka
Dl/c<mc<j hywistä että pahoista iollatasa owallolon tullet/ että in,

hiwisel/lumalan työt ia tegpt/ eiz aina yhdellä MMo/
ckpei-F, e/e yjäsota ia nissiä a)attele/puhu ia du.om>se /ia wa/

icta Jumalan tyst owat caicki hywät ia ttrwelistt /

" tengineij nenllnylssottta/mullamoni<ahdal nljtäjwr<
' H«»». nsMäwst/ia ihmetlciewät/monilahdat taas nijtä nau,

rawat ia pileawat.Nlnguin aurings yhdellä muoto itze/
stäns waicutta/ ia luonZstans lämmiltä/ntjn cMngin

»seiy lapalM/scnjälken euin se on jon,
ga päälk hän paista/ninquin sawi jpea päiwän paistesia
tuietoVaxi/multaMedenwaha/oliu ia mw< senealtaiftl/
stjiä fulawat ia petzmexiMewal: NW mös IMalan

lcijU



Mä ia legoista waftahacoljlfia puhutan ia duomttzn/
smiMen euin ihmiset owst.Ae hpwal ia Jumaliset inhie
miset nijta ihmettelewät ia swrna pitawat / muita «t

Jumalattomat/nauwwat ia pilcaWat nijta. Ninquin
Mille läsä on estmerki / että cosca Apostolit puhuit mw-
ealaistlla kielille/ia itzecukin cwli heidän puhuwan heidän
kielllläns/lusa heol«syndyn«t/nijn ne Jumaliset ia hy<
Väl mhimislt hämmästyt ia ihmettelit slla/ nmquin
malan swrla ihmelistä lystä.Multanelumalaltomat si-
tä wastein nauroit/ia pilcaiA sitä sanodk.'He owat täy-
nans makiaca wijna- Ne sen p. Hengen lahian ionga.
Apostolit olit saanet / omistit wijnalle/ninquin he olille
M taynä wijna/ia juoxisa hourauxisa puhunet. Näin se
mss silloin tapalui/tosea HErra Christus aioij Perke-
lenyhdestä ksyhästä inhimisestä/ioea oli myckä iacwroi/
lllä momcahdat ihmettelit sitä tunnusmerckiä/ mutta
monicahdat Jumalattomat ia Phariseuxet/ he häwäistlL«c.,,«»
jgpiltaistt sitä sanoden: iLttä hän moi perkelet 2bel<
)ebubln pertelitten päämiehen cautta. Näin se
aina ia ioea hetki täsä mailmasatapattupi/ttlä Jumalan
tyst ia hänen P.sanano eij yhdellä muoto caicklda ylös-
oteta /ia sentähden eij se Hw's tnle laictille hywaxi:Eij
ftnlähde/etlä lumalasa mitäkän syytä eikä wica on/ 10/
lataickihywinlekl/säätä ia asetta/eikä mSs hänen
sanasäns/iosa eaiMn inhimisien Mtuue seiso tMutla
inhimisesä/isea Jumalan hywiä leeoja ia hänen P. sa,
»ans/ eij yhd<llä muoto wastan ota. Monicahdal
Mowal/naurawal ia pilcawat sitä/ia nijlle se on ijsn>
caickisexi tadotuxexi. ScnlähdcnsanoP.PawalvCo/?.o««'.«.
tinlherein tygs;Me olemme yxi hpwä (hristuxen

I 5 haju
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hajusekä niinen seasa jocca aucuaxl culewät/ertH
nijnen jotca tulewat cahootetuxi/ näille cuole»
manhaju cuolemahan/ mutta niille muille elck,
män haju la on mcille selohdutos/ettti
waica ne lumaiattomal/ylsncatzswal naurawal ia pil,
cawat Jumalan P.sana/iahänk ihmelisijä lsitens. Niin!

e/s.//, cuittngin owat monicahdatlumalljll inhimiset iotta schä
ratastawat ia swrna pitawst/nifn lltti Jumalansana i,
känaNs oli ilman hedelmälä. Sillä se aina hedelmän
keVlollli yhdasa nijn toisesi Niuquin meille on
Aposiolitlen tegosa/ ettäyhdestä samasta lUinp.Petali
sarnaisi sijttäcuin hän/ia mwul Apostolit sait p. Hen,!
gennHkywäisillä muodolla/mli <olme tuhatta ,'nhimW
katyxi oikiaan Mesott. Nain wakewa on se P. Hengi

saarnan lautta/ttlcl hiin yhden silmen sapapM
laita

lomasta Jumalisen/ ia anda ijanlme/
kiftnautwuden.

Cuaw



WMllmminMirioit-
ta p. Johannes 3.Lugus.

Meaicatt/sattollesiw
Wcodemu^ella; Näin on lu-

xacasianut maNma/ että
hänannoi hänen ainoan Voi-

iocamen
Mnwsto hänen päällens/ eij pidä hucku-
,mn /mutta ijancaickisen elämän saaman.
DM ettei Jumala lähettänyt Aojcans
mailman/että hänen piti mail-
ma/Mutta että mailma M hänen caueans
wapadettaman. Jocahänen päällens wfto/
ejj hän domita/ mutta jocaeij wsco/ jo st. do-

ll zj Mtt
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iMtttu on/sillä ettei hän Iwsconut Jumalan
ainocaisen sitojan nimen päälle.

Mutta tämä ombi huomio / että walkeus
tuli mailman/ja inhimiset racasiit enämin pi-
mepttäcuin walkeutta / sillä että heidän
tösns oli pahat. Sillä että tocamen cuin
paha tekepj / se wihapi walkiutta/eikä tule
walkeuteen/senpäälle/ ettei hänen tpsm pf.
däistläitettaman: Mutta ioca totudente-
fepi / se tulepi walkeuden tpZs / että hänen
tösns pidäisi näkpmän/Gilläettä he Uunm.
lasa tehdpt owat.

/»bexce/» Hmä Euaugelium on suloinen <a!
sangenK>hdulinen/ia pxi Summa loco E^
wangeliumin saarnan päälle/ ia on ninquin
yfi ydyin/eoco pyhästä lamatusta. Sillä
meidän HErra Chrifius lesus/ioea on I,

sän ijancaickinen wtjsaus / täsä ilmoitta/ ia tittawä)ci
teke tmnga yxi köyhä syndinen inhimimn pita tuleman
auluaxi/lumalan tykönä pe»>w
sexi. Ia waicka HErra Chrifius täsä sangen lyhytai,
Da sanoilla puhu/nijn luitengin hän nijhin sijaLe julke/swren ia sanomattoman laiwalisen wilsauden/iMgostoi'
miluxen taickein lupausten ia uffreinpäälle/wanhasa 3e/
stamenlisäi ttameruz, se twluisa paeanainen Pocl>i/
ylisiä yhden Cumngan/jonga nimi oli Agalr enon/että

hän
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h.ll, on pulMlit wähäin ia lyhykäisten sanain lansa/
Miltta swrtt ia eorkial asiat / nijllä käsittänyt. Palio
enäinin ia swremalla oikeuvilla/mtsen taidame sanoa
mcldan HERRASTA CHristuxesta lesuxesta/ iv,
,a on wijsambi / min caickl inhzmiftt maan päälle/hei-
dan wljsaudtsans/ia nijn swrel ia lvtkiattaiwalislta,
siat lyhykäisillä sanoilla edespan?. Senlähden mss
P. Lutherus tämän EVangeliumineolkiasia ylisiä/
hänen Postillasans/ ia sano: Että se olisi larpelinen ia
mhdolinen/ että jokainen sana cuin sijnä seiso/ cul/

'laisten Bokstawein canfa Kilioiltllaisin/lij Paperin
v<llle / mutta inhimisten sydämijn. Ia tosin nämä sa,
natpldälstjocainen Christitly inhlminenspdämeens käl,
kemän/lttä hän wijmeistllä hetkelläns ne muistaisi/ia mj,
nm lansa händäns lohdutaisi ia wahwifiaisi. Nijnquin

i mss P. Luthems on tthnyt/ ia lohduttanut itzens wij/
lneisellä ajalla nainen sanain lansa: Nljn on Juma-
la mcastanutmailma että hän vlgos annoi hänen
ainoan poicans / Senpälle että jocalnen cuin w,
sco hänen pällens/ eij pidä hnckuman/mutca
caicktsin elämän saaman. Meluemmasijtä luma,
lisesia waimosta AuglMnuxen äilifiä / jonganimi oli
Monica/ että losea hän kirwsa cwli sarnattawan ia vl/
gosioimittellaVan nämä samat sanat / on hän hyppänyt
plss ilon lähden ,a sanorut / että hän soisi «ohta
tästä erlanewans/ ia fthen isancaickisen elämän wle,
WIINS. s«,«c^

?la on täms Ctlangtlium wanhoilda lumallsilda
kinon Esimichiloä/ascttttu sannatta tämän iioisen

, mndain juhlan päälle/ sin snyn tähden / että tähän aiean «»«<>»«

rl lij saar^^»"^.
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sarnatan M lohduttaiasta Pyhästä hengestä
olewainen rackaus Isänlumalan iaPoian n?äl,llä/joca
sanomattomalla raltaudlllamolcmatkljnlttä/ ia phlc«
silopi.la että se P. Hengi Isän ia hänen ainoan
rackaudcn/sanasa ia sacramenlisa meiLevlgoejaeapl. I<,
tästä rackaudesta läsä Euangeliumisa sarnatan ia vlgos,
loimiletan. On mss tämä Euangelium/ tämän pci,
wan päalle/säälty samalla sentähden/että se meille mui,
stultaisi sen wden Lefiamentin Heluntain/ ellei se ole niin
eauhia ia hirmulinen / cuin wanhan Testamentin He/
lunlai oli / jonga päälle Jumala annoi lam/joea w ijhan
mattan saatla/Wutta lohdulinen la suloinen Heluntai/jocaarmon ia wanhurscauden mallansialla / stn iloisenia lohbulisen Euangeliumjn saarnan kautta^

Iq ychlensopi lämg Ewangeljum, sen loifcn osaneansa Meidän wseon lunnosioxesa/ sentähden/että läsHsarnatan/meidän Herran/ lunastajan ia wapaltaianle,
luxen Christuxen wirgasia / että hän on lähetetty lahänmailman/senpäälle/ellä joeaineneuin wsco hänen päal,
lens eij pidä huckumä/ multa sams ijancaickiscn elämän.Euangellumi jae:an lahtln Cappaleen.

I. Hn sijtä swresia ia sanomattomasta Isän 111/malan rackaudesta inhimisiä wastan.11. Dninhimisienepäuslssta/jonga «mllahelU,
lewat<adoDM°MsimämenKappale,

tämän ensMHiftn Lap-
M.Hpalen/Isän Jumalanrackaudesta mhimifiä wa/

stan tule/on»mille stjnä neliä asian Haara.
I.Hn

Z6<s
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ZnWa corkiasta ia talwazljcsia Personasta/ I<

joeamailmaratasta.
Wln Jumala onracasianut

.Cusa HErra Christus ofottaeuca se on: NlMit/
imilläin/Jumala caicklwaldias/meidan HErran Icsu, m«n<i«m.
xen Chrisiuxen Isa / ia on nijn swri ia eorkia / että caicki
luondocapvalelowat hänen tykönäns lyhiät / nijnquin
raiscat/ ia nijuqnin hän itzestans todista / ia sano / Abras
hamin lyge: Minä olen Jumalacaicki waldias/ ia 6e»,»7.

pxi VEssaylttzencaicrem TDLrrain/ jonga e°.

taiwas istuin / ia maa hänen astin lautans.
LcrnkHlcluz sano: Veuz eK lonzicuclo, latimäo,
lublimit2s ö(. I_.<,ntziw6o proptee

! Xrernicatcm, I_.2limclo propier ckalitatem»Bub -

z limitHZ pcopter Bapjenli2m , prokun6il2splop',
! termajeliaie.Se on.'lumala on pituus/leweyy/sp.
wys / ia corkeus. pituus ljancaickisuden tähden/
kerveys rakkauden tähden/ Gywxs wijsauden
tähden/coskeus majestecin tähden. lotea sanat
hän on ottanut p. pawalin Epistolasta Ephesmn lygo/
cusa hän sano / ettähän rueoile heidän edestäne:
(hristus asuisi heidän sydenMns wscon caurca/
ettähe caickein pyhäin cansa tundisic iakäsiräisit/
mikä on pituus/ lawius / sywxs iacorkeus.

11, Astan haara on nijstä/ioila Jumala onraeo, 11.
fianul.

O« racastanut mailma.
.

l
Mailman eansa HErra Christus tasa

caicki inhiwistt jwttal ia pacanat / jo«asynnlsä ia eaitte-
sa pahudesa elawat / Vtijnquinp» Johannes sano: Co,, < s«b. /.

1 coma,
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co mailma pahudesa seijo p E-
uangeliumin ulgostoimitores sano : Maiima on fwri
joucko mhlMisiH/jolla eij Jumalala racasta eikä pelkä/ci,

kä hänen pällens useo / I« tahlowat lehdä Jumalan ha-
nen sanasans / Jumalan nimen ia sanan
pilckawgt ia hawäisewat/ Otvat lolttlmallomat/ mur/
ha miehet / huorin lekiat / saastaiset /:k. Ia yhdes sum<
mas vxi stalli laynä pahoja Hewoisia/lumalan wihamie»
hia / ia Perkelen morsiamia/ iapalmelioila/jotta silmän
pydsn/lihan himon / ia corian elämän pjtäwal heidän
taiwanwaldaeundansedestä/ iamailmas snyxijynd>>
nen ia cadolettu ioucko / wihan ia eadolGen lapsi. Ta>
mä nyt on fe mailma jota Jumala on racastanut / jonga
hän olisi hänen oikian duomions iälkin taitanut »polla
ijaneaickisen eadoluxeen/spnnin lahden / ia cuilengin ha?
nen sulasta armostans/ on lalä paha mailma ratasta/
nut.111.

««<i«jlii»
111. On sijtä muodosta / cmnga Jumala on ra/

easianut mailM.
Nijn että hän vlgos annoi hänen alns-

«n Pottans.
Näillä sanoissa HERRA Chrisiuo lielä anda/

ettei Jumala ole vlgosantHnut mail «an edestä culda ia
hopial / mutta hänen ainoan ia rackan poieans / joca on
ijantaickistfta hänestä syndpnpl/ ia on hänen olewainen
cuwans. Sämän saman hänen poicans lefu)rm Chsl>
stuxen hän annoi meidän edOäm/ yhdexuffrix / täyderi
hinnaxi ia maxoxi/ mechän spndein edestä / fenpälle ellei
meidän ijanliiiHisestalUVleman pitänyt. Tämä on W
sipri/ sauomatoin ia mittamalckn Jumalanrackaus mei-

tä wa«
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t<l wastan / jota elj yritän inhiminen maan päMä/ecka

Engeli taiwafa täydclisestä taida vlgospuhua'
Sentahden sano P.lohanneo: Silnänäkp Jumalan
rackaus meisä / että hän lähetti hänen ainoani,
poicans mailman/ ettäme hänen cautrans eläi,,
Nmnie. Ia sano : Ksilcncur.2l,jlm-,
menl2m veij)ocenciam, LZc» mirabor ciusmllc.
licoräiam. Seon: Muut mahtatvatihmetellä
Jumalan stvrta woima iatVäke: Mutta minä
tahdon ihmetellä hänen sivz tarackautans/jonga

meillä on osottanut Christuxesa leftxesa.
IV. Astan haara on stjtä systä ia lopusta Mihim IV.

gä Jumala on lähettänyt hänen psttans. «D
SenpHile että jocainen/ culn wsco hä -

mn pällens ejj pidä Huckuman/Mutta ljaw
micklftn älämän ftaman.

HErra Christus osotlaia tietä
codemlyetle/ ia muille ca>kille/ sen oikian syynmingä
lahden haMN on hänen vlgosandanul/
ZAmittän/senpälle että jolainen eum wsto hänen pällens
eij pida huckuman / mutta ijancaickisen elämän saaman/
ollon se ludeus eli G«ki / mies eli waimo / köyhä eli ri«
cas / ylimäinm eli alimainen / joeawseo tämän luma/
lan ainoan Poian lesuren Christuren päälle/jonga Isä
Jumalaon vlgosandanul/ eij hänen pidä ikcnans huc,
kuman/muttapitäsaaman ia perimän/ senijaneaickifm
elämän/ilman mitMneroitusta. Ia tämä on wiftistä
Minen tosi / jolaeij caicki helwelinportit woi eMtaida
laeaperin aia. lavlgostoim«3tsi HErra Christus lä<
Man Vielä pidemeldä ia sano:

Q 3 Silla



c°«Mm<.. > Sillä layetMnyt hänen pöi-
magman että häncu ptti duomitzeman!mm'itta. Mttla Nick mmlma ptti hauen

wapateteaman.
Niinquin HErra Chr/sius ennm/osottiftn oikiansyyn ia lopun/ mingätälMn hänenkaiwalinen Isane la?

helli hänen tähän että jocai,
nen cuin wfto hänen pällms/eij p da huckuman/mutta
ijaneaickijtn elämän saaman. Nijn hän nyt sen saman

Kii Jumala l«shettenpt poicans
mailman / että hänenpiti duomitzemä eli cador/
taman mailma/ mutta että mailman piti hänen
cautcanff »vapatettaman. Synnisiä/Perkeleftä/cuol

?<H. ,H. lcmasia iahelwetisiä. Nijnquin hän mös loisesa paieasa
ftno: jLnminä tullut duomitzema mailma/Muc,

~7?m. ~ta wapattaman mailma. Ia p. Pawali sano:
lesus Christus on tulluttähän mailman/ syndi,
siä «väpättämän.

Gpetuxet Msimäiscsiä l5ap-
«"«"?n palesta.
""7" l.
«o«e»,«r ia sanomattomasta ia ylsnpaldisesia

' ek immen/ll hywydlsiä / armosta ia laupiudefia meitä/ ia
h coto inhimisen sueueunda wasts/jsnga hän on osottanut/

ia p!da kyllä todistanut sencansa/ ettei hän ole sastanyt
hänen ainoata racastapoieans/meidän Herra/ lunasta,
iata ia wapaltaialalchtsta Chrisiusta/Mmla on vlgos,

.
"""""' andanul / hänen eoeo mailman synnein edestä /ia on

malan
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MÄNANTÄ IN Ä^
malan rackaus nijn swri ia eorkia ollut/että ennen tuin!

! inhimisel pili tuleman iiancailtisesia cadoletuxi/ essen hän
tahdoi anda hänen ainoan ia ractaiman poicanseuolc,
man/ heidän edesiansSenpälle/cltä he tulisit hänen pij,
nans iaeuolemans caulta lunasieeuxi ijancaickiftsta euo/

ilcmasta ia cadotuxesta / iohonga he Perispnnin lautta
! tulleet olit. Ia tätä swrta rackautla/ eij yxikan inhiwinen

! ole ansainut häneidä / Mutta hä« sulasta armosians ia
laupiudesians meitä on ratastanut. Nmquin P. Jo,
Hannes Apostoli sano: Gijnäsiisörackaus / cij nijn
että me oleme Jumalala racastanuet / Q)utta
hän on meitä racastanut/ ia lähetti hänen
!can»sowinoxi meidän fpndeinedestä. Ia P.pa-
mli sano Romarin lygs : Että Jumala osottihck
nenarmons meitä wastan/ itttä me hänen pois

' cans cuoleman / cautta oleme sowitetutcosca me
wielä olimme hänen wihoiisensj : Sen,
tchven plistä Jomala hänen armons meitä was
stan/ että Christus oncuollut meidän edestäm/

wielespndxisicolime. Tämärackaus y
lchin kaypi caickkin intzimisien ajaloM ia ymmänyxcn/

Engclittaiwas eij taida sitä laydeliftsiävlZsepuhua/
multa walwon ihmetleleVat iäläfwrla ia lsrklatarac/
kauta ia armo. Jos caicki inhimifti maan päälle/ Kc!sa«
fil/Tuningat ia HErra?/ olisiteaicki heidänrackaudcns
woimans ia wäkensyhten panneet/ Nijneij olisi he tai,
Nttl yhlä inhimisiä lunasta euolemasia. Mnqum
wifa sttso: Lii taida «veli toista wapatta eikä?/U 4,.

Jumalancanfä si)»itra / Siliä se custanda pallo
Mä fielu lunasta. Mailmalisct HErrat kyllä patio

(13 ij lupa-
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lupawat/ia euilegin nj wop iika nijtä täyltä.Nijno
quin mcluemeyhdestä Cttnmgasta/jönga
aimi

Cumngao/losca hän oZ« woiton saanut Hans Vi,
holisiensylitzcn/ ialahdoi osottahälienjwrmwoimano/
lupaisi jocaitzclle anda mitä he anoit. Cosca nyt palis
eanfa tulit hänen tygsns/hänildä iotakin anoman / Nijn
?nllosopl2i nepacanaiftt wijsat ia oppeneetmichlt/lij
mitMn tahtonet häneldä anoa/ jonganlchen/
ciernärkästyi/ia lahdoi tietä/ M>>i hl plon eatzoit hänen/
ia hänen armons / ia eij tahtonet häneida mitMn anoa-
Nisn he «vastaisit/Mi he fcntähden hancldä anonet/mä
he tiesit/emi hän taitanut heille sila anda «uin he tahdoit.
Sen wastauxen yjitzen hän wlelä cnämin wihasiui/
quin han eij.oi>si nijn woimalinen olilll/ettei hän taitanut
heille anda mitä he tahdoit. Nijn he wasiaisit hända is
sanoit: Da nokis immultalicHcLm , Se on : Anna
meille cuolemattoniutta/ikttei me ikänäns cuole.
Nijn han ymmatsl hänen heickoudens ia Häpeis/Sillä eijse seisonut hänen woimasans joca oliitze y)l! «uolewainm
inhiminen / nijnquin mwlkin. Raha/eulda iahopiats
tailawal mailmalisel HErralanda/ ia ftn lautta lunaz
sia fangit: Waan ijanlaickisia lahioia eij he taida anda /

eikä kelakän kuolemasta wapalla/Mutla Jumala eaicki,
waldias yxinclns hänen rackan poicans lesuxen Chrisitt,
euoleman cautta/ jongahänvn meidän edefiam ulgoso
andanut/on meitä sijta wapattanut/ ia armvns jällens
otlannl. Hätä swrta ia janomaloinda hywä lyst/pitä
meidän aina mielesclm pitämän iafen edestä kijltämän/y-
-listämän ia tUnnioitlamanlumalata/sw«a ia sydämellä
caiken meidän eliaicanam.

il. UHns
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VANANTAINA
. , 1 s 2.

jl. )iinqum mi nyt lwlimml/Isan Jumalan cail'
kiValdian swrtMrackaudesia/mhimiscn sucucunda
stan/että han wigVsan,noi hänen amsan psicane/eqickeln""
ldesta/nijn mös me spima täsa/lulnalanPoian meidän ","

HErran lesuxcn CtzristUM fwrlsta hywybisiä ia lwli^''
aisudesia / Että hän on hänen taiWalistn Wnsa hywan
tahdon ia suosions jälken itzens andanu! molnnan nm/
dan edcsiäm/y)ci wigatoin humalaniaritza/cmckem syn,

!misten edesiä/jenpäalleellä hän caieti lunastaisi ''

kiststa euolemasta/eij eatowaisella mlalla lii hopialla/
multa hänen tyrillä iatalilla werellenfä/häne omalla
wällä tahdollans ia mielelläus tuli meidän siam/ stti hä-
nen päallens eaiken mailman synnit/ia nijnen edestä kär,»
sti ftn catkeran pijnan ia euoleman / ionga meidän piti

iiianlalckifesta kärsimän/meidän syndein tähden / luma/>
la.i oikian ia loman duomion iälkin/ia olisimme mos lotj,

Da tulleet laicki cadoietU)si / iollei tämä meidän ainoa
wälimichemlchltz Christus olisi armaltanut meidän pä-
allem / ia andanul itzens euolemaan meidän edesiäm.
Min swri ia eortia on hänen armons ollut meitä wa-
sian/,otca olima hänen lpihamieheno / ia ljancaickism
euoleman lapset/ Ettei hän wvinut eikä taitanut kärsiä/
mä meidän pili ijanlaictiftsia tuolcman/ia sentähden an?
noi itzens meidän edesiäm euolemä/senpaalle/ että meidän
pidälsi elämän.loo joeuannais hänens euoleman/hänen
Ijanö/äillne/weliens eli slsarlne/taicka Isäne maan es
desiä/nijn se luetaism swrexi hywäxi tyo>l / ia caicki sijlä
ihmeltcllslt / sitä ylistäisit ia filä kirioilaisit. Mnquin

hänen Hlsisriasans Kirioitla yhdestä Roniin

(33 lH ivor«t '
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Borgarista/longa mmi oziMalcus (.ultiuz /c«ä Kän
aioi hew öisellä ytzdm maan?aeoon sisälle/senpäälle/että
hän Romin eaupungin hänen Isäns maan / piti aulta,
May sijtä tuscafta iohsnga hän olimllut.7
mssyllstätän sin^hden/eilä hän annoi toisen hänensil,
mäns wlgoscaiwa/ftnpäällc että hänen Poicans eij pi-
tänyl meftaman mottmat hänen silmäns.Nijn mc>e yli-

den/etla he owatraeasianet heidän mtchiäns cntMbi/cum
tämän mailman culda ia hopiat. Sillä cosca heille lupa
anneltin canda nijn palio rijsta wlgss annasta cuin he
Voit anda/Nijn he otil heidän omalt miehens heidän scl,
känsä/ia eannoit heitä wlgoS wijsburgin linnasia/loftase wlholistlda 01l pljften woitelllt. Ssmalamuolo mse

<?«,H3i. g» oietteB_ia tahtonet toinen loisens »dcfi<l
moM Mutta mikä nätpä owat silä wastan/euln HEr"«>ck«j<ie ChrjMs lejus on lehnyt/ip?a iijeno cuolemcln on an,

""'' danltt caickcin inhimisiein edestä /ia heitä lunasiunul cij
aialijcsta eikä mailmalisesta/Mulla ijaneaictisesta luow
masia ia cadotWsta.

3.111. Opitne W/mis<l lneidän ia caickeinmhimi^
vl/cl«»tt sien wsntzm-flaus ia autuuZ seiso: Nimittäin eij m idän

/ eikä hywisHlöisälN/ mutta meidän HErran
«°» Chrisinxm ansiosa/pijnaiisa ia luolemasa. Nin,

3?o-' Äpostozillen lcgos ftiso: Vie tpscomme/ että me
lesuM armon cautta wanhurscax

fe/« cw- tulem. Ia P. Pawali sano Romarm tpgs: A)e wle-
/li mems y?ac WKnhurscaxl armosta/stn lunastoxen cautta/

capattunut lesuxesa Chnftuxefa/io»M
5. Jumala on asettanutarmon stoM / caut^

ta/.
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ta/hänen wesefensii/iongacm sahän stu <^«nyut-
scauoen/ ioca Jumalan eoes keipapi osottapi. I<

, ltm.TnnochtUMtpgs sano hän: 2Dän on meit«l au- 2> '

tuaxi tehnn/ia cutzunutpphällä / etzmcivän töiden iälkm/waan hänen aiwotuxens
! ia armons iälk«n/loca meille on annettu Christn/
' xesalesuxeft. NäOa pyhäin Apostolinen todistoxi/
sta me tiedäme etlä laitti meidän wanhurftauden ia
llluden on perusteltu MtldälHErran lesuxen
fm/ ainoan wclimichem/ ..onpljnaniaeuolemanpan!'
le/Ia semähden inhimisien oma ansio/ia laickl hrwl.l
lysl/euingaswrel/hywät ia tailawat olla/ stjtä
nlgos sulielan / iaeij taidaPjhen sisällä bulla/ «ita
tän pienindä osa sijnä oie. Inhmustm hywillä lsilluon
iocu plistss/waan eij taida autta wanhurftauteen. Nin-ll quinP. Pawali kiriviltä Abrahamista:Jos

! ham on töiden cautta wanhurscas / Nijn on hä<
nelle jostahän taica kerscara/ waan eij Jumalan
edesä. Hywät tyst owat wfton hrdelmäl ioeca wscos 2.

fia wlgoskäywät. Ia znhm me ol.ma mss lumalal-
da luodut/että meidän vlla hywiä lsitä tekemän/ la mei?
dän wstom sen eansa osoltaman. Ia sen jyn tähden
«eidän pitä aina meiläm harlvuaman hywlsä lsisä Sil<
lä waicka inhiminen nijnen cautta e»j taida tulla wanlM-
sla)ci ia aumani /nijnmitengin on monda mwta sytä/
ioea meitä waali nijtä tekemän/tuin on Jumalan kästy/
jotameidän pitä cwleman. mös ftnlähden että se
pyhä Hengi mahdais pysyä meidän lykönäm / ioeaelj
tahdo olla/ sljnäcusa spndtä lehdän. Wijmein wöe sen«
tähden lttäme mahdaisimme wältä ijanlaickista cuole-

mala'



mala ia rangaistusta/siliä Jumala rangaije laisia nijtaV
jolcasyndiä ia pahlilta lckewäl.

4/ IV. Opeme tlisä/sijta wälilappalefia/iolla me
Vi/cimw »asian otamme iameille omistamme/lclmän saman mei/:
bic dän HErran lesuxen Chriftuxen wanhurstaudcn / Ni«
«'», Wlltäin/ytzdllla oikialla wstolla/ioca on yxi wahwa tur/.

1 anstons /pijnans ia euolcmans päälle. Ia
lamänwälicappalen/nimittäm yhden oikian wscon/In-

wl« mala laikilda Inhimistlda waati. Ninquin lercmian
Prophelan uMnäftiso : Viiran silmät caezowat

> wston Men.la ilman sitä ei) taioa yxirän lu/
feiem. /. malalle kelwata lacaicri mttäeij tapacu wsco,

l sta se on syndi. slljn mss meidän HE»ra Ctzl ifius
tasa Ewangelmmisa ofolta/cuca on se ainoa wälilappa/1
le sanoden:j3ttä locaine cuin wsco hänenpäälles eij
pidä huckuma/mutra ijncaickisen/älämän saama

»«,». 3. IP.Pawali Apostoli sano Romarin lygs; lumm
lan walchusfcaus/ liksuxen Chlistuxen wston
cautta/caickisa ia caickein plitzen jorca wscowat.
Gistä me suliem ia päcäm että Inhiminen tule
wanhurscax ilman lainrsitä» «3ämä on nyt se ai-
noa wälicappalc/ionga eansame Vastan olam/ ia nuil/
lamomisiam/meidan HErran lesuxen ChrisiuM anF
ston / Nimittäin wsco / ia sen cautla ainoasta tuiema au,
tuaxi ia Jumalan lytsna / ia liman sitä lij
ole ytztäkän mwla wälicappaletta. Nijn monda emn
tahto olalchxiluUa/HErran Chtistuxen
sta ia molemasta/laautuaxi Jumalan lyksnä/nijn pi?ä
hLilläoleman/ypoikiawfto. SmtähdenHErra l

coco
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loeo pyhä ramattu sen todista. Mutta että wsco eij lu/
le inhimisen omasta woimasta/mutta se on Jumalan la,'
hia/ninquinP. Pawali sano. Sentahden tule meidän,».^.»,
sucoilla / että Jumala tahdsis wahwista meitä oikiaanl
lvseoon/ Pilä meidän mss wisusta ia ahkerasti ewlc,'
man Jumalan sana/josta wsco lule/ninq«in P. Pawaol
li sano:Vaama tule Jumalan sanasta/ia wsco^""''"'cwlosta.

loinen Gsa.
ensimäises Osas te ftitta ewlla/^>"

swresta rackaudesta inhimisiä «vastan/ "-"«ex-

että hän sulasta armostans/ ulgos annoi
ainoanPoicans/yhdexi uffrixi ia maxoxi caiken
Man syndein edestä. Täsä toises me saame lwlla inhi-'«»««««/.
mistenepäwslosta/iongacaulta he tulewal cadolU)cem.
Ia on täsä colme Cappaletta^

I. Pane HErraChristus täsä toinen loistane wa/ l.
fian molemat sekä ne wseoliset tttä wscomattomat. a??ov»'t

Zoca hänen päällens wsco/ elj hän
mitä / mutta joca elj wsco/se on io duomlttu/«,«„e
sillä ettet hän wsconut Jumalan
pojan nimen päälle.

Täsä hän cahlalaist edespane.
i. MKä p)ci oikia wsco maltan saalia / Nimik i»

täin/että se ioca wsco eij duomila/se on: lotca VslonLM.//.
cansawasianottawal Jumalan Pojan lesuxm
siuM/ tähän mailman ulgosannelun ia lähetetyn/ia

ttk luot/
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luoita hänen päällms/tucaikänänshänon/e,j hän ikä»
näns duomila/mutta mle aumaxi Jumalan tykönä / ia
ijancailkisen elämän Peritife^i.

2.2. Mitä epäwsto matcansaalia/nimilläin duo/
mion ia ijanlaickistn cadotuxen/Mä ninquin HErr«
Chnsius itzefano llocaeijlvsco/io seon duomittu

'"- isancaickistn cadoruxeen.
11. !I. Hn sijtä syystä/mingä tähden eij caicki tätä

l». lohdulisia Ewangiiiumin saarna tahdo wston eansa wa/
Enotta.

Mutta tämä ombi duomio/ettäwalkius
ontnttutmailman/ia inhimiset racaftit enä-
min pimeyttä min walkiutta/sillä heidän ly-
öns olitpahat.

Näillä sanoilla HErra Chrisius osotla/ia tietä
anda ellei Jumalan siihen ole syylä/ioca tahlo että caicki
pideifiautuaxiluleman/muttainhimifienoma syp ston/
iolca racafiawat enämin pimeyttä cuin walkiulla. Wale
keuden eansa hän täfä ymmärtä itze häneno/hänenpyhä/
sä ia terwellscsä sanasane/iosa me hänen wscon cansa tai/

?M 07. dam wastan otta/ninquin psalmisa seiso l Hikrra on
mmun walkiudenl iatefwexdeni. IaP.loham

F«i>.,. ms sano: Että hän on se totinen walkius / ioca
lsswalgaise caicki inhimlset / iotca tähän mail/
man pimeyden eansa hän ymmärtä/sen inhiMisten sokeuden ia tphmyden/lota sekä epäwsco st-
kä pahat tys^smraw at. latäläpiMptlä/inhlmisele-
namin raeasiil euin walkmtla/ silläeltä heidän lpsns o,
wat pahat/ia eij tahdo että ne tulisit Valkeuteen»

Ill.On
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111. On sijtaeroiluxesia/lum on nljden ill.
laltomitlen iacpäwftoisten wälilla/ «olla cadotctan. Ic»o//cs/me»

! nijden wälilla iolta wscowat ia auluaxi tulewat. l»"^.^
Silläettäiocainen min paha tekepi/se^

wiha walkeutta/ senpäälle/ettej hänen lyöns
pidäisilattetsaman/muttajoca totuden teke/

tygö/että hänen tysnspj-
däis näkymän/silläettä he Zumglaft tehdyt
owgt.

Tasa HErra Chnsius osotta wahwal ia tv-ssil
merkit/joista hywät ia pahat taitan eroitetta/ia sano/ et-

! ta iolainen cuin paha teke se wihapi walkiutta / senpäälle/
ettei hänen lyöns pidäis laitettaman. Ninquin pxi pa«
han tekiä/miehen lappaia / huorin tekul / warcat «a mwt
sencaldaiset/wihawat walkiulta/ctziwäl pimeitä
ia/luhunga he saisit itzens warion pistä/mei y)cikän heitä
näkio.Slllä että heidän lyons owatpahal: Niju mös m
Jumalattomat ia epäwsloistl/ wihawat meldan
ra Christusta / joca on se totinen walkiue/ia hänen
pyhä sananH/ia sentähden aina pimeydesa wacldawat/ia
lij taida lulla ylss walistetU)ci ia kaalpri oikian wfcoon/sentähden / että he enamin racasiawat pimeyttä/ cuiu
walkiutta. Mutta sitä wastan ioea tseudcn tcke/ se on/
joeaHErra Christusta jahänen pyhä sanans racasta/ ia
wfcon eansa wastan otta ia elä Jumalisista/st e>j wiha',
walkiutta / mutta mlc sijhen/ ia eij pelka mitäkän/mutta
rohklasta edttzkaypi/että hänen hpwal lyons pidälsi na<
kymHn/sillä'tttä nelumalasa /ft on /Jumalan oikiasa
tunnosa/lumalanpelgosa ia oikiasa wseoft oivat tchdytt

ttk ij » iatu^
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«a ttliiNai Jumalan la / iaiahimäiftn
hyVaxi.sAna.uin yxi cunniallnen i» Jumalillan
nen/isca kaunista itzens kaylta/ia eij tiedä mitäkan pahu,
dcsia/seeijkttäkän taida pclialä/eikä lymyn menna/mul-
ca kaypl rohkiasta taickkin näkyisa- ?lijn mss ne iotca
HErm Chrisiusia racastawat / hanm päallens wsco»
waz/ia sm oikian Ewangeliumin opin mielelläns wasian
ottawal/hcminvat walkiuttn ia eij mitäkan pclsä. Ia
nämä owat nemcrkil iotca erioitlawat ne hywät pahvi/
fta/ioista HErraClMus täsitpuhu.

,1.05! co?»

/e

I.

<Hpetuxet loisesta Osasia.
l. sen oi-

syyn/mingätähden swrin Osa mailnw
(> sialuleeadotetuxi /Nimittäin /' heidän oman

pahudens ia effäwscone tähden/ioea eij tahdo wsco Im
malan ainocaifcn Poian nimeen. Ia ratasiawal enäms
bipimcptlti cuin walkiutla. Jumala laickiwaldiassw-
resta l ackaudesia inhimisiä wastan/on ulgosandanut hä-
nen ainolaisenPoicantzlesuxen ia läheltä,
nyl tähän mailman/senpaalle/ että ioeamen cuin »seo
hänen päallens eij pidä huckuman / multa ijaneaickifm
llämän saman.la wielanylioca hetki taritze hänen ar,
mons läikille /Ninquin Esaias Propheta sano: Vän
lNgos oienda hänenkätenscoco päirvän. Mutta
tämä Jumalaloin mailma/ eij tahdo hänen armoians
wastan olla/eikä wsco hänen ainocaisen Poicans päälle:
Mutta ylsncatzowat hänen / ia sentähden hän tule duo?
millyi ia cadoletuxi. Vlönlatzowal mss sen wälitap,

3/5.5/.

M
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palen/ ionga cauem Juhala lpieon anda. 'dlimittain/
hgnen pyhän ia tllwllisen, sanans / ionga Jumala

anda opetla ia sarnalta. Ia he mös faisilsi,
lämlla ia oppia/ joshetahdoifit/ Mutta njtze tahdo
Jumalan sana racasia eikä oppia/likasi:» wasian otta/
mutta wihawat ia wainowatsitä/cläWat caickinaisija
synnisä ilman lackamala. Ia waicka he<o!sil.ans mle^

! wat Kirckon/mjn cij he sydämestä cwle nijnahkerasti cmn
heidän tulisi / Mlltta ssnM laiffasia iayloncayesia/ia
sentähden/ nimittäin/ heidän sydamenscangmden/cj

/ ia Jumalanfanan ylon catzomisen lähden/l»'!lwai eadoteluri. Jos he tahdoisit Jumalan pphä sana
<ratasta / sila ltvlla ia kalke / ia mss sitä totisia walimie^
siä meidän HErra lesusia Christusta wscon cansa wa-
stanotta/Nijnhetaidaisitwaltä duomion ia eadoluxen/
ia tulla autuari / Mutta että he owat nijn sokiat/ ettei he
tahdo sila tehdä / sentähden he Jumalan oikian duo/
mion ialrm tulewat ladoletuxi. Ia sentähden eij lu>
malan yhtakan syytä ole inhimistn cadotuxeen/mulla in/
himinen ilze on sijhm syypä. Nijnquin Osean tykönä
seiso:Sinun cadotuxes Istael on sinusta/mutta si.'
nun autwdes on minusta. Ia sano:

multi perierint? pereuntium eli weritum^.
Se on / että mondacadotetuxi tule / tapattu l>eis
dän omasta ansiostans. Senpalle on meille monda
estmercki sekä «vanhasi, eltHwdesaTesiamentisä. lu/
mala annoi sarnata sen ensimäisen mailman edesä/annoi
mss manata sen wantzursean farnamiehen Noen lautta
Paranoxeen/ia annoi heille aica/ ftta ia raxikymmenda
aiastaica/ ia uhkaisi hella rangaista weden paisumisen

0/e<»s.

NK iij lan,
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lansa/ tollti he Ma wälillä / itzens parandanuet. Mut,
la ettei he'tahtonet paranosta tehdä /nijn he mos rangat
siin/nijn ellei yMn sijtäpääsnpl/mulla V?oe itze eahde/
xenten. mss Jumala annoi ftrnata sen P. michcn
Lochin/ Sodomasa ia Gomsrrasa/ mutta ettti he
tonct cwlla händä/niju Jumala annoi saata tulda ia tuli»
kiwiä alas/ ia häwilii ne kaupungit. Cuinga usein lu<
mala lähetti Mssexen iaAronin/PharaonCuningan ly,
gs / ia annoi händä manala monein lunnusmerckein
caulla/ialahdoi händä wetäparannoxeen. Muita ellei
hän lahlonul ewlla/nijn hän upotttlin punaiseen mereen/
ynnä hänen sotawäensä eansa. Samalamuoto se tapa/
tui Iwttainia Jerusalemin asuwaisimcanfa/että losca
meidän HErra Chrisius sarnaifi heidän edesäne/llki
monda tunnusiähti heidän seasans/iasen lansa osotli elta
hän oli se totinen Messias mailman ivapallaia/ waan cij
he tahtonet lwlla händä /mutta he wihaisil häuda/ia sei/
soit hänen Hengens iälkin. Sentähden mos lahel-
ti Jumalaheille wiholiftt/jolla heitä rangaistt ia häwilit.
Oppelam sijs itze cukin/joca tahto wällä sekä aijallsia
eltä ijancaicktsta rangaisiusta/nijnracasiatan Jumalala

hänen pphä sanans / andaean itzens opetella >a käälä
oikian wfton / ia elämän paranoxeen / jocaeij sitä tahdo
tehda/nijn hänen edesäns seiso ijancalckinen
malan oikian duomion jalkin»

11. Opeme Mä/ cuinga ne Jumalattomat ia pa/
hanttkiäl/aina pyläwäl Vältä walklUlta/lasacastawat
pimeyttä heidän pahain lsideys tähden/Nljnquin HEr«
ra Chrisius läsä itze sanoi Ia mcastawat ensmin pi,
meyrcä cmn wglkiutta. Senpalle on meille esimcrc,

2.

/«oem A°
<,m.«e te.

tiä
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kia monda:Cosca Adam meidän esi Ijam oli jynoia tth-
nyt / ia sysnyl wijsauden puun hedelmästä/ wasisin lu,

> malan käskyä / nijn hän saij yhden wapisewaisen spdä/
men/meni ia kätki hänens puun alla/eij rogenutkäydä
edes walkeuteen. Nijn mss hänen poieans se Jumalaa
toin CM/ loscahänolitehnytfcncauhian synnin /että

! hän/hänen oman luonolisen weliens ia Wanhurscan^
Helin luolia?» lsy / ?tljn hän mss «vihaisi walkiutta/ ia
langeifiepalyxensanodenllvmunspndi owat sipre, 1?c».4.
mat / cuin ne minulle taitan anoexi annetta. Sa,
malamuolo mss Iwttain cansa eij lahlonel eikä wbinet
hässiä HErraChristusta/jocaon^lotinenwalkeus/ei/
kä tahtonet kärsiä sitä/että hän nuhteli ia rangaisi heidän
spndiäns. Nijn mss caicki ne/iölla on wäarä oppi ia wä-
lä Jumalanpalwelus/ tekemät/ ia wihawal walkiutta/
ia eij tahdo että joeu heidän waärä oppiansa rangaise.
sl>jguin pacanat tegil/ eosca P.Pawali nuhteli heitä
epä Jumalan palweluxen tähden. Turkit eij tahdo että
joeupitä heidän opistans ia wäärästä Jumalan palwel-
luxistansa kpselemän / senpäalle ettei heidän wärä oppin,
sa tulisi walkiuleen. SamalamuolopaalMäneniouc^
kons cansa/ wiha walkiutta/ eij tahdo että joeupidais
!ymmärdämän hänen wärydensä. Ia senlahden kieldä
ettei yhteinen cansa / mies tli waimo/pidä oppemankiriä
lukeman/ mutta yMrraisesia wstoman/mitämunglt

, la papit heiNä opetlawat/pawin sädpiä ia päällä panoia.
Iasen cattlla wttäwäe monda i.janeaick>scen eadoluxeen.

i Nijn mss mwtpahoin ttkiäl / jottaeläwät julkisynnisä/
murhasa / huorudesa/ salawotesa/warcaudesa/ ia muija

! spnncisa/ne caicki wihawal walkiulla/ ia eij

tah/



tahdo lullanäkyin / mutta kälwäc hapeisäns Jumalan
iainhilNlsicnedesa/ia waicka heowatrohkia! olewanans/
niinquin CamMenMrohkia / eosta Jumala kysyi hä-
nelle/ hänen weliens Abelin iälkin/ wasiaisi hän kyllä
rohkiasii: Olengo minä minun welieni
Nijn cuilmgin heille on paha oma lundo/joea todista
ta wastan / ia heidän päällens landa/ ysl iapäiwa.
Senlähden pila meidän mättämän ia larttaman pimey/
den tsitä / ia eaicki synnit jotta owal Jumalan kästyä ia
meidän oma tundom wastan/Senpälle/ ettei me mahdai,
si peliätä iatarita Valtiutta / eikäkeläkän häwelä. Iase on swri lohdutos/ Inhimisillck täsä mailmasa/ ellä ha,
nelleonyxihywäomalundo/ sillähän taita aina iloita
HErrasa/ia llj miläkän pelkä. Ia waicka ne Jumalaa
tomal heidän pällensä p)Mella_nosiawat / ia wärin hei,
dan wastansMMwal/Nijn cuilengin heidän oma lun<
donsheitäMdutta/ettei he miläkän pelkä eikä wapist.

meillä on eftMercki Palrial,
tanslpjasa/elta waicka Hänen päällens wäärin canettin/
iascntähdenheiteltm tornijn / Nijn euitengin hänellä oli
swri lohdutos sijtä / ctlä hänellä oli oma hywä tundo/ ia
Jumala annoi hänen wigallomudens tulla walkiuteen/.
autti händä vlgos fangiudesia ia teki hänen swrefi HEr«
ra)ll ia Ruhlinaxi Egyptin maalle. Nljn se mss tapatui
Susannan tansa / losea wärät duomaril eannoit hänen
pnllens / nijn hän heidän candcns ia wärän todistorens
tähden duomitlinkiwittllä cuoliajti/ N'M hän lohdutti
itzcns sen eansa/ että hänellä oli hnwa oma tun3o/ia lui
ma!a auttihändä/ ia annoi hänen wigattomudens tulla
walkiultecn / ia ne wärät duomarit langeistt itze sijhen

hau/
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haulin / ionga he 011 l hänen cteens caiw snet ialystin ki,i
wiMcuoliaxi.

Kinoit-
ta pI)HH Johannes 10.

Lugus.

A sanoi IBsus Hwt-
Mle/Totisesta totisesta sanon
minä teilleMoca ejj Wmene o-
wen cautta lammas huonesen /

waanmualdaMlä astu/se om-
bi wargas ia Mutta joca owen tch
pitze Mmene/ se ombi lammasten paimen:
Gtllä owen wartia awapi/talambatcwle-

li wat/^
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wctt hänen änens. Ia omat lambans cutzu
hän nimeldens /iavlgoswiepi heidän. Ia
cuin hän omat lambans vlgoslaske/nijnhän
heidän edellens mene / ia lambat seurawat
hendä/ sillä että he tundewat hänen änens:
Wutta eiwät he mwcalaista seura / waan
pakenewat hänöä / sillä ettei he tunne nijnen
mwcalaisten ändä. Tämän sanoi
lEsus heille/mutta eiwät hepmmertänet/
mikä se oli/ cuin hän sanoi heille.

sNij sanoi lEsus taasheille/Totise.
sta totisesta sanon minä teille: Mnä olen se
lammasten owi: Maikki jotca minunedel-
län owat tulleet / ne owat warcat ja
rit / waan eij lambat cwllet HM. Mnä
olen owi/sejoca minun cauttani sisälmene»
pj / hänen pitä wapaxi tuleman jasisälmene-
pi ia plZosmenepi /ia lsptä laitumen. Eij
wargas tule mwta/ cuin warastaman/ jatap'
pamania cadottäman. Minä tulin senpääl»
le / että heille pitä elämä oleman/ japldäkpl-
U oleman.

Eluntsl päiwän Päälle te twlitte sa-H"M arnaltawan sitä lohdutajafia Pyhästä Hm,
gesttl.
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/ ia hänen fwresta ia corkiasta wirgaftans / ia cusase Pyhä Hengi / ia loco pyh» CollMa suus ttke hänen

asumaslans / Nimittäin nijnen tykönä/ jotta HLrra
Christttsiarakastamat ia hänen sanans cwlewat. Tois-
na paiwanä te cwlilte sen suloisen ia lohdulifen saarnan /

luinga swresta iacorckiasta / Jumala Caickiwaldias o<«
meila sondista inhimisilä racasianul/Nimilläin/ellä har
vlgosannoi häncn ainoanPoieans/senpälleeltä joeatnen
cuin useo hänen päällens / eij pidähuckuman/mutta saa- .

man ijanlaickisen elämän. Nyt tämän päiwäisesä Es
uangeliumifa meidän HErra Christus vlgosmaala / m
oickiatia hywät paimmel/wertauM lautta/ iamösm
pahat ia määrät paimenet eli saarnamiehel/jolea hän la
sa tutzu war<ahl>i iaRswärixi. Ia elta socainen Chri,
fiilly inhiminen «aidasi ne tuta ia eroitta nijstä hywlstä
paimenista/osotta hän läsäyden wifsin merckin jostaNl
pahat ia wäaräl Paimenet taitan tuta /ia sano; loca
ch sisälle mene lammas huonesen owen cautta/
murea mualda sisälle astu / st on wargas iaRs,
nMri/se on/joea muita wälieappaleita iamwla liata o-
pttta autuuteen /tuin HCrran lesuren Christuxen / jo<
ca on se oikia owi / se on wärä opettaja/ wargas ia Rs'
wäri. Mutta jocastjtä ainoasta walimithestä/mcidan
HERRAsia lEsuxesta CHristuxesia saarna / ia hä-
nen lpgsnsä johdatti» sanan cwliat / ston oickiapai,
mm.

Tähän saarnahan owat Phariseurel HE
RA N Christuxen lilanandanut / ninquin Pyhä Jo/ """'

Hannes tasa edelisesä lugusa kirioilla. Mutta HERra
Christus heila taeaperin aja / ia wahwan argumentein

Ii ij



lodistozten eanja osolla / ettei he ole vitial paimcntt/mutt
ta warcat ia Rowaril. SilltZ / loca ey owen caut<-
ta sijälle mene / nmcta n.ualda sisälle astu / se on
rvargas ia Rän^ln.

Ia yhlen sopi lama Euangelium ftn suloisen
uangeliumin cansa cuin nlän sarnallin / sillä ninquin
HErra Chnsiussijnä ylistä hänen taiwalistti isens rac-
kauden mettä Wästan: Nijn hän tasä Euangel»umisa
osotta / luinga ia mingä eautta hän hänen raetaudensa
vlgosjacapi/nimitläin/saarna wirgan ia oikein Paimen
nilten suun cautla/ cusa st lohduttaja Pyhä Hengi on y,
limeinen opettaja/ joea heisa/hcidanlUUnslaumPu/
hupi.

Ia owal ne Vanhat ia Chnsicllset Kireon esimie,
het tämän Euangcliumin asetlonut ia säällänyt saarnaa
la/laman Heluntai Zijftain päälle/ sentahden että tä-
män Juhlan päälle saarnatan Pyhästä Hengestä iaha>
nen wirgasians / että hän on meidän opettajani/joca
meitä eaicken totuden iohdaltaV ia saarna wirgan laut-
ta/ tocspi tasä mailmafa hanellens yden Chrisiilisen
Smracmman/ia sijnäeaicki taiValisel lahialvlgoejaca/
pi. Ia elia me laidaistmme ia oppisimme tundeman ne
ockiat paiMnel ia saarnamiehet/ joitameldanpilälwi»
icman / ia wältamän ne waarat opettajat / warcat ia
Rswäril.

Tämä Ewangelium yhden sopi sen yhhefännen
ufcon Cappaien canfa/tusa me lunnustame yhden pyhän
Chrisiilisen fturaeunnan. Sopi m6s sen loisen RuloM
xen/eli anomisen eansan Isä meidän rutouxesa/cusa me
rucoileme/ että Jumala annaie lähestyä hänen walda-

eundano
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cundans:Se on ettähän annaio meltie hywät m uscblistt z
paimenet ia saarnamichel/w eaicki wäarät op-uajat
dan tykseme armoiistsiapois lsiuisi.

)ajaetantämäEVanMzum<aAttn Dsa. ps^°/»>
I. On paimenista ia laarnamitWä jekä/hytvistä .

että pahoista/ia nijstä inerteW io.isia ne tailan luta ia toi<
nm toisistansa eroitta.

11. Hn <lambMa eli oikeista sanan cViiaista/ic
nijstä merkistä ioisia m lutan.

EnsiMnenKappale.
Ks»?Äsä ensimlists OftsedespanemeMn «^<z««^HChrisius wljsl erinomaisia Cappalclta. M

l. On pahoista paimenista ia wäärisiä o/ i.
pettaista ia nijstä merkeistä joista ne lutan. U

Totisesta totisesta sanon minä teille.loca
eij owen cauttamene lammas
mmualda sisälle astu/ft on wargas ia Rö-
wäri.

, Ennein tuin meidän HErra CMus Mhls wjsiä j

lcke yhden swrm iä lorkian
walan/jolla hänen älä
inhimisetiotca iuonvstane owat sangmheitöt/ silä
Min sen usloistt ia wastanottaistl. Nijn palio cuin näi,

hin paimenin tule sano hän: loca eii owen cancta si<
sälle mene huonestn/mutta muMftsi-
Meastu/se on noargas ja Zcsmäri.

Häfä tule meidän tiätä/ mitä hän täsel lsMMasl
li iis htlonl«'
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huonen iv owen «ansa ymmartä. Lammas huonen
lautla/tzHn yMärläChristilisen seuracuiian/iohonga lam»
bat/se on/Chrisiilisel inhimiset/solea sen ylimäisen paime,
nen meidänHerranlesuxeChristuxen oikein tundewal/ia
hänen päällens uscowat/eoolsn. Owencautta/ hän
ymmärlä itze hänens/ninquin hän läsä cohla peräsa sano:
Minäolen se lammasten owi. Ia IUHu ne lait,
ki warcaxi iaRswäriri joltaeij tämän owen/nimittäin/
hänen cauttans / mene lammas huonesem / multa
mualda sisälle astuwat. Se on / sle jolea eij lailiscsta ole
eutzutut siehen pyhän saarna wirlan/muttaitze juoxewal
sijhen ilmain eutzumala/ia eij johdata lambaila sei, elä,
män lählen / lesuxen Chrisiurm / meidän ainoan väli-
miehen ia lunastajan lygs / josa eaicki meidän autuuden
seiso: Multa heidän wäärän oppinsa cansa wiellelewäl
ijantaickislhm cadolMen/neowat «vanat ia Rswärit.
Sillä ninquinyrlwargas eij owen eautla mene huone/
sen/muttahän ricko oalon/seinen eli lattian/ianijstä sisäl,
le astlnNijn mss yfi paha iawaärä opellaia/eij menesen yickian owen cautta/multa «ualda sisälle astu-

11.11. On nijstä hywisiä paimenista ia opelaista/ia

Christus neljä me»cki«
?«e M' l. Mllcki on tammas huonesen sisällemenemi,

Mutta iocapwettlHM sisälle mene/se
M?er o° pn lammasten psjmen.

Owen cautta sisälle Mne/ymmärlä hän ensistä/
cofta jdtU tailisesta Me saarna wireaan Jumalan sädpn

jätkin
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jäliincutzutuxi/joca eij tahdo/että jocupila andaman il,

! zens/eikä saamastolin/eli Altarin etten astuman/palwc,
Alusia tekemän / ennen cuin han fijhen lailifefta eutzulan.
Silälikin cosca opettajat saarnawat ia opettamat oikein/

' fij inhimifen sädpiä/mulla Jumalan pyhä sana / ia sitä
oppia /ia sen lautta johdattawal

lambatChrisiuxenlpgs/iaosottawattttHtzänesä ainoa/
sa seiso eaickein inhiwisien auluus/ia cij phdesäkän mwfa.

2. Hwen awamisesia lammas huonesa. 2.

Slllen owen wareia awspi. ck^""Ninquinswrisahuoneisaioisa rijsta ia tawara si-
sälle on/owal owen wamat/iolea pitä huonesta waarin
oltaman/nijnen eleen owen awaman/cmn heidän tule a?
wala. Ia ilman awamalaeij yxikän taida sisälle lulla.
Nijn mss läsä lammas huonesa/ se on / Jumalan seura-
lunnafa/on yxiowen wattia/ioea owen awapi iakijni
sulke/ia inhimistt/sisalle ia ulgos päästä/nimiltäin/se py,
hä Hengi. Silla ninquin HErraChristus se oikia owi
on lammas huonesen/ia eij yxikän Jumalan walda/
«undan taida tulla/mutla hänen eautlans. Nijn mss
se lohduuaia pyhä Hengi on se oikia owen wattia/ joea
Meitä tämän owen lpgs johdatla/iasen meidän eleenä,
wapi. Sillaeij yxikän hänen omalla w oimallans tai-
da lsytä tätä owia. me lunnusiame/sijnä la-"
dexannesuftonCappalesa: Multa se pyhä Hengi awa»
pi owen meidän eteen / silloin cosea hän meitä hänen
moillans ylsswalgmse/saatla mmä HErran Christu-
xen oikian lundon/ia sylyttä meidän sydamehen yhden oi.
lian useon/että me taidam pmmättä ia tuta ettei yhtakän
wwta owia/tiätä eli wälieappaleta/ole taiwanwazdan ia

a«tlm<-
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autuuteen/multa ainoasta meidän HErra lejue
sius. Ia tämän owmpyhä Hengi awapi meidän eleemsaarna wirgan lautta. Sillä sanan cautla iohdatta han
meitä HErran Christuxentygs/sen lautta ylsswalgaise
meidän sydämen/Castcn SacrameNlin cautla/han
ta wastaudefia synnylta/la Jumalanfturacundan fisäl/
le wiäpi ia sichen istutta/että me tulema sen jäsenexi.

;, 3. Mercki on/mä hän cutzu lambat omalla nimel,

""""""' Nlnquin p)li paimen iolla on moninaiset elämet/se/
ka pienet mä swret/lunde hänen laumans / liata heidän
mmensia eutzu heitä nimellens/senjälkin cuin he owal:
N-jn mos yxi hywa ia toimelinensielun paimen/ lunde ia
tietä haneniaumans/iamtzu heitä omalla nimellens/ sen
jäikin cuin i«e cukin on hywa taitka paha. Meidän Hers!ra Chrlftuble yllmainm paimen/eutzune wanhurftat in«

«.M. ?7. himiftt/hänen Isänshpwästi siugnatuxi. Pyhä pa,
K,n «. wali Apssioli/cutzu hänen ewliaislans/ Pxhckxi Chn,

stuxesalesuxesa. lcsm: Jumalan ulgoswalitu/
' ripxhixi. Pyhä Johannes Apostoli/eutzu ne luma«

i. 4 Htt inhimistt/hänen lapsixens.llcm: Häncutzu heitä
!rackaixens. Ia nijllä Jumalattomille on mös heidän!nim!ns/ioilla saamamiehetpila nimittämän/ia pi/
!ta nuhteleman ia rangaiseman caickein edtsa/sknpaällc/el«

<. i«,l. //ta he ia mwtt sytä pelgon sttalsil / Ninquin Pyhä Pa/
wali zano. Elias Propyeta lutzui sen Jumalattoman
Cuningan Acabinnlmä!dans/ia nuhteli handa fano^

l iie? lj den: Ainä ia sinun Ijäs huone rvietcelewät coco
Israelin/ että te olette 22>LUI(an kälkM

plön
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plsnanoanet/iaolene «meidanetKacUin jäikin.
Johannes castaja eutzu Herodes CuningH» omalla ni,r
mellens/ia julki«esia händä rangaise sanoden: EH se ole
luwalinen/että sinä pidät sinun rvelies «vaimo.
Cuinga usein HLrra Christus cutzunc Jumalattomat,
pnariseuxet heidän omalla nimelleus: hau eutzui heitä
sokiaxi jasokian johdattaiaxi. Item/hän cuyui heitä '

ulcocullatuxiiakykärmensuuxi. Hän hwti usein
N)ee heidän ylitzens. Näin itze lukin hänen omallani?
mellens lutzutan/io»o st on hywä jolopaha/senjälkin euin
bänen elämäns on.

4. Mercki on lammasten ulgos lastemisesta ia e/ ,4<
dllläkäymisestä.

'Zaulgsswiepi heitä/ia cuinhsn
lambansulgos laste/nljn hän kch heidän e-
delläns.

Mrioikia ia ustolinen sielun paimen/pltä käymän
sanan cwlian edellä/sekä oikian opin/ että puhtan elämän
cansa/senpäälk/etlä hän olisi heille hywäxiestmerklxi/
mwloin hän eij ole yxi hywä ia oikia paimen. Sentähden
sano HerraCtzristus:Andacat teidän walkiude pai-
stainhimisteedesä/ettähe närewät teidän hprvät
tpsr/ia yUstäwäc Isän joca taiwas ombi. Ia
pyhä Pawalisano Timothcuxen tygs: Ole hpwä e/

siMerckinijlleulcolisille sanasa/käpttFmisesärac<
raudesa/Vensesä/uscosa ia puhtaudesa Nijn m6s
pyhä Pietari Apostoli sano: Ole lauman esimescki.

Oo6tor LcclesiX cluw bene I
clocer p»c vivit.inltruit 5u03 aucluorez cjuomo l
clo vivew ciebeanr. l)um vero w2le vivu , in-

iliu
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Nrull veum.quamoäoclebLHr iplum conäcmn».
rs.Se on: Pxiopettaia/cosca hän oikein opetta/
iapuhtafttelä/mln hän opetta hänen enollansa/
cuinga heidänpitä elämän/ mutta cosca hän
hoinelä/ntjn opetta cuinga Jumalanpitä hendä
rangaistman. Ia sano.- Klaluz pH.

malH v lta.Se on: Zxi paha paimen/niin pallo cuin
hän opilla plss ml?enoa/nijn paljon hän pahalla
elämällä maahancukista. Nämä owat ne neliä hv,
Häin paimemlten erinomaijesia merkiä iolsta he lulan.

111. Onpharifeusientvhmvdesiä.
Tämän wertauxen sanoi IlEsus heille/

mutta eij he ymmärtäneet mitä st oli/ culn
hän sanoi heille.

Waicka he olit olewanans swrefii ia corckiafii op/
pinel miehet/ia pidit itzens sen edestä/että he olit uijnen so,
kiain johdattaialia lain opttlaial/nijn cuilengin/lij he tai,
taneel ymmärtä eikä käsittä HErran.Christulen puhel,
la/ia sen cansa osolil heidän sokiudens ia tailamallomu/
dms.Sillä ninquin pyhä pawali sano: Se luonoli/
ne» inhiminen eij taidakäsittä sitä cuin Jumalan
on/sillä st on hänelle pxi hulluus. Osotit mos hesen lansa/ettei he ollet oikein lukeneet Prophelain kirioilu-
xia/jotca usein Kinoittawal paimenista ia lambaista Ia
jos htnijtäoMlukeneet/nijn he olisit pikemin taitanett
ymmärtä ne sanat.

IV. Hn HErranCMuxen ulgostsimiluo/ha>
nenfanains päälle.

Niin sanot Zesus taas heille / totisesta/

j 111.

IV.

«ol,>l>
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totisesta sanon minä teille / minä olen se lam-
mastenowi.

Että HErra Chrisius sen ymmärsi/ellei he «aita,
nelkäsittä hänen puheltane/nijn hän itze ftnulgos loi/
mitta/ia anda liätä mitä hän sen lammasten owen «ansa
ymmärsi ia wahwista sen hänen walans cansa/ninquin
lnnengin/wannoden hänen totudens päälle.

Totisesta/ totisesta sanon minä teille/mi-
nä olen se lammasten owi.

Vinguin hän tahdoisi sanoa/että le otetta nijn
tyhmät ia lompelit/ellei te taida ymmällä minun puhet/
lani/nijn Minä tahdon sen itze teille ulgosloimilla/ia Pilä
teidän sen liälämän/waiÄa minä puhun loisinans wer-
lauxen laulla/ialapauxisa/en minä cuilengan mitäkän
turhan ia tyhiän puhu. Ia ios le tahdotte lietä mikäse owi an/iosta minä olen teille puhunul/nijn olen minä
itze se/ia eohla perästä fauon:

Wnäolen lammasten owl/ioca minun
kauttani sisälle mene / hänen pitä wapahaxi
tuleman-

Ia anoa sencanfa tietä/Mä ioea tahto tulla lam<
mashuoneseneliseuracundan/nijnpitä hänen sichen si«
sälle käymän hänen eaultans/ia ilman hänetäeij taida y<
Mn sljhen oikein Isälle tulla.

V. Ia wijmäinen Cappale on nijsiä paimenista/
iolea hänen edelläns owat olleet.

Kalckiiotca minun eoellcknl owat olleet/
ne owat warckat iaRSwsrtt. ~l,

, ij T<i/
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Tämän sanan (mmun eoelläni)pllä mudan oi/
kein ymmärtämän / sillä eij HErra Chrisius scn eanft
ymmärrä nijtä/ioleamonda wuolta ennen hända owat
sslleet/ multa nijlä/iotea hänelle wasiahaeoiset owat
olleet. Mwtoin Prophelal tolea monda sata «vuolta
mncnHErra Christustaowal saarnantl/olisil wareal ia
Rswärif/iottamilengin cij sen sanan «ansa ymmärrä/
Sillä caicki owat hänestä todistaneet/ettähä,
nen nimenseaulta/pitä laicki saaman synnit anderi. Ia

6c?lc>pkct3? non venerunc
anccl2nlittumlcäcum eo. Se on/Moses ia
phetat eij tulleet ennen Chnstusta/ mutta he culit
hänen cansänsa Ne min owat olleetHErra Christusia
wastahacoiset ia owat toisin opettaneet min hän opetti/
ne hän cutzu warcaxi ia iXoVärip. Ia cohla perästä
sano:

Että wargas eij tule mwtoin cuin war-
gastamantappaman ia kadottaman.

Se on/ism wargas on/eij se mle lammasta elältäs
män eikäruokiman/mnila tappaman- Nijn mss wäärät
paimenet/jotta HErra Christusia owat wastahaeoiftt/
»a loisin opettamat/newääritlelewätia peltäwätinhi,
miset/heidän steluns murhawat/ ia ijanlaickiseen ladota
xen saaltawat. Ia nuhtele sen cansa Phariftuxila ia
Kirianoppeumla/iotca eij hänen eauttane/iola oli se toti/
nen Messias lammasten lygs tullut/eikä hänestä saarna,
net ia opetlaneel/elta hän on meidän wanhurseauden/iomEmutta me ainoasi laidam amuaxi lulla» Mutta

opetit ia sanoit/että' inhiminen lain töiden cam/
lapi>



ilp!täämu,'xi tuleman. Mutta HErrafia Chr<stu,
«sta/hänln ia hywlsta lsisicns/eijhemitttn

f>uhunutt.
Gpettytt Ettsimäisesiä lsap- „««m.

palesta. m^^

I. täsa/cuingawahmgoltstio« '<

ne pahat paimenet ia wäara! opettajat
Jumalan Silläeij he ctzi Iu >

malan «unniata/ eikä inhimisien sielun autuutta. Mut,
ta oma heidän parastansa/ euinga he saattaja
masahywin llä / ia pilä hywiä Päimä / eij he otkem o- o«.
peta/eika johdatalambaita HErran Chrisiuxen
ca on se oikia owi lammas huonesen / ia josa caickm mh>>
Misten autuus seiso/ eij nuhtele / eikä rangaise syndia/
multa puhuwal / inhimisim millen jalkin. Heeläwät
Pahoin laickinaisisa synmsä ia saasiaifudcsa / ia owal
muille pahaxi efimertixi. Nämä caicki owalwarcat ia
rswäril / ninquln HErra Chrisius läsä sano: Senläh«

laickisencadotuxen. Hämän ealdataiftl olit phariseu-
m/joita wastan mnomaisesia Hcrra Chtisius tasa puhu/
jollaeij sarnanel MOaxesia HErrasia Chrisinxesta/
ia hänen ansiostans / multa iaista ia <lain lslstä / ia ope,
til että inhimisen nijnen lautta piti autnaxi tuleman.
Hämän laldaisel owal mss seka pawielta hänen jou<
eons/ jotta eij saarna oikeata Euangcliumin saarna
/)Erran Chrifiuxen tahdon ia käjtyn Mi / joeasano:
MenMtepmbäl-l caicken mailmania saarnacat -K

iij Lwan-
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Guangeliumi. Mutta he saarnawal inhimisten ftdp-
iä / ia pawin päälle pano/Eij he johdataHErran Chri,
stuxen lygs / mutta pyhäin Miesten ia Waimoin logo'/
lllä he pttä heidän edestäns rueoillman / ia oleman hei/dän wälimiehens.la sen eansa pois hylkäwät sen ainoan
Wälimichen meidän Herra lesuxeu Chrlsiufen/ninqmn
eoeo heidän iitanians/on aseteltu pyhän lygö. He!
mywälanckirjoja swren rahan edestä/ he piläwälVffti!
Messuia elä»illen <a cuoluillen edestä. He weisawal
wigelyxiä nijnen cuolitten sielun edestä / ellä ne sitä Pikes
min pääsisit vlgos kijras tulesta: Ia cuca caicki heidä«
Walhens ylssluke. Scncaldaisel mös owat wiälä nyll!
monda opeltaiala/ ia waicka he oickein opeltawal/
cuilengin eij palio murhelti lamhain sielun edestä/cuhun,
ga ne lulewal / lwleval sijnä tyllä olewan / että he seiso,
wat saarna stolijsa / ia sijnä jollakin muotly saarnawal/ i
ellei näkyisi peräti olewan / joca sitä oppe nijn
oppiean / jocaeij ope nljn olcon ilmsi. Eij he muusta pidä
lueua/ multa että he hywin saawat elä / ninaM Eje/

sctenescan ia willoilla te waattettate teidckn/ia
mitä lihawa oli / sey te tapoitta/ mutta mlnun
laumani että teruokinuet Hämän caldaisita pai/
menila sen pahembi löytän seasa /mutta ne jona sen eals
daisel owat / he candawat heipän duomions.

2.11. Paimenet ia saarnamiehet pitä lllsiä oppe/
man / ellei he mualda astu lammas huonesen euin o»en

«°n taulta /se on / ettei he ota itze saarna wlrea Paallens/il,
""««^/^ man/jollei he lailisesiasiihen cntzula/eikä annahMnsI»"! llih" ennen ol«at stjhen soweliat iaKelwvliset/ ia

"sen,
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smcaldaisenlahianeansa lahjoitetut/ luinsichm tarwi/
lan /ia he»oiwat sm edes seiso. Ia cosca he l)jhen owal
cutzUlUt pilä heidän uscolisefia heidän wireans tekemän/se on/heidän pila oickein /puhlafii ia selkiasti saarnaman
Jumalan sana/ ia osoltaman sen oikean tien laiwan wal/
daeundan ia ijanlaittisen auluuleen/ ettei yhtäkän Mwla
lietä siihen ole/ eikä yMn sijhen taida lulla / mutta yh/
dm oikian ia wahlvanvseon lautta/ meidän HErran
lesuren Christuxen päälle / jocameille ia eaickille/hänen
pijnans ia euolemans lautta on sen ansainul. Heidän
pita mss lundeman heidän tambans / ia omalla nimel,
läns heitä eutzuman / se on / heidän pilä laittaman itzene
senjälken/ cuin sambat eli lwliat owal/ nehywätpitä
heidän wahwistaman eaickeu lumalisuleen/ ne heieomie-
liset ia murheliset lohduttaman/ neeowaeor»aisel/ iani,
sturit ojendaman/ syndisia ia eatumaltomia nuhlelemei ia
rangaiseman. Ia pita seuraman pyhän Pawali op,
pia ia manaufia/joeasano: Saama sana/ pidHpääl, -.iw.4.
le/aijalla ia aijatl/ manarangaise caiken fiwex-
dencanft. Eij heidän pidä oleman ninquin mykät coi,
rat / eift pidä säästämän/ multarohkiafia h»laman ia
rangaiseman. .Ninquin Esaian Prophclan tykönä seiso:
Vwdarohkiasta älä säästä /julgifta minun can/
sallenheidän spnvins/ iaIsraelin huonei heidän
pahat tecons. Heidän pilä mse manaman heitä/el,
lä he määristä opttaisia / ette Sudet lu,

lisi lammas huonesen ia raatelisi samballa /Mnquin
Pyhä pawali sano. Ia eosea he heidän wircans oikein ia^ss.so.
uscolisesta tekewat pila heidän odottaman ia loiwoman si>
lä lalomatoinda crunua / jonga se piimäinen paimen/



! Icfus plm hejlle aMman/cvjla luie
mäisnä Pä-wänä / dusmitzlman eläwllä mo-
luita.

3. IN. Että HEnaChristusMcaxikmawa^l.V«<«<, yhtälaiset walai ltke / sila me opime / että Mailiset?o»c?" w"l"t el ole Kieltyt/multa lvsca Jumalan tunnia/ia mei,
dän eli meidän lahimeisten tarwe nijn waali/nijntaidam,
wa me mös walan tchdä. Silla iHe Jumala sen mys,
«äanda iakaste Wijdennes Mosexen Kinasa / lusa hän

ve«t 5. Sinun pitä pelkämän sinun HKsraslu/
mslata» / händä palweleman / ia hänen nimens
wHNnoman. me luemme että Jumala caickiwal/
dias on itze Wannonul. hinguin hän sanoi AbrahaminSe».--, iczelleni wannonut. Iapftimisa snso: Minä olen xdestl wannonut mi/

e/<li. ,l». Nun pxhpdeni pääNe. Icem. Hlkrraonwanno,
nur/ ia eil pidä sitä catuman. ?iljn owal Pyhät mo's

6m.2 ?.. inhimiset Wannonlt. Ädmham palriarcha on Wan«
c3e»24. nonut/Ahinielichille. Ia Ahrahamin Palweliateki
c?c». 51. walan/ hänen Jacob Wannoi hänen A,
<3en.2<>. pillans/Aadanilla. ZDarpid sn Vannonut Saulin
1.5<,W.2< pojalle/ lonataMa hänen ''Nijn mss

UZannsi Sftuiilie/ettei hän tahtonut hänellä hänen sie-
menens häwiltä. Nljnnen esimerkille onmss meille iu-
tvajinm wanno. Sillä ninquin Epistolas Hlbrerinty?

Ni>. L. iönä stiss: N)a!a teke lopun rydan päälle/ la sen
psein esoitta. Multa että meidän HErra Christw

/. sano Matfhcuren tykönä: Kis reid sn pidä 3Vanno,
Man eikä taiwancautta/ sillä se on Jumalani,
ftuin / eikä maan / sillä se on hänen astuin Aam

tans



tans. Likä Jerusalemin cautm / sillä se on sivren
Cuningan Caupungi. ikikä sinun pääs cautta/
sillä et sinä taida tehdä yhtätän carwa raicka mu<
staxi eli roalkiaxi. Teidän Puhen pitä oleman.
Ia Ia / Etl Lll/mutta mitä sen ylitze tapahtu se
on pahasta. Eij HErra Chrtstuo sijna ealcki wala!
tialä / mutta waiw oin turhat walal / euin inhimmen ke<
eviäsi ilman lHylä wanno/Mesia Pahasia tolulusia la/

wasia. Ia ne walaltuin wannotan iusndoeappallen/
taiwan eli maan paalle:Ninquin Iwttat Wannoit
rusalemin Templin päälle. Silla Jumalach ole
nyt nijnnen lautta wannoa / mutta hänen nimens cam,
la/ninquinWi,d<nnesMosexmkinasaseiso : l°.

3( 2l N nimen cautta pitä sinun wannoman.
Doinen Osa. "«^/e°
Ensimälses Osas sanottln pai- '7c^'

hywisia ia oikeista/ että mos
stä Paimenisia/ia nijsiä merkeistä/joista ne lulan mc«.

ia loinen loiststans ersitelM. Seuw nyl se loinen
lambaisia eli sanan lwliaista. Ia edes pane HERra
Christus läsä nelie mcrckia/iosia ne «uckiat Chrisiiliset in<
himiselUllan/ jotta Seuraxunan oickial jäsenet9wat.

i. Mercki on/ccklla Paimenen andä. l»

Ia lambatcwlewat hänen snens.
Ninquin Järjettömät luondocappalet ialambal/. <

maickaiuinga yxikertailetheowat/lundewalia cwlewat'
heidän Paimenensanen / joca heitä eutzu / iaseurawat
handa. Nijnmss ne oickiatiaChristillfelmhimiftlcwle-
wat sen ylimaiscn paimenen/ Meidän HErran lesuxen
Cliristuxenänen /ia mssmuinenuscolisten Paimenillen
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anen/ jollatämän ylimätjen paimenen alla owat.Sllla
iol>.«. ninquin HErra Chrisius loisesa Paieasa sano: loca

Jumalasta on se cwlle Jumalan sanan. Ia tosin
joca y)ci oickia Chrisiilmc inhiminen on/ hän racasia lu,
malä sana sitä melelläns cwle. Ia sna wafian caicki wää-
räl opit / jslca sila wastan owat/larla ia wieroi/ninquin
yhtä myrckyä/jocainhimistn sielun cadotta. Sillahan

u^ttö.' ?. Jumalan kastyn iota sano : TämF on mi«
nun mcaspoicani händä cwlcatca. Seniahden sa,
no ez auäi <2nriNum,Bcr-

Z vuB ez au6i Vaininuln,kllius ez au6i parrcm.,.
I Että sinä olet Christirty nijn cwle HLrra Chri,
l ftusta/Että sinä olet palwelia nijn cwle Hikr/

m/Ettäs olec poica nijn cwle Isä.li. li. Mercti on/mä lambat seurawat heidän pai/
mendansa.

lambat seurawat händä/sillä he tun-
dewat hänen änens.

Se on / Ne oickial Chrisiiliset inhimisel joleala,
män piimäisen Paimenen alla owat/ne seurawat händä/
ia caickia oikeita ia uscolisia Paimenila ia saarnamiehiä/
iaheidänoppians/jongahe owaltzeildä cwlluel ia oppe,
neet. Silla eosta he heidän paimenens anen twlewal/nijn
he lohta lundewal ettei se ole jongunmwlalaisen / wulla
heidän oman paimenens ani / jotahe owat tottunet lwle?
man la scuraman Ninoin seura heidän
paimendansa/ia eusia hän käypi edellä/sijta he käywät jä-
les/ia waicka sijnä olio wettä/laicka ropacota/ nijn lUl>
lenginhepelkämätäiarohkiasia käywät hänen jälisens /

eufta hän ldtllä käypi. Nijn mss yxi oickia Christillp
inhimi,
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inhiminen seura JumalanPuhdasta sana / waicka mikä
risti ia Wastonkäymis päälle tulisi.

111. Mercki on/että he mwcalais«a Pakenemat.
Mutta eij he mwcalaifta seura/ mutta

pakenemat händä/silläettet he tunne
calaistenändä.

hinguin Jumala on andanul sen luo,
non/että he tundewat heidän oman Paimenme änen/ ia
händä/turawal.NijN mss hän sn heiile andanul sen luc<
non ettei he seura mwealaisia eikä wierasia/ mutta heidän
omapaimenens. Sillä he tundewat mwcalaism änen ia
tietäVät/etlei se ole heidän omapaimenens ani.la tästä
nyt HErra? Chrisius wärtauxen lautta osolta / ettei ne
oikiatChrifiilyt seura mwcalaista ia wääriä paimenila/
eikä heidän oppians.Slllä eij he tunne heidän än-
däns/Oe on / heidän wäärä oppiane / multa Pake<
newat heitä/ninguin warcaita ia rswäritä/jotea tulcwat
wietlelämän ia cadottaman inhimisten sielua/iapysy/
wät JumalanPuhtas ia ttrwelisesä sanoissa / joca heitä
johdataijancaickisen elämän,
IV. Ia Mjmainenmercki on sisälle ia vlgos kaymisys. IV.

sisällä mcnepl la vsgoekäypi ia lsyttä er
laidumen.

. .
«"«°«m.

Tämä on se wijmeinm merm/etta neoickiat Chrisil, e«.
tyt inhimiset sisällä ia vlgoskäywät ia lsyläwät laidui< /c«H.
men/se on/heille on wahwa lygö kaymisys Jumalan ly,
go/jolca aina hänen fanans cuulewal / ia handä auxcns
hwtawat. sambat joeapäiwä lammas huone-sen sisälle menewät / ia jällensvlgoskäywät laitumille ia

1.1 ij löy:ä.
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lsytäwM laiduimen.Nijn mss ne Chr>stityt käywat Iu-
Malan lygs/ilman PelkämatäiasanowatAbbaracas
Isä/ia loytäwät se on/ ne lohdumxen saawal
heidän fydämisensä wastan syndi/ Hetwetti ia
ta/wahwistetan oickiHN vscon/ia iloliftsia lasia wailmas
sta lahtewäl / eosca se hetki tule / että Jumala tahlo hei?

s°« co«. taäldä poj<s euyua.

GpetUeetoisesta j^appalesta.
3" l. Peme tästä/minga ne ottkiatKhrifti^

! Jumalan
Dl/c<,«,<» ./<> sa Käyttamän/elta he sen ijamaickisen elämän

kästtaisil Nimittäin/Heidänpitä lwleman sen ylimäism
, paimenen meidän HErran lesuxen Cdrisiuxen anen / ia

Pyhä sanans/ia eaickia nijlä jotta Jumalan sanan
cwN >a sen oickian Euangeliumin opm puhlast ia selkiästä sa<w
«m nalpal ia opeltawat/ia filä uscon eansa wastanottawat.
e«6e<,m e/e Nijn se Jumalinen Cunmgas lofaphat on wananul hä/

2». «en alamaisians^anoden: Vscocat HKrranmeidän
JumalZpäälle/nijn te saatte lewosa olla/ia pstos
cat hänen prophecansa/nisn teile onnitapahtu.

! Mö.' Z. Ia Epifiolas Hebtcrin lpgö seiso: Olcat teiden opets
tckllen cVliaifet/ ia seulaeat heitä / sillä he wal,
rvorpat ylyt)en teidän sielun/ninquin ne joccasijtS
lugun tekemän pitä. Ia Jumala itze uhca nifta ran,
gaiftoxen cansa / jolca owöttowacorwaisel opetlaille ia

s,jnä Wii/dennes Mosyen Kiri-
en. ,/. as seljo:Ioslocu onntln plpiäettei hän cwle pap-

pia soca on siiM sivres Jumalan wirgasa/stnpi/
täcuoleman.la MH wastan/ pitä heidän uMsi, waari
ottaman /etteihemwcalaisiaia waäriä opelaitaseura

tila/
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M heidän andens / mutta wattäwat ia carlawal njtä /

ninquin warcaita ia l öwäreitä/iotca eij mwtoin tule cuin
wargastaman/tappaman ia <adottaman/fe on/he wieltc-
lewat ia murhawat inhimisien sielua/ia wicwat
kisen ladotuin. Sentahden Mana Pyhä Johannes l>
noden: Älrckttte vstoco jocaistahenglä/rvaan co/ '- ?°"'

kecat ne henger/jos he owac.Se on/jos
Jumalansana Hildan seasans on / ia zos he sen oirtein o,
petawat tmcka wäarin/ia ei) Pitzä fijna asiasa eatzoman
yhdengän inhimiscn muodon / trijsaudmcli rickauden
iälken / eikä anda sen lautta heilms wiemllä/ mutta
Moean stnjälken /cuinga hän Jumalan faOan.opetla/
oickein laicka wäärin. Ia fos hän «vaarin opttta / nijn
carla handa ninquin yhtä wargasia ia rswäri. Sillä
ninquinpyhaPawali sanoGalcttmn lygs:losyxl En< c?<,l. '.

geli tairpahasta/toiftateioen edesän saarnaisi K-
wägelmmi/cuin me olema saamanuet/se olco pa-

ioea pilä laitama eroitta/ne wää»
rätiapahat paimmelhymistä/ne pilä hywinharioitelul
olemä/lumalansanasa ia simäChrisiiliftsä opisa.Waau
emi caicki taida kiriä lukia ia tutkistella ramatuja Herran
Chnstuxen käskyn jälkk/nim oppecanhywin scn/wähän
ramatwv/joea on meidän Calechismus/luhunga on
tufe loloshristilinm oppi/ ia iaetan erinomaisin wissin
pHäcappalein Ia eosca hän sm hywlnymmärlä ia tsila/
nijn hänkyllä mss taita eroilta/euca wäärin/ia euea oic/
ckein opetla/Silläjsea filä wasian opella/ ston wargao
iarswän/iastfä kijpldä Chrisiiliset inhimisel twleman/
multa nhtä pakeneman ninquin sielun murhalla. Ia sen,
lähden pitä caicki Chrlfiiliftt inhimisel oppeman heidän

Ql iij C"
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Catechismuxensa/sekä luktman että
päälle/ettti tulisit wiettellpxi nijldä tvtiärildäzoptttailda»

Miwit-
ta P. Johannes 6. Lugus.

asaMlesuslwttml-
la/eijpxjksn taida tulla minun
ttMM/ ellei Isä ioca minun
lähetti/webähHndä/ja minun

"

pitä händä plssherättämän
wijmejsnä päiwänä. De on UwphetisäM
rioitettu/heidänpieä cgicki Jumalaldaop^
teturi tuleman: Gmtähden jocainenquin
sen IsMä ombi cwllut ia oppenut / hän tule

minun
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minun tpZsnt.Eij njjn/että jocuombi.lsän
' nähnpt/waan se jocaombt Jumalasta/se om«
bilsän nähnpt.Totisesta/totisesta sanöminä
teille/ioca minunpäleni usco / hänellä ombi,
se jjancaickinenelämä.Minä olen se elämän
leipä. TeidänIsän söit manna corwesa/
jacuolit: Tämä ombi se lejpä/wea alastu-
li taiwähasia/senpälle että ioca stjtä spöpi/eij
hänen pidä cuoleman. Minä olen se elämä
leipä/ioca alastuli taiwahasta/se cnin tästä lei-
wästä spspihän eläpiijancaickisestaGa se lei-
pä jonga minä annan/se ombi minun lihan/
jonZa minun pitäandamanmailman elämäw
edestä. 2^„,p. Ewangeliumisa/meidän^/«'»^WN3 HErra Chrifius/osolta ia lietä anda/ Ma

mhimiset heidän luonofians/ owattzcieolia
peräti woimallomat/nijn ettei he taida lulla
hänen lygsno/ ellei hänen Isäneheilä wedä

Ewangeliumin saarnan eautta. Sijlälikin mös osotta
hän sen swren ia sanomattoman hedelmän/luin inhiminen
saapi sijtä/että hän lumalalda wedetän HErran

l-siuxen ia oikean vstoon lundon/nimittäin/ijanlaicklsen e,
lämän. '""

Ia on tämä Ewangeliumi wanhoilda kitton 7i«FMMichldä asetettu/ tämän Helunlain Juhlan päälle saar-
natawaxi / senlähden/ellä me mahdaisimme oppia />^-

AKSKIwI7I<rkONA/ ic>O7
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dcman

ä<C luonoliststa woimasiam/ taida tulla mädän lunastajani
'

< HErran lygs/eikä useo hänen päällens. Si/
?1 täliklnsentahdtn/ttlä tällä Juhlalla saarnalan sila loh-dullajastaP.Hengestä/jocaJumalansalaisudetparhain

Ulgos toimitla.la me mulstasim meidän oman heickou/
dem päälle/tulisimme plssherättlyx/ naulitzeman nijlä
wälicappaleila ioinenga eautta pyhä hengi annelan/ cuin
on/Jumalan sanan ia SÄeramenlit.

occ<«> Tilan tähän saarnan/ owal Juuliat andanul Her/
b«/m n>«. ralle Chnsturelle/lolea tulit hänen tygsns/ loisna päiwäz
L««». na stttä/euin hän oliruskinut wijsi tuhatta miestä / wij,

' dellä ohraisella leiwellä /ia tähdellä ealalla/ iawielä nyt
manal»

fi heitä /että heidän piti enstsiä ia erinomaisesta etzimcln
sielun ruan jälkin/ia sanoi/että hän oli se eläwä leipä/io/
ca alafiuli taiwshasta. Coscsnylt luultat sen culilnai
pisit he sanoden/eiks tämä ole Josephin Poica/ionga
sän ia äitiu me lunnM/miugasta hän fijs sano/ taiwasia
alas lullens.Mutla m idänHErra Christus wasta heitä
ia sano: Älkäcte napisco etj kengän taioa tulla ml/
nu tygön isileilfä/ioca minii lähetti »edck hänoä.

Sama Ewangeliumin Ttxti/yhten sopi sen eahdexanni?useon Eavpalcn lansa / cusa me tunnustamme / ettei me
meidän omalla WoimalZä ia wäellam taida useo/eikä lul-
la meidän HErran Ctzristuxen tygs/multase P. Hengi
on mcila lutzunilt Ewangeliumin eautta ia Hänen lahioil<
lans ylsswalistanut/ia oiklasa uscosa pyhittänyt iaylp>
pitänyt. Ninquin hän coeoChristitUNnan maan
le tutzu pyhttta/ ia Chrisiuxen le/

su)cen



ftM tykönä pitä. mss stn loisen rueouxm lansa/
Isä meidän me näin sanome:Lähestulcon
sinii me rucoilema eltälumata mei»
- lsäm annaisi meille sen pyhän Hengen/
M me hänen armons caulta wahwasia ustoisimme hä/

. i,en pyhä sanans/ia eläisimme Chriftillsefiä läsä mailma-
ftajalisesta/ia sijttä ijaneaictisesta hänen lyksnäns.

Ia jaetantämä Euangeliumi cahlen Osa< kso?o^-I. On inhimisten heieoudesia ia
Hengelisisä asioisi

11. On sijlä hedelmästä/ ionga me sijtä saamme/
epsea me wldeten HElran Chrisiuxen lygs ia opeletan.

Gnsmämm Gsa. /^«.
cuin tähän ensimäisen Osan?«i«HVHH tule on meille tasa wljsi erinomaisia CappaKtta

sV ioisia meidän tule waari ötta. «»»»e^.

I. On inhimlsln luonon heieoudesia Hengcksis a, i.
sioisa. 5/>l>^/«

Eijyxltän taida tulla minun
Wjoca minun lähettt/wedä händä.

Milläsanoilla HErra Chrisius wasia Juuttai-
ta ia heidän taeaperin aja/ia osoita heille/sen «kian syyn/
mingälähden hee owal nijn sokiat/ ellei hee taida tuta

händä oiken/eikä swremmana pidä händä cuin muita iw
himisiä/Limittäin/ellei hee tahdo anda iHcns hänen tai,

wetä/eikä oppia häneldä min hän tah°
doisi sano'; Elkälte napiflv/fillä tij teillä ole yhtakän oi,

!ti«lasyläyapista/senlähden/eltä minun saarnasani eij ok

Um yhtä,
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yhlMn wllpiä lika . teifa on suuri sokiue,!
mjn etteiteemmuawieläoirem»«.. Jay» naisäTer,
tin sanoisa eahtalsiset asiat.

'. «. Hn «lei iZxikan taida lulla Christien lngs.
Cusa eij hän puhu ulconaWa tulemisesta ruumilisien

""' jalcaincansa/mutta Hengeiisefiä lulemisesia/cuin on ol>
st«m

" ken tuta HErran Ctzristuxen Persona/ia hänen wircane/
elta han on Jumala ia inhiminen/ia on mailman
lunastaja iawapahtaia. Ia se on lulla HErran Chrl>
siuxen lygo eosea hän oiken lunde hänen ia hänen päällens
usco.

2.2. önettä hänen laiValinen Isäns wttapiheila»
l. hän taas eij puhu/sistä welämistsiä ioea lapah/

! "H. lz, U)HM i<, wäkiwallalla ninquin iocu loisia hiurifia wtt
! eoi. »asian hälic tahdone/mutla han puhupi tas«l

gcliftsiä wctamisesiä ioca lapahlu Jumalan sanan iasaarnan caulla. Ia ne iotca nain wedetan ia opetetan/
lumalalda ne lulewat HErran Chrisiu)len lundon / ia
oikicm uscon hänen päällens.

!l. zi. Cafpaleon/HEnan Chrisiuxeu lohdulisesia
3a minun pitä ylschersttämän hän-

dH/wijMsisnä pämänä.
N<,tt«o. Ninqulii HErraChristus/wähä enncin näitä sa/

/ noia/sen saman on luannutfanodm: Se on minun
nl lahto ioca minun on lähettänyt/ettei minun pidä yh/
täkcn cadsttama.i/lalWa mM/cuin han minulle on an»

,danur. Muta,Gä minun pitä ylsoharättämän heitä
'vljmcisnä piimänä. nykwifin kerran sen sa-

lupa sanodcn: Ia minun pitä piseheräitämän/
hä,l,

. IQ! 0 ! -
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hänmwijmesnäpaiwaiio. «.,e>j ymMareä jnä
yhteistä ylösnousemisesta ..a tapat» seka hpwille että
pahoille. M«!la hän ymmärdä ainoastane lasa/nijnen

iaulgosmaliltuinm ylösnousimisia/iot>
ca han tahlo ylösnosta wijmeisna päiVänä/ijancaickisen
elämän. Ia puhu HErra Chrifius nijn usein sijtä ylss -

nousemisesta/sen syyn lahden/että han yloshcrätals, hä-
nen opelufiapsians/ia caickia Chrlstilisiä inhimisici/ yh,
.len oikian uscon/hänen paaliens/elta hee stjnä loppunasi,
wahVana pysylsit/nijn mss etla han osotals, nijlle lu-
malattsmille/stteinee tästä ylssnousemiftsia pidä osali-syi tuleman/ ia waicka hee wijmeisna palwänä/ynna
muineneansa «olemasta plssherattlan/nljn eij hce eui-
tengan ylssnouse ijanlaickisen tlämän/mulla luolemaan
ia ijancaickisen cadotuxen. Ninquin meidän HErra
Chrifius itze todista P. Malthaeuren tyksnä sanoden :

Että ne Jumalattomat silloin pitä käpmänisans
calceisenptlnan/mu«an,e wanhurscat ijancaicki-sen elämän.

111. On Prophetain lodisioxesia / iotla HErra l
Clmsius länan sisälle wetä. c^^e

Se on prophelisH Mioltettu. Heidän
pieäcalckilumalalda opetetuxt tuleman.

Näillä sanoilla HErraChrisius todista/lltä cailj"»' "ve»

ttwanhurscal ia Jumalisetpilä tuleman opettturi
malalda.la owal nämä sanat otetut/ Esaian
tiasia/iscaiomondaajasiaica ennein oli sijtä "
nut/että caicki Jumalisetinhimiset ia oikial leuraeunnan
jästnät/piKMmanFefetuFHErwtda.la Jeremias
Propheian lyksnä mss stjtä seiso. Nämä todisioxet

h HEr<
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iHERra Chrifius täh«.. wetä/ia nainen cansa
wahwista häne» puhens ia " sano: lkcrH
caicki pitä tuleman lumalalda ' Ia seneansa osolta/eltei yxikan inhiminen hänen luononi.s/ia o»
mafia taidosians/taida ymmärdä eli kasitta Jumalan
sana/eikä lullaHerran Christuxen tygs/ilman ellei lu,
mals händä ia häncn sydämeno pimeyttä yiöswalAaise.
Scnlahden mss luutat cij tainuet oiken tuta HERra
Thristusta/eiks halien päällens useo/ettei hee tahtonet am
da heitäns lumalalda opelelta/ia 01l heidän oma spvne
siehm/etta he olit ia pysyit sokudes ia pimeydesä.

IV. On nijsiä iolca HErran Chrifilyen oikein
tundon tulewat.

Sentähden/ localnen cuin sen
on cuullut ia oppenut/hän tule minun tygöni.

Näillä sanoilla HErraChrifius lietä anoa että ne
Jumaliset inhimiset/ iotca lumalalda opelelan ia ylss,
»valgc,! sian/ne lulewat hänen lygsns/hänen lund.wat/ia
hänen päällens useowal. Ia tule meidän täsä tiett / että
waicka hee opelelan lumalalda/WnaZitengin eij ie tapa,
tu ilman wälicappaletta/eikä sisällisen ylsswalgaisilyen
eansa/ninquin ne waärät opellaiat sagowat / multa wa-
lieappaUellen/se on/Jumalan sanan ia saarnan lautta/
että ne jollaJumalan sana mielelläns cwlewat /ia oppia
tahtowat/ne tulewallumalalda opetetut ia ylsswalga,
stu)sl/että hee tundttval HErran Christuxen / ia nseowal
hänen päällene- Sentähden mss Jumala / on asettanutsaarna wirgan/etlä hän sen eaulta tahto olla woimalinc/
ia wailUtla nijntn sydämisä/ iotca sitä
lewat/iawasiainoltawat oikian uscon eansa. Jalain

IV.
«»«»cm

Des i^.

kint
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l llne/ jolca lahwwat tulla Herran Chr.stufen oiklan
> lundon iauscon/nepila Jumalan sana wisusu lwleman/'ia sm sydän kätkemän/ia ruco,ltman Jumalala/ että
hztt ylöswalgaislS heitä/ia opetais, heitä hänen pyhän sa.nanseautla.lasoslwltatcansaolisttsentehnet/nijn
olisit tullet H. C. lundon. O?utta ette! hc lähtenet cu-
Ulla Jumalan sana/fenlähden hee mss aina pysyit / lM
dan pimepdlfäns/ia eij laitanlt lUlaHEna
eikä hänen päälleno usto.

V. ia millä
Jumalala pitaluultaman.

.

ML«^K
Eij nljn että jocu...

ta se jocaon Jumalasta se imbl Wn nähnyt.
Täsä HErra Chlistue osotla ia tietä anda/ et-

tei yMn taida Jumalala nähdä/ hänen olemiselans.
Sillä Jumala asupi walkeudela cuhunga eij lai/
da lulla/ Multa HErraChrisius Jumalan amvapoi-
«a / hän on Isän nähnyt ia hänen tahtone / menons
laydelisesiä lunde/ia joeatahts Isä JumaMa cuulla ia
haneldä oppiaauludenlietä/ niin hänelspilä luuleman
HErra Christusta ninquin Isa Jumala itze käffesanoe
den: Tämck racas poicani / Jossa minul
on hpwä suosio/ vcir.oH Cyulcat. Ia tahto HErra
Christus nijn paliosanonee Iwtat nijn taidatte ajatek
la/cuinga metaidame luulla Jumalata/cosea me eij hän,
danege. Sijhen minä wastan lmcl/ia annan teille lietä/
euinga teidän pitä minun taiwalisia Isäni euuleman/ni<
mittäin/jos tee tuulelta minua/ ,oea olen Isästä ifanea/
ickisesta syndynyt / «a olen Isän olllpamen Cuwa/nijn tee
tuuletta minun / ia waicka eikci lee/ eikäyMn in,,

iii hitw/!
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ylminen nnoa c olemistäs nähdä/ nizn eui/
lengin minä näen hänen »>.c gmbi / hänen olemi/
stsans / Ia minä elen '"'n laiwalistlda
Isäidäni/ia olenluonutlsani
>la ilmvitanulftn ttiLä. Ia se jokaCuule minua/se euuli
hänm. Mutta lee Iwtat cij tee tahdo luulla mmua/
eikä minun oppianwastan olla/senlähden/etzlee myös
taida euulla minun taiwalisialsän/ eikä tzäneldä ope,
telta.

Gpetuxet Mmäisestä Osasta.
i""" l. A? Ttä meidän HCRra Khrifius täsä

l»t»W e/e me opime/ inhimisen swresta heicoudesia ia^sy-
dämmen pimeydestä Hengelisisä asioisa / että laicki hä/t«m<,iieo» nensydämmensajatoxet/ ymmärrys ia taito/on lu/

?«m malasta pois käätlp ia peräti turmeldu/M inhimisen sp-
l'"paha ia malmio Calken pahuten/ ia loeo inhimi/

biln«« m sen luondo / liha ia weri / ia eaicki hänen ajaloxens owal
nbw pahat / Nijnqum itze luumala i. Moscxen kirias sano:
<«ailw. GttH inhimisen spoämen Ajatoxet owar pahat
6en.3. halnasta nuorudesta.la Jeremias Prophetan lygs,
le,em. 17. slisoltttä inhimisen sydän on paha ylitzen cai/

kia/ cuca taita sen plgosrutkia. slijn mse meidän
"" p. Mar. tyksntl: Kttä

ilchimiscn spvämestä vlgoskäpwckt pahat sjato/
xet/huomdet/sälarvotec/mjestapot/rVal-caudet/
ahneuvet/petoxet/willityxet.etc. laftnlähdenin/
himijcn sydain wedelän yhden kiwen Werraxi/lola eij

yx>/
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yMn taida lailta cli p"° „,,, mos inhimistn sy«
däin eij taida händäns »awutea Jumalan ia hänen pv«
hän sanans lpgö/ennein cuin Jumala sen pehmitla Sen- i»te»<M
tähden/Gavidrucoile Jumalala harlasi/ mä hän lois eK
hänesä yhden vden svdämen.la ninquin inhimistn sydän/

! ia sen ajatoxet owal pahal/nijn mss inhimistn
rys ia Järki Jumalan salaisisa ia hengellM asioisa / on
päräli lurmeldu / sokia ia pimiä. Nijn että st
nolinen inhiminen eij taida ymmärdä / eikäkasit/

!tä sitäcuin Jumalanhengen on. Ninquin P. Pa,
> wali sano Sillä se on hänelle xxi hullns ia eij tai-
dakäsittä sitä. Tämän luonoliftn pimcpdm se
Hengi Perkele wielä enämin pimlyttä nijjä lumalatto/
misa ia epäuscos,sa/nijn ettei jepyhä ia kireao Euangtliu,
min walkeuo / heitä Valistaisi. Nijn mss paeanoisa »ots
ca heidän mielens pimeydrsä waeldawat / samalwuoto

i Iwlaisa/jotca owatnijn sokial että waicka heenaklwät/ .

, eij he luiltngllnage/ia waicta hee lwlewal/cij hce cuittngä
! Cuulecikä ymmärrä. Samalmuoto on mhimlscn tah,
!lolumalastapoibkätlp/,ia on hänlllä wafta hacoinen. "'

hinguin p. Pawali Romarein lpgs todista sanoden. "
, Kttei se ole Jumalan lain cuulianen eikä wcp st
tä täptä/ia ne jotca on?at lihaliset eij taida
malallekeiwata. Ia ninguin Dawid häncn PM
Mlsaus heidän yl-tzmo walilla scinoden, följ hee mitä-- ?/a.'. < 4.
kän kelpa/ hee owar pxi cauhistus heidän N'enoi>
ft cw'ja/eij ole pxikänjoca h>'wa tete. Ia lohta ve,
rasi' suw: Hee owat calki pois polk nst ia caiN o-
watkelwoltomat eij ole pxlkan joca leke hpwä

pphäin ramatuin lodlsiorcsia/ mc npt laidan c

ym>°
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ymmärdä/ emi inhimistllä ole phtätan woima/wapa,
ehto/ eli tahto/ jocatzandä Heng asioisa / ia lu,
malan tyg6kändämises jotakin la»^«.. "- "<e taida
kaända meiläm/ eitä vscoa Christuxk päälle /

ha Hengi siehen lansa tule / ia nijtä meisä walcuta.
senealdaiset owat caiki inhimisel/ jstraeijole wastaudesia
syndpnel/ne owal synnisH Hengeliseslä cuollel/ia eijmi>
hinganhv»änkelwoliset/ ia nijn owat eaicki inhimistl
luonostans/sotcaalgusa olit / jumalalda luo,
dul/nijn ettei heidän syjdämisäns oli läpdelinen luma/
lan tundo. Eikä hänen tahtone sowi yhlenlumalan lah,
don canss /Mä silteguin meidän esiwanhemat/ Adam
ia E»a langesil syndin / owat peräti pimiäxj ia sotiasi
tullet hengelisisä asioisa. Multa ullonaisisa ia mail«
malisisa asioisa/jotta inhimisen järinia loimi ala annetut
s»at. On inhlmifeswielänpt monlcahda oman tahdon
ehdot/ jvlanijsä jottaeijoje wlelä Vastaudesta syndy,
net/ on Voimalinen/nijnLltä inhiminen laita hänens lij/
eutla/käydä sinne eli tänne/ tehdä sitä eli tätä/ nijn patio
cnin ulconaiftn lijcumisen ia lpoho'n tule. Mutta
pmmärdä iakäsitä Jumalan sana / ia hedelmäncansa sis
lä / eij seiso inhimisen jariesä / eikä luonolisesa
woimasa. Hämä on se ensimäinen opetus eusa me luu«
limma että inhimisen järki ia tahto / ombi peri synnin
caulta peräti turmeldu / nijn ettei yxi inhiminen sen cau/
ta taida tulla Christuren tygs. Ia tule meidän tUts tä-
män meiden tuonen hcickouden/ nijn ettei me senpääste
luota/ multa rucoilemma Jumalala/että hän meitä eai>
ken Hywpien tekesi.

11. Opemme/lttä inhimisen kandämyslumalan2»

tpgS
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lygshclnen mndons m oikian vscon HERran
Chriftuxen palle / tulipi Jumalan taikiwaldian armo-," "^"'.
sia/ ia on hänen lahiane nijnquin HErraChristus

'llck waha ennen han sanoi: S« o
Jumalan teco että le wscolta fin pälle / jonga hän on lä- ci
hetänyt. Ia Esaian Prophetan tykönä seiso cusa lu,
ma'aitzesano: Minä tähdonandah?ille yhden u/ e/s. -5.
dhen sydämmen/senpäälle että heidän picä pm-
märdämän että minä olen Nijn mSs p.
PawÄi sano Philipperin lygsna. Jumalaon se soca -.

waicutta caikisa sekä tahdon että tpön / hänen
hpwän suosions jMen. Samallamuoto P. laeo/F<lc«ö.
bus sano: Caictt hpwäc lahiat /ia caiki räpdeliset
lahjat tulewatylhätoä walreuden Isäldä-Namä
lodistZxet sen kyllä osottawat / ettähän armonsians we/
tä inhimisiä / hänen poieans oikian lundon hänen pyhän
sanans lautta / jouga hän andapi jolapäiwärunsasti /

saarnata heidän edesäns. Mutta että nee lumalatlo/
matowat/ mjn cangiat ettei hee tahdo anda itzens wttä
oikeanoppijn/Mutta seisowat sitä wastaä / ia jenlähden
pysywäl heidän puhudesans/eij ole sichelumalalleYhlän
syytä / jotatahto heitä wttä / Mlilta heidän oma syyns
se on / sillä Jumala joeaeij tahdo/ yhdengan inhimism
Cuolemata mutta eitä jokainenpawnaifi itzens iaeläisi.
Mutta eosea hcin näke ettei hee tahdo anda itzen wetä/nijn
hän wijmlin olla hänm kätcns pois/ylön anda heidän sy-

! dämmens eangiutten.la cssealumala olta hänen käten,
!säpois/ nijnnee
!dän omasa pahudesans / ninquin Vharao Cuningas
iiosiaseiso2. Mosexenkiriasi ikttäh^n(owettthä-

n nen
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nensyoämmens. Ia ninquin Cain/Saul/Achiro-
phel/Vel-odes/ludas/ia muut slNlaldaijlt luma-
llattvmat/ jotta wicla nptt oowettawat heidän sy/
sdämmens/ia eij tahdo itzeeisandawelä Jumalalda e»ka
kata paranoMS/ ia oikian vseon. Wlutta clläsijnä sci/

> Iso/.mä HErra Cow.elli fihamonin zydämmcn/ eij mei<
dän nijn pidä että Jumalan on sichen
syy/ mutta hänen itze/jota chlahlonu luulla Jumalala/
jotasiflta sculaist/suuri pimcys/sokcus/ ia sydämen can !
geus. SiUa ninguin aunngo wftn han mene alae maan«'
alle ch hän enambipaisia / nijn Da seura pimeys/ ia
yoon syngeys. Nijn mös st mpahtu /ella coslalu/,
mala inhimisen cangiudcntähden/otea hanm armonsia
Hcngens pojes/mjn sijla seura spdammencowus / ia ai/
naenäine/stthcn asii/ että han vpotta inhimisen ijan-
caickisen eadotuxen. Zämä oleon sanottu läikille ma«
nauxexi / ellei hce ylöineatzo Jumalan Cutzumisia/eosca
hän tahto heitä weta ia cutzu parano)len/hänen.pphän sa/
nans taulla/ ninguin Pharao ia muut Jumalattomat
owat tthnet ia wiclä nyt lekuval/ Mutta owat Cuu/
liaistl/ia seurawat Jumalan sana / senpäle ellei Jumala
ottaisi/hänenHcngctlSlaarmonSheildäpois/ eikatus!
llsiijancalltisen cadottycn Jumalan oikian duomion jA
kin.

,2.111. / meidän HErran Itsuxeu Chrifiu,
VP»M<« fenlumaliscstajvoimasta/kttä hlinclla on woima iawä-'

kl plöshcräta luoluista/ ninguin han itze tasa sano: Ia!mmunpitä hänen pläs hesättlimän NAjmeisnä
exstt<lre paiwiwli. Ia wäha ennen sano han/ että hänen pila

heila ytsöhkstltlämän wijmeifna paiwänä. Tämä to-

sin
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sin on suuri wakl ia wolma/niittiltäin ylsshtlattäcuhlu!»
ta/jolca io lyailman alusta owat cuoliuct/ia tullet maari
ia mullaxi/ ilta neMenswircowal iaElewäxi lulewal/
ialämäeuolluttenylssherätämpö eij ole wähembitys/!
lNintaiVaniaMaanluöMus/ jotta lyhjäsiä owat lch«
°vyt.Näin woimalinen ia wakewä on meidän HERral
Chrisius lesus/ että toseane euolluel Culckwalhanen -
änens / pila heidän cohla wirtoman ia ylösnouseman/ ia 1
lämawoimahckNellckon/eijWaiwön lumaluden luo>.
non puolesia/muttamse inhimistn luonopuolesta.Silla'
NtäiyoleMban iuondoin puoltsta'hän ylostzerätä
luita/ senkähden P. Pawali saNo Corintherein lygö.'
Ninqmn inhinnlen caktta / nijn mss
inhimiftn cautta on Cuoluiten plssnousennw /

ftllä nlnquin caiki Adamis
pttä elZwäxl tehtamän.

n«8 facit cum ciivinX suT
opel3cianeB,utpassiceti2m vivlNcaremarmvZ.
Se on/ DBrra Christuson tehnpc hänen lunm<
UstnlVäjsstetlsänsä lystiä tegot xhtestxi hänen
lihans caNsa/ nijn että häntalta myös cuoiluec es
läwäxi tehdä. >

IV. Että HErra Chrisius tasa otta lodlffoxia / 4.
Prdphttain ia nijnen canfa wahwisia hänez, vss«'«««
puhensa /on ca-Me saarnaMiehillesljta tarp.umn o.
pttus/ että cosla htt satlrnawat m opettamat / nijn M
heidän seuraman HERRan Christuxen Esimärkiä
wahwisiamanheidänsaarnans pyhäin ramaluin todi/M

tuuliat jlläMemin W<3siä'^«<i^.
N n ij ottai/l
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ottaisit ia wftVlstt heidän oppinza ia jaarnanfa/sillä lofca
hec cuulewat/ eitä heidän saarnans yhlenso»! pphäm ra«
makuin todistoreineansa/ nijn heesttä pckemin sen was
stanottawat ia wscowat / M«tl.a costa eij hee euule todi-
sto)cia pyhästä nijn he taitawatajatella/jos
heidän saarnans ia oppins on oikia/taicka eij.Senlähden

Pxi Kiicon opetaisia': ()ua6 linc scriptulX
iilcitur con-

cemmcur. Se on: lVitä ilman pyhänkinan todk
stosta sanotan/se nijn kemast ianopiast plsncatzo-
tar> ia lDpliätckn cuin se sanotan. Ia meillä on esi,
merki senpalle/ että meidän HErra Christus/joea on itze
otuus on vsein sisälle wetänyt prophetlsta todistuxia/se/

ka tasa Cwangellumisa cttä mualla. Nijn moe P.
vosiolil jotcahänen käffyns jälkin saarnaisit Euangcliu-
min ymbäricaiken mailman swal lehnel/ ninguin heidän
kirioilurens monesa patcasa todistawal. Ia P. Petä,
ri Apostoli hänen ensimäises saarnasans / jongahän piti
heluntanpäiwän päälle/siteguin pyhä Hengi oli tullut
Aposioliten päälle nakpwaisella muodolla / weti sisälle
lodistoxm Psalmeista ia Psophellstä/jolla hän laeapmn
ajoi nepillajatiahäwästat/ jotta sanoit että Apostolit
sli läynans Makiala wisna / losea hee cuulit heidän pu,

tzuwan muuealaisilla kielillä. N>jn hän mss todisti
Psalmista/ että HERran ChristUM

piti ylssnouftman cuo<
luista.

M. 2.

Tolnen



Domen Osa. . .«^

Eura nyt se loinen Osa sijtä
wedetän. Ia on läsä loiscsa

. meille neliä Cappalctta. ,«««

I. Qn HEfran Christuxen lnpauxefia. !^l'^Totistft/ totiseft sanon minäteille/
minun päälleni usto hänellä on se ljamaicki-
nen elämä.

Näisa sanoisa HErra Chrisiue cahtalaisendee/pane.
, i. Hänen walans/ioll» hän wahwisia hcknen '.

! pauxens/ia tekc sen meidän lählem/että hän meitä
wahwisiaisi/iosta meillä ombi yxi lohdutus/ ninquin "'

Epistolasa HXbr.tygs seiso: Costa Jumala tahto
sunsastiosotta/NPle lupauxen penlifillä hänen
armons wahwuoen omblhckn phoen walan
hen päälle pannut/ Genpäälle että mecahden

! »ahwa Cappalen cauta.(slilläse on mahdotoin
että Jumalapioäis walheteleman/) Juuri wA
kewän uscallnxen piväisime jotcasiehe turwame.

2. Hänen lohdulmen ia suloinen lupauxenfa/nijk 2<
le iotca hänen päällens uscowat / että heillä pitä oleman
ijaneaickinen elämä ia tämä on se erinomainen CappaK/
ia ninquin vxi ulgosioimitus caiken sm puhen päälle/ euin
HErra Chriftus on pitänvt Iwtlain lansa/inhimisen

> awludesta. Sillä mitä hän ennen werlauxen ia tapM,
sen cauta oli puhunut / sen taiwaliftn leiwän sysm>ftsiä

iij
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ia hänen lihastans/sen hän täsä seliltä ymmärläwäiften
san<un eansa/ ilmain hän häne lihans syö-
mistn caulta ymmärlä/ia waati yhtä wahwa useo /

ncn päallms» Ia sano ioea minun Päallentusto-mies
eli waimo/ksyhä eli ricae/mea ikänäus st olw/hänellä onse ijaneaickinen elämä.

11. On sijtä sypstH/ mingätähden ne jotta useo/
wal pitä saman ijanlaickisen elämän.

Minäolm se elämän leipä.
Ninquin hän lahdoisi sano:sentähden/tMne

maiset saman ijancaickisen elämän/että minä olen se elä,
mä leipä / se on / minä olen senealdainen leipä ioca annan
elämän/ia olen itze elämä.la welä HErraChlisius hä,!
nens täsä leiwän werraxi/ senlähden että ninquin eij W<
kän inhiminen taida eauwan elä tasa mailmasa ilmaizleiwät. Nijn eij yxikän mss taida sitä Hengelifiä elä?
matä elälumalan tyksnä/ ilman tätä elawätä leipq/
HErraChristusialesusia. Ia ninquinrumilinen leipä
sammuta rumin neliän/ruocki iaylsspita inhimistn elä/
män. Nijn msö HErra Chrisius on se sikiä ia totinen/
sielun Hengelimn lcipä /lUoeaiawirgolus/Hengelistä
sielun nälkä wastan. Nijn eltäjocasijläsyspi/tij pidä i,
soman ijantaicklscha. Mutta sitä »asianMach.ole lä,
mäeläwa lcipä HE.rra Christus / eikä usco häurnpa/
ällcns/eij hän saa sitä ijantaiHijkaelamala. Multalu,
mgjanwiha ombl hänen päällens ijancaickifesia.

III. Hn sitä eroituxesta taman elämän Kiwän is
Mannan wälilla-

Tejyhsn Isät ssit Manna corwesa <a
cuMMwä A st leipä jmaalastuli mtwaha,

11.

lem.

s°/i

111.

sta/
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sta/stnpäälle että ioca sijtä sysö/eij hänen pi-
dhä cuoleman.

Tasa nyt HErra Christusofsllaftn eroluxen täi
ma« cläwan leiman ia mannan walil/ia sano : Teidckn
Isän söit manna corwes ia cuolit.Tama en se leipä
jotalaiwastalasiuli/senpäalleelläiocasljlä syspi
nm pidä tuokman. Ninquin hän tahdoifi sano: Ze ih-
mettllettt että Mma plselorgotan ia ylistän tätä elämän
leipä ia sen woima/eltä ioca sijtä syspi pilä elämän «jan/
caickisesia. Ia tttsitäwasiaN ylistältä Mana/ionga Im
mala annoi teidän fstlMen lorwcsa ia pidäle sen nijn
lörkiana/cuin minä olen. Mutla te sumesii erytte/ia

! wäärin metme/sljlä leiwästä sillä eij se leipä eli Manna/
joea eorwefa syslln taitanut wariella heitä rumiliscsta
cuolemasta/palio wähämin anda ijancaickisia elämätä/
sillä hee caicki luolil/ia ne jollaeij ollut parembata ia
kewämbätä leipä eli ruoea / sulitmss ijanlaickisen euo/

! leman. Mutta että Moses Aaron ia monda
seasta inhimistä / iotta söit Manna lorwesa tulit
si/eij st tapahtunut tämän mannan syömisen eaula.Mul,

!ta että hee ynnä Männän cansa/söit oikiala elämän
! leipä Hengelisesiä/useon taula.- Waan ne muut iolla eij
sitä tehnet heidän epäuseons lauta tulit ijancaickisen la
doluxm. Zästa laiwalisesta leiwästä Mannasta seiso Ki,
soitettu: 2.MosexeKiriasa/tuinga Jumala annoi sata
Manna alas laiwahasta/iokla hän ruotei «lo Israelin
lansan/Nlliakymmendä aiastaica lorwesa.

IV. On sijta ltiwasta min alassuli taiwahasia» IV.

ie/e e/is<».Minä



VEL V NTA I N
"«?"iie. yjen se eMwH leipä/ ioca awstuli

talwahasta/seioca tästä lciwästäsyspi / hän
elä tjancaicktsesta. Jase leipä jongawwH an-
nan/st ombl minun lihan/ isnga minunpilä
andaman mailman elämän edestä.

MNäsanoilla HErraChrifius tahtalaisel edes,
pane.

l» i. Että hän on se eläwä leipä/isea alastuli taitva-
hasta/iota silloin tapahtui eofta HCrra Chriftus otti jn,

". hjMm luonon hänen paMms/Mtzestä Mariasta ia tuli
inhimiseri meidän lählem/eij tchn ymmärtäin että hän
han/eli inhimisen luonen laiwasta alas loij/ nmguin lLu,
tpcHes/ia muut Väärät opelaiat owat sanonet.la tahto
hän nijn patio sano: Tähän asti olen minä puhunut tei-
däneansan elämän leiwäsiä/ Multa ettei le mahdais
minulds loiwo rumillstg cuin Moses
anno.i teille eorwesa/ taicka scnealpaista euin minä annoin

Aö. 5. teille! Silloin cosca minäruokin wijsiuhalta miestä wij,
dellä ohraisella leiwällä ia lahdella taialla/ senlähden/
Minä sen teillä selkiästä ulgostoimitan/mitä minä
wänaM 'a sen canfa. ymmärrän/nimitäm eij muuta
cuin minuani itzeni/ja miyun lihani/ioca on se eläwä
leipä/ioea caicki ChrisiitplmhlWset ejäwä/ilike ia heil?
lä elämän an^a»

2. hän Pitä andaman hänen lihans mail-
man elämän edestä/M sen tansa lietä anda/että hän sen

est ö- c<z»-. saman häncn lihgns eli t UMINb/i-onga hän ottiMiM
M irian lohdusta piti andaman yhde/iuKFI/tzinnari

totin ia maro)ci / caicten mailman ebesiä/ninquin hän
.- tahtoisi



tahdols, sano: Senlahdm olen minä ottanut päälttni in,
himisen luonon/ellä minä tahdon sen / euoleman lauta/
uffrata ristin päälle / iapoispyhkiä/ ia pois ottacaiken
mailman synnit minun tähteni/ia somilta eocoinhimi-sm sueucunnan /minun taiwaliseni Isäni eansa. Ia sil-
la muolo pila heidän minun ainoan Caulani saman spn/
din anderi samisen ia ijanlalckisen elämän / ia sentähden
on minun piinani iaCuolemam / ionga minä kärsein mi,
nun lihasaui/mailman lunafiuus.

Gpetuxet loisesta Osasta.
l. Opimme tM/euinga la mingä cauta,"^

syndinen inhinnnen/synnisä siginyt ia spn/!
dynpl/ la synnisä myss elänyt/ piti

Waanhurseari ia perimän sen ijancaickisen elämän. Pa- «°«,»em

wi/ seRomm Anlichrisius/hänen jouconsCansa sano
opetta / että inhiminen tule autuaxi hänen oman ansionsa
ia hpwän lsidens cauta / ia sentähden owat ylss ajatellel
monda lystä iatzariotusta/sekäpaaston/Pilagriminßti,
sun/Clostann elämän /Helmen tugun/ia muut stncaldai/s«a että heidän ninen Cansa piti ansaitzeman/ taiwan
waldaeunnan / ianijtä<aikiaowaltehnel ilmanluma,
ian hänen pyhä sanans/ia ftntähden wss tai,
ti heidän lysns ia lekons ombi turha / ia eij taida luma,
talle kelwala/mnguin HErra Chnstus itzesijtäpuhu p. ./.

Malth. lygsnä sanodelu Turhan hee minua pal,
welewat opetaden/sttä oppia cmn on Inhimtsen
sästp. Ia caiti se mitä inhiminen ollaetens ia tcke/ il,

! man Jumalankästytä / st on Jumalan edesä pxi cauhi,

0o sios
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stos ia llj Mda hänelläkelwata Dli llllumala tahdo/ltl
tä inhimine pila handä tosin palwcleman luin hän/hänen
P.sanasans on kaskenpt/ia eij neken tyslxuin Jumalaitze
hänk p.sanasans on kästenpt/tchdä/ olle nijn taydeliset
että iscu nijnc cauta laita ansaita/laiwan waidacunnan.

1.«c., 7. Sentahde sano Herra Christus P.<luean tygsnä:Coft
ca te oietta tehnetcaicki nistä/mitä teillä on käste,
cp/niin sauocat:Me olemakeltvotlomatpalweli,
at/me olema tehnet sitä cuin me olea wrlcapäät

3. ollet tekemän.la P.Apostoli Pawali Romarin lygs
sano: zltii px«kän liha taida lain töiden cauta tulla!

6sKt. e. rvanhurscaxilumalan edesä. Ia Salaterin lygs l>
no hän/että inhimine eij tule wanhursea)lilain tsiden caU<
ta/euninga sijs/ia mingä laula inhimine» tule aulua)cise!j
yhdengan muun taula mutta yhden oikian uscon caulla/
meidän HErran lesuren Chrisiuxen päälle. Sillä Chri-
stus itze sen todista laman päiwasesa Euangeliumisa/cu/
a hän sano: loca minun päälläni usco hänellä on

3°ö. 5. se tsancaickinen elämä. Ia pyhän Johan, lpkönä,
sanehan: locainen cuin vsco minun päällänihä/
nelomdiseijancaikinenelämä. Se on/joca vsco ia
tunnusta hänen sydämesäns / ellä minä olen st totinen!
Messias/ Jumalan ia Marian psiea. Ia olen lain hä/!
ncn edestäns taylanyt ia minun pijnan ia cuylemancau>,
ta olen lunastanut ijanlaickisefia kuolemasta ia minun
päälleni pane hänen Vftaluxeno ia lurwans/ hänen pitä
saaman sen ijancaikisen elämän.Sen saman wss P.Pas >

som. z. Väli todista Romarin lygs/ eusa hän sano: Että caiki
inhimisit tulewat waanhurscaxi ilman ansiota/ i
hänen armostans / sen lunastoxencauta/joca ou

tapahtua



tapahtunut Chsistuxelalesuxesa. Ia cohta jalken
janohän: Nijn me nptpidäme sen totena ja wah/
wana/että hän inhimine tule
sta ilman lain töicä.laGalaterin lygö sano hän: jkt- H.

cäinhiminen tule wanhusscaxi pscon cauta lesu-
xe (hristuxe päälle. Ia sano enämin Niin memös
uscome lesuxe (hsistuxe päälle ettämeidän pltä
tulema wanhurscaxi pstö cauta Chnstlye päälle
Tämä on se ensimäinen opelus/täsä loises ofas että inhi.
MM ei» tulla taida wanhurstaxi tslden ia oman ansions
lauta/ mutta vston laula lesuxen Christuren päälle.

Zl, Dpime/että caicti mhimistt ilman Chrisiurcla 2.

owat sangen surkial ia wiheiiäiftt / nijn ettei h? amostans «"»'"«F-
sen ajalisen ig rumilisen luoleman ala ole annetut / multa
Mss palio engmin Jumalan wihan lain kirouren ia
caickisen ladolufcn alla/ synnin tähden. Ia
HErra Ctzrisius / että han sitä paremin taidafi / mei/
dän sydämspaina/sano hän/ettähänen pltäandamg
häne lihäns mailma elämän edestä. Ia tosin me 0/
jemanijn wiheliäiseri tullet synnin tähden/ että me olema
ladoeantt iapois mistanetlumalan armon ia ysiawydk/
WMhurscauden iajjanlaickisen elämän Perimifen/
meille elt muuta edeffeisonul / euin luolema ia ijancaiki?
ne» ead3tuy:Mutta mudsn Hcrran/lunasiajam ia wa,

/suuresta ia sansmatomasia/
armosia ia laupiudcsta tuli alastawaha,

sia/meidän amudemtähden/ otti hänen päällcns meidän
ia caiken mailman synnit / ia wffraisthäncnöristin päal?
le/mtldanesiäm/ iasowiti meitä hänen taiwalifens I,
sänscansa / lepytti hänen wihans / ia lunasti meitä ijan,

Oo ij caikis
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caickisesta cuolemasta ia cadoluxcsta/ ia teki meitä lal,
lens Jumalan lapsexi/ ia perilisyi stehen iftlncalkisen elä-
män.

111. Opeme täsiä/euinga suuren lohdutujren mei,
dän HErra Chrisiusläsä anda Caikille inhimisille sen
cansa/elta hänen pitä andaman hänen lihans eaiken mail«
man elämän edestä/silla hän osotla iatietä anda/ellei hän
tahtonut yhden eli Cahden inhimisen edestä anda / hänen
lihans / Mutta eaiken mailman / ia caiken inhimisien e/
destä/jotea owat elänet täsä mailmasa hamasta mailman
Algusta nijn loppun asti. Ia tämän Cansa me laidam,
me lohdutta meitäm Jumalan wiha/lainkirousta/ia
ijaneaickisia euolemala wafian / seka lerwen ollesam/
seka euoleman hetkelle/liateckln silloin/ Cosea syndi y,
lss heräpi meidän sydämisem/ ia omasa lunnosame/
perkele meidän päällem eanda / laki meitä pellättä/ia
tahto meitä duomila Helwetlin / ia ijanlaictisen lado-
tuxen.Nijn me stlloin taidame lohdulta meitäm sen eansa/
että HErra lesus Christus/onandanul hänen lihans ia
rumins euoleman meidän ia caiken mailman edestä. Sil-
lä me olemma mss yxi osa mailmasta/ eusa eij ainoaa
stans olesuulilHerral/Keisarit/iaCuningal wijfat iaopz
penet/Vaicka ne mss owat spndiset/ mutta mss ksyhäl
waiwaset ia yloncatzolul inhimisek Ia nijnen edestä
hän mss on vlgosandanut hänen lihans ia rumins euo,
leman. Tämän cansa Dawid Cuningas on hänens
duttanul sanoden: Hlkrra on minun pannut ettet
minulla mitäkän pidä puuttuman ??ijn taidamme
me mss meitäm lohdutta näillä meidän HErran lesu-

3'
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xen Chrifturen sanoilla. loca psco mtnun päälläni
hänellä on ijancaickinen elämä.

IV, Opeme mss sen tasa wljmein/ ellä meillä on T''
elämä ia Autuus/meidänHErrafa lesuresa Chrisiuxe-sa / ia se elämä Jumalanpyhäsa sanasa ia Satramenli/
sa meillen ia eaikillen inhimisillen tantan ia
mewisul ia ahkerat sanan tuuliat olisimme / senpale eltä «<"».

me Jumalan ia hänen hywän tahlons ia Isaliftn suosi/
ons meitä wastaintundlsimme/ ia hänen päällens wahe
wasti uscoislmme. Samallamuolo että me HErran
ehtolisen usein naulitzisime / Ia sen lauta tulisimme vseo-
sa wahwisteluxi/iasaisimme sijna Hengeliset ia laiwali,
sel lahjat/jotta meillcn sijnä laritan ia annetan / cuin on
syndein andexi andamus/waanhurseauo/
nm elämä. Mutta io«a ylsneatzo Jumalan sanan/ia
Saeramentin eij hän taida nijstä taiwalWa lähiöstä
lulla osaliseri eikä tulla auluaxi. Tämä olcon sanottu
mjllemanauxeri/iotcaharwoinkäiwäl ki«osa/ia har/
woin nautitzewat HErran echtolista/ellä he vfewin su/
reman sydämen halun cansa/sen edespäin tekisit/oikiasa

uscosa/ ia tulisit ijaneaickisehen elämän Jumala lpgs.
Siehen meitä caickia awtacon se pyhä colmi,

naisuuo lorkiafi ylistetty ijamaic-
kisesta.

Saar-0o tt/
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Saarnan Mn/ taita Chnsillmen
Oppellgi/ tämen rucouxsn

KaickiwaldiasWmala la laupias M,
sinuakistem caickesta lydämest/caickein

>< sinun mjn monen fänomattomain hpwän
tspdeft eohest/ ia erinomaistst sen edhest/ että si«!
nä sulastaarmostas/ sinun ainocaisenpoias lE-!suxen Christuxencautta meitä lunastanut olet/ ia
sinunpphen sanas cautta / meitä plsswalgaisnut/
ia tähenwnvon andanut tulla. Ia rucoeleme
sinua nspresti/ ettäspphen Denges cautta
molisefta meitä aina nijn lohdutmsit/wahwistaj/
sic ia wanelisit/eccä me loppun asti täfä
na ppspsime ia sijtte tjancaickisesta autuaxi tu/
lisime,

Sifttäme sinua rucoelema racas taiwali,
nen Isä/sinun pphen seumcunnas edhest/ caicke,
sa mailmasa/rVapahta iarpariele händäcaickesta
pahasta/ora hänelpe pois/caicki vftottomatpal>
menet/ia wärätopettaiat/iocca rämen sinun wä-!
hänlaumas/ ninquin
liuwa la!opeusac/suskiafta haiotawat ia sstlele-!
wat/ltahetä ia annapscoUsiapaimeneira/iahp/!
wijätoimelisia tpsmiehiä sinun elohos. Anna ia

lisä
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lisä sinun pyhen Herges armo / caickcn Ch«/
stilisten paimenein »a palwelian lxdami-
hin/erinomaiseftaninen/ iotca täällä maalla/ si,
nunlaumas / Sanallas ruockiman / ia sinun
seumcundas Hallidseman pitä/ että he mahdai/
sic heiden wircans nijn edhes seisoa/ että cosca se
ylimeinen paimen/ sinun racas poicasliLsus
Chsistus /on jällenstulewa/lucua laffeman cai,
kein hänen palweliansa cansa / mahdaisic silloin

, löpttä / ntjnen seas/ lotca vscolisesta palvellet o/
! lvat/ ia sadha hänen suustansa/ tämen suloisen ä,
nen cuulla. 2lh sinä hpwä pKlwelia/smä wahäfä
olecvscolinen ollut/ mene sinun VILRRAS ilon
siselle.Edhespäin mcoeleme mss sinua racas
walinenlsä/caickeinsinun palveliais edhest/iod
cas esiwallan wiscaan cndzunut / iamailmalisen
miecan andanut olet / ia ennomaisest rucoeltma

! sinua/ meiden oman maan ia Cvningan
edhest.A.G. ynnä caicken hänen armons huone/
newon andaiain/ ia kästxleiften/macunnaniacansan edheft/wanele heicä armolisesta caickesta

! pahoista. Anna ia lisä sinunPphä Dengee hei/
den spdämihins/ etsähe sentaiwalisencumnsan/
meidän HLZIRAN lesuxen Chnsiuxen/ jonga
woiman cauta caiki cuningat hallidzewat / oike,
in tuta mahdaisit/hänenrvaldacundansholho ia
auta/ ia alamaisia sinunköyhä cansas / mjn hallia
ta / että sinun ia cunnms/ hy»
wet cunnialiser tarvat/yhteinen maanrauha/laki

ia
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AMI9N. KIeGAIW 11CKONA.
ia oikeus/ia sijcce caickl hpwps / wahwistecuxi ia
ylsspioetpxi tulisi/mutta sitä wastä/ sota ia were
rvuoohatus/capina/eripuraisus/ wäckrys/ wä?i,
walda ia caicki pahus/ estetpxi tulisi.

M)erucoelem mssettä sinä racas taiwalinen
IjH/asmolisesta cadzoisit caicken inhimisten pääl-
le/joco ne olisit omaiset taicka mwcälaiset/tutut
elitunoemattomat ystäwet / taicka wlhamiehkt.
Krinomaisest cuitengin/ ninenjotca owat meiden
welletla silaset vscosa/ia Uatekin ninen jotcajos/
st cussa tuscasa iahädhäjäovat/HenOen eli sielun
puolest/exyxisä/rascaisa synnisä/perkelen rvaivas
ia kiusauxes / epälyxes / hämmestyxes elikärsii
mättömydes/rvaipaisudes iaköphpdes taudhis
iakivus/sumsa ia muches/fansiudesa/merenhä-i
däsä/etc. Ia ettäs caozoisic caickein ksxhein le/
stein puolehen / osvoilasten/Rascastenwaimoin
ia lapsen synnyttäioen/ia sijcce caickein tpgs/jotca
jossacussa tuscas orvat/ iasinunlsälistäapuas
tarrvid)ewat ia pptäwet/ nrjn ettäs caickein näi/
nen päälle armadhaisitV beitä antaisit/ wat?wi/

staisi: ia lohoutaisit. Senpääle että caicki in-
himiset nyc ia iiancaickisefta sinuakijts

tä ia ylistä mahoaislt/
Amen.

Seu-
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Mlt mnommsten pyhä pA
wäln pääile.

Umoit-
ta P. Matthceus 4. Lugus.

Gsca npt lEsus käwt
Kalilean meren tpksnä/ näki
hein caxt weliestä / Gimonin
joca cutzutan ff3ttari/ia Nlw
dream hänen weliens/lafkewan

werckonck mereen/sillä he oltt calamiehkt. Da
sanoi heille: Geuraecat minua /is minä tä>
zhen teidän inhimisten calamiehixi. Mjn he
cohta jätit wercot /ia seuraisit händä. Ia
cosca hän steldä edkstäwi/näki hän toiset caxi
welieM / lacobum Aebedeuxen Pojan/ ia

welieng/ weneesä heidän
Mm Aebedeuxen cansa / parandawan hei-

?p dan
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dän werckojssns/ia hän cutzuiheitä. Mjn he
'cohta jätitwechen/ia heidän Wns / m seu-
raisit händs.

l Änäpäiwänä humalan seuracun-«c<l«/l«,c. da muisto pitä meidän HErran lesuren
ö-! Christien ulgoewalitusta Aposiollsiap.

' plta paiwellaman/ cumarlaman eli rueoil/
taman. Mutta senlähden/että Jumala hänen ia mui,
ncnAposioliltencautta/onandanut saarnata hänen P^
Ewangcliuminsymbäricaiken mailman/iosta me mss
olema ofaliseri tulleet. Nijn m6s sentähden/eltä me mah^
daisime hänen esimerckiänsä seurata/Jumalan P. sanan
ia oikian opin tunnusioxesa/oikias ustosa ia pyhäsäilä/
mäsä. Ia nijnpaliocuin tämän P. Andreaxen tule/
on hän fyndpnyt Bethsaioan caupungisa hänen Isän"
fä nimi on ollus longs/ninquin HErra Chrisius itze
hänen wejiänsSimonin lutzu lonan Pofari. Hän on
ollut ensisiä pri calamies/ynnä hänen Isäns ia hänen
wtliens Simon Petarin cansa. Multa costa lohcms

'" nes easiaja ruplistsaarnaman/nijn hän annoi itzens ha/
! Mttb, 4. nen oppljns/ia oli hänen Opelusiapsens /ia hänen saar/

nasianemuli/eltä Herra Chrisius «Mumalan caritza/
,gca poisotta mailman synnit. longa opin eaullahän
tuli enWä Christurclundon. Jolta hän mss fijtle eutzttl/
lin Apostolin wircan/ninquin täsä Ewangeliumifa sei/so Ia on jälfin HTrran Chnsiurm taiwasen astuma

M.Z.c.l.sen EwangellUMl/uinquin )ose-
i pku§ kirivittä. Ia dlicepkoluB Kirioitta/että hän

Mo's
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mss on saarnanut (D3ppaäocl2B,(lHlHti2B la
maz.Mutla Meiosca hän oli saarnanut neljäkymmen/
däia seitzemän wuola/iawanhaxi mllul/ia tuli Achaianyhten laup«ngin?HcrlBNimeldä/ Pani sen maan Fo,
ttgdli Lgeuz hänentornin toluden tunnusioxm tähden/
ia annoi hänen lisiinnaulitla sen saman päiwän päälle/
jongapäälle hänestä nyt pyhä pidelän.

Mutta nijn palio cuin tähän P. Ewangeliumin
lule/anda Ewangelisia tietä/ tuinga meidän
Christus on yhdellä alalla Galilean meren tykönä tutzw

wircaan.NimiltäinPelarlnia An,
drean/laeobumZebedeuxenPojan/ia Johannien hä«
nen lveliens/jotca mss owal olleet hänelle luuliaiset/ ia

händätshta seuranll/iaylsMndatlUthlidänwenhensä iaemonsa.
Ia phlensopi tämä Ewangelium sen eolmannen

Fäffyn cansa.SiUaelläfijhen siMlesulietan saarna wir-
ia/ia nijnen cutzunjus

TäsäEuangelmmis on <axi Cnppalella.
?. Dn näinen neliän Aposiolillen /ioista täsä

wangeliumis seiso / lutzumisesia» öi«««öm.
11. O« heidän

zasemaneHänbä.
MsimäinenGappale.

pallo tuin tähän «nsimäjsen Kgp- ""«".',

oH,U palen tule/Kirjoitta Ewangeiisig täsä
haaran lansa.

I. Hn s«ftä paitasia/tufa «ämä Historia on «apal/
tunut/ nimittäin Galilean meren tvksnä.

PHIWÄNÄ.



Kojcg nyt Icsus tUwi Galilean meren
tykönä.

Tästä Galilean mesistä usein saarnata»,/ etlä se on
/ ollut yxi icirwi Galileasa / ioea Hlbr2?an lawan iälklu

i«c./. P Lucas sen eutzu Genesaretin me-
rexi/fenlähöm/että se oli Genezaretin kaupungin tykönä.

M 2». sen eutzu Tpderian merexl/jentähdln
ettaft oli Tyberiantaupuugin tykönä/ionga Herodes
Cuningas sli andanul ylösraketa/ Tyberiuren Romin
Keysarin eunniali/ia cutzui sen hänen nimene jälkinTp^
bmas Miänes Mostxen kiriao eutzulan se mss (ine,
reth/iolamerkitzenijnpaliotuinyri Harpu eli eandeje/
ia eutzutan MH nimellä sentähden/eltä se oli ninquin yM
landele eli harpu itzestäns. Tämä Galilean meri/ ioea
oli lerojaleMlsta laxiloisia kymmend Penieulma/laon
ollut sangen suloinen ia «alainen wesi/ eari Peniculma
pitkä iaychtä lewiä. Ia tämän meren lyksnä on mei«
dän HErra Christus usein ollut / ia sima saarnanut/onmss sen ylitze toistnans »vaeltanut/sentähden että siinä
ymbärillä on ollutpalio caupungit ia kyliä/euin on Ea<-
pemaum/Bethsaida/K)agdala / Tpberias / Co-
razin/ Gavara / ltk. saman meren tykönä on
tämä Historia tapattunut.

.11.11. Onnijstä Perfonista/ jotta HErra Christus
gncutzunul tasa Apostolin wircan.

n»§».M. Näki han caxi welieftä Simon ioea cu-
stutanpetari/ laAndrean hänen weltens.

/»«Mr«», Nama taxi welieftä HErra Christus eutzui ia ka-
M handens seurata / mmitlein ia Andrcam Si,

mow
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«on merlitze NM_pMo_ium Mluulia/ ioea hpwin ia
«Visusti tuule ia on sen todistanut scn eanfa/cltahän on ah»
Kresta iawisusta cuullutmeidän HErran Chril
siuxm sarnan. Tämän / HErra ChnDo iyt filttni,
miltä ia cutzu joeamerkitze nijn palis
lmn yxtM!M Scnlähden että hän tunnusti hänen l s',

wän Jumalan poiaxi. Andreas on px>
na/ ia merkitze nijn palio lUinHmhullinin/rehkia ia wahe
wa / iolla miehen sydän on/ ia eij ketäkän pM. Ia sen
hän msö todisti sen «ansa / että hän mietzullistsia ia rohk>,
ast jarnaislEuangelmmi ia tunnusti HErwn
M / ia sentähden on andanut hanens kuolemahan.
)jchnä caxi wMstaolitio ent!M tundcnet HERRAN
Christuxen. Andreas Johannes Cafiajan sarnan «auts
la? joea sanoi: Catso Jumalan cancza joen Pois^''
otta mailman synnit. Mutta Petrus Andreaan hä-
nen wlliens lautta / silloin cosca Andreas lapsi HErran
Chnsiuxen/sanoi hän: sOe löpsim lvessiaxen/ ia
wnj hänen lesuxentpgs. ,

11. On heidän loostäns ia ttgostans mitä he omat »"-.

Mmn tehneet.
Lastewan wenons meren / Mä

E'j HErra Chrisius lsytanyt heitä joulilafsa/ ei,

kä lurhisa menoisa / mutta lsysi hädän tpsstä heidän
wirgasans/mmittein ealan Pydsstä/ Sillä he olitca/
lamiehet ninqum heidän isäns Jonas oli / joea Poicans
ionuoruusta oli harioitlanut cala pyytämän/ Senpall«

cunnialiflsta heidän kastlläns itzens elät/
lamän I < sen ockin lik> silnä /ettei hän lapsiansa iou^

?9. iij tila^
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-1 P. ANDZcBA^KN
tilassa ylsscaszvattanul. Mutta on opettanut heille lm
wirgan jonga hän itze oli oppenul, Ia waicka se näky
mailman edesä olewan yMrlainen <a nsprä »irca / cui,
lenginonstyxitunmalinen wirca/ josa inhiminen hy/
wällä omalla tunnolla/ia cunnlalisesta taita olla / ia il/
Mselätlli.IV. zv» On HErran Chnsiuxm käskystä mitähän
on kässenye tehdä.

sanoi Ms heille: Seumtcatml,
nua / minä tegen teidän inhimiften «alamie-
hexi.

Tasa catzlalaisel asiat edespannan.
i. i. Näinen tähden weliencutzumisesia/että HErs

ra Christus on heitä cutzunul Apostolin / sano/
den: Seumtcatminua.Sillä hän näki ia ymmärsi eb

/""«m. tä he olit soweliat Apostolin wirian ia sarnamanEuan^
geliumia/tikäeatzonut senMen/ tllä he M ksyhät la-
lamietzet / jotca eij kiriä ollet oppenel. Sillä hän itze
lahdoi heitä ovetta/hänen Schoulusans/ eusahemss
tulit nijn oppenexi / että he tunsit hänen olewan sen toti/sen Messiaren. Ia wscg he sait sen Pphen Hengen He/
lunlain päiwän pälle/ rupeistl he Puhuman muucalai/
sille kielillä/Jumalan fwria iaihmellisiä lecsia'

2.2. On sijtä fyysta/minsätähdenhän onheitä ett^
rm« p°. tzunut / hän tahooi tehdä tzMWimlstm

<alamiehi)ei/se on/hengeliseri calamiehixi ia opetaixi/jotla
pllä EuanMumin sarnan cautla/welamän mhimiW
Jumalan Man lundon/ia sihen vscon.Sen<
tähde sano hänMins tahdon tehdckteitä inhimistecalamiehexi.Cuin hän tahdoisi sano: Että le oletla lä^

hän
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hän asti ollet calamichel / ia miehullisesta talvia pplänet
! merestä / nijn minä tahdon npl tehdä teidän inhimisten

jotta Pitä inhimiset vlgoswelämän tästä
mailman spnnisestä merestä / sen Hengelisen nuotan / E-
wangeliuminsarnan lautta.

V. On nijsiä toisista lahdesta personasta jotta V.
msscutzullln. c?/,wm.

3a costa hän sieldäedeskäwi/näkW
toiset caxi weliäftä/ Zebedeuxen po-
jania lohanttem hänen weltens weneesä hei- H
dän isänsä cansa parandawan heiden werc-

"'

tojans. 3a hän cutzui heitä.
Näisä sanoisa Euangelista edespane cahlalai,

set.
i. On nijsiä lahdesta weliestä Iscobusesta ia Jo/

hannesesia jottaowat ollet lecedeuxen Pojat/ ia heidän
äilene nimi oli Salome / Josephin Marian kihlatun
miehen sisar. Johannes merkitze niuMo euin armoilet-

laMttllu.
2. On heidän astaresians/eltä he otit ia paransit 2.

heidän nuoltane. Nämä ch ole ioutilassaeikälaiscana/ occ«Mw
mutta lekewät heidän wircans ia Parandawal
wercojans/ynnä heidän Isänsä Ilbedeuxen eansaSil,
lä he olit msscalamiehel. Ninquin ne toiset taxi welie/
sta Andreas ia Petrus/ jotca lastit werckons meren.
Mutta nämä Paranet heidän merckoians / jotca mere-
säwetäisäolitrickanut.

;, Heidänlutzumistansa/että HErra Chrisius 3.
heitä mSs luyul. Sillä meidän HERRA CHrifius "i« h 3°.

MoN,j^«««'

set.
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mondalysmltstätarwlyl hamn lloons/jotca pili sarna/
Man EuangtliuM!/ scntatzden/hän monda sizhen eutzUne
jollahanda pili sluraman / ia cuulcman hänen sarnans/
Näkemän hänen tunnustäh:ens / Scnpälle/ettählsitlä
Paremmin laidaislt muita opttta/ ia sarnata Euangco
liumia. Sentahden hän mso f>».io! SimonilleiaAn,
dreaxele/ että hän tahdoi hcita inhimistcn calamilhi)li teh-
dä/ sille cosca tze itze ensistä olithäneltä oppenet.

Gpemxet Ensimmststg Lap-
W«»e,/,« paltstg.

'' <^VemetäftH'luingawanhemmatM
?I" dän p,dä andamsn hljtä olla joutllassa ia lai-
Melne Mutta hasisittainan hellä lyötä tttemän josa>

wirgasa/ftnpälle/lttä he tallaisit hcitqns eunnialista
/«»liibexc,llältä täjä mailmasa. Siliä että Jumala on ftn Nijn
?^1,2, säätänyt /ma lnhuu nen pitä hänen «ysstans ia otzaos
s?s.zH. elämän, Sinun picH

elärcäm w sinnefmu; epsstä. Ia Syrack» sa«-'no: Minun f)oican pra jo K?m ecees ia tee työtä.
p chawalj fans: Techkätta rxstä

teidänkätten cansa> nmqmn minä oi en teitä kck-
ffenyc. Efl nrckiftnpäUc/omblnalsaneiäfaAposio/
lisä cuinga he owat wiriät ia ahkerat ollcel hcidan wirgap
säns/iafimä tyscä nhmet» Mvnicahtat
hcisiä owat lastenet hcidän Wcrckons mtrem. Moni/
lcchdm sipat niitä Varandanct / <aien tao a HMäne eläk/
«änct/ olisit mssjtkä tyäaamatthnet/ jollei HE>ra

oli/



PÄIVÄNÄ.
olisi heitä toisen ia cottewban wirlan Mu.iut. Wutta
sitä wastan on laiscuus pxi cauhia iaKtllvoloin meno/
sola eikä JumalaM inhimiset woijkarsia. Ia saatla
inhimismksyhe)tt/Nlnquin Salomon sano: Laistan^'''"»

kasi teke köphäxi / mutta rvinä käsi teke ncaxi.
Item. Kaiscnden mxstä on pni /ia xxi joutilas"""

sielu pitä nälkä kärsimän. Ia loises Paicas sano'
hän : Laista cuoli hänen pahudens iälkin/sillä
hänenkäcens eij tahdo mitäkän tehdF. Sentah/
den ltzccukin harioitlacan lapsene io nuorna lpshön/ ia
alkan andaco heila joulilassakapda/stnpalle/etla he eun-
nialifesta itzens elatäistt.

11. Hpeme / että Jumala vsein ne ksyhäl ia yxv 2.
kertaiset/asetta suuren ia corkian Wircan/ia nijneneaul/
ta Palio hywa mallanfaatla / iaerinomaisesta tUtzu hän ve«m p°.

yMrtaiscl ne nsprat ia ylsneanotut mailman edesä sar-""
nawirlan/iaafma heitä sarnaslolin saarnaman
geliumi laickein lansamedesa. Islinquin P. Pawali sano
Corintherineansa tpgs :Catzocatrackat weliet
dän cutzumisen päälle / etj mondaruumilista wi,

/ eij monoa ialo/eil. mss mondasuuresta su,«»».
gustacutzutut ole/waanmitä mailman edes hul>
tuon / sen ombi lunmlarlgosrvalinuc / ettähän
ne wilsac häpiän saarais. Ia mitä heicko oU
mailman edes / sen Jumalan vlgoswalinut/ectä
hän ne wäkewät häpiän saatias. Ia se cnin oli
wapatoin ia plsncarzottu mailman edes/ ne on
Jumala vlgostVallinut/ ia se quin eij mitän ole/

lhcki m jo*caolitjotakin/ turhaxitekis
rlte« yänen edesäns yxikän liha mahdaisi

kerskata
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tel scata Ia jano: OnlMuzclegic non
'Ke^ez, non lenalorez, non?nilosovno«, lcä ple^
!l»eloB,p2upereB,in6oÄospiscatores. Seon/jkij
Vl3rra Christus vlgoswalinnt Cuningaitta/ eij
Raohiherroia eil rvWita in oppenuita/mutta
yxikertaiset / nöyrät ia oppimattomat calamie/
het. Ia sano : ?llc2tole3 illitelgti,
Mlttuncur Zcl oiX6lc2n6urn_',ut ticlllz crcäentium
non vittute
Dcl Keli pulgrecul. Se on/ Dppemattomatca,
lamiehet llihetetän sarnaman/ettei yxikän ajat,
telisi niinen Vscon/jotca orvat uston «vastan otta,
nec / tulewan inhimifen »voimasta mutta Junia/
lan simasta. Hämän Palle on meillä esimercki täsä
Euangcliumie/ttla HErra Christus on eutzunul saarna
wirlan köyhät calamichettjolealastit heidän werckojans
meren/ ia calan Pydhsrella heitäns elätit. Nijn lu/mss Elian Prophelan lautta cutzu Eliseuxen
Prophelan wircan Pellolda/ eusa hän oli kpndämäsa
cahdllla toista kymmenellä Pari härkiä. Samalamuo-
«s Jumala eutzu sen Prophelan Amos/ joca olitarian
Paimen / sijhen lorkian Prophelan mirean: Nijnlu,
malswiela nyt eutzu saarna wircan y)likerlaiftl nsprat
Miehet / jollaon?alköyhästä sngusia.

, 111. Hveme/ ellei yrkän pidä andaman hanens
lf«»/<i<,. samawircan/ ilman laillista eutzumista. Mutla odol,
«<«,» xe.'laman sijhen asti euin Jumala hänen stjhen eutzu.Sillä
eieFH F»e ninquin fijnä Eplstolasa Htrbrlrrin lygsseiso: jkijpxi/
ieFlimo e<in ota hänellens it;e cunniata / mutta jocalu,
vv«tt<,»e. 'malaldacutzutä ninquinAro.la ninquin nama m,

'
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li<l Apostolit / Simon/ Andreas/lacobus la Jo,'
hannes/cij ole andanulitzens saarna wircan ennen eum
tze sijhen cutzullin / mmla owal siehcn asti pysynet/
heidän wircasans. Samalamuotlo mss Prophewl
ia lalcki oikial sarnamiehet owal lchml. pitcl
willa nyl eaicki nijn lekemen/ ia odottaman laillista eul,
jumifia.Sillä ne jolca ilman eutzumista / sijhen
wat / eij ole oikial sarnamiehet/ eikä saa hywastisiugnau.
sia lumalalda/palio wshemin tekewäl iongun hedelmän
Jumalan seuraeunnasa. Ia naifiä sano Jumala Pros
phetan lautta: Ve juoxlt iaen minä lähdätcänpt ???.»?.

heltä. Ia p.lohannlxen lyesna HErra "-

sano: loca eij mene lammasten hnonesen orven
«utta/muttaastu mualta sisällen/ hän on war<
gasia Rsjsuckli, pila senlähden itzecungin
laman / ettai hän itzene siihen anna ilman eutzumata /

mutta jolainm«dollacon sijhen asti/ cuin hän sijhcn lail-
lisest Cutzulan. Waan Jumala nyt eij cutzu itze ilman
lpälieappaleita / ninquin hän cutzui patriarchat/ Pro-
phelal iaApostolit, Mutta hän cutzu walitappallen/
seon / nijnen kautta/jotta sijhen owaluseolul Jumalalta
ia hänen seulaeunnaltansa. Ia ne cuin Jumala tahto
MU farnajpirean / anda hän nijnen eaulta eutzu. Ia
fitälUtzumiftaPilä itztcungin odtzottaman
fig lahlp sijhen lulla»

!V. Että HERra ChriM täfä sano: Minä 4»
tahdo tehdäreitHlnhlmiste calamiehixi/opeme sii- r>l/"m<«
la/että sarna miehet owal hengellisel ealamichct. Silla
ninquin «alamies »nloilla / ia muilla PyydyMa/wtta '^^

()H lj ealol
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caloi ylös merästä: Nijn mss sarnamiehet / Evangeliu/
min sarnan laulta / wetawat inhimisia / Jumalan tun,
don ia ockian vscon. Ia ftntahdcn HErra Chrisius
taiwanwaldacunnanwelä nuotan werrari /jolla caic,
kinaiset lalatmtrtstäylsswedetan. Ia ninguin laia eij
taidha merasta itzens ylösautta / jollei calamieshanda
Ppdy)c!!läns ylss ota: Nijn mss inhiminen eij taida
iyensylosaulta tasiä mailmasia/ jom onnijnguinM
suuri iafpwä meri. Ia jollei hän sen hengelistn nuotan
cuin »n Euangeliumin saarnan lautta / sijtä wlgoowe,
dttä/nijn hän sijnä aina pylä waella/ ia tahdoisiolla
tämän mailman pimeydesä / ia sydammen Pahasa hi,mosa ia halusa / ninquin cala meräsä. Ia sentähden lu,
mala on asettanut saarna wirgan/ että inhimiftt sen cau-
tawedeläistn tastä syngiafia ia syndlsesta mailmasia
wan waldacundan. Ia H ERRA Chrisius on lä-
hettänyt hänen Apostoline ymbäri caitken mailmansaarnaman Euangeliumi/caikille
la inhimiftt/jotca läsa mailmasa waellawat / ninquin la«
lal mercsa oman lahdons wallasa/kaatäisin ParannoM
ia oikian vston. Ia wielä nyt/ jotahetki / lähältä hänensanans palwelial ulgos saarnaman Ewangeliumi / ia
jen caulta welämän syndisiä ulgos tämän mailman syni
giästä meresiä/ylss sijhen oikian Emaageliumin walkeu/
ten/lumalan lundon/synnin lalumuxen / elämän para-
noilen iaolklan uslon/ia wijmein ijancaickistn autuulen

Iataicki ne jotta tahlowat sijhen tulla/pitä heidänseuraman Ewangtliumin lohdulisia
oppia/ia eij sitä wasian sei/soman.

Ast. ,z

sbls. »5,
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loinen kappale. ,«,^.

Nsimainen Kappale oli sijtä / <^.
HErra Chrisius on nama ealaniiehet/ <i«c>

Simon/ Andreaan / lacoburen ia lohanncxen '«^"».
cutzunul Apostolin Virean/ia käskenyt handans seurata.-
TWloistsa Cappalesaedespäin faarnatan/htidan euu,
liaisudlsians/cuinga he owat waltnit ollet sturaman haw
da. Ia edlspane Ewangelista läsa Cappalefa cahtalai?
set asiat.

I. Heidän omans ylsnandamisesia ia poiejätlä, ,

misesia. Re/?'n9«e.
Mnhecohtaiäiitwercot.la nijsiä loisista

welieristä sano: Nyn hecohm jätit
dän Isäns ia seuraisit händck. Nämä calamiehel o>
sottawat heidän euuliaisudens / HErra Chrifiufia wa,
sian.Sillacofta he cuulit hänen saanans ia kastyns/ olit
he eohla walmil feuraman hänen lahdons ia kästyns
talkin/eikä mitäkän sijtä äitillens/eikä Isällens eikä muil-
le kysynyt/jos heidänpiti talanpydsrenylönandaman/io«
sa heolilnuorudesta ylsscasuantt ia sijnä aina olleet sij,
henpäiwanasii/iaioe heidän piti plsnandaman heidän
wenhens ia wercono/ninquin st olis inhimlsten mielen ia
aiatoxen iälken soweliae ollut/ennen cuin heidän piti y,
lsnandaman heidän wircans ia heidän wercons/ «olla he
itzens sijhen aitan astai olit itzens elätänet/ia «ij
fia heidän toisetpili jällens saaman. Mutta eij he sitä a-
jalellet/waanylsnannoit wcrcelw ia paallins. Ia waie«
ta eij ne suuret olleet/eikä polio raha mataneet; cuilengin

l """
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oli se heille suuri/jolca olitköyhät calamlchel/ia n:M sij,
hen asti wilians pytänel/ia tuilengin ylönannoil ne / an,
noi Jumalanhallun heidän asians/ioca kyllä laisi anda!
heille paramal jällens/ia heisiä murhen pilä/ninquin hän
ennen oli heistä aina murhen pitänyt. Muna eij he lui,
tengan mjn eaicki iältänel/etlei he ikänäns sille lullettl,
sckns maeahau/wanhemans/waimons ia lastens lygs.!
Sillä P. MareusKiriviltä: Ettäcofta HErra Chri,
siuslaxi ulgos Synagogasta Capernaumin /mem h«in
Simoni» ia Andrealenhuonesen/la«obin,a lohanne/,
jcen eansa/ia siellä paransi Simon Petarin anopin «vilu,
taudista. Ia eij «aiwoin sillpin/mulla mwlloisin, Sillä1
HErra Chrifiue; usein «vaelsi Galilean meren tykönä/
eufa heidän asumasians aina oli Ollut/ia he waelsit aina
Herran Christuxm «ansa.

11. 11, Hn heidän seuramiMns. Za he seuraisitHHndH. Ewangelisiakirioitta molemista Vllierisiä/ il"/«?«i°. eltä sekä Simon ia Anwas että laeobuo ia Johannes
""' owat seuranet händä/eij he wijwplellet sijlte euin he cuulit

HErran Christuren kästpn/ mutta eohta seuraisit hän,
dä. ia woimalinen oli HErranChristu/sana ia kästp / ettei he taitaneet mitäkän sitä wasiansano. Eikäkysynet luhunga hlldan piti händä seura/
man / ia mitä heidän piti tekemän /ia cuinga hänen piti
heitäruoefiman ia waalettaman/ jljtle cujn he wereons
ia talanpydyMS ylönannoil, SW he olit ennen io
euulltt Johannes casialKldch/ellä hän oli Mcssias/schoin
tDsea hän ofttti hänen heille sanoden: <l7at)o
lancaritza/ioca poifotca mailman spnnit, Hlilmss itze HErra Christufig puhutellet/ia Mdreas oli cp,

co
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eo päiwän ollut hänen tywnans. lasenlähdenheeohla
händä seuraisit/olit hänen lyksnäns/euulil hänen suloi/

! set ia lohdullfet saarnane/näil hänen lunnuemerkino luin
> hän iocapaieas teki/ia annoit hänen murhetti heidän ru<v
stansiawerhosiansa. Ia on tämä heidän cnulialsudens
suuresta ylysillläwä/lltä he HErran Chrifiuxen kastyn
Min olit cohta walmilcaicki ylsnandaman/iaha«dä
sturaman. Sentähden anda HErra Chrisiue heille P.
Malthseuren tykönä suuren lupauxen 's.
te iotca minua seuratta/sijnck wdesspndpmists/
cosia inhimisen poica istupi /hcknen cunnians i,
stuimella.pitä mös teidckn istuman/cahdella toi-
stakpmenellck istuimella ia duomitzeman caxitoi,
stakpmmendä Israelin sucucunda/ ia jocainen
cuinylönanoahuonesa'/ taicka weliens/taicka si,
larens/taicralsäns/taicka<3itins / taicka emän/
däns/caicka lapsen»/taicka peltons/minun nime-
ni tähden/hänen pltck sata termisesi jällens saa,

! man/ia perimen ijancaickisen elämän. Kämä oli
i se lupaus min HErra Christus lupaisi heille/sentahden
! että he olit caicki vlsnandanet ia händä seuranel/iola to,
sm oli swri lupaus/ia josheidän euuliaisudens oli suuei/
nijn oli tämä lupaus »ielä palio suurembi.

Opetuxet toisesta Cap-
palesta. «»<i^.

!. näiftH talamlehistä/ettänin- ',.
he owal ollet HErral Christuxella

tiaiset/ia hänen tästyns jällen/heidän »er-^»"»'/".
l0NS«.»e»<l»»

1047PÄIW3NÄ.



cons »a wenhensa plönandanet/ >a halldä fturanet / nijn
pitä mös ne jottasaarna Vireän lailifesta eutzutan/feura»
man / «a sihen itzens andaman/eikä yhtäkän estettä siihen
wetämän / sillä eij nämäkän yhlen esiet wetänet. Ia
waicka saarna wirea on rastas/waiwalinen ia työlläs/
ioca inhimisien pään ia aiwun pehmittä/ia monda wiha/
Miestä saalta/iotca heidän wahingons/ia Hengens jäikin
seisowal: Nijn eij euilengan heidän sentähden vidäitzens
estämän/eikä lacaperin wetämän. Sillä ioca sen teke/
hän langepj Jumalan wihan ja wetä rangaisiori hänmpäällens. Ninquin Jonas Prophela leki/ipca mss este/
li händäns ia eij tahtonut mennä sijhen suuren Niniwen
eaupungin/saarnaman Mannosta/ninquin Jumala oli
hänen käffenyt/mutlapakem ia lahdsi mennä sharsianHErran cafuon edestä. Ia meni loppen astui si,nä hah/
teen/että hänen piti puriettiman Tharsijn/ ja eij luullut
HErransiellähändalsyläwln. Mutta Jumala ylSes
nosti sumkntulispäänmeresä/nijn M se hahti eusahän
oli/oli suurefa waarasa. Iacosta ne jotta ylit hahdesahänen lanfanH/hcitli aswan/että he tietäisit kenen tähdenselOlispääplstznousi/ ia langcisi lonaM pä<
älle / heitit he hänen meren. Ia tuli yxi walascala ioea
hänen cohla nikllsisällens/ia olisenwatzasa eolme päiwä
ia colmc yslä/pimeydisä ia logasa / ia olisi sijhen euollut/
jMeij lumHla olis tzandäNhällä pitänyt ia sijeä
auttanut. Tämän päälle pitä ne ajatteliman/iolca het,
kens Schouiusakäywät-ia wiliaaina sijnä owat pitäil<
dä hakenel ia saanMfenpaälle eltä heidän pidäis tulemansaarna wircan ia palwcjeman Jumalan fmraclpnda.
Mutta <psca he mlcwat sillä ljälle >a oMe/etta he lsidai,

5«».»,
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fil lulla sijhen wircan/nijn he eij tahdo anda itzens saar«
na wiscan/ylsn<atzowatsen/piläwät itzens ylsn hywa

lauppa michexi/ loinen kirjoit?
lljaxi/eolmas hoimiehe)ri/ia sillä laittein enimao w!«
watsaarnamiehi/nijn ettei heillä ole pahembala ia suu
lembala Vihamiestä tuin ne owat. Ninquin sanälasc:; on:
Omniz c>sorl'm l)läiuis,st on/lalcki
iotta heidän wircans ylsnandawat nijta erinomalftst wi-)
wa/jotta sijnä wirgasa owat. Mutta ninquin
la rangaisi lonan Prophetan/nijn hän mos wielanyl
rangaisc ne jöteaylsncatzowal saarna »irgawia ei, tahdo
itzens sijhen anda/ cosla hän opim saanut on/ia olisi sij-
hen sowelias. meille on monda lfimercti sen,
palle / euinga Jumala on rangaisnut nijtä meidän muu>
fiaisam/monilahdal owal mittalla leilatut/ ia muutoin
lapelul/monilahdat nmeenvpponel <a muutoin Pahan
lopun faanett. Sanan tuuliat pila mss täsä oppiman/
Mä eosca Jumala cutzu heitä Parannoxen sarnamiesten
lautta/ nijn eij pidä heidän sitä plsneatzoman / «ulta
cohla oleman «uuliaisel ia sitäseuraman/ ninquin David
sano: Tänä päiwän jos te cuulet HERRAN
äänen/ niin älkätte cowechtaco teidän spdsm,
mw ninquin iOenbastapattni ia Ä)assas cor<
wesil. Elj pidä heidän mss wijwyuämän sitä yhde-
stä päiwästa nijn loisen. Nljnguin moni (sm pahenchi)
ttke/ Panewat nijn monda w uolta eleens/min heidän
wielä Pitä elämän / ia eij fijlä ajattele / että cuolema lu«
lepi pitemmin tuin he luulemat/ ia temma heidän pois tä-
stä elämästä, hinguin se lapallui Pharaonin.la sen
rickan miehen lanso/ ionga pelto '^

K r canda,
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eandanut. Ia ajatteli chellens: M,la minunPnä leke,
män/sillä eij ole minulla cuhunga minäpanen minun he,
dclmän. Ia sanoi: Sen minä tahdon lehdä / minä
tahdon lyödä mahan ne minun aitani ia tehdä swrctm
,maxi,ia siihen mmä tahdon esota mitä minulle on easwa-
nut/ia minunrijstan ia sano minun sttlullen: Sinulla
onPalio lvconPandumone)cewuodlxi/ sys /juo/ia ö/
le ilolsas. Mutta Jumalasano häneltä: Sinä lphma
tänä yönä Pila sinun sielus sinulla Pois olettaman /
cueastapilästn saman cuin olet eoonnul. Mo/
nicahdal taas caicki manauxetylSneatzowat/naurawat/
häwäiswät ia Pileawat nijlä jolca heila Manawalia

sanowat/ kpllä Pappi joulahaucku/ eij
) hänellä ole muuta lekemistä/loirat ia Papit swllans hei-
"< täns elälläwat. Multa milä tähey Ehrisius sano: Jo-

itte. ,». ca teitä crple se cwle minua/ iq jocateitä ylsttcat/
50 hän xlsncqlzo minuttj Sillä eij ne ylsneatzo ia
pilca ainoasta sarnamiehiä / multa Jumalala jonga
Palwelial he owat/iajota heila on käskenyt manala ia
neuwo caickla / la tahto chaali heidän kädestänsä heidän
werensä / ia rsiigqjst ne jotta heitä plsneatzozval ia Pil/
eawat / nijnGin M WMlfl sen ensimäisen mailman
wedcn PaisuNllin cauM Sodoman ia Gomorran
tulen ia tulikitsen.lansa. DMaonin Cuningan
naisen meren cansa. IWllat Pabylonian fangiuden
cansa.)erusoliman RomarinKeysarin solawäen eansa.

2» 11. ne jSica owat sarna wirean eut/
v,/«mm Dtut eij lMäns mailmMsijn asioin.

Silläfarna wircajamailwälllnen witca/ eij taida
!?5"«" ninquin sanotan: vocacio remuilit
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pÄIN) ÄN H. l
virum lnretzrum, Se on / Iczecukin rvirca n?aati/
ia tachto coco miefts. Ia eij yxikän taida hänens ha-
jottacahtia/nijn että han yhdelläPuolella teke yhtä tys,
ta /ia toisella Puolella toista. Ninguin Syrach sano:
loca kina pitä opettaman/ eij se mwta tpöcä
taida tehdä. IaV. Pawail sano: jkij xxlkän so-
tamies secoita händäns menon sew
pslle ettähän sille keipW jocahänen seuransa on
ottanut. Nljn mss jocaon sarna wirgasa eij se saa 01,
la eauppamies/_MMgdi/eitä duomari/eikä mmm,
dämies eli lucumies. Silla he owalHErran palwe/
liat / ia cutzutan mös HErran Papeiri / Ejalan Pro,
Phetan tykönä/ cufa näin seiso: Teidän
ran papeixiCutzuttaman ia Jumalanpalweli/
axi ninnteccämän. IaP. Pawali sano: Sixi mei,
tä jocainen pitäkän että meolemmaChnstlyen
palweliac / ia haltiat Jumalansalaisudenylitzsi
Jos he nyt owat HErran papit ia Ehristuxen
jial/nijneij he saa heilans sttoila/ muuhun wircan / mut,
jgMstzna phdisa Pysymän. Senlahden cosca HEr«
ra Christus tasa eutzu nämä talamiehet/ että
tihändasckraman/ nijn he cohwylsn annoit/sen toisen
mrgan/nimittäin calamiehen wlrgan. Silla he senkyl/
lä tiesit / ymmärsit ia ajattelit / ettei he molcmbia taita/
uet edes seiso. Nijn mss P. MatchZcus joeaistui tulli«
huones/ ylsN ännoi sen/ lvfta HErra Chrisius tzändä
eutzui /ia seuraisi hända. Silla eij hän molemhia taita-
nut edes seiso istu tulli huonesa / weronotlomiscn wirga-
sa /ia Apostolin wirgasa. Mnmss eij taida yxikan 01,
la / seka Papin wirgasa että mwsa wirgasa. Sentah^

Kr ij dm' «
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j p, TVOMÄN APOSTOLIN"
dlnl«no leronymus: Sinun pita eawaltaman ninquin
myrckya/ phtäPapp!a jo<a<aupan legon willanitzene
seloilla. Senpila meidän mss läikistä muista ymmät,

tämän / että st cuin on josaeusawirgasa / eij hänen
pidä häncnp ftloillaman mwhun

umcan.

Kinoit-
ta pI)HH Johannesko.

Lughusa.

lAWW' Gomas pxi nijstä cnh-WWM desiatojstakptnenestä/jocacut'
zutan caxoinenen/eij ollut
oäncansans/ cosca lesus tck
Vijn sanoit ne muut Opetus-

lapset hänelle/me neinOErran. Mutta
hän sanoi heille: Ellei minä näe hänen käsi-
säns naulan retki / ia pistä minun sormeni
naulain sijaan/ja laffe minun käteni hänen
kplkeens/enminsvsco.

Iacahderan psiwän perästä/ taas olit
hänen
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hänen Opetuslapsena siellä/iaThomas
hän cansans. Tuli lesus cuin owet suljetut
olit / ia seisoikeskellä / heidän seasans / ia sa-
noi: olcon teille. Sijttä hän sanoi

sinun sormes tänne/ ia cat-
zo minun käsiäni/ia ojenna tänne sinun kä-
tes ta pistä minunkplkeni/ia älä ole epäuscoi-
nen / waan vscolinen. Thomas wastaist ia
sanoi hänelle: Minun OErran ia minun
Jumalan. lesus sanoi hänelle ettäs näit
minun Thomas / nijn sinä vscoit: Nwtu-
atowat ne/ jotca ei) negä / ja cujtengin v-
scowat.

Vmalan seuracunda/ tämän päi-
wän päälle muisto pitä p. Thomasta/joca "

on ollutmeidän HErran lesuxen
fen vlgoewalittu Apostoli/waickaEuange,

listeril/ eij sijlä mitäkän kirioila / eosca ia euinga hän on
Apostolin wirtan culzutlu /mulla todistamat / että hän
on ollutApostolin wirgasa/ yxi nijstä eahdesialoistakylm

la P. Johannes sen ynnä muinen eansa lä, "««b.,«.

!sä Ewangeliumisa todista / ia vfein händämainitzeha, ""-

nen Ewangeliumisans. Mutta stjtte euin hän ynnä '».

«uinen Apostolinen lansa/oli saanut Heluntapaiwänä
julkisestasen pyhän Hengen/ on hän vfeolisesta ia miehuli,
fkstasaarnanut°EwangellUNlin Mcdie/ Petstas'aln»

l<.i iij dias/l
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dlas/ningllin KlleepKorUz klrisitta / ia monda käliNL
dänyt paranoxen ta oickian vscon. Ia
mu3kirioilta hänestä / että hän on Mannut Pc; sw ne
wijsal miehet/Ma lUluidaiftldä maaldaHEna
siusta ctzimän / ia heila pjiwsa wahwifianul / että se lap-
si/ jolle he Bethlehemis annoit lulda/vytzä fagu ia Mir-
ram/ sn Jumalan poica/ ia se totinen Mchias/M
hqnen pijnans ia euolemans eautla on lynastanut lps?
IKmisen sucucunnan / ijancaickisesia ladotuxest. Ia sijl,
le tpijmein on hän loluden tähden / ftrmattu
la lapettu. Sillä costa hän oli pacanollten ia Epaiu,
mallen palwelioitlen tyksmi / ia eij tahtonut palwella
heidän epäjumaloitans / nijn he owat hänenkeihallelä,
pitzen pistänntt /ia on haudattu Macedoniao sisnä
pungisa Edissa/ ninguin KuOnu^Kirloilla.

« Ia nijn palio cllin tämän päiwqisen Euangeliu,
3m3 Min Historian tule/ on se tapaltunul tahdein pälwän

-' peräsiä/ialkm HErranChrisiuMylssnousemlstn/M
M?d'än HErraChrifiuo sm saman päivänä / cuin hän
ylösnousi kchlona /Thoman pois olles / oli tullltt hänen
opelufiafiens lygs / sulietluin owein lapitzen/ iaosolli
heille hänen ruumins iakylkens/ia puhui heidän cansans/
la Opetuslapset sanoit sen Hhomalle / eosca hän tuli hei,
dantygons / eij hän tahtonut uscp muutoin/jollei hän
näkisi hänen kaMns naulan reitti / ia pisicils sormes
WUlan jlan. Senlähden meidän HErra Christus tä-
män eväusc öisen Thoman tähdlN/ lull cahdexen paiwan
perästä / Mene heidän logsns/cusa mss «lhomas eansa
01l / iakäffi Thomampisia hänen sormens smne/ jalaho

hänen
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hänen kasiansa / ia hän lohta uftoi sanodcn: Minun

ia minun Jumalani.
Ia on tämäEwangeliumloullun edellä asetettu

saarnalla seutahden/ ettei meidän pidäie pahenosta olla-"
man sijla/eltä meidän HErra Chrisius on syndynyl nijn
fuurefa koyhpdlfä ylsncatzotulla muodolla / multa lielä-
man/ että tämän koyhyden alla oli peitellyt eaiken suuri, ««c«»e
mat tawarat/ia itze meidän HErra Christuo lesus Iu-
malan poica/joea hänens oli nijn suuresta alendanul mei,
dan lähden / ia nijn swresaksyhydes syndynyl / on ylil-
zen woitlanul synnin/ luoleman/Perkelen/Hllwctin/ia
omalla woimallllsa eansa ylösnosnUt cuolluista. Ia yhle»
sopi tämä Ewangelium sen wijdenen vseon Cappalk can<-
sa/eusa me vstom ia tunnustamme / että lesus Christus
meidän HERram / on colmandm päiwänäylssnojnul
cuolluista.Tämä Ewangelium iaelan Cahlen Osan.

I. -On °3homarm epäujkosia / ellei hän usconul
Christusia plSsnosncxi / jollei hänpisiälsl kätäns naulan
sian<11. On hauen oikiasia vftosiansiatunnusto)lestaw
saHErrafiaChrisiuxesia.

Ensimmnm Osa.
HsH Ensimässesä Ofts/ meille ett ttätiä

Cappalelta.
l. On tämän Pyhän ZhomanPersonasia.

Mutta ThomasynnWäcahdefiatoi-
stakymmemstH/joca cutzuean cnxoinen.

meml>^.
I.

°^'

Näisä



P. TOOMAN APOATOLIN
Mija zanolja p. Johannes lahtalaisel meille e,

despane.
lve»I«i«e I- Hälttn nimestäne /st nimi Thomas on He,
>si<«<,«i<i lbrsean kieli ia merkitze meidän klckUänijn palio euinca,
A»ys-<,». P. Johannes mös hänen täsä cutzupi/il.

mänepäilemätH/sentähdcn/ että hän itze loisna on äi,
tinscohdustasyndynyt.

2.2. Että hän oli yxi nijfiä taritsistakpmmenestz/ni,
oFci/tii. mittäin/Aposiolisia/jongaeansa P.lohannesylistähä-
L««"> nen wireans /ia osotta/ että hän on ollut meidän HEI/

ran lesuxen Christuren vlgssValitlu Apostoli/ joeaon
palio tysta tehnyt HErran wijnan larhasa / Ewange,
liuminsaarnancamta.

ll. On p. Hhsman Personan pois olemisessamuinen Aposiolitlen joucosta.
e <l Eij ollut canftns costatulj.

/" P Johannes kirisillä/ että senpäiwänpäälle
echlona / eosca HERraChristus oli euolluista plssnos,
n»e/ Mi hän Opeluslastens lygs/ eusa he olit coolulJuutasten Pelgon tähden / ia seisoi heidän keskellänsä iasanoi: Uauha olcon teille. Multa Shomas,ii, ollutsilloin heidän cansans. Waan minge syyn tähden / hän!siiloin on pois ollut / ia luja hän oli / eij Evangelista sijtä
mltäkan klrioiea. Clirilostomuz sano : Että coscaHERRA CHristus kijni olelttn/ ia eaieki Opetus-
laxftthanen ylsn annoit ia pakenit/pakein Hhomas mss
vois/ nijneauwas/ ellei hän iaieanul eiks kerinyt ni>n
pian lulla Mens muinen Opetuslasten lygs / ia sentäh,den/eij hän ollut heidän eansans / ialuli sen eaulta epäu,!

scon/
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seon/ellei hän tallanul uscoa Christuxenylssnosnexi cuol'
luisia/iollei hän iHe händä näkisi ia pitelisi. Beda/vri
loinen wanhakirconopettaiasano/ettäHhomas on sil?
loin ollut muilla asioilla/taicka muutoin osanul olla pois.'

li. Hn Hpttuslasten puhefia Hhoman tygs. j
Wn sanoit ne muut Opetuslapset hä-

mlle/ me näim HErran. r«.

Cosca Thomas palaio heidän
hungahän oli paenul / nijn he suuresta ilosta ia riemusta/" """""

rupewat hänelle sanoman ia jutteleman / että he olit hä,
nen poisollesansnähneet HErran/ioea euolluisia oli p-

heidän tygsns / suliettuin owem lä,
pitze/terwettänyt heitä suloisesta/oftllanut heille hänen
kälens la fylkens / andanut heille wolman synnit andcxi
anda ia nijlä pidätlä. Hämä ilmestys luin heille 01l
lapaltunul / sen ensimäise» Sahalin eli pääsiäis päi/
wän echlona/on Opeluolapsilla ollut nijn lohdulinen ia
.sulointn/etlii he taitanut sitä salapitä/ilon lähden/ m««
ta owat sen lohta suuresta ilosta/ia Christilisestä rackau-
desi ilmoittanut heidän cansa weliellänsä Zhomalle / ioea

> silloin osais poisolla/ellä hän tulisi osalisefi sijtä ilosta ia
riemusta/ynnä heidän eansans<

111. On Hhomanheickoudefi ia epäuskosta. lv.
Mutta hän sanoi heille. Ellei minä näe

hänen tHMns naulan reiki/ <a pistä minun
sormeni naulan sian/ia laske minun käteni
hänenkyltens/än minä usto.

Näillä sanoilla Hhomas osotta hänen epäustons/
<ttei hän tahtonut usco sttä/mitä muut Opetuslapset olif

3 8
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hcinMe sanonet HErran Chrisiuxen plssnousemisesia/
Mäse nägyi oltwan hänelle sangen owlo/eamala ia mah-
doloin/eltä Christuxen pilicuolluistaylssnouseman/ io-
ea oli risiinnaulillu/surmatlu ia hautan pandu/ia on stj,
Mfturanul hänen oma järkens/ia sen cautla tullut pttee
lyxi/silla eif hän taitanut enemin useo / euin hän näki hä-nen silmckns canfa/ninquin hänitze täsä tunnusta hänenepäuseonfa/ ellei hän taida useo/iollei hän iheMmäinseansa näkist/HErra Chrisiustaia kälens eansa hänen rm
peisi/pistäisi sormens naulain sian/iolla hänen kälens lä-
pitze pisteitin/silloin eosca hän risiinnaulltlin/ialasteist
kätens hänen kylkens/ioea keihällä awaltin. «lämä olisangen swn epäuseo Thomaxesa/ioca oli HErran Chri-stuxen Apostoli. Silläprophetal olitKirioittanet ia en,
nustanuet Christuxen cuolemafia ia ylssnousemisesta / iaHErra Chrisiushänitze oli usein hänen Opetuslasten,eansa fiftä puhunut/ia heille tietä andanul/ellä hänen pi-
ti risiinnauliltaman ia tapettaman/ia eolmandena päi/
wänä plssnouseman euolluista. Multa Thomas olinämä caicki vnhottanul/iaftntähdennijn suuren syndin
iangeisi.

GpetuxetGnsimmscstä Osasia.
suuri wahlngo M tule tostaon pois kircosta eli Chnstilisten inhi,

mistenloeouxesta/eusa Jumalan p. sana jääl-
aatan ia opeletan/nimllläln/etlä hän mistä sen hedelmän/«oea tule Jumalan sanasia/ninquin meille läsä on esimer,ki/p. AposiolisaThomasa/miläwahlngola hänen stjlä

oli/

IvjL



oli/ettei hän ollut muinen opetuslasten eansa silloin/
costa HErra Christus tuli heidän lpgsns/terwetti ia
puhutteli heilä/osotli heille käteneia kvlkene/sllläsen cau-
la hänlangeisi suuren epäuscon. laeijhän taitanut us,
eo/mitä muul Opetuslapset sanoit/iolca Herran Chn>
sturenolitnähnet/iollei hän itze omilla silmilläns näkisi
hänen käsisäns naulan mki/iapistäis sormens naulan
sian/ios hän olis ollut heidän eansans/eij hän olisi sencal<laisen suuren spndin langenul. Wjn se wielä npl lapat,
tu/mä cofea inhiminen unhollakireon/ia Jumalan pal,
weluren/ia onpois muinenChristilisten inhimisien eocou-
Ma/eosta Jumalan fana opetetan ia saarnatan/ nijn
hän sen cautta tule suuren wahingon/ ia eij tule osalistri
sijlä lahiasta/euin Jumalanp. sana seura. Sillälu-
malan sana/on se ainoa wälicappale/jonga cautta lu,
mala meille anda ia jacacaicki taimalisel lahiat/ <uin on/
usto/spnnin andetandamus / wanhurseaus / ia wijmein
ijaneaickinen elämä ia autuus/ninquinp. Pawali sano
Romarin lpksnä: Vsco tule starnasta/mutta '».

ns tule Jumalansanan cautta. Silla msa Juma-
lan sana opeteltan ia wasian slelan/sijnä Jumala waic»
klllta nljden spdämisä ufton/iotta sm wasian ollawat/ia
taiHj taiwaliftt lahiat.la meille on monda tsimercki sen,
päälle cosca Dawid luuli Nathan Prophelan lohdutta« "«>'«

sm saarnan/nijtt hän spndins andexsaij/ialulikaätpx
parannen. Ia Nmiven caupungin asuwaistt / wsca so». F.
he sait cuulla lonan Prophelan saarnan/ nijn he mss
tulit cohta käätyä paranoxen, Me luemme mös Apo,
stoli«m legos/tttä loscap..Pelari Apostoli M hänen
ensimäisen saarnane Helnntapäiwäna / sijltä cu«n hän

3s ij - saij
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salj ftn p. Hengen,nijn tuli colmetuhatta sielua käälp,
ri/iotta hänen saarnawan cnulit/ia annoitcohla heidens
casta. sen Grolningin Camma,
rerarin lansa/cofea hän faij cuulla Philippuxen saarnan
ia opin/tuli hän käälpxi Jumalan oikian tundon ia us,
eon/ia annoi hänens cafia. <HolneliuB sodan päämies/
tuli käälpxi p. Pietarin saarnasta. LMa/cosca hän
cuuliP. Pawalin saarnan/tuli käälpxi/ia annoi hä/
nens ia eolo hänen huonens casta» Ia monda muuta
sencaltaista esimerkkiäowat iolla todistamat/ että inhi,
miset Jumalansanan ia saarnan lautta tulewat taatpli
oikian uscon ia paranoxen.Mutla joca Jumalan sanan
luulemisen unhotta/ia eij tahdo kapoa kireosa / st eij taida
tulla kaalpxi oikian uscosn/M paranoxeen/ eij mss Ml/
laautuaxi.

>lI.»«.

2.11. Opime/ellei meidän pidä loinen loiseldam salas
"°»e«»»- man nijl» Hengelisia asioita / jottatlilewal vston wah,
«" M Visioryi ia meiden auludexem/mutta nijtäilmoittaman/

""/" että meidän lähimeisen mlist sijta lansa osalisexi/ia iloitzi.
c«i,2<,7 si ynnä meidän eansan HEreasa. Ninquin opetuslapset

'

owat tehnet/ jottaHErran Chrifiuxen olit nähnet tuol,
luista ylosnosnexi/ Ia eosta Thomas jocapois oli ollut/
luli heidän tygsns / nijn he lohta «moitit hänelle sen ia
anoit:U)enäimme Hjkrran. Ia Johannes Casiaiacosca hän neki lesuxen/ ilmoitti hänstn lohta ia sanoi:

5eö.,. (atzo Jumalancaritza joca polsotta mailman
ssnnit. Tämä on se iosta minä olen sanonut / minun
jälkinipitäpi tuleman yxi/joea minun edelläni ombi ollut.

mss Andreas Simon Pelarin weli cosca hän nä-
ki HErranChrisilym / iaeuuli Johannes lasiaian hä.

nestH
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Nlstä lodlstawals/ ilmoitti hän sen wellellens Simonilla
ia sanoi: Me olemme lsvlännet Messialen /ia weij hä<
nen Jessen lygs. Samallamuolo nti philippuo eo/sca ))ERRAChristus oli hänen eutzunut / ia tästenyt
händäns seurata ia han lspfiNathanaelin/ ilmoittihänsm cohta hänellä ia sanoi: Se jösia Moses on kirioilta,
nul iaisa ia Prophetisä / olemme lsynel / lesuren
sephin poian Nazarelhista. Me luemme mc»s P. Mar« »i.
cuM tykönä / ellätosca Maria Magdalena oli nähnyt
H. lesuxen/ jäikin hänen ylssnoustmismo/ iuoxi hän
lohta suuresta ilosta / opetuslasten lygö/ia ilmoitti sen
heille. Ia P. 4ueas Kirioilta nijstäcahdcsia opetus/
lapsista Cleophasta ia hänen cumpanistansa/jotta m<m
lusiil Jerusalemista Emau)leen/etlä losea lEsus oli tul-
lut tiellä heidän tygsns / ia Puhunut heidän eansano/ ia
seuranut heitä kylään/ ia siellä ilmoittanut hänens/ nijn
he lohta samalla hetkellä nousit ylös / ia palaisit leru/
salemin / ia löysit ne vfitoista kymmenda/ ia ne jotta hei/
däncansans olit/ia ilmoitit heille mitä tiellä lapatunut
oli /ia euinga hän heiidä tuttu oli. Nainen Jumalisien
ihmisien esimerkin pitä meidän fturaman/ ia toinen loi/
sellem ilmoittaman ia tietä anbaman / ne emn tulewat v,
ston wahwistoxexi ia antuudexi/senpäalle/etlä he mss lu,

lisit sijtä osalistxi/ia mahdaisimme cailki loinen loisimme
eansasijtä iloita HErrasa.

111. Opeme / ettei ne pvhälkän ihmiset täsä maw 3 z
masa ole ilman wiata ia synnitä/mulla he mSs vsein lan- vls«my>
gewat suuren syndin.Ninquin Jobin Nriasa seiso:
kä on yxi ihminen että hänen oidäis puhdas
man/iase jocawaimosta on syndpnyt pidäifi ole-

P<6»»85 lij man
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P7TDOWAN APOSTOLIN'
manrvanhurscas / catzo hänen pphäinsäseasaeij
ole phtäkän nuhtetoinda/ ia taiwat eij ole puhtat
hänen edesäns. Cuinga enämin ihminen ioea on ilkiä
iapaha /ia Salomon sano: Pxi n>anhursiasihmi«
nen lange seitzemen kerta / ia nouse iällens plss.
lEsimercki sen päälle onmeille lasä pyhäsä miehesä Kho<
mas Apostolisa/joca on langennut suurin syndin/ nimil-
«äin epäuscon/ia eij tahtonut vseoa muita Hpetuslapsta/
jottasanoit ia todistit/että henäitHErran. Ensimai/ses Mosexen kiriafasejso/että se pyhä m>es 4och/ sijtle
tum HErran Engeli »peij hänet» Sodomasiaplgos/law
geisi suuren ia cauhian spndin / ia maeais hänen cahden
lyltärens tgnsa. Ia sijtäPyhästä Miehestä Mosexesta
seisoMiannesMoscxenkirissä/ ettäcoscaJumalalu,
paisi anda Israelin eansalle lorwesa liha spodä / eoeo
Cuucaudcn. Nijn hän epäili sijtä ia sanpi: (uus, sata
tuhatta miestä on/ jongakeffellä minä olen/ia si«
nä sanot / minä tahdon anda tejlle liha syödä co?
co Cuucauden / pitclksstä täsä tapettaman lem/
baieaiacaria/että hx tulisit rarviluxi. Ia langeisi,
Moses suuren syndin/ellei hän vseonnul Jumalansana/
mutta epäili sijlä. Nim hän msp silloin teki rosca Is/
raelin «ansalla eij ollut weltä eorwesa/ia Jumala kasti
hänen otta sauipan iapuhu eHiou lyg<s cansan silmäin e-
dcsä /ia sen pilä andaman fvettä / nijn hän sanoit
kuulcatte te tottelmnttomac/taidango me teille
cästii calliosta wectä anda / ia löp lallion päälle sau»
walla caxikerta / ia sijtä tuli palio wtltavlgos / nijn el"
lä lansa ia heidqn earians sijtä ioil / ia scntahden luma/
ia sanoi hänelle/ ia Aronille hänen welieUänsä / ellei hei,

ks«".F.

<3e».»s.
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dan pilänpl wiemän sitä cansa sijhm maahan,cuin hän oe
ll heille luwannul/ sentahden ettei he vsconnet hänen sa/
nans. Cuinga suuren syndin/se pyhä CuningasD"
wid langeisi/seiso 2.Samkiriasa/ellä hän llki huoria M2.5<,»,.,»
rian wannon cansa / «a annoi lysdä Vrian euoliaxi. P.,
Pietari meidän HErran Chrisiuxen Apostoli langeis,
mss suuren ia rasean spndin/cosca hän kielsi HERran
Chrisiuxen. Ninquin mss muut Opetuslapset owat -

olleet sangen heitot / nijn että HErra Chrisius / itze soi, »5.
maisi heidän epauscons / ia fydämens cangeulta. Ta/
mancaldaisia esimerkia monda owat/ jolca osotlawat/
ettei yxikän ole wigaloin maan paalle/ multa laitti owat
syndistl. Sentähden sano Vawid Psalmista: Sen?/ä1.3«.
edestä (nimittäin syndein ande)cisaamisen edestä)Pitä
caicki pphät sinua rucoileman.

IV. Speme/ Cuinga sotia ia tyhmä ihmisen jät,
ki on Hengelisis asioisa / ia eij taida sitäkäsillä eikä PM vis«»,«,
marlä / ilman sen p. Hengen plsswalaistusta / ninquin?<""«""
P.Pawali sen todista hänen Epistolaansa "«'

tygs / lusa hän sano: Se luonolinen ihnnnen etj tai-
dapmmättä eitäkäsittä/sitä culn Jumalan
genomdi/ Sillä se on hänellehulluus ia eij tai,, .0„.,.
dakäsittä. Joilla sanoillaP, Apostoli lietä anda/ek
«H ihminen ilman Jumalan armota ia awuta/ laiken
HHne wijsaudens ymmardyxens ia taidone cansa/ eij woij
käsittä nijtä Hengelisiä asioita cuin Jumalan owat.
Mailmalisisa ia luonolifisa asioisa taita ihmisen järki
pmmärtä/nijn valio cuin se mysla anda/ Mullahen/
gelifisa asioisa / se on peräti sokia/lyhmä/ia hulluus lu,
malan edesä. Sen osotta tasa eodexi P< Khomas Apo/

Poli/
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stoll/jota eljtailannut ylnmarlä/että HErra Chrisius/
jocaoli risiinnaulitlu / kuoletettu ia hautan pandu / pili
kuolluista ylssnoufeman/ iasentähden mss eijtahtoliul
sila vfto ellei hän itze silmäins «ansa handä nakisi/ia kät,
leinsä lansa pitelisi. Ia waicka ne Opetuslapset /jotta
olit hänen nähnet / ilmeitil hänelle sen / ia sanoit / että he
näigit HErran/Cuitengin eij han sitä vsconnul/sillä hän
suuremban piti hänen järkensä ia silmänsä/ euin heidän
lodistoxens/ Ia senealdaiset owat eaickl ne/jolta seuraa
wal / he»dän omaa järkensä / ia kpsytpät sille neuwo hen,
gelisisa asioisa / ia eij edemmä tahdo vsco euin he silmänsäcansa näkevät.Secaldaisel owat Salramelerarijl/jolca
mss seurawat heidän oma järkensä / ia eij tahdo vseo/ el,
ta HErra Chrisius on meidän lykb'näm / hänen inhimi/lisen tuonensa puolesta / hänen sanans jätkin / eikä mös
AltarinSalramenlisähänenruumins iaweresaeansa/
muutoin/ellei he silmäine cansa sitä näkisi.Ninquin Nul.
<lricl» sanoi: Jos minä näkisin että
Christuxen ruumis tulisi alas taiwastapitkäisin leimaus/mjn mwä uscoisin. Ia sijnä osol-
talvathe>danepäusconsa/ynnä«3homan cansa/ettei hetahdo usco Jumalansana ia lupausta / wlleiHe silmälns
Ma näge/ioca on yri suuri syndi/ia saalta ihmisen ijanca,
ickisen Herra Chrisius itzesano:locaeis psio se cadotetan.Sillä Jumalaeij tahdo että meil
dän pldä lutkisieleman hänen sanans / meidän tyhmän
ia sskjan järkcm eansa/mutla meidän pitä ujcoman hänensa-ians ia lupauMg. Ia uscon luondo yn se /.ettei häneatzele sen jälkin mitä silmäin ldesäon / multahän «atzo
Jumalan sanan ia lupauren päälle / iafijhen lpty / nin,

quin



pHIN?ÄNÄ. »065
quin sano: si6ez ett creaerc non
viä«. Se on: Vsco on se / että sinä vstoc sen/ jota
sinä eijnäge. Ia Epistolasa Ebrecrin lpgo' seiso: Että>«eb.i.<
vseo on Wahwa luottamus senpäalle / sota toiwotan/ ia!
eij epäile sitä jscaeij nagy. Semähden eij pidä meidän
fturaman meidän iärkiäm / mutta Jumala sana/Ia ot,
laeam meidän jarkemfangixiChristuxen luuliaisttden al, '*>

la/ninquin V. Pawali sano ia mana.

3>mm Osa. 7^'
«s? Wmäises Osas te tuulitte p. Thoman me«^

/ joea oli nijn suuri/ettei hän tahtoa
muita OpelUblapsia/jotta sanoit ia 10,

diftil/eltätzeolilnähnetHErran Chnfiuxen euolluisia
ylssnosnuxi. Täsä loistsa CappaKsa saatte cuulla ha.
nen vseostanfa/ ia cuingahän on sijltä käälly oikian vseo-
on. Ia edespane Ewangelista täsä Cahdexan erino,
maista Cappalla.

I. OnDä Aiasta cosla tämä ilmestys on lapal/ ~

lunul» c,>c«n».

cahdexan päiwän perästä. /"««-.

P. Johannes
mäisestä ilmoturesia / joca lapatui Opetuslapsilleen-
slmäisnck Sabaatinase on Paäsiae päiwän ehtona / wn-
ga päiwän päälle HErra Chrisius oli yjsonosnut enot,

luista / josta saarnatan sen ensimaisen Sunnuntan päälle
jalken päästäisen/ iaeijhän eohta enstmäifen M toisna
päiwänasen perästä häncns ilmoittanut Hhomalla mut-
ta eahdexan päiwän peristä/ senpaalle / että Thomas

"" joea



joca sijna ensimäiscsa ilmestpxesa eij ollut/muiden ope,
tuslastcn canfa silla walillä mnilda Opetuslapsilda/jol«
ca H. Chrisiuxen olitnähnei/ opetetlaisin/iawahwisiel-
taijln vfton hänen ylösnousemisestansa että han sitä suu/
reman halun eanfa HErran Chrisiuxen lpgs tulisi
losherätctyxi / ia vscosa mamin wahwijleWi/ ninquin

opettajat ia IlieopKi-
!a6tuBsijtHKirio!ttawat.

11. Asian haara on fijta paicasia/eusa se on tapat/
IUNU!.

Olit hänen Opemsfapfens siellä / ia
' Thomas heldän cansans.

Siellä sano Ewangelista:Se on/fij.ncl huoncsaMftOpetUslapstt olitcoosa/fullelluin owein tacana/ lu/
dastm pelgon lähden/lerosolpmasa. Ia owal oppenel
miehet sijna luuloja / että se on ollut se hnone/eusa

Chrifius sli syönytPääsicis lamban /hänen OpttU,
ssastensa eansa/ia oliSionin wuoren päalle/ninquin he ki«
cioillawat/ eusa mss Hpeluslapset plit coosa silloin eo,
sca p. Hengi Heluntai paiwan päälle tuli suuren Hu/
mun eansa/ Mleskellen kielin muodolla.
mu3sano:lnlUsinilla6omc)ubi seäcbäc concluli.
Se on / Sisälle sijnä samajH huonesä cusa he olit
kisnnisuliecut. lattielon^muzkirioilta/ettäsijnä
famafa salisa / owat Apostolit pitännpl sen locouxen/io>
sia seiso firioitetlu Apofiolilten legoja. Iaettä Helena
Conjlammi Keisarin äiti/oli sijhenpairkan
nul ylssrakenda yhden Kireon.

Il I. On nijsta Personista iolla HErra Chrifiushänens ilmoitti.

N-

est.

Na»-. l

1.«5.<2.,

111.

Olil
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Olit hänen Öpemslapsens la Thomas
heidän cansans.

jäilläsanoisa p. Johannes tietä anda/ellä nä < '".

Ma samat Opetuslapset/ ioille HERra Chrifius ensi
mäisen kerran/ pääsiäis päiwänä hänens ilmoitli/owaf
mss nyt toosa ollet. Ia P. Thomas ynnä heidän
cansans/iongatähden mss H. Christus nyt toisen Ker,
ranluii heidän tpgsns. Slllä hän olininquin
lammas / tullut suuren erhctyxen ia epäuscoon/ ia eij
lanlthänens sijlä kirwoltaeikä vlgos seliltä. Ia stn<
tähden Meidän HErra Chrisius/ ninquin yri hywaia
vscolinen paimen / jocaoli tullut tähän mailman / eutzu
man syndistä paranoren / tahdoi mös ylss etziä tätä ca,
donutta lammasta Hhomasta / ia iohdatta handaoikial,
la lilllcl ia wetä tzandä sijlä epäly)eesiä iohonga hän ol!
tullut / oikian ia wahwan vfton.

IV. On meidän Herran Chrisiuren lulemisesia/ IV.
cuinga hän on tullut heidän lygsns. i^'<^«

Tulilesus min owet olit sulietut/ia sei-"' i'
soi heidänkestelläns.

Tämä sisälle tulcmus/on ollut chmclimn ia ylön«
luonolinen / sillä han on tullut silloin cosca owet olit suiilf
tut ta kijni pannut telien eansa/ nijn ettei y)c«kän ihminen
tailGut sijalle lulla- Sillä eij tasa seiso /mä jocuon
hänen eltlis owenawannut/ mutta on tullnt sisälle/eo« '
sta ne olit kijni sulietut. Ia ninqlzin tranym K-reon opn»

sc,ttomus,ttllHliuz ia muut kirioilwiat ia sanowat/ltj
la hän on tullut sulietluin owein läpitze. Slllä hänenP.

»

,"
—

. ,

Tc ij ruu«'
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mumins Mm ylobnoujtMlsin / on Nljn kircastttty / eltli
kiwi/ joea hänen haulans päälle oli / eikäoweltailanut

> tzända estä/mutta on nchi en iapitzt käynyt.la ettäEwch
gelisia sano/että Herra Christus feisoi heidän testelläns.
Sen eanfa hän wahwifia sen saman/ sillä Opetuslapset
eij nähnet eikä huomannet Händel ennen cuin hän seisoi
heidän Mllans. Ia ios hän olisi tullut luonolisella
muodolla/ euin muut pMrtaisit ihmiset / nijn he olisit
hänen nähneet tulewan / ia olisit awannel owen hänen
ttens. )uttinus sano: t>son mucatione cor-

fc6 cum corpore ianuiz clgu-

siz.aä ett mtzrcllu3.Se on/KY (hristu,
xen ruumis muuttunut lDengexi mutta hänen
ruumins cansa hän tuli Apostolitten tygs/ cosca
owetolit suljetut.

V. V. OnHErranChnstu)lMpuhesia/cuinhanon
puhunut heidän tpgöns.

Caicten Opetustafien lpgs nhttn/lUsa hän sano:
Rauhaolcvnttille.

i ij lasenlansaosolla/llteihänolelUllulninquinjo-
euwihamies/heitä peliältämän/ multa lohduttaman/

Dl/ch>«/e/. jotca ollt suuresa murhesa ia pelgosa / multa ninquin y)ci
armolinen ia laupias HErra ia joca hänen
pijnans ia cuolemans eautla / on ansainul heille ia läikille
Inhimisille rauhan ia sowinnon/ Jumalan cansa/synnin
andersaam!sen/ wanhurseauden ia ijancaickisen elämän.
Sillä nijsä eappaleifa se rauha seifopi.

2.2. Pyhän Thomanlygs erinänsä.
Sijtte hän sanoi Thomalle/pistä sinunsormes tänne / la catzo minunkäsiäni/ia ole-

na
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Nil tänne sinunkätes/ tapW minunkylken!/
ia älä ole epäuskoinen mutta vscolimn»

Cosea HErra Christus oli caickia Opetuslapsia ter>
wältänyt/nijn hän käända hänen puhens sen epäuseot,
sen Hhoman lygs/ioca eij tahtoM usco muita Opetus-
lapsia iolca sanoit/että he nait HErran/ellei hänitze
händä nakisi/eatzoisi hälien käsiensä ia j istalsi hänen sor>
mens sinne. Ia osolla sen cansa ettei hän silloin ollut
caucana/cosca Opelussapset ia Zhomas puhuit keste,
näns/multa oli sijnä läsnä heidän tyksnans/ia cuule ca,
icki ne sanat /euin °3homq,s puhui / ia että Thomas eij
tahtonut ustoo/muuloin/iollei hän näkisi hänen käsifäne
naulan reikiä ia pistäisi hänen sormens naulain sian/ia la»
stis kätens hänen nyt käffe pistä
hänen sormensa naulansian/ia laste käteno/häne kylkensä/
senpäälle/eltei hänenämbi epäilisi/mutlaustoisi/että hän
oli euollUlsta plssnosnut/ninquin hän lahdoisi sano:
lä sinä olet nijn epäuseoinen/etlei sinä tahdo muuloin ope-
tuslasten sana useo/iolles itze näe/nijn catzo nyt minun kä-
siäni ia kplkiani/lule ia pistä sormes naulan sian/ia laffe
kätes minun kylkeni/ia tiedä että se on tosi/ mitä muut o-
pelustapftt sinulla omat sanonet ia älä sillän ole epäuseoi/
nen/multa usco/että minä olen kuolluista ylssnosnul ia

! ylitziwoittanut spnnin/cuoleman/ Perkelen/Helwelin ia
ijancaickisen eadotuxen/näin hän lohdutti Thomasia/ ia
wahwisti händä oikian useocn. sano:
tioniB lanaret in corcle.Se on:(hslstus on osotta«
nut haawat ia arrvetrwmisans/ ettähän epäly,

' xen harvat parannaisi sxdämesä.
VI-On1r iij
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Vl. Vl. On P.Lhoman usessta ia tunnustoresia.
Thsmaswaftcksiia sanol.Mnun Her-

ran la minun Jumalani.
Hlisck nyl Thomas hänen endlsen puhensa ia sa-

nans zacaperin oila/ia tunnusta/ma hän oli llhcllpnyl
ia wäärin puhunul/isnpl sitä wastan tunnusta/ että!
HErra Christus oli ylssnosnut euolluifia/ ia että hän on
hänen HErrane ia lumalans / ia uslo ettei hän ollut
paliasinhiminen/waicka hän tasa ihmisen muodofa ia
luonosa hänen edesänsseisoi/mutta mo's totinen luma<
la/catzo näin/P. Hhoman sydän ylöowalgastin ia tuli
kälpxi oikian useoon. Ennen hän oli sokia ia
nen / multa nyl hän tuli loisexi ihmisexi/ioca eij Män e/
päile/mutla wahwasti useo/ellä HErra Christus on ha,
nen HErrans ia lumalano/iota hänen on luonut ia lu-
nastanut.

Vll. On HErraChrifluxen lodistoxesta/P.THo,
mania eaicken inhimistm autuudesta.

lesus sanoi hänelle/ettäs näit minun
Thomas /nijn finäustoit/mutta aumat o-!
watm/iottaeijnäge/ ia cuitengin ustowat.!

Milla sanoilla HErra Christus osolta/ia tietä
anda/misa inhimjsen autuus seisö/nimittäin/eij uleonaiftt!sa nagssä/ttta inhiminen näke hänen ruumilistlla stlmil, >
läno/mutta että hän usco hänen päällens. Sillä Pila«
rug/^erooes'plimaiftt papit/Phariseuxct ia
oppencl/nait heidän lomillansa / ia eii, cuitcugan
autuas / smsHden ettei he uftonet hänen päällens: Ia
tchto HErra Christus näin palio sano: Sinulle olen!

VIl.
«m (Sn/K

tione Mci

Minä
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minä osvltanul Zhoma minun käteni m kylkeni / senpääl-
le/tllä sinä tulisit käalyx oikian useon / minun päälleni/ -

mnquin mös sinä npt ustoit/fentähden/elläsinänätt/
Mutta eij se caikille lapalu: Ia cuitengin tulewat aulua-
xi jolca ustowal/waicka eij he minua näe rwmWUe sil/
millens.

VI 11. Hn Herran ChrifiuM lunnustächlcin he- Vlll.
delmästä. rM<, mi.

Teki mös lesus monda muuta
hänen Opemsiaftensnähden/lstca eij ole ki- "'

rioitetlu täsäklriasa/ mutta nämäowar/sen-
päälle kirioltetut/että te uscoisitta/ että lesus
onOhrtftussen Jumalan potta/että te elä-
män satsitta uston cauna/hänen nimens.

Näinen sanain cansa P. Johannes osotla/ellä hän
on ninquin tahtonut paatta ia lopetla hänen Ewangeliu-
MinS/imutta cuitengin erinomaisen suuren sppn lähdln li?
sännpt/Men sen wijmäisen/nimittäm 21. lugun /ia että
meidän pilä oppcman nijsia tunnustähdistä cuin lesus
onlchnyt/ettatzänonmailmanwapahlaia ia lunastaia/
ia iocainen tUin uslo hänen päällens/eij pidä hukkuman
mutta saaman ijantaickism elämän.

Gpetuxet loisesta Osasta.
l. I»

«3ylsiuxcn suurcsia armosta ia laupiudlsta/köp/lv,/«m«f
hia spndisia wastan/iotca erheltpwät/etlK han,<ie/«wm<l

etzi heila plo's/ia saatla oikialle lltlie/nmquin han itze sano^""^
P.^ucan^«^t«l«
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"""", P. lyksnä / että inhimisen poica on tullut/,
etzimän ia rvapaccaman Mcuin cadonutoli. Ia
hän tasa Ewangeliumis sen todista ia osotta / cuinga hän!
onetzinylHhomasApostolia/ioea oli suuresti erhettpnyl
ia langennut epäufton/nijn ettei hän tahtonut nijlä muita
Opetusiapsta usto/iotta ollt nähnet hänen cuolluista p,
lsenosnen/ia saattanut hänen oikialla tielle/ ia wahwan j
uscon hänen vaällens. Nijn hän mss muila Opetus/!
lapsia wastan on osollanul/hänen laupiudens/ iotea olit
hänen ylsnandanet tuscan <a hädän aitana/ia etzmyt hei/
111/tullutheidän tvgsns/lerweltänyt ia lohdullanut heis
tä/lawahwisianut heitä oikian uston. Samallamuoto
han on tchnyl Publicanin ia spnnvsten cansa/chinytia
lohduttanut heitä/euinga hän oli etzinyt sitä Publicanin >

:«e., 5. päämiestälacheusta/anda p. lietä/että eosea Ie- >sus näki hänen Ficung puusa/sanoi hän hänelle: Zachee >
astu noplasti ales/tsnäpckiwMck picä minun ole/!
man wierasfinun huonesas.la meni ha°nen eansantz,
iakäänsi hänen paranojlen. Cuinga ahkerasti möp hä»!on etzinyt p. Pietari Apostolitg/ioxa oli langenut suu?
ren /ia kieldänpi hänen. Oamallsmuolo mo's

9. ltzinpt P. Pawali/ioca wihalst ia wchnoisi händä ia hä/nen seusatundans/loscahän meni HaMascun / ylimäi-
sitn Pappeinkiriain länsa/kimi ottaman nijtä/iottaChri,
stusta ia hänen Ewana/liumins tUAustit/ioyga hän mss
käänsi paranoxm / ia eutzui hänen Apostolin wlreanlanauä estckia hänM tchnpt sulasta armostansa iatauplU,

heidän ansiotans. Sillä mitä hywäO/
pemssapsetolit ansamel/iolca hänen ylsnannoit/ ja mitä
hpwä Thomas oli ansainut/ioca oli ni/n epäuscoinen / el-

til
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tei hän tahtonut ustoa/eltä lesus oli ylssnojnut cuollui,
sta. Milähpwäpelrus/ioca hänen kielsi/oli ansainut/
eij muuta <uin ijaneaickista rangastosta/ ia euitengin hän
sulasta armostansa ia lauviudestansa/heitä on etzinplia'
paranoren täändänyt / ia wielä npl hän iota hetki / etzi
kophiä syudistlä.Nmquln seiso / ia mene
seniälkinjocaoneadonut/iaetzisijhen hän sen
lövläpi /pane han sen olalensa / ia iloiten wiepi sen eo«
lians.Hämäncansapitä eaicki syndisel itzens lohdutta, i.«c.l/.
man/ia seuraman tätä suloista paimenda/meidän HEr-
raChristusta/iaeijwastanseisoman/ninquin ne
laltomat lekewäl/iolcappsywät aina heidän spnnifänsä/
ia eij lahdo anda heitäns kaändä.

11. Että HErra Christus on tullut sulielluin o/
wein läpitze hänen ÖpemstastenslygS/opemesijtä/ että
waicka hän totisen ruumin cansa on plssnosnut cuo.llui« ,„.

sia/nijn on hänen ruumins nijn kireastetlu / ettei owet ia c/<,«.

seinet taida händä estä/mutta mene nijnen läpitze cuhun/ o/?e«<i«
ga hän tahto/ia eij ole yhtäkän nijn salaista ia
paiea/cuhunga hän eij taida mennä/ eikä mss yxikän in, «?«s.
hiMlnen olenijnspVän kätketlp/eikä nijn monein luckuin
la letkein tacana/ettei hän sinne sisälle pääse/ näe ia tiedä
ne/euin stellä owat/ninquin hän Jonas prophelan wa/
lasialan watzasa liesi ia »äki/ia aulli hänen sieldä ulgoe
Jane eolmemiestä/ioleaheileltintulisen wumn näki hän
nesicllä/ia ilman wahingota ulgosaulti/nijn«w's
nielin Prophetan Jalopeurain luolasa.
muolopietarin/jocaoli Fangina ia macaisi cahden sota,

wapaltanut hän,
dä steldä/ihmelijestä hänen P.Engelins eautla. Nijn

Vu, han
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K<w wIM npt taita uhdä ia autta hcinen omians nijnen
Numalmomilten kasisiä/ia heidän Fangiudestansa/ wa,
ijcka luingc, sywän he owat heila pannet/ia cuinga cowa-
sa Fangiudcfa he owat. Sentähden pitä laicki/ iolla
iowngun waiwan ia tuscan owat tullel/ufealoamanHm
ran päalle/hända rucoileman ia auri huutamanchän tai/
ta antta hcila jljtäulgoe/hanen wakcwän kädensa cansa.
NZ quinhan autti lonasProphetan walaecalan watza-
sta.Necolmemiestätuliftsiawnisia. Hanielin lalopeu^
räin lllolasta/ia Pietarin Fangiudesta.

3. l I!l. EtläHErraChristusloiwotla ia fanoOs
"««"»«'' 'petuslasiensatygs: Rauha olcon teille/s,jtä me ope/

'mc/että hän on rauhan HErra/iosta Esaias Prophela
A rauhan päälle ei, phläkan loppu o«

lc/ia hän on sen rauhan meille / hänen vijnans ia euoles
mansiansa ansamut/ia tthnyl yhden wahwan ia seiso-
waistn rauhan/Jumalan ia meidän waihellam/nijn että
meillä ombi nyt rauha Jumalancansa. Ninquin P.

/. Pawali sano Romarin lpgö: Kttä me oleme tullet
wanhnrscaxiusconcautca / on meille rauha Iw
malan cansa/meidän 23Erran lesuxen cautta/
jongacautta meillä on tyäräymxs ustosa tämän
armon txgö iosa me seisoma. Ia ninquin hän itze
on meille sen ansainut/nijn hän mos itze sen meillen anda
ia ulgos iaea / ninquin hän on sen andanul hänen Ope/
tllslapsillensa. Sentähden mss Engelil/iotta lulit pai«
menitttnlygs/coseaHErra Christus oli syndynpl/tä-
nän saman rauhan ilmoitit ia iulgistil sijnä kijtos wirre/

sä euinhe silloin weisaistt/sanodm: Cunniaolconlu<»
malan co« keudesa ia maasarauha / ihmisille hy/

«vs



"pÄIrdÄnZ.
wä tahto. «Tämän rauhan laicki Chriftln u.conjcl/
jotca useon cautla owat wanhurseauttlut/tttndcwat Nti
dänsydämisäns/iloitzewatiarlemuitzeVatHErrasa/ ic
sanowal: Abba racas Isä. Mutta n< lumalatloma»
lasta rauhasta eij mitakän tiedä/eikä ole heiA tätä rauh !

multa pelco/wapistos iapahaomalundo:Ninquin nij.
denlumalattomittenesllNerkl sm todista/Mci ios Cai
olisi tämän rauhan lundcnul hänen sydamesans / eij
olist epäillpt Jumalan armosta ia sanonut: HMun syn c?e«. <

dyni omdi simrembi cuin se taitan minullen andexi
annetta. Ia ios SaulKuningalle olis se rauha oliut/ cij '

han olis itzens surmannut. Nijn mss Achitophel/ lll-
das ia muut senlaldaistteij olist heitäns itze hirtannyt/ioe
heille olisi olluttämä rauha/ia sen tundenet heidän syda,
misäns.

IV. Opeme/etteiHErraChristusphtäkankoy, 4»
ha synnistä ylsncatzo/eikä heicon useon lahden keläkän o»/c,m«j
hyliä/multaplssojenda ia wahwista heitä ninquin Esa,^"^"«

ruoco
tahdo minä ricki puststa/ ia yhtä
pellan?aista/en tahdo minä ulgos san:mutta. I« ,e.

läsa Ewangtliumisa on meille lsimercki/lumga mcidän'^e.
HErraChristussen heiton ia epauscoisen Thoman
plssojendanul/iawahwlstanul o>kian uscoon/mjn hän
mSs usein on kärstnyt muinen Opetuelasienhcickcu:-
ta/ia heitä ylosojendanut ia uscon wahwlsta«U, Sa,
Mallamuoto stjta Cuningan miehesta/ionga poica saiva,
stiCapernaumisa/iollaolinijn heico uslo/ ettei hänuft
eonut HErranChrisiuM» lailawan parala händä muu.
loin iollei hän tulist hänen tpgons / ia cuilengin meidän

Vu ij HEr«



lv/S!
HErra Christus kaisi hänen heitto uftonsiawahlrisii
hänen/nijn eltel ainoasi hän usconul/mulla mss coco hä-
nen huonensa. Ia wicla nyt karsi nijlä heickoia/ia eij
ketäkän hplia/ios heille waiwoin pxi kipinä on uftosta/ eli
yhden sinapin Ipwän wertainen. Ninquin hän itze sen
todista sanodm l Jos teille on usco ninquin Aina/
pin fptvci/nijn te mahdattesano tällärouoselle/
mene tästä sinne ia sepitä menemän. Ia teille eij pi,
da oleman mitäkän mahdotoinda. Tämän eansa pita
meidän lohduttaman meilam ia sietämän / ettei Jumalameitäkan hänen lyköns pois hplia/meidan heitonuseon lahden/iarmoileman että hän enän?

dais meidän useom/iasijhmmlitä
wahwistaisis.

lM«tb.7.

Euaw
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sNMWIMMtN MtMtt-
ta PM Wattbws 23.

Lughus,

Ajanoilßstw kman^
oppenuille ja HHarjseuMa:
iziatzo / minä lähetän teille
Prophttat/ja wijsat/ia kirian-
oppenet/ ia mM mutamat te

tapatta ia ristinnaulitzetta / ia heW moni-
mahdat te piexette teidän GpnagoMn/ia
! wainotta CaupunZista caupuZijn. Että tei-
dänpäällen/pitä tuleman jocainen wanhurscas wen / cuin vlZoswodatettu on maan
päälle / hamast wanhurscan Abelin werestä/
inijn Gacharian Barachian pojan weren
lasit/ jonZa te tapoita ia Marin
waihelle. Totisesta minä sanon teille/että
nämä caickj pitä tuleman tämen sugunpääl-
le. Jerusalem/ Jerusalem/sinä joca tapat
HZrophetat ia kiwillä surmat ne jotcasinun
tpgös lähetetyt owat / CuinZa vsein mins
tahdoin coota sinun Lapses / mnquin Eana

Vu ly coco
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cocoo poicans stjpeins ala / ja ettei te tah-
tonet. / teidän huonenpitä teille jä-

« 'mänkylmille: Sillä minä sanon teille/eij
te minua näge tästedes / sihenastj cum te
notta/ Spwestistugnattuolcohonse/jocatu-
lepiDErran Nimeen.

-

wainowal saarnamiehiä/ia lappawat Pro,
phechat ia Apostolit. Ia erinommscsia nuh-
tele ia rangaise HErra Chrisius läsäluul-

!<nt /Kirianopoeneit ia phariseurit heidän Jumalalle/
mudens lähden/ ellei he tahtonet wastanolta hänen sa-
nans / eikä parata Heiläns/Mutta ylöneatzoit hänen/ jo-
cacuitengin heila pyyticoola: NmquinpxiCanaco,
copi poicans sljpeinsala. Ia sentähden pila Hei«
t».»n huonens tuleman kylmille/laitti wanhurscasweri
pitä tuleman heidän paällms. >

»at« la on lHmä Euangclium aseteltu tällä suurella
ia iloisella Juhlalla saarnatta/ Sentähden/etlälums-
" !,n fcuracunda mahdais» ymmärla seka Jumalanrae,

t.r"c««cio. tilden Inhimisiä wasian / että hän on lähettänyt hänen
»e expiisa- ainoan tähän mailaan/ ia andanut lulla hänen
l«5. meidän lähtcn. Etla mös tämän mallman

tljttä nättomyden sen suuren ia sanomattoman hywän z
työn ldcstä. Ia erinomaiscsta on laman pälwän xääl, i
le säälty ia asetettu saarnatta sijtä pyhästä Sttph.inuxe« !
sta / iom on ollut se jätkin Her/

l«.'M 'o^

ran
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ran Christuxen taiwasen astumisen/on surmattu ia klwi,

! lelty lotuden tunnusivM lahden. Sentähden meidän
' HErra Chrisius tasa Euangeliumisa sano / eltä he Ki,
willä surmawal ne / jotta heidän tpgöns läheletan.
Ia nijn palio cuin tähän P. tule / ön hän
ollut yxi nijstä seitzemesiä / jottaApostoleilla vlgoswa,
littin ia kallein päälle panemisen eautlä / wahwisikltin
palweleman Jumalan Seuraeunnasa/ia oleman hallia
sen ylitze/mitä silloin nijltä/jotca vscon olit wasianotla,
net/phteisexi anneltin. Sillä Apostolit he pidit waarin
Saarnasta ia opeluxesia. Ia on tämä Slephanus ol«
lut täpnäns vseo ia ppha Henge / ia monda lunnustechli
tehnyt eansan seasa. Ia on seisonut nijtä wastan jotta
«ampaelit hänen lansanssijlä oikeasta vseosta HERran
Chrisiuxen päälle/la heitä vlinewoitlanut. Mutta wij,
mein wärän todistoxen eautla owat hänen kiwittänelluo,
liaxi / ninquin tämän päiwäisesa Epistolasa lawiamalda ?

seiso kirioilellu.
Ia yhlensopi tämä Euangelium meidän Calhe/

ftn wijdenen kästyn cansa sentahden että täsä
sarnalan cuingane Jumalattomat tasä mailmafa
nowat ia tappamat ne oickiat ia hurscal Saarnamiehet.

«3äma Euangelium jaelanCahten Osan. r^e/llis
I. On Jumalansuuresta hywvdestä/ cuin hän on «»«',«

Uhnyt luuttan Cansalla/ Ia heidän Kijtlämätlsmyde,
siänsstlä wastan.

11. On sijlä Herra Chrisiuo
heille uchta/että heidän huonens pitä tuleman kpl/
mille.

En-
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Msimmncn Osa.
paliocuin tähän Ensimäisen Osan

~« SM». !yH » Cappalelta.
l.

> siusontthnytlwtlainlansawafian.
Ve«e/«<, Katzo minälähetän teidän tygsn pro-

er. phettttwijsat iatitjanoppeneet.
s< HErra Christus lietä anda sen hywa» ly/
fchttce, o« / euin hän on heitä wastan tehnyt. Ia ylssluellele

! läsa Colminaiftt opettajat/jolca han lähetti heiden ly-

MI«. i. Hwat pwphetat. Prophelat wanhasa Te/
> i«, stamentifa olit suurella ia corkialta wijsaudella ia opille

Mswalglsteltltt/lMa Jumala che ilman wälieappallita
oli lutzunul / ia sarnaisti stjtä tulewaisesia Meftiaxe/
sia / jongaJumala oli luwanut<ahettä mailman / owal
mös ennustanet ia Prophcleranet nijsia tulewaisista me-
noisia iaasioista / jotcapiti tapatluman / owal mss leh,
net monda lunnustachti Jumalan woiman caulta.Mul,
ta vdesa Testamentisa cutzillon eaicki opettajat ia Saar-
namiehet Prophelaxi. Ninquln HErra Christus itze

~5 l, "eecutzu prophelaxi p. Mattheuxen tykönä/ sanoden:
ybden pwphecanholho pwphetannimel,

le Hin ftapi prsphjetgn palcan. Ia ofstta HEr/
ra sen cansa/eltti han waiwoin wanhasa Ze/stammtija lahetianyl juuttailleProphelal. Mullc,
lnssVdeft / anda tzywiä vpellaita ia sa,

, arnaniiehla.
2, 2. HwatwMt/jotta hän laheita. P.-lman

,?^>,'<>j'??s lMn



ilykon seiso: lVinäläPecänpropheracia Apostolit
heidän tygsns. Wljsasten canfa hänymmärtä neo/
pettäjät/jolla lumalalda oWal saaneet erinomaiset lah,
iat / ymmärrpxcn ia wijsauden / puhua suurista ia eorki»
aisia asioista / ia taitamat puhua nijlie kielillä euin siehen
larwitan / wijsafia ia taimelisesia/ heidän puhmsa lait,
lawal ia vlgostoimittawal.

z. Omat Ainan oppenet. Ninen eanfa hän 3.
> ymmärlä ne jolca Jumalansanan / Mosexen ia Pro,
phetain ramalun / selkiäsi ia puhiasi vlgosioimittawal
m opettamat sekä Kircosa että Schoulusa. stinquin
Juuttaineansan seasa olit ne/ jotca heidän slynagogi,
sano/ joca Zabbatin päiwänä / luit ia vlgosloimltit
prophelam kirioituxet. Näistä HErraChrisius puhu
P. Matlheuxen locainenkirianoppenut / < z.
iocaon tailvanlvaldacunta warten oppenut/ se
onpechenssänänwettainen/ joca hänen tawa,
nzstans edeftuopi/ wtta ia wanh«.

il. Onluttainkijttämätlsmpdesi HERRAN 11.
Chrifiuxmhymäintöidan edestä. i«^«.l. Ia muutamat terapatte.

Hämä on seensimainen Jumalaloin Cappale eu,
in he tekewäl heille. Etla he tappamat ia päiwiltä pois,
ottamat ne/jotta heidän tpgsnfä läheletän / ninquin pa, s«m.
hanletiäl/jotla euoleman / heidän pshan töidens lähden i.

omat anfaimt /ia eij olisi mahdoliset elämän. Nmquin o«s<iew.
on Esaias prooheta/ fonga Manasses Cuningae/on
puu Sahan eansa andanut sahata cuoliaxi. Ia Jere,
mias Propheta/ jonga Apryes Cuningas Egyptie/on
andanuttiwillä euoliaxi lysda. Nijnmss Amos Pro/

Xx xhlw/



phela / joca on puulla cuoltax, lpsty. Samalmuolomss Johannes Casiaja / jonga Herodes on andanul
melallaltilatta. Ia caicki HErran Apostolit / paitzip. Johannesta owctt surmatut ia tapetut. Ia Tyran-
nit w tela «lyt/Pawi/ia muut lahcolunnat / surmawat
iatappawat nijtä/ jolcasen oikian Euangeliumin opin
tunnustamat.

2. Harlstlnnaulitzetta.
Nyt tämä on st loinen Jumalaloin Cappale /

eum he lckewal / että tzt ristinnaulitzewal heitä. Nin/
guin he owat eehttel ensisiäia erinomaisesia HERRan
Chrisiuxen cansa / jonga he owatrifiinnanlinel. Ia sillä
hänenApostojinsAndreaxen/joca on mssristinnaulillu.

S<mon Apostoli/ ionsaluntlalowalmss
sistinnaullnnet.

5. Msnicahvat te witzoilla piexettä tei-
dän Synagogisan.

2.

3.

sämäon se Colmas Jumalaloin Cappale/jsnga
he ttkewat / että hewitzollla ia suomiwat ne oi/
kiat opettajat,«3ämiin owalhi lehnel itzeHErralle Chr>>
stuxella ia hänen Apostoleillansa. Ninquin seiso Apo/
siolein tegosa: Ella luullal owat witzoilla piesnet heitä
iakieldänet / ellei Heidiin pitänyt puhuman lesuxen N«>
meen. Ia P. Pawali itze lodifia/eltä hän Juuttailta on
saanut wijst kerta Neliekpmmendä haawft / phtä wai/
la.

)a walnotta yhdestä Kaupungista
toisthen.

! 4-

HäMä
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Lama
yhdestä kaupungista heitä loifthcn. Senlähden / ette!
he woi kärsiä heitä / eikä heidän oppiansa. Ninquin se
on lapattunut/P. Pawalin Apostolin ia mss muiden
Ehrisiilisten opeltaitten cansa. SMa musw maxa lä/
mä Jumalaloin wailma nijnen palean / jotta heidän ly/
gsnslähetetän. NmquiN HErra Chrisius täsa sano
nijlle Jumalattomille juuttaille/ euin hän tchdoisi sano:
Zee juttat/klrianoppenel iaPhariseuxet teellä ttitän pps
haxi( mnquin waha ennen naita TeMn fanoia seiso) ia
sanotte: Jos me olisimme ollet meidän Isäinai,
cana / en me olisi ollet osaliset /heidän cansims/
prophetain werestä- Mutta eij l< ole nijn pyhät/
Silla tee leette / ninquin hee owat lehnet/ia lapatte Pro,
phelatia risiinnaulitzetta jaruoffitla heilä/ia
ajatte phdest Caupungift loifthen. Ia tämän kijlorcn
tee teellä nijllä/jotca teidän lygsn lflhelelän/ia maxalte
heille palcan heidän saarnans jaopeluxens edestä.

Opttuxet VftsimWstä lsap- ..^...

l. '.

tule mualta/
kädestä/joea ne läheltä ia anda/mnamn

ra Chrisius täsä sano.- Car?o minä lähetän
prophecac/rvijlacift kirianoppenet. Ia
Psalmlsa st,so: NLRra anoa saaman suuren
xpangelis -injouconcgnstt. laEsaian lpkönäjeiso/M,/. 6^.

Xx ij tllä!
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cltci Jumala sano / että hän on se / joca anda Jerusale-
min saamamiehet. Nijn mc»s P. Pawali sano: T)än
on muutamatpannut Apostolixi/muucamat pro'
phetixi / muutamat l3uangeiisterixi / muutamat
paimemxi ia opetcajaxi. lawaicka nelumalallo,
maleijsilä ajattele/custahywäl saarnamiehkl tulewat/
nkätuinga suuri lähiase on /eosoa heillä on hpwat saar-
namichel/ jotta Jumalan sanan oikein opettawat/ nijn
cuilengin ne caicki tuliwat Jumalankädesiä/ joeane
hellä ia anoa- E>j ne itzestäns lule eikä casua / lika ne
whimlstcnKallein eansa puusta tehdä / eikä ne pudisteta
oxista / ninquin Omenat ia muut hedelmät. Ninguin
poetat Kirioittawat/ että Neliocluz äkistä on tullut
poetaxi /ia ruwenul versyiä kirioitlaman. Multa
HErra Ctzrisius/joea istupi hänen laiwalisen Isäns

kialle kädelle/ne anoa ia lähetlä/soca mss senlähden astui
ylss taiwaestn ia istutti hänens Isäns oikealla kädellä/eij
mä hän Mä joutilas istu/ mutta hallitze hänen Seu/
raeundans/ ia läheltä jocahetki stjhen vscolista palwell>
oita ia saarnamiehiä/joinen saarnan eaulla/han eoeo hä/
nellens läsä mailmasa yhden Christilisen Seuraeunnan.
laninguin hän lähetti Prophetal wanhasa
lisä. Nijn hän mss wielä nyt Vdesa Tesiamenlisä
hellä opettajat ia saarnamiehet. Ia waicka hän eif
nyt/ilman wälieappateta anna ia asela saarnamiehiä/
ninquin hän on asettanut Apostolit ia Prophetat / nijn
hän tllitengin asetta nijnen wälllappallen
in hän on stheu säätänpt. Ia on nijsä/ia nijnen
la nijn woimalinen / cuin hän on ollut Prophelain
ia Apostolilttn lautta. Sillä hän yhtäläisen woi,

mau
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Manandasekänijlle/jotcahan onitzecutzunut sekä nijlk/
jottahän wälicappaliZten caullacutzu. Multa cuittngin
eijhän nytota faarnamichiä Ca!amiehisiä/nii:quinApo>
sioiit/eika pellolda
lan/ eikämos paimenista/ninquin AmosProphetan.
Multa Schoulusta/lusa neensistä hpwin opetltan ia ha-
tioitttan kiriä lukeman iapmmättaman/eltä hr sitä sowe,
liamal olisit saarna wircaau.Silla se/ioea muiea pila o,
petlaman/seen pilä cnsistä inc hywin oppeman/ia ioca itze
wahäntaila/fte möo wahä muita opetta taim. Zäman
suurenlumalan lahian pitä meidän lundeman ia tunnu-
staman / ia sen edestä Jumalala sydämestä kijltämän ia
lunnioiltaman/ia rucoiltman ttlä wielä edespäin lähe/
täisi uscolista palwelioita hänen elohonsa.

11. Että HErra Christus sano: Mllä lähe-v,^
ylänteille prophetat wijsat ta tirtanoppenet.v^B

, la ulgosiaca ia anda itze lullakin: Monicahdalla emmin/,
monilahdalla wäheme/ninquin P.pawali sanopiC^rin,

> lherin tygs: Lahiat owac moninaiset/mutta yxi on' '

! Hegi/ia wisgatorpat moninaiset/mutta yxi Hen
m ombi. Ia awud owat moninaiset/mutta pxi

i Jumala on / ioca caikisa «vaicutta caickinaiser/
mutta iocait;esalDengen lahiat osortawat hei/
däns phteisexi tarpexi. Silläphdellä anuetäHen/
gen cautta puhu «viisaudesta. Toiselle annetan
puhua taidosta ia pmmstpxestH Hengen cautta.

> Toisella nsco samasta TDengestck. Toisella lahiat
terwexi tehdä. Toiselle peophetia. Toiselle
Venget eroitta. Toiselle moninaisetkielet. Tom

Xx iy selle



selle moninaistenkielden ulgostoimitus. Mutta
caicki nämä se yxi ia sama Vengi «vaikutta/ia>
cain itzecullengin omansit/sen jäikin quinhckn tah«
to. Nijn Jumala caicki lahiat eij anna yhdellä aina/
mutta iaea iyeeullakin hänen lahians. Ninquin HEr,
ra Christus täsä Ewangeliumisa sano: jkttähänlä/
hettspropherat/tyiM ia kirianoppenet. Iap.

Kl<mb.«/. Maltheuxen lyksn sano hän wertauxen cautta: Wdel/
le hänanoawysi lewijk<f/mutta toiselle caxi / col-
manel yhven/iaiocaitzelle oman »oimansa jckl,
ken. Ia Jumala »ielä nyt iacapl itzeeullekin hänen la,
hians/»a anpapi yhdelle enämän/ toiselle wähemän/
mitan iälfein/euin hänen hywä lahlons ombi/ltzeeullakin
anda. Ia iyelufin pitä stn lahian euin Jumala hänen
anpg/yiftinkäyttämän/että/se tulisi Jumalan kilorexi
ia hänen seuraeundans Nina.uin P»

2. ?m. Paivali sano: piPäitzes Jumalalle nuhcetoin/ ia
osora sinus toimelisexi ia laittamattomasi tpö/
miehexi/ioca oikein iacapi totuden sanan. Sa/
nan cuulliat eij pidä ylöneatzomä nijlä ioilia wähimmät
lahial owal. Mutta lundeman ia tietämän että se mo's
on Jumalan latzia/ia nijnen lautta taila paf
lip hywä malean saalla.

;. Z! l. Opime/ttlä tämä paha ia Iftmalatom ma^
M»«»,«s ilma eij woij eikä taida kärsiä oikeita saarnamiehiä ia o^

putaita. Muttawihawatnijtä/sznmawaliatappa/
"°" wal/ia ia aiawatyhdestä caupungisia toiseen. Ia nijn
?o/re!"b/ pahalla mafawat eajcfi heidD hywäns lyons ia opelu,

xms/manauxens ia walwymjsens heidän plitzens. Ia
ikänänst ninquin ft Coira ioca welenputopi/ia

on
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on Hengen waarasa/joo joeu larlu hänen kasilläns/ia")
lahtohändäaultajawedefiäulgoewetä/nijn hän hsye- /
ka käden perän ia tahto hända purra. N'jn mss ne'

lumalallomaltekewät saarnamiesten cansa/että ne «ol-
la heila opettawat/neuwowat ia manawal/ ia lahlowal
aulta heitä ulgos spnnin merestä/nijnen perän he hyöcky/ /

wäl wainowal heitä/ia seisowat heidän Hengenejäl-.j
ken. Näin sokia tämä mailma on/ettei hän taida nähs
dä oma parastans/ eikä lUla heidän etzikons aiea. Nijn
luullat owat lehnet Prophetain/ wijsain ia kirianoppi-
nuilten cansa/iotea heidän lygsns olit lähetetyt / he la/
poit/ slstinnaulitzll/witzoilla heila pierit/aioit yhdestä
kaupungista loiseen. Ia wielä npt eaicki Jumalalla
mal nijn lekewat. Sillä tämä Jumalaloin mailma/
on aina itzens caldainen ia eij eoscan muutu. Personal
eli inhimffel/iolta maan päälle asuwat muulttan/yhdet
cuolewal pois/loiset lulewal jällens sian/multa xahus ia
Jumalan sanan plsncatzo tähän jäävi/iamailma phdel,
la muoto aina elä/«ijnneeiolea jäikinlullwal/luinntt
iolca edellä owat ollet/he wihawat ia wainowal luma,
lan sana/ia Jumalan sanan palwelioita/ eijkä woij heitä
kärsiä. Sillä yli on heille Mestari/se wanha iohikar-
me Perkele/ioca heila opetta ia pllyttä/ iayhdellä muoto
aina waiculla nijfä lumalattomifa/ ia taicken pahulteen
ylsshärälta/ nijn wijmeisiä cuin ensimäistä, ia eij woi
kärsiä Jumalan sana/ioea on hänen silmisäns/ninqum
pri tulinen kekäla. sälä eij pidä Jumaliset
het pahaxens paneman/eika senlähden heidän wircans p,
lsnandaman/mutta sitärohkeiman heidän wireans teke-
män / ia kärsimän milä heidän päällens lule/ odoltaden ««.

luma-'
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lumalalda apua ia lohduista/ ioca lijcoftan hänen««
mians ylsnanna. Silla ninquin HErra Chrisius sa-
no : Nijn he owat wainonet Prophetait / iotca
teidän edellän owat ollec.

t« «nti»
loinen Gsa.

Kappalesa te tuulitta M
hvwasta lysstä/euin meidän HEna Chrisiue/oli

Juuttain «ansa wastan / että hän lähetti
heidän tygsns Prophetat/wijsat ia kirianoppenet. Cuu/
litta mos cuinga kijltämältsmäl he olit sitä hywä työtä
wastan/ ia nijstä monieahdal lappawat/ monieahdal ri/
stinnaulitzcwat/monlcahdal witzoilla waino/
wat phdestcaupungista loisten. s?yltäsajolsesameesam<
me<uulla/euinga Jumala heitä sentähden tahto rangat
sia iällens/ iotla heila owat tappanet/ia wigaltoman we,
renulgoswuodatlanet.

Ia on meille läsä loises Osas Colme Cappaletta.
I. On sijtä rangaistoxesta/ioca heidän plitzene pl>

lä käymän/eusa meille edespannan eolminaiset asiat.
f. On se kangastus ioca heidän plitzens pitä tu-

leman.
Että teidän päällitt pliä tuleman iocai-

nen wanhurscas wsri/ioca wuodattttu on
maan päälle.

i.

??ailla sanoilla HErw Ehostus tietä anda/ etteihän p'dä rangaisemata nijtä / iolea hänen palwllloilans
tappamat/Vihawaliawainswal. Multa tahto ran/
gaista heitä nijn emi heidän päällcns pidä tuleman ai^

noasia



noasta se weri/»onga he iye ulgoswuodaltawat. Mutta
msseaickiwigatoinweri/ jocaulgoewuodattlan- Ta«
ma on yxi eowa ia rastas duomio ia rangaftus/ mä se in,
himinen/iocaftnluuleeauhisiuftnplitzen.
den saamamiehen tappa/wiha ia waino/eij hän pidä oie?
manwicapäan ainoasta yhten weren/multa möo
caickcn pyhäin weren/jolla ulgoswuodatetut owat. ...

sä lange sisälle yxi kpspmys> Cuinga se weri pila tule-
manwngunPaällc/iolahän eijitzeole ulgoewuodatlanul
ia loisen edestä rangaistcttaman i SilläEzechielin Pro«

> phetan tyksnä seisoKirjoiteltu: Ettei poian pidä cam ,j
damanlsanspndi/eikäMn poian spndiä. Wa,
staus senpäälle on tämä l Ella «sca poiea ia muut iälken

! tulewaistl owat Isänsä tällaiset/ia nijn wainowal ia lap.
pawal HErran palwelioita/nijn cuin heidän Isäns
wattehnet/nijn he mss lulewatofalisexirangaistoxesia/ia
caickiwigaloin wm pitä tuleman heidän päällens.

?. Onsijtäaiasia/lusiaia luinga lauca HErra 2»

Christus lukesen wigalloman weren. ?"""«
HawKst wanhurscan Abelin werestä/ f"

nijn Zacharian Barachwn poian weren a-
! fti/ionga te tapoitte Templin ta Marin wä-
lille. Totisesta/totisesta sanon minä teille:
Että nämä eaicki pltä tuleman tämän sugun
päälle.

Seon/hamastmailman algusia sen wanhursean
Abelin werestä/ ionga hänen weliens /se Jumalaloin
Cainulgoewuodallinijnlacharian asti. sästä Zacha<-
tiaista owat ollet moninaiset lwlot» Ij»eopKi!2<^uB

sano/
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sano/että se on ollutZacharias Proptzeta/ ioca on ollut
y)ci nijstä kahdestatoista kymmenestä wähistä Propheli/
sta.Mon!cahdattaasninquinkpipk2niuB/V2slliuBla

sijnä lwlos ollet/että se on ollut Zacharias
»Johannes Castaian Isä / ionga hesanoivat Altarin ia
Templin watille tapetun. Monicahdat taas kirioiita,
wal/etläse on ollut Zacharias/sen Papin loiadan

2.?<u>.rZ.poica/ioca lialda nimellä cutzullin Barachias/iosia
ts 14. seisokiriottellu 2.Cromeankiriafa/iongaloasCunin,

gas annoi euoliaxi lvsda/senlähdenettä hcln nuhteli hän-
dä/hänen synnins lähden. Ia sijnä lulosa owal ollet

ia mwt/iawielä nyteni/
mastä oppenet owat/etlä se on ollut se sama Zacharias
jostaHErra Christus läsä puhu.

puhens. Ia todista/ että hän sanoi ia vu-
Ä«« Mrangail?oxesta/jomheidän ylitzens piti käymän/

' se oli wahwestosl/nimilläin/ että ioca lappa yhdenHEr/
ran palwelian/senpäälle tule sotainen wanhurseas / werisoea ulgoswuodatelan maan päälle. Sillä he owal
eaickl yhdestä joueosia/ia phdencaltaisen rangaisioxm
wicapääf.

11. i 11. On HErran Chrlsiuren walitus Jerusalem
min caupungin ylitze/lwsa meille on cari Cappalelta.

i. D« Jerusaleminspuneisiä/iotea Herra Chr»>

3«7. ?erusalem/?erusa:em/sinH loca tapat
««.-. plophetat/<a kiwtllä surmat ne iotta sinun

Sitä euiw meidän HErra Christus oli puhunut
_ ___



sijlarangaistoxesia/iocaplti käymän schncn lvtta
Prophelat/wijsat iattrianoppcnel lapoit/nsimnaulitzil/
witzoillapiikit ia wainoit. Mn hän kändä hänen pu-
hms Jerusalemin kaupungin ia sen afuwalsiln lyg<s, j«
walitta heidän kijltämattsmydens ialumalattomudens
ylitze/cttti he tahtonet eUUlla prophttiä/iolla hän heidän
tpgöns lähetti / mutta ylsmatzoit ja tapoit heitä. Ia
tahto nijn palissano: H sijnä Jumalaloin Jerusalem/
lajal jolca sinua owat ujcolljesta mananuet/jpnnin
muxen ia parannen. Mjllta te pletta
nut heitä ia heidän manau)lens/jawieiapaäjislx!/ol«
lappanut ia surmanut heitä/nijn Jumalattomat w kijt/
tämältsmät oletpa te ollet lerofolyman/asuVaisel.

2. sijtä hpwästä tpösiä Mn hän on osotlanut 2i
heitä w asian, se»e/««.

Kuinga ustin minä tahdoin eosta
zapstsnlnqulnSana cocoa polcans
ala/ ia elj te tahtonet. c«,«^«

Näillä sanoilla HEtta Chrifius osolla hänen hy. ""e«<«.
wän lahlons.ia suosions heitä wasian/euingasuuren ah,
ftruden hän on sihen pannut/että he kändäisil heilans pa,
ranoxen» Ia tähän sisälle wetä yhden werlauren yhde.
siä Canasta/ioca hänen poieano sijpems ala eocoo/ia
anda sen cansa tietä/että ninquin Cana hänen poieano
eolpo sijpeins ala/senpäälle/ettei heille wilu ia sade wa,
hingota tekisi. Hijn mss hän on tahtonut heitä loota
hänen sijpeins ala/mutta he owat ollet nijn langiat/ ettei
he ole tahtonet.

I>7 ij lll.On
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111.

I.

I 11. O« Mrangmstoxesta/ ioeapiti käymän Ii«
rusalemin ia calckein Juuttain plltze. Ia puhu HErra
Christus täsä lahtalaisiftarangasioxjsta.

i. Ajaliftsta rangaisiuxisia.
Katzs teidän husnen pitä tuleman kyl-

mille.
Täsä hän e,'j ymmärrä ainoasta/Jerusalemin asu-Vaiste omia huoneita/ mutta msslerufalemin Temptin/

lvcoCaupungin ia maacunnan/ia sano:Että ne pila Hu,
lUttttaman/ellei ni,sä pidä yMnafuman/mulla kylmil-
le tuleman. Ia Jerusaleminpitä nijn mahan eukistel-
laman/ettei pidä kiwe kiwen päälle jäämän. Sentäh/
den ellei he tahtonelkärsiä/ eikä wasian olla nijtä/iolca
heitä opetit ia manaisit/multa wainoifil ia tapoit heitä.Tämä laickiluli täytetyt/cosea licuz WcspHsianus
tuli solawäen eanfa Jerusalemin/ia häwitli sennijn/ellei
Mjänptkiwe kiwen päälle.Nijnquin joeawuosi M sa/arnatan/sen kymenen Sunnuntain päälle/ jälkenpyhän
eolminaisuden Sunnuntain.

2. Sijtä Hcngelisestä rangafioxesia joca heidän
'- ylitzens pili käymän.

Sillä minä sanon teille/eij teidän pidä
näkemän minua tästedes/sihenafti/cuin te sa-noita. HyiVäftjsiugmttu olcon st c«ln eule
HErran nimen.

Lama on se Hengetinenrangastus/ joeaheidän p-
litzens pill tuleman ilman ruumilista rangastosta/ ellei
heille pidä oleman yhtäkän Templi / eikä Jumalan pal>
welufia. Cuin hän tahdois! sano: Minä olen teidän lp,

2.

»«iii».

gsn
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H.IN) H N H.
!gc»n tullut la tarmnut minun sananl ltMe/ mutta eij le!
' tahtonet Wasian olta. Senlähdcn tahdon minä lcidän!
! ylenanda / ia lij teidän pidä minua ikänäns näkemän /

sihen asti / luin minä jMmo lulcn wijmeisnäpäiwanäsuuresa Cunjasa ia Majcstelisä / ia silloin teidän pilä na«
, kemän ia ymmärtämän / olen se hywäsnsiu-
gnatlu Jumalan poica. .

GpemxctDotsesta Osasia.
I. ettei nijnenwanhurscaftenia i.

-HyÄpyhäinweri/jora tasa mailmasa Seuraeun-
nan wihamilhlllä vlgoswuodaletan/ eij

sala M unhotettu Jumalan edesä/
aicasitta olisi culunut. Sillä neowal laicki Jumalan

! lyksnä ylsskirioitetut / ia ninquin täsä Euangeliumisa/<,tes«nee
seiso: Että sen wanhursean Abelin weri/jonga hänen <?cc«il<,n.
weliens se Jumalaloin Cain vlgoswuodatti / eij ollut sa-
la M wnhotettu / waicka sila ajasta euin hänlapeltin/
oli tuhatta wuotta edeejoulunul ia culunul. Ia Za/
charian Barachian pojan weri/joca mös wonda wuotta
ennen oli vlgoswuodatltlu eij ollutsala hänen edefansei?
ka wnholellu. Sillä niisiä molemisia puhu HERra
Chrifius täsä Euangkliumisa. Ia waicka ne Jumalat/
lomatlwlewat sen olewan salatun iawnholelunluma«
lan tykönä/ Nijnquin Ca,n mss ajatteli / että se murha/
luin hän teki hänen weliens päällä / piti oleman sala /

Sille cofta Jumala kyspi hänelle / sanoden : (nsa
nlmLVelies Adeli on s Aijn hän wasiaisi ia sanoi:
i3n minä tiedck / olengo minä minun rvelien war/

ilt tias
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cis s Nljn Jumala sanoi: Mitäs olet tehnyt s
Sinun welies »eri huuta maasta minun tygsni.
Ia osoiti sen cansa ettei hänen weliensweri ollulsala hä-
nen edtsmlS. ?tijn wielä nyt laicki wigallomat meret/
euin Jumalattomat ia lprMil tasa mailmas vlgoswuoe
dattawal/ owat Jumalan edesä ilmei ia julki/waicka
luinga salaisesta ne tehden. Ia ninquin hän kysyi Abtt
lin meren jälken / nijn han wielä nyt kysypi eaickein py/
hain meren iälken. latahlo mo'srangaista nijla/jol/
<a heidän werens vlgosmuodaltawat / nijn että heidän
päällens/ pltä tuleman eaicki manhurseas merijoeaon
vlgosVuodatetlu mailman algusia. Slllälumalatij
woij/ eikä taida kärsiä sitä ylencatzetta ia murha/euintai
sä mailmasa tehden hänen palVllians päälle/ Mutta
tahto rangaista heila yxi toisene eansa. Me luemme seka
pyhäsä ramalusa / että mailmaliM Historiasa / luinga
mailmaltselCuningat ta Herrat / ottawatstn suureri P«
lsneatzexi / cosca heidän Palmeltansa cansa pahoin men,

5.5<,«.f« nän. Ninquin Samuelinkiriasa: Ettacofta Ha,
wid Cuningas lähetti hänen palwelians/Hanonin/Am,
monlterm Cuningan lygs / Ia Hanon hawälsi heila ia

'

kerini heidän puolen partans / ia leickaisi heidän maat/
tens/ ia lasti hellä nijn lotians menemän. Ia tosca
Dawid sen näkt / nijn han wihafiui sijlä ia nosti ylss so>
lawäen haudawastan / jotta lsifnelie kymmendä tuhat/
ta ianeliesalaeuoliari/hänensylawsestans. Nijnmös
Jumala eij woij kärsiä sitä että hänen palmelioitans p/
lencatzotan ia lapelan / mutta rangajse heila nijn / että
eaicki wanhurscas meri pitä heidän päällens tuleman.
Mnquin hän on rangaisnul Juuttan «ansan/ Zacharian

Bara^
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Barachian pojan lähden/ josta tasa Euangcllumis seiso:
Sillä sijnapaicasa cusa hän oli tapettu/cuorsui aina we,
riylss/iaelj taitanut sila aseltta / eikä seisalta/
fihm asti tuli swren sota>
waen eansa Jerusalemin /ia hänen Sodans päämies/ 2
jonganimi oli Nebuzarda / annoi tappa ia surmata sijna
monda tuhatta sekä piimäistä että alimaista. Ia nijn,
quin Jumala rangaisi Juuttaita Zacharian weren.
den / nijn han wielä npt rangaise/ caickia nijlä/jolta
nen palweliansa tappamat / ia pahoin heidän cansans
menewät. Cawaltacan sijs itzecukin hänens / ellei hän
ylencatzo HErran palwelioila / eitä heille miläkän paha
tege. Sillaheille on «xi eorkia ia wäkewä HErra/joea
eosta ia rangaise/ ia wasta hänen palweliains edestä.

11. Opime läsä/lumalan caickiwaldian suuresta '«

hywydestä ia laupiudesta Inhimisiä wafianettä hän ca-
icki eutzu ia tahto heitä loom / ninquin Cana eocoo poi,
cans hänen sijpeins ala / ia sen cansa osolta/etlei hän tah« °<

do ptzdengän syndlsen euolemata/ multa eltäeaickikä-mneipoc.,.
näisit itzens ia eläisit. Ninquin hän senEzchielin re b/«b
pbetan lyksnä yhden walan eanfa todista. Sillä mikä /<,<»

taita olla suurembl hywä tpo'/ min se/ellä HErra Chris
fius joea meitä hänen cuolemans eautla on lunastanut
ijancaickisesta cuolcmasia/ cutzu meitä hänen lpgsns/
ninguin Cana cutzu hänen poicans hänen lpgsns/ ia tah-
to eoota meitä hänen sijpeins ala. Ia ninguin Cana
chi maasta ruoca/ia repi jalgoillansa/ hacka sen nokal-
lansa pienexi ia pane poicans elecn. Nijn mo's HErra
Christus iarawitze meitä / ensistä meidän
ruumin / rualla ia juomalla/ Sitalckin meidän Sielun/ .

hänen
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P. S T K P H A N I'N
hänen pyhällä sanallano ia Saeramenllllä. Ia nipuin
Cana/ooscasadeiawilwon/iocoopoieans sijpcnis alaia lämmittä heitä/ ettei sadeiawilwheida>paha tekisi/eikä mös Haucka heilä pois weisl. Nijn mss HCrraChristus meitä tahto eoola hänen sijpeins ala/ warjella
caikesta waarasia ia «vahingosta / ia sen saastaisen hengen
pahudesia. Tämä on p/li suuri ia sanomaloinhywä lpo'/
meitä ia caicki Inhimisiä wafian/ mutta fen pahembi/in,
himlset owat nijn cowat ia cangiat spdämesia/eltei lie lah«docwlla hänen clndäns/ M anna eosls neilanp hänensijpeins ala/ mutta menewät harhalla tielle/ia sencaul-!
talulcwatMunia ruuminwaaran ia ijancaickisen ca-

/ ia owat nijn itze sppäat heidän cadoluxens.Il I. Opemme/mingatähden maaeunnat ia kplattulewal kylmille ia powhäivittlpxi/nimittain/ synin täh«den/losta inhimiseleij tahdo tuta heidän etzicons aiea/ei/kätahdo cuulla Jumalala/ eikä hänen pyhaSanans/Mutta wlhawat ia wainowat heidän Saarnamiehi/äns / eläwät caickinaisisa spftjsä/ Jumalala ia hänen kä,
styns wafian. Nijn Jumala rangaise Heitä/Sodan/Ruttotaudin / Naliän,a muun waningon eansa/nijn et/

'la hechän huonens tule kylmille. Ninguin HERRACHrisius tasa Euangeliumisa itze sen todista sanoden;Teidän Ouonen picck tnlenmn kplmille. Ia Sa,
lomin Sanalastusa seiso: QAnäKNnanspnmntäh-

patio nwureirst. > Juuttain esi.merck, kyllä osolta/ cuinga Jumala onrangaisnut heila/>a heldan maacundans hänen fanans ylöneatzen ia wui/den synnein tHden/ nijn M je on lullu kylmille/ ia Mnänyy! asuwat pacanat in surkit/he owat liajotelutpmhä.

lins



>rins »ailmata sinne ia tänne. Ia monda muuta esi/
!me?Hi on/cuinga Jumala on rangaisnut monda nma/
! eunda synnin lahden /ia luinga suuret muullet tapahlu/
! waleaickinaisisa säädyisä. Ia me näeme itze/milä mci/

i Hän aieanam on tapallunttt seka wenäjän maalla/sekä
Wiron maalla / että suuri osa nijsta on tullut kylmille/
sumen Sodan ia Näliän cautta / jotta eaicki owal syn/
nin rangasioxet. Ia wielä nyt taita tapallu meidän
lansam/ jolleisuuremalla sydämen halulla/ Jumalan l>

! na cuulla ia synnin catumusta ia elämän paranosta tehdä
! aicanans. Ia wielä stjtläkin ilman ruumilista ranga/
fiosta /jolla Jumala synnit rangaise/ usein mss rangaise
sydämen sokiudella/ hänen pyhän sanane plsneatzen täh/
den/ nijn ettei heidän pidä näkemän Mymmärtämän
tottttta» Sillä joca eij tahdo racasta Euangeliumin
walkiutta / eikä sijna waeltza / nijn Jumalarangaise hä-
nen pimeyden eansa / nijn etteihänen pyhä sanans heitä
walgaise. Ia ninguin Esaias prophela sano.' De»/ /.

dänpitäkäxmänpimeydesä. larangaist heitä na/
- liänlansa / Jumalansana» jälken/ Kttck heidän pitä ''

jaoxemanloäLcstä maasta toisehen etzimän Im
Malan sana/ia etj pidä löytMän. Jappawa-
li sano Stssaloniterein lygs : szentähden ettei he!-.
tahtonet totuttawastanotta/iaheautuaxi tuli-
sit. Sentähden pitä Jumalanlähettämän heil-

, l< wäkewät echetyxet / nlsn että heidän pitä et-
hettäpscoman/seenpäälle/että caicki pitä duo/

mlttaman / jotca eij tocutta.usconet/
muttapicärväc heidän huu-

lenswäärpteen.

Euan/
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ta PM Johannes 21.
Lugusa.

AsanoilesusPetarch
le/ seura minua. Mjn ff3e«
tari käänsi hänens pmbärins'/
ianäki sen Opetuslapsen seura-
wa/jotalesusracastj/joca mös

lEsuxen rinnoilla Ehtoljsesa maannut o/,
lj / ja oli sanonut: SEAA N/ cuca se on
jocasinun pettää Sosca sijs Petari tämän
näki/ sanoi hän ISsuxelle/ OEARNI/
mitästästjs lEsus sanoi hänelle:
Jos minä tahdojsin että hänen pidäist ole-
man / sijhen asti cum minä tulen/ mitä si-nun sijhen tule s Seura sinä minua.

Mjn tämä puhe vlZoskäwi weliesienseasa / Eij tämä opetuslapsi cuole. Ia eij
sanonut ZEsus hänelle / Eij hän cuole /

Waanjos minä tahoon/ että hänen pidäist
oleman sijhen asti että minä tulen/ mitä st-

nunl



nun sijhm tulttTsmä on se GpetUölapsi jo-
ca näistä todista / m ombi nsms kmoitta-
nut / tft me tiedsm että hänm toöistoxens
M tosi. <

Vmalan Seuracunda pltä tänä
pckwana Juhla la muisto P.
Evangelistasta iaApostolisig/Kbedezyen ia'««
Salomen pojasta/ia lacobuxen welicsia«!^?F.sämä Johannes on ollut ensisiä pxi cala,

mies / jocaynnä Isane Zebedeuxen ia weliens cansa on
«alaa pyytänyt, Mutta sijlä on eutzutlu HERraida 4.
Christuxelda/ ynnä hänen weliensä/ lazobuxm cansa / Kla^.,.

Apostolin wirtan / jola mo's HERRA Chnsius on /.

sacasianut. Ia siltä min CHristus laiwasen astunut ?^.»s.
pli/ on hänpstolisesta saarnanut Euangeliumi ia
nustählei tehnyt/sekä AsiaseltaEphesos. Onmösne
jpääxätopettajat lkdionem ia Cherintum lacaperin
ajanut / ylitze woittanul /ia kirioitti heitä wasian hänen
Euangetluminsa/ eusa hän todista / ettei HERRA
CHristus ole jocupalias inhimmen/ mutta mss totinen
Jumala/ jongalautta laitti owat. <On mo's kirioit,
tanut Colme Epifiolala/ ia hänen Ilmefiuskiriänsä/
jotta owat läynäCorkiata laiwaiasia oppia. Hän on
mss palio kärsinyt / stnlumalattomsKeisarin Domi,
tianuxen allik laeoscahän oli saarnanul Seitzeman
kymmendä ia eolme wuotta / jalkenHErran Ctzrisiuxen
laiwastnastumisen/ ia oli CahdiM kymmmdaiayh,

ij defan
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dexän wuotta wanha / on hän euollut sijnä
gisa/joca cutzUlanEphtsus.

Ia nijn palio cuin tähän P.Euangeliumin tule/
on se pri ennustes P.pelarin Apostolin luolemasta.Sil-
la meidän HERRA CHristus annoi hänelle tietä/
millä euolemalla hänen piti luoleman / iakW händäns
fturala. MuttaPetrus lohtakänsi hänens ymbärin,
f«/ia eosca hän näki löhanneren / kpspi hän hänestä
ia lahdoilietä/ jos hänen mss pidäisi hända fturas
man." Waan HER R A CHristus wasiaisi händä
ia sanoi/ ettei hänen mitäkän sijhen tullut jos hän seuraisi
taickaeij.

Ia phtensopi tämä Euangelium sen ensimäistn
kästpn canfa. Semähden/ että HERRA CHri/
sius läsä puhu rististä täsä mailmasa iakaste olla stjnä
kärflwäistt Ia sen Colmannm meouxcn cansa/Isä meiF
dänrucouresa/ cuja merucottm/tttä Jumalantahto
pahluis nijn maasa «uin taiwasa.

«3ämä Ewangelium jaelancahttn Hsan.
I. On HErran Christien kästpstä/iongahän

annoi Petarille.
11. Onp. Petasin wafiauxesta.

<« co»tt»

I.

Ensimmnen Osa.
U>>ljn palio min tähän ensimäisen OsftNMU lule/on täsämeilleeaxi Cappaletta.

l. sijtck aigasia cosca tcknä on lapah,
MNUI.

Stthenalcan/sanoilesuspetarille<
P.Io-
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P. Johanneskirioltla/ttla ft on tapahtunut
tä min HErra Ctzrisius oli cuolluista ylssnosnut/ia
moitti hänens msnieahdsille Opetuslapsille Tpbman
meren lyko'nä/eusa hän erinomaisesta puhu P. Petarin
lygs/ia muistulta hänelle hänen cuolemasians sanoden:
Totiststa/totisesta sanon minä sinulle/ cosca sinä
olit nuori/ymbäri tvpstit sinä itze sinus / ia menit
cuhungas tahdoit/mutta coscas tulet wanhaxi/
niin sinä ulgosojennat sinus räces / ia toinen pitä
sinun wpsttämän ia taluttaman sinne cuhunga eij
sinä tahdo. Ia Ewangelista sano/että HErra Chri,
stus sen sZnoi/merkttenmillä cuolemalla hänen piti
lum»latacuunioittaman< Ninquin HErra Chri-
sius lahdoisi sano: Että minä olen sinun Apostolin wir,
can jällens asettanut / ia kasscnpt sinun luottia minun
lambailani/nijn eij pidä sinun ajatteleman/että tämä ma-
ilma sinulle anda suurta rikkautta/ eulda ia hopiala/ eij
sinun pidä sitä loiwoman/että sinun pilä tuleman suuren
ia eorkian cunnian täsä mailmasa / inhimifien lpksnä.
Mutta sinun pitä kärsimän ristiä ia palio wasioinkäT)/
mistä täsä mailmasa/ia wijmen tapettaman ia ristinnau,
litlaman. Tämän palcan pitä mailman sinun maxa,
man/sinun lyös ia waiwas edestä.

li. On sijtä käjWä mitä HErra Chrisius on
hänelle kastenpt.

Seura minua.
Hämän käffyn HErw Chrifius täsä anda P.

Petar<lle/ia täste että hänen pitä seuraman händä. Ia
ettei P. Petarin pitänyt sijläpaheneman/laicka sen ylitze
suuresti murhetliman/että loinen pilä hänen wpöttä?

11.

maniij
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mania taluttaman ia wiemän / sinne cuhunga hän eij ltze
tahdo /nijn HErra Christus asetta itze hänens esimer,
kixl/ia käffe catzoa hänen päällens/mitä hän onkärsinyt/
ia mnquin hän oli ristinnaulitlu / ioca oli hänen Mesta/
rins ia se totinen Messas/nijn pitä hänen mss seuraman
händäia ristinnaulittaman. Ia tahto wahwista Pe/
tarita la lohdulta händä sen cansa / ettei hänen pitänyt
pelkänlän eli cauhistuman sijlä / multa oleman hywäsä
lurwasa/ia Valmistaman häncssijhen iarohgaiseman
zens sitä wastan. Ninquin hässtahdoisisano: Älä pel/
kä Pelre/ole hywäsä lurwasa/seura minun esimerckiani/
iakärsi miehulisesta/ninquin minäkin olen kärsinyt. Iawaicka tämä näky olevan sinulle eauhia ia catkera/ia ma-

Jumalan edesä ombise callis ia suuri/silla sinun M eunnioittaman lumas
latq sen cansa. IaP. Pilari naita HErran sanoia/!
muistuttele hanm Episiolasans/sijna euin hän nain sano:
HAnck arwan sen cohtulisexi/nijn cauwan cum mis
nä täsä majasa olen/xlFsherättämckn ia mana/
man teitä. Sillä minä tiedän / että minun pitck!
tämän minun majanipoispKneman/ninqulnHere
mChristus minulle Mutta minä cah-'»on ahkeroita/etta' teioänpitä minu, lähtemise/ni iälken/ näitä muistossa pitämän. Ia on lama
HErran ChristMn ennusios tullut lapteeyMin Juma-lattoman Keisarin Neron alla/joca hänen on andanltt
rifiinnaulltta. Ia Kirioitla syyn
mingatahden/hqn on andanut P Petarin ristinnaulilta/«asano/ella Romisa oli silloin ollut pxi mies/Magus nimelda/ ioca sanoi Petarilte / ettei se ollut nijn!

-.ket.'.

suuri
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PZI2VÄNÄ. ""3
suuri iftme/ellä Christus plssmeni taiwasen/ hän tahdot
mss sen lehda/ia mennä taiivasen/ ia on cohla hänen kä/
lensä ulgoe ojendanul / ia lähtenyt plsspäin menemän/
Mä saastainen Hengi perkele/ionga haldun hän oli itzens
andanut wei hänen ylöspäin. Multa P. Petari kästi
Perkelen päästämän hänen/ nijn hän oli cohta maahan
langenuthänenseuoliaxi. Costa se Jumalaloin
Keisari/sen näki andoi hän petarin kijni otta/ hä«
nen fangeu)cen/ia sttta.on andanut hänen ristinnaulilla.
Gpemxet Ensimäiftstä Osasta.
l. <^peme/ettei inhimisimtäsämailmasa

taida Mitäkän lapallua/eika mss yhtäkän ri/ vis«m««
stiä eli wafioinkäpmisia/eikämss cuolema tai-

da inhimisen päälle tulla/ilman Jumalan tiedota ia .
dola. Silla Jumalane caicki tietä /ia hänen edesäns ei,
ole mitäkän salattu. Ninquin HErra Christue sano P.
Malltzeuxen tpksnä: Giks caxi warpnifta mpdä ph- <,c«<ie?e.
ten ropoin/ia eil yxikän heistä maahan puto/il,
man teidänlsätän. Nijn msscaicktceidän pä'
sn hiuxet owat luetut. Ia caicki meioan elck,
män seiso Jumalan kädesä/ninquin Dawid sano.
Esimercki senpäälle on meille tasa Ewangellumsa/etta
HErra Chrifius tiesi/mitä p. Pttarille piti
man/ia h Wlle joennen ilmoitti millä cuokmalla hänen
piti euoleman/että loinen vili händä wysltäman ia ta-
luttaman/sinne cuhunga hanlljlahdv.la ninquin
la Chrisius sen sanoi ia ennufii/nijn mss see tapatlui / et,

'tä nänstlläeuollMalla/nimiltain/risiin euolmialia cuos
li.



li. Mn han mös joennen on nähnyt ia tietänyt senristin ia tuscan/cuin hänen Opetuflasiens päälle piti m,
leman läsä mailmasa. SM hän ne heille ennustl p.
lohannexenlnksnä/sanoden: Teidän picä itkemän
iaparcuman/mu»a mailma pitcl ilottzeman/te
muchelisexi tuletta/mutta teidck» muche» kckckcckn
iloxi. Aijn Jumala wielä nyt näke ia tietä / laickein
inhimisten menon ia lopun tästä mailmasta/ hän tietä senhetken iapäiwän/losca iq cuinga hänen M cuoleman/ia sen ylitze eij yMn eaidakäydä/ eikä mös taida cuolla
maremin eli hiliemin/ eikä loisella euolemalla. Sillä ststlso caicki Jumalan fädesä/ia eij yxikän stta taida muut,
ta. Inhiminen on usein Hengen waaraft/ia moni seisohänen Hengensiälken/ia eij cuitengan taida tapatlu en-
nen cuin hänen aicails tule. Ninquin se tapaltui Haw»>

i.F<,V.'9, din «ansa/ellä Saulu Cuningas/usein seisoi hänen H^n-gensä jälken/ia tahtoi hänen lappa, Ia eij tuitengan
taitanut händä surmata/siilä hänen aicans eij ollutwielä
lUllut/eikä mssWenpitänyt cuoleman Saulin kästjn.
Nijn mös se t«palmiElian prophttan mnjä / Dä 21/

'-^'' chav'alcftbel/ftisoit häneuHengens jäikin/ multa eij
hthandä taitanut wahingoltta/sillä hänen aieans eij vl/
lut wielä lullut/Mhänenpitänyt kastsns tuole,
man. Mutta Jumala oli toisin hänestä a<alelwl/iatahtoi hänen elämänä taiwasen wiedä ia otta. CuingaMtb. 2. uftin oli HErra Chrisius Hengen waarasai Herodesseisoi hänen HengmD perän /ephla min hän olifyndy/

4. nyt. Hän wietinulgos Nazarelhin kaupungista wIM?"b.,. ren cuckulalle/ia lahdonin steldä alas syöstä. Samal-

nl
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l ni heidän käsisiäns pois/ia eij tailanulhänelle tehdä wa,
hingota/slllä elj hänen aieans ollut wielä tullut/ eitä mss
hänen pitänytkiwillä luolia)» lyötämän / laicka wuorel-
da alassyoPämän/mutta ristin cuolemaneautta piti hä>
nm tästä ercaneman. Ia P. Petar» Apostoli josta
sä Ewangeliumisa seiso/oli Hengen waarasa/ ia Herodes
pani hänen tornin/ia tahdo» händä lappa/mutta ellei hä<
nen ailansa ollut wielä lullut/eitä mss hänen pitänyt
Herodereldasurmaltamau.Senlähden lähetti Jumala
hänen Engelins/ioca hänen fangiudesta ihmelijestä ul>
gosjohdalli/sillä hänen piti euoleman ristin euolemalla/
ninMin HErra Chrisius oli hänelle sen ennustanut/ia
sitä ch yrikan taitanut muulla. Samallawuolo mös
Syrian Cuningas lähetti solawäen Elizeus Prophetan
iälken / ia lahdoi hänen surmata/mutta Jumalalähetti
hänen Engelmsä/iolcahändäwarielit/sillä eij ollut ha,
nen aicansa wielälullul. «3ule meidän mss täsä lietä/
«lei Tyrannit tasa mailmasa edemä saa mennä / eikä e/
nämbi tehdä cuin Jumala heidän salli / sillä Jumala on
heidängi ttensä märän pannut/ia sen ylilze eij he taida
käydä. loea on meille «aikille Christllistlleinhimlstlle
suurexilohdnloftli/etlä ejkä tämän mailman tyrannit/
likcklaicki Helwelin portit taida meidän enämbi tehdä/
«Uin Jumalaheille salli/eitä he saa tappa meitä eli sur,

. mala/Heidän tahdonfa iälkin. Sillä eaicki meidän mc,
nom seiso Jumalan kädesä/ia meidän päiwän ia hetken

l owal luetut Jumalan tykSnä/ia sen ylitzen eij prikan «ai,
!dakäydä. Ia eosca se hetki ia päiwä tule/ Pilä meidän
! olemanwalmil/ia rneoiiema» Jumalalaettä hän meil/

>^HH le an/
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le annaisi yhden Chrisiilisen/ia aulualisen lvpun iacuole^manttästämailmasta»
2i 11. Ella HErraChristus täsä sano: Toinenpi,

vl/cimm tck sinua rppsttcklNtin/ia taluttama sinne cuhunga

aM«lle»- hänens ristin ia cuolemä ala. Sillci inhimisen
on nijn heickoettckhänpelkä ia cauhistu sitä. Ianinquin p.pelari/eij itze mielelläns olisi mennpl ristin ia

cuolemanala.
heieol/mnquin HErra Christus itze sano/losea hänen pi-

.Mttb.2 5. li käymän ristin euoleman: Vengion walmis mut/
ta Uha on heicko. Ia se lapattu sentähden/eltä
himinen nijn olij atgllsa luotu / eltä hänen piti elämän l>
losaiariemusa/ilmansurula/iasijläpili olettaman lal,
walisen ilon ia riemun/ninquin Enoch iaElias/ilman
cuolemala. Mutta synnin caulla lule risti ia euolema
inhimisen päälle/iola hänen M läsä mailmasakärsi/män synnin lähden. Ia sentähden on risti ia euolema
hänelle nijn lpsläs/ia nijn wastahacoinm että hän earl,
ta ia pelkä yhtä wihamiestä/joea händä wl>haiawaiwa/iawijmen Hengen/ionga Jumala hänenandanut on/poisolla/nijn että ihminen sen eaulta maaxiia mullaxi tule.la ihmisten silmäin edesä on ninquin eij
olisi phläkän erotusta hänen ia luondoeappalellen wälil/
lä. Jotamss ne mailmaliset wijsat/ia eorkiafii oppe,
«et / klaeo / iamuulowal snnrestaihmetellet/eitä inhiminen/wla oli nijn caunista lUom
lumalalda ia monella suurilla lähiöillä / ylitze eaickeln
muinen luondocappaletten/lahioilellu/ piti nijn jurkiasiicuoleman ia mullaxi tuleman. Ia eij cuilengan ole ym-

mär.
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Märtänet lika tietänet sijtä syplä miligätähden st nain
lapallu / eikä mss tietänet yhläkän lohdulosia sitä wa-
stan/waan sanoit: Se on yhteinen läikille ihmisille/ ia eij
yMn sitä taida muutta. Multa meille on Jumala o,
soltanut/spyn sijhen ia lohduttaen sitä wastan/että sckä
risti että luolema on synnin lautta tullut tähän mailman.
Ia se on ninquin yri ewi/ionga lautta meidän pitä käy/
män sijhen ijancaickifeen elämään. Ia sentähden eij pidä ,

meidän sitä pelkämän/mutla oleman kärsiwäiset sen alla/
ia tietämän että Jumala sen kändä hywäxi/ia tämän
surkian ia eatowan elämän jälken/anda meille sen
laickisen elämän. Mutlaeij euitengan pidä paikan
zens päälle lnollaman/että hän omalla wäelläns taila
ristin ia tuslan landa/ia luoleman lampauxisa pyspwäi,
nen olla. Sillä P.Petarimss oli kyllä rohkia myo>
läkäymisen aicana/ia käkeisi p«ä HErran Christuxen
lanfa/iaeij händäylsnanda/walcka hänen olisi pitänp«
luoleman hänen cimfans. Mutta serohkius ia lupaus
tuli tplMxi. Sentähden sano HErra Christus: ?5.
wocatia mcolcatetteite kiusauxen langeisi.
opella sm «ansa/ettämeidän pilä walw oman ia
man alati/että me mahdaisima olla kärsiwäiset ristin gl,
la/ta ainaolisim walmit/iaoikiasa uscosa sdotaisim luo-»
lemala.

III» Opeme/tttHwaickasenäky olewan/ tämän N
mailman edesä häpiälinen/ ia wahingolinen /eosca yxi
Christilinen ihminenpitä lotnden tähden ristiä karsiman/
ia paiwildapois otellaman/surmaltamä ia
tämän mailman Hyranneildat Mn luilengin eij ole j. <?«><,»,

hapialinett Jumalanedesa / multa callis ia tzysdylintn/ veo.

ij ia'
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ia sen lautta Jumala itze tule cunmoitetuxi/ ninquin tasa
Ewanglliumisa seiso/että P.Pelarinpila hänen mole,
mane<aulta Jumalala cunnioillaman. Ia s«a mamin
cuin tämä mailma yloncatzo/nijtä Chrisiilillä ia Juma,
lisia ihmisia/iaslta pahemalla luoltmalla/luin he lasa
mailmasacuolttttan/tomden ia Jumala» sanan tunnu,
stoxen tähden/sitä mamin Jumala tule cunnioittllyi / ia
sitä suureman palcan he saawat taiwasa/ninquin HEr-
ra Chrifius sano: Autust oletta te cosca ihmiset
wihawat ia wainowac teicck/ia puhuwat caicN,
naista pahuutta ceitä wastan/walhetellen minun
nimeni tähden/iloitca ia riemuicca / sillä teidän
palcan on suuti taiwasa. Ia P. petari sano: ikt<?
tä heidän pitä laaman sen catomattoman cun,
nian (runun.Samallamuolo seiso p. Johanneren il-
mestus kiriasa: Nämäowatnejotca tnlewat suu-
resta waiwasta ia owatpesnyt heidän «vaattens
ia orvatne puhdistanet Caritzanweresä. Sen/
tähden o«vat he Jumalan Stolin edesä/iapal,
rvelewat händä päiwällä ia pöllä/hänen Tem,
plisäns. Ia se jocastolillaistupi/hänasuupi hei-
dän ylitzens/ eipä he sillen isoa/eikä janoa/ei,
kä mss Auringo lange heidän päällens / eikH
yxikän palaus / sillä että se cancza/soca ftolin
kej?ellä omdi hallltzepi heitä / ia iohdatra hei/
tä sen eläwäu wesilähcen tpgö. Ia Jumala
pois cuiwa caictt kpnelet heidän silmistänsä.Mistä me nyt näeme iacuuleme/ mä nijnen pyhäin ia
wanhurstastm ihmisten euolema/on lallis Jumalan e/
desä. Ia smtähden eij pidä yMn Vieroman ristiä ia

l.r^/

luo,
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tuolemam/ mutla eosta Jumalan Cllnniafknwalipl/
nijn pitä meidän mielelläm sttä karsiman hänen nimene
lahden. Ia nijn seuraman HErran Christuren esi/
merckiä. Ninquin P. Pelari mana sanitt»m: Sitä
«varten te oletta cutzutut/ senrähden että Chri/
stusmös kärsi meidän edestäm /ia meille phden
esicuwan sätti / että meidän pitä noudattaman
hänen phtän spndiä ollut teh,
nyt / eikä mssole yhräkän petosta hänen suustan,
sit löfttp.

~?et>2.

loinen Osa.
VnenensimäisesäOsasate cuulittesij.

lUin HERRA Christus annoi
Pilarille. Seura nylP.Pelarin

mitä hän on sijhen wastanut. Cusa meille on Miä Cap/e««s mem-
palella.

.

I. On pilarin heickoudesta,a muucala,sefia mun l<
hesta/ionga hän läsa otti eteensä.

.
, ',

petarl tänst hänensymbärlns / ia näki
sen Opetuslapsen seurawan/jotaZEsus ra-
caftt / ioca mSs izesuxen rinnalla ehtolises
waanut oli/ la sanonut l HErra cucase on
loca sinunpettä s Kofta petari tämän näki /
sansl hän / HERRA mltästs sijs
tämäi ,

Costa pelariluuli HErran Chrlsiuxen sen sano-
wan / että hänen piti handä seuraman / ia vlgos ojenda,
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Man kätens / iatalutellaman euhunga eij hän itze tahto,
nut/ se on/ että hänen pilirisim naulitlaman/ nijn eij
hän stjhenlylynyt/mutta rupeis catzoman lohannexen
päälle / ia tahdot että hänen piti mss ristin naulitlaman/
ia olisi hänen mielestäns sllut/ninquin yxi lohdutos hänel,
le/jos Johannes mss kärsisi saman cuoleman/ia osols
ti sijnä hänen heickoudens. Hänen piti ajatteleman mj-
nen sanain päälle/luin HErra Celsius hänelle sanoi /
iasilhen tytymän/ ia eij muista murhetta pitämän.la
piti hänen näin wastaman: HErra jos lahtos nijn
on/lttä Wnun sen euslemankärsimän pilä/ nijn lapallu«
con sinun lahtos jälkin/minälähdön walmis olla/iakär/
siä cnoleman sinun nimes eähden/en minä tahdo sitä wa.<-
stan olla / anna minulle se armo/että minä mahdaisinkärsiwäinen olla /ia sinua oikein seurata. Min hänen
pili wastatVN / waan eij hän sitä tehnyt/mutta rupeisi
ajatteleman ia eatzeleman lohannexen päälle/ia kysyi/
joseij hänen pitänyt eansa kärsimän» Ninquin hän olis
tahtonut sano: HErra iominä kyllä euulen/ mikä palka
minulle pitä oleman täsä mailmasa/minunwaiwani ede-
D/MUtta tissiä tämän pidä «ansa kärsimän samaa euo,
lemata/ wai pitäkö hänen ilman pääsemän/ia Minun Mnänikckrsimän ristin <uolemata.

Ia että p. Johannes on itze tämän Euangeliu/
minkirioittanut/eij hän ole tahtonut hänene nimiltä/scnpäälle/etlli hän näkyisietzlwän oman eunnians iälken.
Multa muutoin
sano:

i. Jota^esusracasti.Eij nijn ajatellen/Mä hän muita Opetuslapsia on
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wihanul/Ma hän laickia heitä raeasti/ m«tlanijn mä
hanlohanneresta enämän pili/mjnen lahiain tahdm cuin
hänesä olit.

2. loea mataisi ZEsMN rinnalla.
Sillä nijsä lnaaclmnila eij istuttu pspdän

nä / eikä penckein / eikä istuimenpäällä / ninquin me tee,

maasa eli pesmanolla/iawielänylideistsa maaeunnisa
lehdän. Sentähden mss meidän HErra Chrisius /

sm maacunttan taawan iälLin/istui maasa Opetuslasteni
saeansa / ia sijnäpiti ehlolisia / ia sijnä Johannes hänen
pääns laitti HERRAN CHristurenrinnalle.

5. Zocasanot/HErracucastoniocasi-
nunpetts s HERran CHristuren pijnan Hisioriafa 3^-'
seiso/ninquin Johannes itze kirioilla / ellä eosta HERra
Christus oli sanonut/elläpri heisiä piti hänen pettämän/
m;n he catzelil toinen toisens päälle/ ia epälit/ kenestä hänsen sanoi. Ia seiso stjnä/mä pri lesuxen opetuslapsista
oli / joca maeaisi lesurenrinnalla / jotalElusraeasti.
Hänelle sijs SiMon pelari wiltaisi / etla hänen piti kp,
soman/wca se oli jostahän puhui. Costa si,s hän ma,

«aisi lesurenrinnalla /sanoi han hänelle: Vikrracu,
ca se omdis Ia näin tällä muoto P. Johanneshantt
stans kirioilla/ anda sen eansa lietä/että han oli se sama o,
petuslapsi jostap. Pelari Uvi hänelle saneden: HAtH
stssijstämäi

li. CappaleonHErranCtzrlsiurmwgstauresia 11.
P. Velarin kysymisen päälle. M"

Zesus sanot hänelle: 3os miyH tahdoisi«^



ettähämnptdäis oleman sijhen asti/ etlä m< -

nä tulen/ mitä sinun sijhen tule s
Häsä HErra Christus nuhtelep. 'petän sentähdk/

että hän loisesta «ijnpali, murheltapili / ia eij sijhen
tynyt mitä hänelle oli sanottu/ ia tahto HErra Christus
nijn palio sano : Petre minä olen sinulle sanonuteaicki
Mitä smun ylitzes pitä käymän läsä mailmasa / tydp
tzen /ia ala muista murhetta pidä/ Mä eij sinun «ilakän
sijhen tule mitä muille tapattu/anna minun sijtä murheb
li / walmista sinus sijhen euoleman/ euin sinun edesäs seis
so/ ia seura sinä minua. Ia josminä tahdon/että Jo/
hanmxenpidälStleman sijhen asti euin minä tulln/wlj/
«eisnä pllwänäduomltzeman eläwitä ia luolleita/sijhen
eij sinun mitakän tule / minulla se on / ia minun wallasa/
nise seiso/seura sinä minua. Näin HErra nuhteli Pe,
tari hänen plenpallisen rohkiudens tähden /kysymän!
nijstä joihin eij hänen Miläkänlule/ ia käffe tvtya hä/
nen ssallens.

111. On opetuslasten wärasta ajatusta / jolca
loisin ymmärsit ia vlgostoimilit HERRW Ctzristu-
xen sanat.

Niin tämä puhe VlgoslHxi weliesten sea-
sif / Eij tämä opetuslapsi eij Zesus
sanonuthänelle/Eijhänmole/ mutta jos
minä tahdon et ä hän o ls ftchen afti että mi -
nä lulen / mitä sinun siihen m?e. !

DMiUslapftt e!j oikein ymmärtäne? HERRAN
/ mutta toisin ne känsit ia ajatttllit/it/

lei lohannexen pitänyl luoleman / sillä he oman järkensä

11.

M»nl«l'e.

lanja'!
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ieanjaowat tahtonet tutkistella hancn sananeiapuhene/
!ia pmmärlä. Mutta P. Johannes heiden
waalan lwlons tacaperin aja / ia ne oikein
ta / ellei HErmChnsius sanonut sitä ettei lohannexcn
pitänyt tuoleman/ Ma hän liesi ellä hänen piti euoZeman
ia sen cauelä lasta mailmasta ercaneman / cosca hänen
ailane tule/ninquin mwtkin inhimiset.

IV. Ia wljnltinen / on Johannien todists)lcsta
laman Histor-an lotudesta.

Tämä on se opetuslapsi/ jocanäistä
distH/ia onnämäkiriotttanut/iame liedäm
että hänm todlftoxens on tosi.j Luei yxikan epälisi tästä Hisioriasta/nijn P.Io«
Hannes todista stjtä / etla hän itze on kirioitlanul/ itzc sil<
Millansa nyhnyt ia cwllul sen puhen/cuin on ollut P. Pe-

! «arin ia HEtran Chriftuxen wäliila/ninguin hän sano:
Mirä me nähnet ia cwlet olem< / sen me teille il,
moita stnpäcklle/että teUle msspitck meiden can«' - ''

sammaseum oleman.

Osasia. l
I. tästä /cuinga lnhlmiset owat ,>

luonosiane / eltä hetahwVat pitä
nambi murhetta loisista cuin iizestans / ia

kistella iakysellä (oistn menosta/ onnesta eli
, mistsia/ ia sen eautta vnholta hamn omansa. Ninquin "'^°'

p. Pelari on tehnyt/että cozcaHErra Christus kasti
hänen seurata handene / mjn heln lohta eal;oi ymbätins/

i ia cum H4n näki V. lohannexm / rupeisitzän kpfnmän
Lbb hiluslä



hänestä ia tahdoi lietä hänen menostans /jolle» hänen pi-
tänyt / mss seuraman nijn hywin euln hänen / iaristinpäällä surmatlaman / eli jos lohannexella M oleman
sWrembi wapaus enin hänellä/ Ia oli sen suonut että.

. HERia C Hristus olisi kastenyt hänen mss seuraman
tzändäns» Kämän taldaiset inhlmisctluonostans owal/
että hepitäwal muista palio murhata / ia iVcns/ia hei/
denoman menonsavnholtawat. Mutza tätä wiea mw
den Herra Christus läsänutzttle/ iatahto eitä pecari ia
MWI/pila lylymän hänen osans ia sijtä waari ottaman/
ninquin Sprach sano: Hlä aialteleMzeWnn wol>
masniM/cmnetj sinun tule/muttaotra siä rraa<
n/iaajattele fenpäälle/mitä Jumala on sinun kä«
stenxc.GNlä eisole sinulle sijrähpsoyästä/ctlä si«1,6cac;elet sen iälke/.cuin ey ole suukäsketty / ia eis

'. Nm. l.<Mmitäkäu tule. Ia P. Pawal! jano:Abkeroiem'
etcä te alisitta luonolisetiaottaca waati omasta~«5«».7. cpsstan.laCsrintherein tpgs sano hänllocalnensykän sinä witMsa suin hän on cutzuttu Ia lostn/lyceullakin on kpllä tekemistä hätieomisa ascarijanja/ niznellei hän mualle palio kerke.la se on pri lphmä inhimis i/
jocaenämmän eteensä otla/cuin hänen tule/ia eisole m>>
hingänkelwolinm. Jumala rangaise mss nijtä / jotea
ollawal eteens enämän euin heiden tule. MnguinhänrangaisiOsianCuningäfpitalitawdin cansa, ettckhäa

». H<n»M otti eteensä sitä euin eij hänen tullut. Nijn mSe luma/
«F. la rangaisi Saul Cuningan/ia pani hänen pois suniw

gan wirgasta/senlähdk/ eltähän otti eleensä enäwbi euinhänen tuli/ia astui papin wirean ia uffraij». N'jn Ilt'mala wielä nyl rangaise nisla/ jotea ottawat eteensä
enämbi



enämdi min heidän ltlle. Oppican seneähden/ltze Mein
tylyman sijheneuin hänenvmansa on/iasijtawaari olla-

catzeleman pmbärins muitten pernan/eikä heisiä
murhetta Mämän/jotta eijhänk miläkän tuk. Silla jos

chanlatMniin hän omalla Herrallens lange/ joshän sei,
so nijn han omalle Herrallis seifo/ninquinp Paw.sano. '

ll Opime/cuinga Pian inhiminen taita
han Jumalan sana e>; olkein ymtMraelkakasita/

Anjatkin cuin se musta arHa ia ymmärtämän Pidäisi.
'Maitta ?ahto sen hänen oman mielcns ia ajatoxens t?
>vlgostoimllta. Vinguin HErran Chrisiuxen p»öa

tuslapftt/tafa/ e>, oitein ymmärtänet hänen sanans/
mitä puhu, Johanneista/ mutta ymmarfil ia '»"«,.

käansttsen toisin /ialoisin vlgoslVimitit.Nijnmss waa, '

,rät opptttajal ia laheocunnat tekewät/jotta Jumalan sa»
!na eij oikein tghdo ymmärlä /mutta käändswal sen tM
sin tMnlu nalansana myotaanda. Sentähden
napPavallßomarlintygofanodentlosjollakion^m.»«.
prophetta nijnolcon st pscon canft yhteinen. Sil.
la caick, opit / zotca eijvseoncansa sowl ia yhtenlule /ne
Bwal wäärät ia saattamat inhimlftl ethety)ccn. Ia p„
Msentähden joeaincn wijlasti ig toimettscsta waeltaman
Jumalansanasa ia cawattaman/tttei hän sitä oman jar,
kens cansa vlgos to»mita. Sillä/ninquin p» pawali i>
no: Se luonolinen InKiminen eij taiva nutäkän'
ymmärtä ilman humalan
t<i st on hänelie yx< hulluus / ia eij tftida sitä/sillä
st picä henseUststä duomittaman. Ia jocatchw
tietä oikian plgoslolmitoxcn Jumalan sananpäNe/nljn
pitä bänen ottaman fang,xi hänen lchalisen järkens Chri/

Ldl> ij fuxm
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-.Co»'.' cwz.aistchcn alla/ Nlnqum P.Pl,waii sano.Sil'/
lä st on slvrcli esitxi hmgelijizä asioisa. Ni: guin meille
on lsianrkiSalramenttrarisa/jotca ftuwlrat heidän oma
järkians/ iasentahdeneijhetaida kasilla/eikä ttfto Ju-
malan sana/ iaeij cdemä taida eikä tahdo ustoa/minhei,
dan sH?kcns Myötä anda.

111.111. Saarnamiehct pita oppiman P.lvhannye-
KlMe»t«»- sta / että he ojendawat sanan cwlioita ia muita jolla er-

httpxis owat / iatij oikein taida ymmarla Jumalanfa<
nijn Johannes «ki/costa han pmmärsi/cttz

mwtopeluolapstt/ eljoikein ymmartantt mitäHEßm
Ctznstus puhui hänestä/muttatoisin sen käänsit ia pW
marstl/nijn han ojensi heitä ia saatti heila oikian pmmar,
ryxen hänen sanains s»ijn mss HERra Chris
stus itze on tehnyt Opltuslastens eanfa / ia heitä opetti ig
ojensi/ cosca he echetyit. Samallamuolo mös Pros
phetat iaApostolit owat tehneet / ia ojendanet nijtcl / jot?
ca owat erheltynee/ ia senca»sa fältanyt esimerkin räikil-
le sarnamiehille/ että heiden mös pita ojendaman ia opel/
taman nijta / jottaowat lohungun'trhettMn tulleet. Ia
eij waiwoin Sarnamichille/multamös eaikille Christlli/
fille Inhimisille / että heidän mös pita ojendaman iao/
pettämän loine loistane) ia saattaman nijta oikialle tielle
jälles jottaerhettywät.?tinquinP.Pawalt mana,sano«-

Slls,. 5. dtn: Rackat«veljet/josxxiinhiminenosapijohom
gun wicahan enncktetpxi tulla/ nijn te jocca T)en<
gelisetoletta/ ylös ojenvacat nijtck sirvexdenhen-
gescl/iacatzo it)e päälles/ettei finck msskiusata.
Aestenän candaca toinen toisinscuomia/ ia nijn
te (hnstuxen taintckxtcktte.

IV.Opl,



. /Utamcidan p!!«nöywliäwän/Mci> , ,^',
j täm Jumalan edesa/ «a wältämän lmha
jä.v n P.Petan Aoosioti pl,an.

noo n: Oicatte caicki toinen wisellen alamaiset/
ia piräkäc tettän kilndiästi nsyrxoesä / sillä

! Jumala seiso nijtä coreita/ mutta mjlle
nöpnile hän armon nnda. Nijunspspttäkäc M
teidän Jumalan wckkewän käden aNa/ettähän

! teitä corgotals aiallansa.Esimercki fenpäälle en tasa
I P lohanm)llsa/lota eij tahdo nimiltähandäne läfä E<
wanglliumisa jonga hän on Kiriotlannl/ mutta cutzu
hänms Hpelusiapscxi / senpäalle / ettei hän näkyisi
seisowan hänen oman eunnians iälkin. Nijn Salo««
moi/on häncns nsysyttänpt iasanonut: K)inä olen
nun palwelias/ia sinun palca pqcas poica.lalo-
hanms Castaia cokla Iwttat lähetit hanm lpgsns papit
ia hänelle Messlaxen eunniala/sanoi
hän: Minä olen pxi hrrtawainen äni corwesa '

Samallamuolo Maria on noyryttänyt itzene/ia eutzu/ '
' ,

nut hänens HElrsn palea pijcaxi. Min laitti pitä
iHens nsyrpttFmania lartaman turha eunniala. Sillä
toea sen falkin seiso/niin hän lulepi tzäpiähän. Ninquin
meille on monda esimerckiä stnpaälle:Lucifes/oli yxi p.
Jumalan Engell/mutlaloseudm ia ylpeyden tähden a,

lastuklstettm Helwctlin.Dasla Mosexen sisar/ioca lch/ Mm. r«.
doi itzens «orgolta/la olla Mosexen wertainen/rangaifiin
Spitali taudin cansa.Daman/ wös «oreuden ia plpep, ?-

den tähden rangaistin. Phasiseus/ioca hänens plos,
corgotti/iakerscaillhänenhywistälälstens/aletlin. Ia
mondaMVla semaltaista on Jumalamngaisnut ra alen.

Mb iij danut
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LASTEN"
danul/ ninquin Maria tljios wlrdejäns jano:
humala on ne jalotia coriacjstumeloa mahan cu,

nsyräc. Ia ninquin
Phiiosophus cozlahanllle kysyttin/mila Jumala M

eepi talPasa s wastaisl ia sanol: Vän slkicukista ne
plsndä ne nöxrät«

I,»c. l.

GuMUlmminMwit-
taP.MaMus2LuM

DMW VttacofcaHe olit poisi
Engeli Dlmesipi Uostphjlle

j^^M^V.vnesK/fanodenMoustplös/ia!
ota Dapst ia hanl-n ättms/ ia

pakene Egyptijn/m ole stelä sihmasiicum!minä sanon sinulle. Sillä tulrwa on /että
Oerohesetzipi lasia hucuttarens. Mjn hän
plosnoust ta otti Sapsen eitinens Höllä (9.
Zons/M pakein EZpptijn /ia oltstelä l
.dexen cuoleman aM Että sen pldmsttät)-

sanottu olt SErraloa Pro^
phttM

Ilt8



,

PÄIWHNH. n 13
! phetan cautta/ioca sanoi cutzuin
minä Vonanj. CoscaS-trodes npt näki/

! hanem nijlöä wijsatloa wietellM/ wihastut
i hän sangan cowinHa lähetti huowms/tap-
' f>aman caicki Voicalapsct Bethllhemisä / ia
! caicklsa sen haaroisa/ne jotta olit wuoti
! set taicka nuoremac, sen aijan iälken cuin hänz oli tarcastitutkjnutwijsailda.Wllloinsetät)'
! tettjjncuinNeremialöaProphetalda sanot-
tu oli/cosca hän sanoi:EorkjM on culuMt

lMi suuri walitus/jrku ia isoj parcu. Aachel
ttke hänen lapsians/ia eij tachtonut anda

! händens lohdutta/stllä ettei he ole.
Amäpä wä cutzutan wigattomaln

WWtt lasien
tolnCun!ngasHesoVesÄschalonita/joi

ea cutzutan ne lapset
Wsgallomstfl/Sentahde/ että he lasna heidän wigatlvmu»
desans/enntn euin he olit syndin hierandunet/topellin Iamss ftntähden/ttt«i he olilwigattonat sljhen cuoleman
euin he sait.

Aijn palio cuin tähän EwangeliuminMe /on 5«»?»?<L.
Mayxi merkilinen Historia/ensin P. MatthZeus
anda / ettck Jumala on vnesa kastenyt Josephin paeta
Egyptin ynnä lapsen ia äitin cansa/sen Jumalattoman

Cu»nn^



Cuningan Herodcxen edchä. / wca elzi lasia tapparens»
Andamss Ewangelisistieta/llnnga Herodes/siltä luin
he olit paenet Egyptin/ lähetti hilowlns lappaman caicki
Poicalapfttßethlehemifä/iotca olittaxi wuotistl taltta
nuoremat.

Ia on tämä EwanZelium aseteltu saarnata tällä
Joulu luhlalla/senpäälle/että Jumalanfturacundatie-
daisi tuinga ft paha Hengi Perkele on ylsoherattänyt/nt
lumälattomatia Tyrannit tasa mailmaja/tätä esten
>yndynyt lasia HErra lesusia Chrisiufta wasian/ sen-
päälle/että he cohla olisit hänen surmanlt/ ennen cuin sen
sanoman piti ulgos kapmen että Messias oli spndput ma»
ilman»

Ia ychlen sopi tämä Eipangeliumi Cätlchismw
xee/ftn wijbenen cansa/euja Jumala sano: lktjsi-
mm pidä tappaman- Ia sen luudenen iaseitzemen/
nm RuloMneansa/Ifä meidän ru:ouxes/lufa meru,
<oiliw/ltlämeidän laiwalinen Isäm warielis/ meitä.cm»
kesiä pahasta >a laickinaiftsta sielun ia ruumin waarasta.TämäEwangtlium jaetan eahlen Eappalm.

I. OnsljZakäffystä cuin loftph vnesa
hamn piti pakeneman Egyptin ia citincansa.

11. On stjlä hirmullststa murhasta/ eum H mdcZ
on tcchnyl/ nijnm wlgatlomain lasien paäLe/
mis.

GnsimämettLappnle.
HsH? HM Miwn cuttl enftmä ftn Kap-
MU M<«chse!ib asianhaara.

'

Mnj
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PÄINÄNÄ. ! l l 2 l

l. Asian haara on sijlä Personasta loea M II- .

Ilmestyi HErran Engeli. ze./°«<, <z«<
Eij tasa Ilmesty iocu inhiminen /mutta HErran

Engeli. Ia ninquin Engeli Ilmestyi Marialle cozea
! hänen piti siittämän hänen cohdusans/ia synnyttämän
Poian/ionga uime hänen pitä cutzumanlesus.SamaLa-
muotoa mss silloin/cosca HErra Christus oli syndpnyt
Bethlehemis ilmoitti Engeli sen paimenille: Nijn H3r«

Engeli mss täsä ilmestyi. Multa eij cuitenganP.
MalthXUS täsä nimitä sitä/ jos se on ollut Engeli Ga-
briel/lailta jolumuu HErran Engeli. Multa sano että

jolcaseisomat Jumalan edesa/ ia weisawat pyhä / pyhä/
pyhä HErra Zebaoth.

li. sepersona/iollelama HErran Engell on li.
llMefipNyt. /Z<,»»aeK

Ilmestys Josephille. c«j

Tämä Joseph oli Mariankihlattu mies/iolle Her,
ran Engeli io ennen ilmestynyt / cofta Maria oli wielä

,rascas/ia kaste ettei hänenpitänytMaria plsnandaman>
! ia oli HErralle/ Josephninquin Isän siasa/ ioca Mana
! ia lasia pitä holhoman/ waicka hän oli yxi köyhä tysmuo
!ia timberman: Jumalaluitengin asetta hänen sthen/
Mä hänen pitä heila holhoman/ia fenlähden mss luma«

' la tahdoi/etlä Marian piti olemankichlatun loftphilda
' että hänen piti holhoman händä / ia eij waiwoin hända/
multamss lasta ia seuraman Egyplin/cofta heidän stnne

!siti pakeneman/silla se olisi ollut lpslas Mariallepa

Qcc nans



nane waelda lapsen cansa/M pilta matta Egyptin
maalle.

111. HnstjtanwotwstacuinaF HErran Engell
vnlostphille tlmlstpnye.

> ZllNestylVneft.

111.

i «kama Vmeis ole ollut joculuonolinen ia pxiker/
«Hmenunl/loft»inhimintn näee unefa iolakin/ seniälken
euiniHecunM luondo on/taickamilä hän päiwaltä te,
kepi ia aiatletepi / ne lulewal lmeft» hänen eteenspsllä/
multa lamaon ollut yp plsnluonotinen uni/ eusa HEr,
ranEngeti Josephille ilmefiyi/ia hänelle kästpn annoi/mitä hänen piti tekemän. Ninquln mss wanhas Hefia,
menlifll Jumalailmoitli unesa H»,
qmn Josephille/ ioca näki nnesa/ellä hänen »eliensälpchlee ftisoit hänen tychlensapmberilla / ia eumarstl sitä.
Jaella Auringo iaCuu/ia m yrttoistakpmmenda lach/
ts hänelle ofotti/tttä ha,
nmpitiylöscorgotellaman/iatukman suurexi HErra,!
si Egpplin maalle/ia HHien Mns ia wel«ns
lamanHHM Nijn mss phamo Cuningalle/osotll
Jumalaunefa feitzcman lih., wata härkä ia seitzeman la«>
ha/ioMmerk,tzitfechemänwUiaVUo«ta'/iotcapili ensi/
mallamuoje mcks Nebucavnezanlle/osotli Imnala unesa yhden suuren cuwan/ionga pää oli
lullasia/rinda lakaslwnrrtthopiasta/waya iaenpettwa,

lalgal olitpMillain raudafia ia
samcsia. longa cautla Jumala osotti hänclle ne neliä
Monarchiata eli Keisarin lääniä/ ioleatuleman pili >l/

37,

'V«K«.

nww
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pHItVHN^
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owat nächntt.

IV. Onsekasty/iongaHErranEngeliannotlo, IV.
stphille/iosa meille eahtalaisel edespannan. m^^tM

i. Että Engeli hänen ylösnosta.
Nouse ylös/ia sta lapfi ia hänen äitins/K^'"iapakene Egyptin. n
Tämä se kästp on/euin Engeli annoi Josephille

tähänenpiti pakeman Egpplin/nimiltäin/sen Tyrannini'""'" b'
Heroderen edestä/ ioea oli sangen työläs ia raseao/erino,
maisesta Marialle ia lapselle/että heidän piti pakeneman
wieralle maallc/eusa heillen eij ollut ychläkän lultawala/
tikätailanet heidänkieldäns / ia sillä matcalla oli patio
mihänßswäreilä/iotca'ryöstäisit ia tapoit nijlä/iolea
sitä tietä piti »aeldama. Mutta waicka cuinga rascas
tämä oli/nijn oli heille cuitengin se suure)» lohdutuxexi/et-
läse lapattui Jumalan käston ia tahdon iälkin/ ioca heis
lä taisi wariella heidän mateasans ia iällens taeaperin
heidän omalle maallens johdatta.

2. Että heidän piti oleman siellä nijn cauwan euin «3
be sait käston.ZaoleMsihenafiiculnminHsanonsi-
nulle. «s«.

Jumalapani määrän heidän elensä cuinga eau,
wain heidän piti oleman Egvptisä. Eij se seisonut hei-
dän omasalachbosans/euinga eauwan heidän sillä pitl
oleman/ia eosca sieldä jtllens
Mutta Jumalan on joea mss kästl
huoän sinne mennä/sillähän parhain ftu aian lilsi/ eosca

Occ hei.
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meidän oli sowelias palata ilman warala ia wahingota»
Ia sen aian jäikinpiti heidän odottaman/ euin HErra
heille sanoi.

V. s V. Hn sijla sppstä/mingälähdenheidän pitipä
c««/ck/«. keneman.

Sillä tulewaon/ että Herodes etzlpi la-
sta hucuttaxens.

Ettei Joseph eikä Mana pitänyt ajatteleman/
että heidän ilman spytä piti Egyptin pakeneman. Sen/-
tähden osotla HErran Engel! heille sen syyn/nimittäin/
että Herodes etzi lasia lapMens / ioea on ollut pri suuri
ia eorkia spy/ioea heidän ylssherätti/että he owathy-
wällä mielellä mennet paeoon / sen Jumalattoman
Sprannin Herodexen edestä/iaymmärsit tästä/ etläHu/
mala piti heistä ia tästä lapsesta erinomaisen murhen / ia
lahdoisi wariella / ellei heille eikä lapM/mitäkän
wahingola pitänyt tapattllman. Jumala olisi kyllä
taitanut heitä wariella ilman tätä paola/ia lapsi itzeHer,
ra Christus olisi taitanut itzens wariella/mutta ch hän
tahtonut hänen atendamisens aican osotla hänen Inma/
lista woimansa. Waan lahdoi ristiä ia wastoinkävmi/
stä kärsiä.

Vl< Vl. On Josephin euusiaisudesia HErran käffyH
wafian.Cufa meillä on colminaisel asiat loista meidänpt>
lä waarin ottaman.

l, i. On Josephin paosta.
R// Nijnhänylösnoufi<aottll«psettHttlttetts
c««,eYlMtygstts.
i 7 Coscaloseph oli simnAHErran kastyn/ella ha/

nm piti «pakeneman/ eij han cauwain wijppnpt eika/tstel/
lps



lpl hättdäys/ sen pitkän ia waaraliftn mattan tähden/
eikäkpftllptcuinga hänen piti wiemän lasta ia äitlä/nijn
cauwas cuusilllSeitzlman kymmmdä Peniculma A
rabian cautta/cusa oli palio rswareitä/ ia euinga häne,
piti taitaman ia welhoin jeasaeuc
sa nijtäkyllä oli. Mutta oli cuuliaineen ia otti lapsen ia
ällin iapakeni Egyptin annoi hänens Ju-
malan tzaldun ia huoman / joea oli Vvimalmen handä
autlftman/ia laisi wariella heitä eaikesta waarasta ia wa-
hingosta.

i. Cmnga cauwain hansilla oli. ~

)a oli sielä Herodexen cuoleman asti. ?e«s«
«iästä ajasta / luinga cauwan he siclä olit eij cai,

ti yhdellä muotokirioilta.LpipnanmZ sano: Että he o«""'"
wal ollet Egyptisä caxi ajastai«a. dlicepnoruz
la/että he siclä olit lvlmewuotta. Monieahdal sanomat/
että he owat sielä yNel seitzeman wuolla. Mutta P.
Mattheus tasa sano/että h< olit sielä Herodyen
manasi». Ia sijhen pila meidän lptymän. lanijn
palio euin tämän Tyrannin HerodlMluolemahan lule/
pi/kirioitta losephuMtä hän on pois cuiweltunnt sisäl<
l»ä palaVdesta <a coeo hänen ruumins on madoia täynnä
ollut /jostapaha halu vlgoskäwi/ialahdoi itzens surma,
ta/ jollei muut olisi estäml. Jaella hän kyllä liesi ellei
moni pitänyt hänen Perans palion itkemen / nijn hän
wijmeWenslojla hänenpiti cuolemM/ annoi locen eut-
zua ne erinomaiset iuuttancansan seasat ia käffi surmata
caiki ia tappa/että sillekin piti itkettämän Mm hänen
tuolcmans / iaonwjnluollulhäuen pahudefans suuren

Ccc
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kiwun »a waiwan eansa. Ia mnquin ol> hanm eiamäns
nijn mss oli hänen loppune.

VII. VII. Hn tämän pagon lopusta ia syystä/ni,
?w mittäin/etlä Prophttan ennustoxet piti täytettämän.

Että senpiti täytettämän min sanottu
oli HErralda Prophetancauta/jom sanoi/
Egyptistäcutzuin minäpoicani.

Nämät sanat on Ewangelista otlanut/Osean
o/e. 11. Prophesiasia/cusa nein seiso t lsrael nuori oli

racastin minä händäis cutzuin Egyptistä
ni. lawaicka prophela sijna puhu erinomaisesta Is,
raelin cansasta / jonga Jumalapharaon Cuningan ai-
cana CgPPlistä vlgos johdatti / nijn «uitengin on PrvF
pheta ftn eaullamssymmertanpt/ elta Messias Chri,
stus lesus/ Jumalan poiea piti Multaman Egpplisiä /
cuhunga hänen Heroderen edestä piti pakeneman. Ia ftn,
päälle / että se ennufios mlis teytttyxi/pili Herran Chri,
stuxen pakeneman Egpplin ia sieldä iallens palaia/
mgn,

Opttuxtt Knsimäiststä Osasia.
i. i. tästä ensimäiftftäSappalesta/^v</c<»,l» <^)yl<uingaJumala Caickiwaldiao murhetti ha<»

/«"?? nm omainsa edesiä/suoiele ia warille heitä/ ia'
taiki waaratia «vahingot heistä poib tstci/ninguin-Dawid

xw/« sano hancn psalmlsans.- DOrracuinga suurion si^
nunhywydesiongasolecnlllleretrenpt/joccasi/

,W. z«. nuaPelkäwäc. ElinH käLker heitä suloisesta si>
nnncpkenäs/ jocaitzen uchkauxen edestä / sinä pei>

fät!
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täc heitä nijnen riitaisten kielden edestä. Ristettp
olcon TDsrra että hän on ihmelifiä hpwiä täitä
minulle osottanut wahwasa Capungifit. «3a/
mänpäale on meillä monda esimerckl/ Sijnä
zenkiriafa setso/etta Jumala en hänen Engelins lautta,
iohdatlanut vlgosSodomasta sm wanhan miehen Loth
ennen tuin st eaupungi rangastin lulelia ia lutikiwclla. Ia
sijnä 2. Mostxen kiriasasano/euinga ichmelifesii luma,
la on wariellul Moseren silloin cosca hän wahänä lasna

merchenPhaxaon käIZM, ialkm/ että hänen pi,
tiwedesä hucknman/ iaPharaonm oma tytär annoi ot,

ta hanmwedefiä plsKia ylsscaswalti hänen. Ia 2.
Cuningan kiltasi» seiso r Ettaeosca Syrian Cunlngas
lähetti hänen solawalens/Ni2euB Propheta kijni otta-
man/jotea ymoäripijrilil sen CaupungtnDolan.MUl-
la HErra lähetti hänen Engelins/jolca hänen warielil.
Ia cosca Prophelan palwelia pelkäisi Syrian Sota
«väke / nijn Elizeuo lohdutti iawahwisti handa/ ia sanoi:
Hläpelrä/ Mä enämbion meitä/ cuinTDeitä:
larucoili että Jumalan piti awaman hänen Silmane/
että hän näkisin ia Jumalanawaisi hänen Silmäns/ ia
hän nM «vuoren läpnäno lulisilaHewoisita ia rattaita.!
Samalmuolo m6s Apostolillen tegosa seiso : Cuinga ,3.
HErran E"geli johdattiP. Petarin Apofiolinfangiu,
Vesiä vlgos. Ia tasa Ewangeliumis seiso/että luma,
la on käskenyt Josephin vnesa paeta Egyptin. Nain
Jumala wiela nyt wariele ia aula/ni,«a jottahanda pel/
käVal ia vstaldawat hänen paalens^

l!. Dpeme/etla costa Jumala panepi inhimisen 2.
paallc jongunristin / waiwan ia wastoinkaymisen/nijn vi/c<««

hän
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/l'"ese pane mös yhden wissin määrän/cuinga cauwan hä«
" Nijn mös Jumala pani Israelin eansan eleen määrän ia

wissin ajan/euingaeauwan heiden pilä oleman Egpplin
olMdesa/ nimittäin/neliä sata ajastaila. Ia costase
aiea oli edesmennyt 4ahelli hän Moseren heiden lvgsns
jocaheidän iochdalli plgos Egpplin maalda wcikewänkädän cansa. NA Jumala wiela npt teke ia pane yh,
dm Vissin ajan ia määrän meidän eteem/ cuinga eauwanse risii pilä oleman/ia costase alea on edes jouttnnut/nijnl
Jumala aullameitä/ iapoisolta sen ristin meildä. Ia!ämän eansa pitä eaicki heidäns lochdultaman ristin ia
luftan Ma/ia odottaman sthen asti/ euin Jumala tule
auttaman / sen määrän ia ajan jäikin /euin hän heidän
eleenson pannut. Ia waicka st aita pitkä on euin ha»lisiin alla pn/nisn pitä hänen tUltengin oleman kärstwäi-
sen/ia odottaman sen ajan Min emn Jumala on hänene:ens pannut/ia hän itze parhain tiem. 37iD han tule ia
,ulta händäsijta vlgos. Nam I>,wid lohdutti liänens
murhesas/iam:xisinäolerni,n lewoitoin mmu>
la roiwo Jumalanrpgs /Mä sinu pitä wiMnptt
kiMmsn hckndF/ sentähden/ että hän aucea mi,

?/^i«, "ua hänen caswons cansa. Ia stntähden hän mana
- toisi s paleasa sanoden: Olcatte hpwäsä turwasa /

ispelkämäcck caicki jotca HILTUA odotatte.
Culemss meidän se tietä/että eljlumala pane juremba,
?a nstm lvngun päälle euin han woij kärsiä. Ninquln P.palvali sano: Multa Jumala onrvacasocs eij sal-

li kiu/
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li kiusata teicck / ylitze teidäy woMmn rVaanhän
teke pnnä kiusiluxen cansa lopun /ett.Z te sen wol>
fictekcksiä

! 111. Opeme / että Jumala taita nijnen luma, 3.
laltomain ia Tyrannein muwol sarke ia tychjäxi lehda/
ia heidän vahat ajatoxens ia
quinVawidfano : NErra tekezNtjnen

ztomainaiwotuxettpchjäxi. Ia meillä on
,'läsä Ewangeliumis/lnmga Jumala sen
> rodexen neuwon särki ia tyhiäxi teki. Sillä eosea hän
laiken hänen achkerudens sihen pani / että hänen piti saa-
man tappa ia surmata sen ästen syndynen JuuttanCu/

! ningan ia luli hänen io kasisens olewan. Nijn Jumala
! käffi Josephin otla lapsen äitinens ia paeta Egyptiz Mninss Jumala serkiia tphjaxi teki Achitophelin
! neuwon lawidi wasian. Ia wielä nyt lekepl ia talla
särkiä ia tyhfäri «ehda eaiki wiholisten neuwol/eltei he tai,

da wahingota tehdä. Ia waicka tyrannit ia seuracun?
nanwihamiehtt panisit laiki heidän neuvone ia wijsau,
dens ychten : mitengin Jumala taita sen lphiap
tehdä/nijnquin Salomon sano: Lis autta phdengän ",p.««.

neuwo ia wiisausHlerra wastan. Dewoinen
! rvalmistetan socan / mutta «voitto tule OKrra!?
! da. Ia Hawid sano: Se Jumalaloinzrmtioit, F7.
ze sitä wanhurscafta ia tahto hänenrappa. Mut,,
ta VießZCÄeilannahändähänen käsins.
tä meidän Pitä ajatteleman ia lochduttaman meitäm/
tosta Jumalattomat ia Tyrannit meitä ivihawal ,a
wamowat/ ia tietämän että Jumala laita heidän neu-
wens särke ia meitä »arjella.

Dää ' IV. Opi/
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IV. Opime tasa/että eosta lumala meille ilmoitta
jongun wahingon edejsem seifowan ia osotla meille tilan
euingalnetaidamenewalta: Mneijpidä meidän nijlä
yloncatzoman/mutta kijtoxen tansa wasian ottaman ia
nautitzeman. Ninquin Joseph llki/ettäcoflase
latoin Herodes etzi lastatappaxms ia Jumala kästi ha/
nen paeta Egyptin ynnä lapsen ia Eitin cansa. N<jn
esj hän sitä plsncatzonul eikä.unholtanut / multa «chta
nousi ylss ia otti lapsen ia Eitin hänen tpgsns ia pake/
ni Egyptin/ ia oli sillä sijhes astimin HcrodeseuoliEn-
gelin kaffyn jalkin. Nijn mös Jacob palriarcha on
tehnyt/cosca hänen welitnslksauhendäwainosi ia wiha«>
siia etzihendelappaxens/ nijn hän/ hänen
becchan neuwon ia käskyn ialkin Pakeni Mesopotami/
an. Samallamuolo ntyss tvoses teki cosca pharao
Cuningas wainosi hendä/iaftifo hänenHengeno Perän/pakeni han lvidianittsin maacundan. Costa Saul!
Cuningas/ seisoiDawidln Hengen jälkin/iapyli hän/
de tappa / nijn hän pakeni Pois hänen edestäns. Sa«
malmuolo mös hän pakeni Absolonin hänen oman
poicans edestä. Cosca Achab Cuningas ia le/
ftbella wainofil Eliasta ia seisoit hä/
nen Hengens iälkin / niin hän Pakeni ia meni HErranwuoren lyghs / jocalutzmanAoseb / ia oli sielä yhde/
sä luolasa. Ia meidän HErraChristus itze on paennut,
pharifeusien edestä/pnnä Opetuslastens cansa/eosea he
ncuwo pidit tappaxcns Nijn mssp. pawali
ltk» loscaluuttattahdoit hänen tappa/nijn hänen Hpe/
tuslapsens lastit hänen ylitzen muurin alas yhdesasa /ia monda senealdaisia esimercki lsylän. Mutta

6e».2 7

Txo<l. 2

1.5<1m.1^

losca
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tosca wiha ia waino eij kay phdm personan pääte / mut/
ta eoeofturatunnanpäälle/silloin eij saa farnamiehet ia

paimenet paeta/ multa pilä oleman ia pysymän seula?
enndans tykönä / iawastaman toluden puolesta. Silla
joshän silloin vlsn annaifil seuracuvnan ia Pois pa-

kenisi , nijn sudet ia »väärät Opetaial saisit tadella ia
waUita seuracunnan/ninquin Susi lambaila.

sano: lotca aina owat sidotut seu
sacunoan/ ejl se taida ollapaitzi heitä/ eikä piock
Luhunga pakeneman/mutta pysymän lanmans
tyköni

loinen kappale. 7^
Kappale oli M tästyfiä3,7F."'

Joseph saivnesa/elta hänen piti pakeneman c««/?a«.
ynnä lapsen iaäitincansa. Ia

Muliaisudesta HErrankastyä wasian. Seura nyt se toi-
ne«/ stjta murhasta euin se Jumalaloin Herodes on leh.
Nyt nijnen Wlgatlomain lasien päälle Belhlehemisä.
ffusa meillä on neliä asianhaara iotsta meidän pila waa,
rin ottaman.

l. Sn stjtä syystä ia lilasta sihen murhan luin He, I-
rodeoon tehnyt. "">^'

Kosta Herodes nytt näki hänensnijl-
däwijsailda wietellyn/ wihaftul hän sangen
Koivin,

Käsä Ewangelista cahtalaisel syyl edespane.
I. On/että hän näki hanens olewan Pelein nijl-

da wijsailda miehildä/p. Mattheus kiriotla tasa sama<
vijä ij sa«<iem /e^

1131PÄIXVÄNS.



ja lugus/ Että costa ne wijsat Michel lärie Ie» osalemisia
Bethlehemihin «himan sitä esten syndynytta ludasten
kuningasta / käffi Herodes heiden jallensPalata hänen
ipgsns /ia sanoman hänelle.la tecstele hänens/eltä hän
tahdöisi mss mennä Belhiehemineumartaman hända /

mutta Jumala sotatiesi ia ymmärsi hänen ajalorens/
ettei hän tahtonut eumarta / mutta tappa hanen/ia kielsi
ettei heidän pitanpt Het odyen tygö palaiaman. Ia
fentahden/nama wijsat miehet eij Palannet hänen lp-
gons / mutta menit toisia tietä Cotlans. Ia suurempa-
na pidit Jumalan kaston cuin Herodexen.Kaman He/
rodes luke nijn corkiari/ että se oli wafian hänen Cuwns
gallisia eunniatans ia Herrautans/ tltei he Palannet ha»
nm tygsne/ hamn käffons iälkin/ ia otti sen mjn/ että he
olil Vietellyt handa / jotta euilengin olit wigatlomal si/
hcn asian/ ia legit Jumalankästvn iälkin ia menit loisiatietä omalla maallens.

Wchastui hän sangen cowan.2.

Gr«tan Tylis seiso/että hän on niin wihasiunul/
että weri cuohui pmbäri hänen sydämes.Slllä eosta hän
luuli/mä Indafien Cuningas oli spndpnyt/luuli hän o,
lewan hänen yhden mailmalisenCuningan iocapiti tule/
mania ottaman häneldä Cuningalisen wallan pois/ia
aijaman hända luultanmaaldaulgos/ia otti sijtä suu-ren pelgon/ninquin tämä lapsi olisi suur.n sota wäen
canfa ymbärins pijrittäupthän<n/ ia sentahden ltzi eaicki!
tilat euinga hän olisi saanut sen estä/ ia oli sijnä toiwosa/,
että nämä wijsat miehet piti palaiaman hänen lygöns/ <
että hänen aigoeurens ia edesottamisens olisi sijtä para?

min
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Mln menpstynvt ia ldls käpnpt/ iasmtahdmwlhaM
hän sangen hirmuisesta/ettei ne wijsat palannet hänen
gsns.

11. On nijstä Personifia/iotla hän ulgos lähetti ,?»
lappaman.

3a lähetti hänen huowins tappaman. ;"'
Nämä hän lähellä scntahden/eltä hän ties, ne ole, <,<i

wan sijhensoweliat/loltaolit lottunessodasa
iasurmaman eaickia/ia heillä eij ollu ychläkän '«/"«-

erinomaisesta olit hänen huowins Jumalattomat/ia wal,'"
Mit tekemän heidän HErrans kaston iälkin: Silläsen/
tällainen tuin HErra on / seneallaifct owalmss
lial/pchdellä Tyrannilla ia Jumalattomalla HErralla
onopi Jumalattomat palwelial/iatekewäl eaickia heidän
Herrans tachlon ia kästpn jäikin/ waicka euinga eauhia/
wäätä ia julmnfeolisi/ia etziwäl sen lauttahäiden HEr-
ransystäwyttä/ionga heswlibana pitäwäteuinlumas
lan ia hänen kästvns-Nämä Jumalattomat
ca olit tolmnel ihmisten wma juoman/on haV, ulgoslä,
hellänyt lappaman.

111. Hn nijstä Perfonaista/iolca heidän piti lap, 111.
paman. ci^c«l».

Saicki polcalapset Bechlehemis / i«
raioisa/iotca olit caxi wuotiset eli
sen ajan iältin cuin he oli wlsufti
tMnuet. """^'

Täsä asian harasa on meille colme Cappalella. ,
i. Että Herodes on qndanul tappa eaicki poiea,

lapsel/iolta olit caxiwuotisel ia sitä lvanhemat/ioca oli p- «^«lsF
Vclä iij fi A«?e.
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xi swri iacauhia m«rha / ionga tällaista eij ikänäus ole
tapattunut. Sillä eij hän andanul tappa kymmenen/
eli eaxikymendä/ eli colmekymmendä/ eli satu/multa caic»
ki. Ia eij ole ychläkän säästänyt ksyhä eli rieasta. Eij
hän sitä aiatellut/että nämä lapset olit wigattomat/ia eij
kenengän eikä hänen eikä muinen paha lechnyel/euinga
monda wigaloinda werla sijnä on ulgoswuodattllll /
cuinga hirmulisesta ne Jumalattomat huowit pwat
nen köyhäin wähän lasten eansa mennel/monieahdal mie<

,
calla lpsnef iapistänet/monieachtain päqtt seinän rilLi
lyönet/ia pchden p.chdellä muoto/loisen loisella muoto/sup
mannel.. Ia hänen omaPoicans on mös sijnä joucosa
lqpetlu. Ia eosea Keijsar faij tietä sen/ sa/
nyi hän : est elle lieroäig porcttm st-

, liftmSeyn:ParambionollaVesodexenpossay
cuin häney poicqns.

2. 2z Että se murha on tapattunut Bethlehemisä ia
f?" raioisa. P. MallhZcus kirivillä/ Että eosea HerodesMs eö, g„ha„ulcoola eaicki ylimäisel papit ia kirian oppenet/

. ia kyseli heille/euft Chrjstus syndymän piti. Ia hän sa-
noi 2dethlchemislndean maalla.la sentähdehän
annoi Methlehemiterilen lapset tappa ia twli nijnm stasa
lsytäwäne meidän HErran Chr»stuxen / ioca silloin oli
Bethlehemis syndynyt/ia senpäällecqickisemurhata/
pallui että hän tachdoi hänen tappa. Multa eij hän
eictlinyt cuea se lapsi oli Belhlehemis/sentahden annoi
hä« caicki tappa ia eij mwloin tainel amella/ multa ellä
se ästen syndynyl ludasten Cuningas/pili sijnäpnnä
muinen lasien cansa tapettaman.

3. Että ne swal ollet caxi wuoliset eli nuoremal/ «

seniäl>
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ftnjälkln culn hän oli tUtklnut nijldä wijsailda miehildä.
Tämän murhan hän olisi io ennen andanul lechdä/mut-
la hän olillchutlu Keisarilda Ruomin wasiaman/ hänen
poitans / ionga nimi oli Alexander ia
iotca hänen päällens olitKeisarin edesä landanet/ ia sielä
hän wiwpi coco aiastaian ennen cuin hän cotia luli / nin,
quin klrioitta. Ia senlahden hän nijn
cauwan sen wiwplli/ios hän olisi saanut olla totona/ eij
hän olio nijn cauwan sitä wiwyllänpt. Mnttacosca
hcin sieldä palaisi/nijn hän annoi tappa ne molemal
cans ia m wiattomal lapset mös. Ia ettei han ollut ju,
ri wissi sen äian päälle/cosca HErraChristusspnnpi.
Sentähden hän caicki <ari wolisel Poiea lapset annoi
lappa/ia ne jotea nuctz-cmalolit/waicka he olisit pchden
wijcon wanhat olluet/eij hän sitä eatzonut.

IV. Onprophelain ennusioxest tästä murhasta lv»
SMoin se täytettin cuin

prophetalda sanottu oli/ cosca hän sanoi:
Korkiatla on äm cwlunnut/ stvri walitus/ <ie.
itcu ia iso pareu.Rachel itke häncn lapsians/
la ejj tschtonut anda chens lochdmla/flllä et -
M he ole. j

Mmätftnatseisowal kiriolelul Jeremian Pro/Ze«»?.3«.
phetan lpkönä/lufa hän ennusta tästä murhasta ia ileusta
cuinpiti olcmanßtthlthemis Plitzen nainen wigatlomain
lasien Ia wetä Ewangellsia tämän munia pargun
chrlin laeob Patriarchan waimon tuscan welrali. Ett
tä ninquin Rachel swrenpijnan ia kiwun cansa zpnnylti
hänen poicane Benlamin/ n»jn että hän eusli sijhen»

Nljn
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nijn mövßethleHemin waimot murhttlt la ttkit hndckn
lasiens ylitze/,olla he näitsilmcims edesa nijn furkiasii ia-
peltawan ia murhattawan/ia eij tachlomtt anda hmano
lochdutla/smtähden/mck he heidän lapscne olil mcsianet/
nijn surkiallacuolemalla/sen Hyrannin Herodefen huo/
Vin lanlla/iottahlidlin nijn hirmuliscsta päiwilds pois
oltl.

«««el /e»

! '>

rs.

Opetuxet toisesta j^appalesta.
l. palio pahutta epälw-

maltan saalla/ eltä cosea ioeu loisesta pa/
HM livie ia ajattele/nijn se saatla wihania

wainon mallan. Ninquin meille on esimerki tämän
päiwäsesäEwangeliumija/stjtä Jumalattomasta
«ingasta ia pahoin lwli nijstä!
»ljsaista miehistä/ia aiatteli että heihän piti wietttlemän
händä/stntähden ettei he palannet hänen tpgsns/hänen
kästyns jälkin/ ia sen lautta Vihastui nijn suuresti/mä
hänen wchans htrmuzsudhesa lähetti vlgos HHnen huo^!
wine lappaman caicki Poica lapset Bethlehemisa/la sen
raioisa / jotca olit ca)ci wuoljstt eli nuoremmat. Mutta
eij cuitengan ollut hänellä ychtäkän oiklata sppeä stjhen /

lpälwzon.SillänamäwijsiU miehet eijhändawielellet/
eikä sentahden pajainehet loista tietä/omalle maallensa
tahi tahdoit handa/ eli muita Vietellä ? Mutta sentah«
ben että st oli heille ilmoitettu Mesa / ettei heiden pitänyt
Helodmn tnghspalaiamay/ia jwrelnhanaplditluma,
lan kästyn/ cuin Herodexen ia hänen kästpns/ N'jn
mos Saul Cuningas epälwlon lahden witzalfiiawaj/

noifi
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nolsi <Oaw'di: Sillähän aiatte!»/ mä Dawidin plti sei,
soman hänenrijkins iälkcn>/la otti stjta tilan fijhen epälw- j
lon/ellä lawid lsi sm swren Goliathin cuoliaxi/ ia häu».F<m.»?

, sentähden plifietlin lailtilda. Ia wielä nyt epälwlo pa-j
iio wahingola/ia pahulta mallan saalta ylimäisien ia a,,

,liiuaistm/HErrainia palweliain wälillä/miehm ia wai<
' woin/kplamiesten wälillä/eusa epälwlo on/
fijnäeij laidha ollarackaulta ia sowindo: Multa wiha
iawams/lijta iatora. Sentähden pitä itzeeukin wäl/
tämän ia earlaman epälwlo/ eikä pidä kenestäkän wäärin
lwleman.Silläninquin se paeanainen wijsas ia oppenut
mies /(Hicero sano: lnbonum virum non caäit luf
vicio. iLtjseseisöpchoensänhpwHn ia cunnlali/
senmichenhpwin/ettHhän toisesta wäärin lwle
jiaaiattele.

11. Opeme / ellei yxikän ole welca pääpitämän 2.
laittomat lupauret/iotta owat Jumalala ia eaickia oi/«»«emttr
kiutta wastan. Ia eofta joeusencallalfia laittomia lu- «em,«e«

pauxia ia waloia epätiedosta tekepi/nijn on parembi nijlä °A"'/
M««swsärke lUin pitä:Ninquin pxi IsiöoluB
sano/ia käste Jumalattomat ia lualtomat lupaurelta/ „.

tapetin otta. Sanoden: In maliz promiszjz «scin-
cle 66em, in turpi vo« muca äecremm.Se on/Iw
malattomat lupauxet/jocca synnin canft täyte,
tän/pitätacaperin otettaman. Ia tasa Ewange>
liumison chmerkinäistäwijsaifiamilhisiä/ iotca eij ole
pitänet sitä lupausta/euin he sille Jumalattomalle Hero,
derelle legil/että heidän pili palaiaman hänen tygsns
Bctblehemistä> multa he menit omalle maallens toista
lietä/HErran kästyn iälkin. Iaowat oikein sijnä lech.

Lee npl/
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nyt/ M parembi oli se/ että he sen lupanxen talapmn
otit / cuin se /että he olisi palanne» hänen lygsns/ia aul,
lanetftn Jumalattoman paha edes ottamista / joeaetzei
surmala)sens meidän HErra Chrisiusta. Ia Duoma -

su<iic. 11.
li ylitze Woilaman ne Amonilil / nijn hän. tahdoi nffra«
la Jumalalle sen/ joca hänen huonesians ensistä händä
wastan piti luleman.la cosea hänen Tpltärens luli hen-
däwastan/ eij hän olisi ollut Welca pää pitämän sila
lupausta / eikä ufframan hänen Hyttärens. Silla s<
oli sitä wijdellcl kästp wastan / ctlsa Jumalasano: jLij
sinun pio<l tappaman Mulla lephle täytti hänen lu,
pauxens synnin eansa/ ia uffraisi hänen Hyttärens/ia les

«"" <l. kisiläwijdellakästya wastan. Sencaltainenesimlrkionmss P. Mareuftnlpksnä/etläCuningas Herodes/lu-
paisi hänen Tpttänllens / eosta hän hyppäisi hänen ede/
säns / anda mitä hän anoi / waicka hän olisi anonut
puolen hänen rikiänsä: MultaTytär anoi häneldä/ha,
nen Eitins neuwon cautta sen Pphen lohannexen cafia,
jan päätä. Sila lupausta eij olisi Herodes ollut Wel-
capäätäyttämän / eikä hänelle andaman sitä/ silla
elj hän luanut hänelle P. lohannexen päätä / multa
puolen hänen rikiänsä: Mutta hän. täytti hänen lupau-
xens synnin eansa/ia annoi Kicata P. lohannexen cau,
lan /ia hänen pääns annoityttärelle. Sitä wastan on
meM yxi lsimerki David cAmngasa/joca eij täyttänyt

'.s<l»>.,/ siiä lupausta cuinhän akisiä Wihoisans oli luanut/nijn
ettei pitänyt phtäkän huonesta elämän iämän/
sentähden / että hän ls»>n oli wastanut Vawidin palwe-
lioila / jotta hän oli lahttlänol hänen lpgsns. «lästä

Bawidin
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BawldinesiMrkifiäpitä laicki oppiman/ että jos jocu
äkistä/Wlhoisans lihan heickoudesta lupa jotakin/ wa,
sta» Jumalankasty ia tahto/ ti, ole hän Wicapää sitäpitämän/ mutta pilä sen tacaperin ottaman.Sillä pa<
rembi on wäärät ia Jumalattomat lupauxet lacaperln
olta / «in synnin eanja ne täyttä.

111. Opeme läsa/nijnen Jumalattomain ia Ty/
rännein luonosta / jolca Wiha meiden HVrraChristu,
sia ia hänen Seuracundans / ettei he ennen taida lacala/
euin he heidän Wihans sammutlawal / ia heidän pahan
ia murhalisen edes ottamisens täyttämät/ ninquin laman
Tyrannin Herodexen esimerti sen läsä todista / joeae»,
iila / ia caicki hänen ahkerudens schen pani/ että hän olisi <le«
taitanut surmata meidän HErran Chrlstuxen/ia sen teh<
den annoi lappa caicki/poiea lapset Bethlehemisä ia sen "«.

laioisa/Senpääle/ että HErraChristus/ joea silloin a>
ston oli syndynpt Vtthlehemisä/ ynnä muinen lasten ean-sa olisi surmattu ia lapettu. Ia hän sille lewosa iarau,
hasa piti saman olla iaelä <l«an pchtäkän estellä / hänen
«uningattsesa Wirasans ia Wallasans. Ia sijtä eij
tanut hendä estä/ eikä Jumalan pello/ eikä hämn oma
tundons/eikä lakitti olkeus/ joeahenelle olisikyllä osot-
tanut ia opettanut kpselemän ia tutkisteleman Wantzi,
Milda / mitä ne lapset olit paha ttchnet/ia ios he olisit an-
fainel euoleman/ia sen jälkeheitä duomitzeman iarangai«seman. Nijn mss se Jumalaloin Cuningas pharao Ln<i.,.
teki / sillä cosea hän näki ia ymmärsi että Israelin canfa/
Hgpplis rupeisi enändpmän ia caswaman / sanoi hän:
Catzo Israelin cansa on Pallo enämbi cuin mei-
tä/metähdommecawalasta heitä häwittck.ieccä

Lee jj

p H I rv H n H. n 39



ey heicäpide oleman nijn monoa: Sillä ios jocusora päälle tnlis meitä wastan/ nijn he raivaisit
heidens anda meiden tViholistempuolem/ia si>,
tia meitä lVastan ia menewäcpois vlgos maal^

, da. Ia sentähden kasti Hebreerin lafienämmät tappa
laicki poiea lapset / eostahe synnyit/ multa Pica -lapset
Piti heidän andaman elä» Waicka nämät Jumaliset
lasten ämmät eij sila lchnet/multa annoit eaicki sekä poi/
ca että piea lapset elä. Sillä he pettäisit Jumalala/
ia eij lehnet sen Jumalattoman Myn iälken / ia sentah,
den Jumala enänsi heidän huonens ia sucucundane.
Mutta Jumalarangeisi molemat ne Tyrannit / sekä sen
Jumalattoman Pharaonie että Heroderen. Pharao^
nin hän vpotti merehen pnnä eaicken hänen solawä»seansa. Ia Herodes rangasiin nijn että hänen sisälly/
xens mätänil /ia madoilda Min. Ia on se tapattunul
hänelle ninquin sano: im^io-
ram cruäelitHZ in nomen exsultzlc,ut
nonttarimcliv2nitU3 vinäiHa lequatur. Seon/
Tyrannein julmusetl capatunijcä (hristilisick <h/misiä wastan / ettei costo iarangastus Jumalat,
tacochta stura. Ia sencaltaisen lopun saawat caicki
Kyrannit täsä mailmasa / ia wijmein ijanlaickisen cado/
tuxen / Jollei he aieanans itzens paranna iakäänä.

4- IV. On täfck mös Palwelioille yli eaunis ope/
! ck- jUK/cuinga heidän pitä chenskäyttämän. Heiden pilä

pitämän Jumalan stlmans edefä/ iahmdepelkamän/
nijn että josheidän HErrans kastewät heidän sttä tech,

«<, tachdon eansa/ nijn pilä heidän sen tekemän ia oleman

lwliai^
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cwliaisel / nmquin p. Pawali mana sanoden: Te
weliatolcatcwliaiset teidän rwmttisten
ran pelgon ia rvapistoxen cansa/ teidän sydämen ~'

xxi rertalsudes/nwquin Chnstuxen. Ia Colosserin c„/. 5.
tpgS sano hän: Te palweliat olcaccwliaisetcalkis
asiois teiden rrvmilisten TDKrrain/etjpalwellen
siimäin edes / nmquin ihmisten mieldänouten/
waanspdämen yxikerdajsudesia Jumalanpel/
gos. Mutta josheiden HErrane kästewat heidän fv/
takin tehdä laki <o oikiutta wafian /nijn eij ole he Welca,
päät cwleman heitä/eikä heidän kästyns
Multa ninquin seiso Apostolinen legoisa: iknemmin
pitä heidänCwleman lumalata cuin inhimisiä
Ninquin ne Jumaliset Hebreerin lasien ämmät/ ioista ä«
stsin sanoitin/ leit/ jottaenämbicuulillumalata cuin in
himifiä. Ia cuinga Saulin palwelmt owat tchncl/

! jotta eij tachlonet lpodä Herran pappia euoliari heiden
! HErrans kastyn iälkin/ M saastulanet heitänopap,
! pein werellä. Samallamuoto mss owat ne lolme mie,
siaGadrach/ Mesilch/ Abdinego lehnet / jottaeij
tachlonet heidän HErrans Cuningans Nlbueadnesarin
kastyn ialkin / cumarta sitä cuwa cuin hän oli miöanul
ylssraketa / Sillä st oli Jumalan tasty wastan. Ia
senlähden he tahdoit enämin lwllalumalatacuin händä.
Mutta sen pahembi monda lsytan täsä mailmasa Juo
malaloinda palweliala / jotta enämin tekemät heidän
HErrans kastyn ia mielen iälkm / luin Jumalankäffyn
ialk.n: SenpäaUe että he olisit heidän HErranopstä,
wydisä ia tahfowa, Wl?stata htidm pahan lvsns sen
zWsa/ että heidän HErrans onkuffenytnijn ttchda / ia

L« iij sano/



sanoivat: Maja menepi sinä cuhunga eumtka waali.
Nija st Jumalaloin mies Boeg teki Saulin palwelia/
etlä cosca Saulin DraVanllleij tahtonut lpödhä Abi,
m:lcchi cuoliaxi. Nisn h<ln astui edes/ ia lsp cuoliaxicahdexen kymmenda ia wijsi HErran pappia. Ia ftn<>
taltaisia/lumalattomilapalwclioita Vielä npl mon/
da lsytän / jolcatekewat caicki heidän HERrans mielen

<a tästyn iälken/ waicka euinga hirmulinen se olisi/ ia
eij catzo sen icilkin/ios se on oikia ia lailinen/

eli Jumalan tahdon ia kasspn
Mkin.

l. 2

faP.MMusV.LuZus.
MMIjMm wastmsiPe-

trus ia sanoi lEsuxelle: Lae«
zo/me olema caickiplonandane.
et m seuranuet stnua / mitä
sijs meidän sm edestä ombi s

CNjn sanoi lEsus hänelle: Totisesta sanon
minä minä teille / että te jottaminua seurat-

' poica
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poica jsiupihänen Eunnians istuimella/pitä
mss teidän istuman cahoeltoistakpmmenel i<
siuimella/ duomitenne caxitoistakpmmendä
Israelin Sucucunba. Ia jocainen cuin
luopui huonestans/taickaweliestäns /taicka
Gisaristans / taicka Isästänsä / taicka äiti-
stänsä/taicka emänäsiänsä/taicka lapsisians/
taicka pellostans minun Mmeni tähden/hä-
nenpitä satakerraisesta saaman/ ia ijancaic
kisen elämän perimän. Mutta monda ensi-
mäistä tulewatwijmeWi/ m wijmejseten-
simäistxi.

Ämsn pälwän pälle Jumalan stu-MWZ racunda pilä muisto P. Pawalisia/ Wa
on oNul meidän HCrrän lesuxen Chrisiu,
zen vlgoswalillu Aposioli/ia on ollulluub
tain cansasia / Benjamin sueucunnasia/ kl>ii, 3.

spndynylTarsis /jocaolipääcaupungl (Kilias/ cui --.

sa hän mös sijnä lvtkiasaSchoulusa luin sijnä oli/nuorui
destaopettin kirialle/ia tuli sijnä niznopvemxi/ttlä hän
mwt hänen cansa weliene on opisa plitze kapnyt. Ia col)a
hän tuli l otatin wanhemaxi / tthatit hancn wanhemans
hänen sijhen corkian Schoulun / joeaoli Ilrulal misa/
ia sijnä on luullut Phariseuxia/ia kirianoppeneito ia eri, 2«.

nomaisefia Gamalieli / jongaialeam juuresa han °n isiu«
nut. Han on ollut algusia HErmn Chrisiuxm ia hämn

Scura-



Stnracundanswihamies / niiiquin hän lyl tunnusta/ ia
senlähden meni ylimeisten pappein?pge / ia annoi heildä
kiriä/että hänen piti kijnisilomaft cMI sckä miehet että

- waimol Damafeus /ia wieman lerujalemin. Multa
Jumala on hänen ihmelistsiä käänoanyl/ sillä tvfta hän
oli tullut ia lchestynpl Damascu / nijn yxi kireaus taiwa,
hasta ymbarl walisii häne/ia hän langcisi maahan/ia cuu<
li phde änen sanowci hänelle: Gaul/ Esaul/ K)ixlsin<i!
wainoc minua. Ia tuli nijn ympäri käätyxi/ ia meidän!
HErranChristuxen Apostolini/ iavloswallluxwtlilap»
paleli/lumalanSeuracuunafa/nijnquin tämän päwai»
sesä Episiolasa seiso. Ia sittequin hän oli käättp/saar/
naisi hän Euangeliumi mones paicasa / ia teki wonda
«nnustahti/iawijmensilda lumalallomalda keijsaril?
da Neronilda/mittalla leicattu/ Christuxen lunnusts,
senlähden,

s««ms 8. nijnpalio luin tämän pälwäisen Euangeliu-
min tule/ edespane Euangelista täsä yhden Historian
P. petarin kerftauresta / että hän ia muttt Opetuslap-
set/olit laickiylsnandanut/ «a tahdot tietä mitä heidänsen edestä pitä oleman. Multa meidän HErra Chnsius
andaheille/yhden suuren ia eorkian lupauxen/elta heidänpitä istuman cahdenloistakymmcnen istumen päällä/ia
duomcheman caxitoifiakymmcndä Israelinsueueunda/ia saaman salakerraWa iällens ia perimän ijanlaickisen
elämän. Mutta stnpäliä/elllj p. Pelari lamuutS,
pcluolapfet pitänyt luottaman «a vscaldaman heidänsionspäälle. Sano hän cohla perästä/mä ne ensimai/set tule wijmeisG /ia ne wijmnstt ensimälsexi. Ia manasen lanja hutä/ ia caickia muita / että jos he iotakin hpw<j

lcke-'!
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leklwal / nijn elj p,da heidän jenpalle luottaman / multa
ainoast hänen ia hänen ansiono päälle.

Ia phten sopi lama Evangelium sen ensimäisenkastyn cansa/eusa Jumala We/etta meidän pilavscal,'
daman hänen päällanb/ ia waltamän ne synnit euin siläi
wafianowal.

TämäEuangeliumi jaelanCahlenosan.'
I. On p.petarin Apostolin kyspmisesia.
11. HnmeidänHErran

siauxesia hänen kyspmisens päälle

Ensimämen Osa.
I. Hn p» Pelarin terscauxesia lusa han i.

Cahtalaisetedespane. s«K^»li,
i. Ella hän on caicki ylön a»danul< l>«r».

Katzo / me oleme caictl ylönandanut.
p. Matlh»uskinoitta waha ennen naita Tex/

lin sanoja / että pxi nuori ricas «ieo tuli lesuxeu lygo'/
ia kpsyi mitä hänen piti tekemän että hän säie ijanlaicti,
sen elämän periä/ia että lEsus ymmärsi että hän oman
lsidens cansa tatzdoi ansaita ijancaickisen «läman/nijn
hän lyckäisi hänen lain tsihin/ ia Jumalankasty sanoin
ia kasti hänen ne pila. Ia vlssluelteli hänen edhesänesen Mellanen Wijdhmen/Cuudenk/ Seitzemmen ia cah-
dexanenkästpn. Multa se nuori mies hän rupeifi ket,
scaman ia sanoi/ että hän ne taisi oliPitänpthänen
nuorudcsians/ia kysp mitä haneldä wielä puului.Sijhen

>
-



1146 P.PAV A k I N
Herra Chrisius masiaisisanodentlos sinä tahdot olla
täydelinen/nisn mene ja myp caicki mitä sinulle on/
ia anna waiwaisille/coka hän sen cnuli meni hän
pois murheisans/sillähänelle oli palio nckautta.
Tästä nyt p. petari on tilan saanut/ ia rupeis iyellens
ajatteleman/ meidän MestarinkW sen nuoren miehen
myydä caicki ia seurata händaSenme olema lehnet/sen-
lahden pidäis meidän tietämän/mitä meidän sen edestäpilä saaman jallens/ia sano:

Satzo/me olema caicki ylsnandanet.
Ninquinhäu lahdoisi sano: Mestari mecuulime/

että sinä kastit sen nuoren miehen myyda caicki / mitä hä-
nellä oli/ia seurata sinua/jos hän tahdo, olla täydellinen/
nijn sinä liedhäl että me sinun käffys iälkin ia sinun täh,
des. Olema caicki ylsnandanet. lawaictase näky waha olewan/ cuin me olema ylsnandanet/ <ui/
lengin me pidäme sen wähän nijn hywänä/luin ticastzAricaudensa.

2. Että he owal hända sturanet.
Zq seurannetftnua.

Euin hän lahdois sanoa: HErra tosca sinä mel/
täkästit ftnraman sinuas/nijn me ölima cohta walnlll ia
cuuliaiset/en me tchnelnijn lmn tämä nuori mieo/joca
meni pois/ia etz tahtonut sinuacuulla/eikä seurata sinua/
multa me cohta seuraisime sinua / ia sijlä päiwäfiä ole/
me aina ollet sinun cansas/ eikä ole sinua ylsnandanel
Phariseufienwihan ia «painon/ taicka sinun ksyhydes

Me olema caicki kärsinet sinun cansas/ ia ole,
ma caickihpwHi ottanet/ mitä päälle on tullut.

11. Hn



11.11. HnP.PetannkpspmiM.
Mttäsijs meidän sen edestä ombii
Kaman kpsymlsen cansa hän osolta / että hän tah,

to jotakin sen edestä/että he owat laick, plönandanel/ia
händä seuranet/ellei hän ia muut Opetuslapset/sila juri!
tyhjän ia turhan olisit lehnet. Ia tahto nijn palio sano:
Mestari sinä tiedät sen / ellei pxikän mieleläne palwele
man palcala / multa tahlo jotakin hänen waiwans ede,

M. Nijn me möo loijvome elleisinäkän meitä ilman
pidä/jotta palio pahvia päiwiä sinun cansaenäeme. Ia
lahdome sentähden tietä/mitä meidän pilä odottaman si,
nuldasen edestä. Ia osotla p. Petari tämän kpsymy,
M cansa hänen heickoudmo/etla hän tahto palca ia ma,

n?aiwastansa/ia eij sitä lainul ajalella/ellä
oli pri Opetuolapsi/joca oli senpaälle HErralda CHri/
stuxelda MUtlu/ia händä seuraisi/että hänen pilioppe,
man häneldä/ia sentähden eij ollu hänellä phtakän oikiul-
la palea ano. Silla ninquin pxi Opetuslapsi joea
Schoulusa oM käypi/eij taida hänen opetusijäldäns
phlätän palea ano/mutta enamm on weleapää anda,

manpalean hänelle/ jyea händä opclta: NijnmösA
Pilarille eij ollut phtakän oikiulta/ano HErraldaChri,

siurelda palea ia maxo. Ia olist hän kyllä ansainul
HERralda Christurelda / suuren

nuhten ia eowan wasiau/
>en sen edestä.

rttij Ope-
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Gpttuxet NnsimälM jsap-
palesta.locicom»

H. l. / että iuhiminen tämän mM-
lawarCt/suurna ia lorkiana pilä/ iane

ia mnVmaiftsta silloin/cosea hän HErran Chrisiuren lähden iotakin mistä/
waicka eij ne caicki suuret ole/eikä palio
p. Petari läsä tuke suureri/hänen ealuns ia omans/mi>
lä hän HErran Christuxen tähden oli ylsnandanue/
waicka eij se nisn suuri ia corkia ollut/eikä palioraha ma,
xanut: Aijn mSs se nuori mies iofla ennen puhutlin/ luki
hänen rickaudmsnijn suurexi/ettei hän tahtonut sitä p<-
lsnanda HErran Chrifiuxen tähden/ia händä seurata/
mutta mmi murheisans pois ia sureman piti sen/ emn
HErran Chriftuxen. Samalmuoto mss Bothin wal>
mo teki/iosta seiso kirioilettu i. Mosexen kiriasa/ että cos,
ea Jumala lahdoi rangaista Sodoma ia Gomorrhan/
tulen ia tuli kiwen lautta/ ia Engeli iohdalti sekäkolhin/
ett» hänen waimons ia lapsens Sodomasta vlgos/mjn
waimo catzoi ialkins ylitzen Engelin kielon/ia luki sen suu-
rexiia eorkiaxi mitä hän sijhen oli jättänyt. Sentäh-
den mss Jumala hänen rangaisi ««ä hän mumm' suolawahaxi. Me luema mss neliänesä Mosexen tiriasa/Iftraelin cansafia/cuinga suuren iaeorkiaN hepidhit ne llhaeallilat / min heillä oli Egyptisä ollut. Ia suurembana
pidit ne/euin sen laiwalisenleiwän mannan/»onga )u,
«ala annoi sata alas laiwahasta,iapilcaisil sila sanodem
lveidckn sielun suuttu tähän irtaman wocan.

«e». ,F.

K«V. «l

longa
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longa tähden Jumala heilä rangaifi la lähälll tuliset
lärmel heidän seeans/iotca heitä pistelit/ia pureskelit/
nijn että monda sijlä euolil. Senlaltalsel inhlmiset o,
wat wielä nyt luonosta/ellähe tämän mailman tawaran
ia rijstan lukemat suurexi/lijatengin silloin/eosea heidän
piläneylonaudamanHErranChrisiuxen ja hänen E»
wangeliumins lunnustoxen lähden: Nijn että he ennen
luopuivat HErrasta Chrisiuxcsia euin heidän
ftans. «lule meidän sentähden täfiä oppia/ettei meidän
tämän mailman hvwyttänijn suurna/ »a lorkiana pidä
pitämän iaracastaman/eltti me «ijtä/HErran Chrifiui
)sen lähden pl6nanna / cosea asia nijn waali: Silläne o,
wat cMi latomaiset ia eij ole meille ijäxi/mutta httkm.
annetut/nijn cauwan luin Jumala meille suopi.)(la
waicka tämän mailman rWa/ia raha on Jumalan la,

hia/eosca inhiminen wacudella/ ia oikiudella ia Jumalan
hywästisiugnauxcn cautta ne saapi/cuilengin eij pidhä
meidän nijlä/nijn hywanä ia suurna pitämän/ettei me
HERran Chrisiuren tähden nijtä ylönanna/ia ennen'
luin me plsnanname hänen jahänen pphän sanane / en/
nen meidän plläylönandaman eaicki sekä codon että lar-
lanon/ wgIMN la lapset/ jamös HeMn./ sillä ninquin
meidän HErraChristus läsä Ewanglliumie sano:Io/
ca ylsnanoa hänen huonens / «veliens ia sisarens/
hcknen picä satakerraisest saaman.

11. Opcme mös sen läsä / että inhiminm hänen
luonofiane on scnealtainen/etlä eosca hän Herran Chri-
fiuxen/ja hänen pphän sanane tähden läsä mailmas ioia,
kin mifia/huonens/eotonV/eartanons/ rahane jarijfiane/
ja mitä st mitä olla/wähä laicka palio/nijn hän tahw

I? ff <7j lohta
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cohla tietä mls hänen pitä sen edestä Mens saaman,
P.petari täsä leke/sanodi: (atzo/me olema

caicki ylönandanet ia seuranet sinua/ mitä meidän
piti sen edest saamani Ia tahto lietä sila/ mitä ha>
nen pila toiwomän sen edesiä/euin hän jamuut Dpelus/
lapset olit yjönandanel jaseuranet händä/waiwoi jawa/
stoinkaymist hänen cansans käfsinlt.Sencaltaistt owat
eajckl jnhimiset luonosians. Ia waicka Jumala on luwa,
nut että heidän pitä satakesraisestjällens saaman/ sen euin
he täsä mailmas plsnanda hänen nimene lahden l
hän euitengin sijtä wsein epäele/erinomaisesia cosca eij he
sitä cohta saa käelänsä/ja jotakin wijpp. Mutta meidän
pitä sen lietämän/cltä Jumala tahto pitä hänen lupaus
xens/ja anda sen cuin hän pn luwanut. Ia waicka seio,
lakin wijpy meidän cuilengin pitä
hänen lupauxens. ??inquin Hahacue Prophela sano:Jos hän »ijpy nijn odota händä/hän tule wissis
stä/ iaeij pidä wijtVpttämckn/ioca sitä »vastan sei,
so/ey hänen iränänspidähpwin käymän.

111. Opeme tasä/coscajaeuingameidän pitä
lonandaman meidän lawafam/ tasa mailmafa/ nimit/
tain/silloin eosea se oikia EwangeliuminppintunnusioHsen waati/etta meidän pitä senlahden Dnanhaman/ja
coftawiha «paino päälle tule/että meidän pitä laicka y-
lsnandaman HUrran Chrisiuxen ja hänen sanans/taie/ka meidän lawaram jaHengcm/sillolnpidä meidän ylsn,
andamä caicki/ia pyspmän hänc pyhäsa sanasans. Mut/
ta sillä watilla eofta ttj mitäkän hätä ole/ laita checukin
Chnstilty omans naMa/jakijyipila/ja cij ylönanda/
nlnq«in mungil janunnat/ja mss Eremitil cwal lehnel/

sssbsc. 2.

jotca
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jottaowat omalla ehdottane Plsnandanel heidän tawa,
rans/ja mennet Kiostarin ja erämaihin/senpäälle/että
Heidän pili sen «ansa ansaitzeman sekä itze heillcins/ että
muille ijantaicKsen elämän / ja owatoltanet heillans sen
kunnian cuiu tule HErralltChristuMe. Sillä eij pxi,
känMuncki eli Nunna eikä joeu muu taida ansaita/spnF
dtin andexisaamisia ja ijancalcklsta elämälä / mutta mci,
dän HERm lEsus Chrisius p/inäns / on stn ansainul
meille/hänen pijnano ja euolemano
taiklllenijlle/iottawseowat hänen paällene/julasts armo,
sia/ilman ansiota. MullaMungit ja Nunnat taikcn
heidänKlösiari elämän ja/paastonsa jawlconaisen pphp,
densä lansa/eij taida mattan saalta/phlä pienmdäkän
syndein andexi saamista / ia euitengin sillä nimellä
«väl heidän alans/sekä eodol mä cartanot/ »aha jarijsta/
janijfiäeläwälhvVin/caickinaistsa htlumasa ja pitäwät
hpwiäpäiwia/ia euitengin owal olemanans mailmane,
desä ksvbat/nmauin LcrnKaiöuz sano : Volunt elle
Kumll«,lino 6esc6tu,
clivirez.siye labore. Se on : Ve
nsprät ilman ylsncatzMz/ksxhät ilman pumtu?
mista/iarickat ilmanrMck. Pitä mstz meidän sen
cansatietämäneltäeofta Jumala meille armostansa sen
suopi ia anda/ttta me saame lewosa jarauhasa nautita/
seka sen oikianEwangellUMin opin /että meidän tawa,

ram / nijn pila meidän lundeman sen hpwän lysn/ ia sen
edestä händakijttaman ia ylistämän/ia euitengin costa
waiwa ia tusea päälle tule/ että meidän pitä HEnan
Christuxenia hänen sananslunnustoxen lahden/iotakin
kärsimän/ia meidän tawaram in Helgen ylonanda/

man/
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man/pila sangen hywchi o laman/la eaicki HErran
Christurm tähden/miMäm plsnandaman / ia oikiasa
lwscosa ohdollaman/sncl min hän meille on luwannm / iapulasta armostansa Mlille anda/ nimittäin/ sen ijaneaicki,
ftnelämän.

Aomen Gft.
Ofts euullme p petarin

täsä loisee me saame luulla HEr-ChrifiuM wafiauresta.
Ia on meille «äsäcolme erinomaisia Cappalttla/

ioifia meidän lule »aari olla.
On HErranChrisiuxen walasia.

Totisesta/totisesta sanon mtns teille.
Etlä hänen lupaurens olisi sitä wahwembl Öpe/

lufiastkedesä/iolea olit heicko wscoisetluonosta. Nijn hänhänen walallans sen lodisia ia Päällä/tltä heidän oilä
oleman wahwal ia wiffit senpäälle/eij «itäkän sijlä epä-«
elemän/etlä hän lahlo pilä sen luin hän lupa / »a wanno
hän läfä hänen loludens pHMe/ioca on itze «tuu<. Sen/
lahden sano I>rtu!lianus: () no§ beatoz uuorum
caula VeuB jur»c> o no§ miseroz 5i vei jur»»en-
co non creilimuz.Seon: OmelcFautuita/loinen-
Satähden Jumala wanno/ ia o meit<l »anvaisiaiollei me wsco Jumalan »ala.

11. On nijstä Perfomsta ioille hän sen' walan teki.
Sanon minä teille/ että te joieaminuaseuratie.
N mät sanat HErra Christus puhu hänen O/

F'

pelus/
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pelusiastmo tygs/iotca hända fturalsit/hänen eansans
a,na olit/ luulit hänen saawlMS / näit hänen lunnustah,
tens/olit hänelle luuliaiscl/wsioil hänen päällene/ iaplli
saarnaman Ewangeliumin ymbäri caicken mailman.
Heidän lpgsns hän läsä puhu / Mänttä Petrus oli eaic-
kein Opetnflasten puolesta kysynyt/mjn mös HEtta
Chrifius caikille wasiauren senpäälle ands.

O« fijlälupau)cesta.CusaHErra Chrifius^ l^l.
lupaisi hänen Opelusiapsillcno eolminaisel. "^H"

i. Että heidän pitä istuman lahdella
Mene! istuimella ta duomcheman. .^

SljnH wdch syndymisesä/cosca lnhlmi-
senpolca istupi hänen cunnians istuimella/
pitämss lewHn istuman eahdellatoistatym-
menellck istuimella/ia duomttzeman caxttoi-
stakymmendck Israelin sucucunda.

Vden syndymisen lautta/ HErra Chrisiue läsä
yMMältä sen wdifioxen joca lapattu wijmeisnä päiwä,

nijl-
däwlgoswaliluilda pois oletan/ia heidän euolewainen '.^.".

! ruumins/päällens puke cuolemattoMUden/ia calomallo-
muden. wijmeilwpaiwän hän cUM wdeMMmi,
sexi/sentähden etlä silloin pitä caicki wdisteltaman / sen,

! tähden sano HErw Chrifius täsä. Sijns Wdesa
syndymlsesä/coscainhimisenpoica istupi hä-
nen cunnians istuimella/pitä mös teidän istu-
man cahdellaloistatymmenellä istuimella/ ia

653 duo,
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duomitzeman su-
cucunda.

Täsä HErra CHristus eij ymmärrä sencaldaisiaisiuinda/cuin täsä mailmas on/sillä senlaldaifila istumi,
ta/siclä eij ole. Hänen jstuimens cansa/ hän ymmärtä
hänen Majesielins/eunnians caickiwaldian woimansia
HErraudens. Sillä HERra CHristus silloin/ h<inen laiwalisen isäns oikialla kädellä/hanenMajestelisäns
woimasans ia cunniasans duomitzelaicki sekä eläwät että
lUl>!uet. Ia Apvstolillen isiuimen tantta hän pmmär/
lä sen lqiwalisen lunnian ia kirckaudln/ cusa heidän M
oleman ia istuman ia duomitzeman caxitoistakymmendH

sarnania opin
ken pitä caicki inhimiset duomillaman.

2. lupaus on/etla heidän pila saaman falakcrra»>ststajällens,
Ha iocainen cuin luopu huonefians/ we-

lieftäns/ taicka sisareftans / eaicka Wftäns/taicka äitiftäns/taicka emänäftäns/tatcka lap-
fiftans/taickapellostans/minunnimenl täh-
den/hänenpW fttakerraistft saaman.

P. Marcus lästä HErran Christuxen lupauxesta
näin Mioitta.- Totisista/sanon minä teille / eit ole
pxikckn/ioca on ylsnanoanut huonens/ rveliens e/
Iifisarens/Ifäns eli äitins/rvaimons eli lapsins/
eli peloons/minun Ewangeliumin tähden / iotca
chsaasatakerraisestjällens nhcel mös täsämäsä. Joilla sanoilla HErra CHristus lupa että mitä
hehänen ia hänen Ewangeliumins tähden ylsnandanet

lv

omat/
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owat/pitä satakerraiscst ilillens saaman/ ia laicki pitä
kaandymän heille hpwaxi. NinquinP.Pawali
KttH ntftle jotca Jumalaracastawar pitä caicki
hxwäxircktltcämän.

3. lupaus on/että heidän pitaMimätnjancaicki- 3 i

sen elämän.
Za perimän tjancaickisen elämän.

Kama on se coltnas ia wijmeinen lupaus/ että ne
jotcaHErran Chrisiuxen iaEwangeliumin tähden caic-
ki ylsnandalpal/ heidän pitä perimän ijanlaickiscn elä-
man/ioia ylitzenkappl taiten mailman lawaral ia hywy>
det.Mutta että HErra Christus tasa sano; heidän
pitä perimän tjancaickisen elämän, cansa hän
osolla ia lietä
ansiosta waan armosta / sillä eij paikan taida hänen hy/
wan tsidens cansa sitä ansaita/ waickaeuinga suuret ne
olisit. Sentähden cutzu hän sen pmmisexi/ninquin laps
si tij taida ansaita perimistä Isäns Min/M tsidens
lähdenflla peri/multa sentähden että hän on hänen lap/
sens ia likinen perilinen: Nijn mss laicki ne iolca uftowal
pwat ijamaj etisen elämän periliset /ia pita sen perimän/
sentähden että hevfton eautta owat tullet Jumalan lZp?
sixi. hinguin P. Johannessano: Calkillenijlleiot- s°b.«.
cahcknen tVastanotit/annoi hän woiman tulla
Jumalanlapsixi/iotca wscowat hänen nimens.

IV. Cappale/on sijtä muutlstaeuin tapaltu en/ IV-
slMäistenjawijmeistenlanfa. ke^«^tis

Monda ensimäistä tulewat ia
tvilnmset enstmäisexj.

633 ij Mii/'
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I.

Näillä sanoilla HErra Chrisius anda lietä / että
ne jolca uscaldawat heidän oman tsidens ia ansions pas
Me/ tulewal wijmeisyi. Ia ne lotea vstaldawal
san Chrisin Mia hänen ansionspäälle/tutewal enstmäi-
ftp. Ia lcchlo sen lansa manala P. Petari ia muita
OpeMslapsta/ ettei he eike paikan muu/pidä luottaman
heidän ansions päälle/eikä aiallcleman/että he sen caulla
olit ansainat ijancaickifen elämän/että he laitti olit
nudanel. Multa oiklan ia wahwan wscon lautta
HErran Chrifiuxen lefuxen päälle/ pitä heidän ia lail"
tt wlgoswattllltt ftn saaman Jumalansulasta aimosta ia
laupiudesta.

Gpetuxet Osasia.
I. A TtäYEßraShristuscutzutäsäwi-

paiwän wdexi spndymisexi / opeme sijtck/
duomio vaiwänävita caicki

disteltaman sekä laiwan että maan/ ia taicki mitä nM
on /MH ninquinp. Pelari Apostoli sano: Tämä tau
was cuinnyt on pitäätista huckuman/ia ik lemew
ttt pitck palawudesta sulaman / ia maa sen
rakennoxen cansa cuin sen päälle on / picä y ss
poltettaman: ivntta me odotam yhden vden
maan soft wanhul siaus asupi. Ia lfsaias pro,
phetan tpksnä Jumala itze sano: H)mä:abdon lnooa
phoen rdeu tnirvan ia maan , iin ettei sirä ensi/
stä mmstettaman/elfa syvFmenpälle pan/
d^man/munadeidän pj <s i oi ;eman
sesta/ ia siemuisna olenmn stn ylltze cuin minä lu/

Lft.ck/.

on.
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pHlrvHns. 1^57
I on. ItlM Johannein iltmsiuo twata : "'

nckin wdentaiwan ia wden maan/sillä se ensimcki,
nenraiwas ia ensimäinen maapois hukui/ia meri
etjole enämdi. Silloin pila spndi ia euolema nijl,
da wanhurseailda peräti pois otettaman / nijnen cuo,
luilen ruumit pitä haudoista plssnouseman. Ia se
euolewainen pitä päälms pukeman sen euolemattomu/
den/ ia se catowainm pitä päällens puk«man sen talo-
mattomuden/ ia se euin on tylwelty lUtmeluxesa pitä
ylösnouseman eunniasa /ia jocaon kplwetty heickoudesa
pitä plösnouselMn waklwpdesä/ ia newanhurscatpilä
silloin pääsemän taikesta heidän murheistansa/tuscasian-
fa ia waiwastansa / ia käymän ijantaickisen eläman.Sil»
loin pila Jumalan poiopphkimän micki kynelet meidän
silmistäm / ia wurhi pitä käättämän iloxi ia mmuxi/
ijanlaickisesa elamäsä / meidän oman Isän maalla/eufa
meidän alatli pttä seisoman lamalan easwon edesä ia
ynnä P.Engtlilten cansa weisaman sitä taiwalista wirtt
lasanoden: pphä/ Pphä/ Pyhä sierra Jumala

l Zedaoth/Täydetowattaiwatiamaatsinu
saucas. Hämän laldainen wdistos pitä tapahtuman
wijmeisnä päiwänä. Ia tämän eansa pitä meidän
dutluman tämän nykyisen elämän murhefa/ ia tietämän
että tämä pitä meillekäättämän ilo)li ia sie/
Mlyitaiwan waldamnnasa.

11. Opeme tästä/ euinga suuren lupauxen meidän 23
HErra Chnstus anda heille / jottahänen Ewangeliu, omne/ s«i
mins tähden ylön andawat hlldän «alune ia lawarane / ve-
NlMiltäin/että heidän pilä saaman sataknraifesia iällens/ »7"" «».

eij hän tahdo että jocu pitä lurhan Händäpa!welewan/M°""
1 (itztz iij MUk./es<Mce».



t«/,i«m <»c. multa tahto ne Jumaliset Ihmiset eaikllla hywtllla mui/
«?«"> sta / nijn että heidän pitä saaman yhden huonen/ Isan ia

äitin/edesiä/ monda Huonetta/Isä ia äiti/ jotta heitä pi,
ta wasian ottaman / holtzoman ia ruockiman. slinquin se
,lapatlui p. Pelarin ia muinen Apofiolillen eansa / ettäcosea ymbarins ia saarnalsit Ewangeliu/ lait-
ti Jumala nijn / että he sait yhden huoMn edestä mönda
huonetta/yhden Isän ia ailin/ «velien ia Slsaren ede/
tlä/monda/jotta heitä wasian olit/ heila holhoit iaruo/
kit. Ia p. Pawali plistä Galaterin eansa sanodenzQal.4. minua ylsncatzonet / mutta ocjtte minun
rvastan ninquln Jumalan engelitä / ia ninquin
Ehristuxen lesuxen. Euinga auttuat te silloinlittana minä ole teidän todistaija että jos se olisimahdolineollurolzsitca te occanec cejdän silmän!
ia andanet minun. Nain Jumala wiclä nyt edes eatzo
caikillelumalistlle lhmisillesalakerraislst iällensä/sen sian
tuin hehanen Ewangellumins lahden mistawal.

3.111. Ella HERra Christus tasa sano:l2eidän
Pitä perimän ljancKlckisen elämän Qpeme sijta,että

"^""" ft ijaneaickmc elal«ä eij anneta anstosta, multa Jumalan
mm- ftlafta armosta/ia laupiudesia/hänen poicaysChrlsiu-

M lesuxen tähden/pca meille hänen pmans iaeuole,
! »»m,/eiiex mans cautta on sen ansainut / jonga ne wlgoswalilUtz

mi/encor- pitä perimän tämän elämän ialkin/ninquin P. Pawali<lm vei. sen jodista Epheserin lygo sanoden: Armosta oletta tee°/)e/. 2. tvscon cautta'/ ia eij st sama ole teistä/Jumala lahig se on eij tsistä/senpälle ettei yxikän
pidä serfcamä hänens.Siljä eij yxitan ihmiscn hywä
työt olfnijn tepdelliset/etla hän nijnk cauta taita ansaita

ijan«
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ijanlalckisen elämän. Sentähdenp.Pawalivlgoosulke
laintyst/ihmisenwanhurstaudesta hänen Evistolasane
Romarin tpgs lusa hän sano: locainen pitä tutkicta,Me,«.3,
man/iacoco mailman pitä Jumalanedejä wica, j
pään oleman/senrähde/ctteipxikän liha taida lain
töidän cauta tulla hänen edesäns ryanhurscax. Ia
cohta jälkinsano hän:Caicki owal spndiser/iach tai>
da miräkän kesscata Jumalaneoesä. Ia tulewat
wanhurffaxi ilman ansiota hä« e armostansa / sen
lunastoxen cauttn/jocaon tapahtunut Christuxe-
stlesuxesä/jonga Jumala on asettanut yhdexi
armonstolixt wscon caucta hänen Wesesänjä. I-
tem. Niin me npc sen päätämme ia fuliema/että ih-
minen tule autuaxi ilman lain tsitck. Ia Galalerin c?<il.«.
tpgs sano hän: Me tieoämme/etcei inhiminen tule
wanhmscaxi lain töiden cautta / mutta wsion
caucta lesuxen Chl istuxen päälle. Nijnmemss
wscomalesuxenChnstuxenpäälle/ että meidän
picä wanhurscaxi tuleman wscon cautta Chrl,
stufen pckälle/ia eij lain töistä/sentähdenettei
kän lihatule wanhurscaxi lain rölde cautta. Nain
P.Aposioli Pawali wlgosjulke hpwätlyst ihmiste wan-

wsein/ia sano moneilla sanoilla/ että inhimi,
nen ilman lain löitä/ainoafi wzcon cautta meidän HEr«
ran IcsuMCHrisiuxcn paälli/lule alttuaxi. Ia waicka
Meidän pilähywiä töitä tekemän ia osottaman meidänwscom Nijden cansa/silläne o»at wscon hedhelmät: Nijn
cutlngin eij pidä yMän luottaman nijnen päälle / multa
Herran lesuxen Chrisiuxen ia hänen ansioni päälle/ ia

, wstolla sen hgnellens omistaman.
Euan/
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GuMUliummMmoit-
ta P.Lucas/2. lugus.

heidän puhdi-
Mwänsä olit täptetpt

Mosexen lain jalken/ weit he
hänen Jerusalemin/ että he sej«
sotaisit hänen OErran eteen:

Mnquinkirioitettu onDerran Sailsa/caic<
N miehenpuoli / jocaensin awapi äitins coh-
du»/pitä CutzuttqmZ Merralle pphW. Ia
että heidän pidäisi andaman Vffnn/senjäl-
M cuin sanottu ombi OERRNM Sal-
sa /Pari Mettisiä eli caxj kphkpläisen poi-
cg. Na catzo / pxi mies oli
jonga nimi oli Simeon/ ia tämä mies oli;
hurscas ia Jumalinen / odottaden Israelin
lohhutusta: Ia VMOtNZi oli hänesä.
Ga hänellä o!t wastaus annettu pphäldä/

/ ettei hänen pitänpt cuolemata
näkemän / ennen cuinhän näkisi SEAran
Christnxi n. Ia hän tuli OenM cautta

Tem-
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Eemplijn. Ia cum ne wanhemat, piltin
lesuxen-3>mplm sisälletoit/ että heidän,
piti tekemän hänen edestäns Lain tawan
)älken / nijn se otts mss hänen splins / ja'
kijttt Jumalala/ia sanoi:DaskenptSErra
sinun menemän/ sinunsanas jälkin. Sillä minun silmäni owat
nähnet/sinun terwepdes: longa sinä walmi-
stitcaickeincansain eteen, walkeude-
xiwalMaman pacanoita / Ia sinun cansas
Usraelin tunniaxi.

Ämck päiwäKutzutan Ma-
rian puhdisios päiwäfi semähden / että se

Z pyhä Neitzy Maria / eosta puhdistos pai-
wät oiit täytetyt / weij hänen poieans/ mei-
dän HERRAN lesuxen Christuxen/ le,

losolymaan/että hän seijölaisi hänen HERRan eleen/
! Nmquinkisiollettu on HErran laissa» Cutzutan mss

kpntälan paiwäxi/ longa nimen paawin loucko
!on ylös ajatellet sentähden / että he tämän päiwän
päälle wihkiwälkpnlilöitä/ m wihi «vettä nijnen päälle
prltjcoittawat /ia omistamat nljllä/seneallaijen woimali/

, että ne / cowal ilmat ia mlispääl asettajat/ ia nijnen ly,
köä/jolca lapsen wuotesa macawat/ calcki pahudet ia

pois carlollawat. Nijn mösnijläiotta tästä
mailmasta lahlewäl / losea nee heidän kätensä annetan /

UKli «uole
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li6-
cuoleman hetkellä/pitä walglstaman hulle lilN/s,)hen
ijancaicnftenelämään.

He owat mss täma.i Juhlan Pllanel / ,'a wiela
nyt pitawat Marian cunniaxi. Ia sen cansa pitänät
Epäjumalan palwelnsia / ia wäärinkäyttämät tämän
juhlapaiVän/lumalan kästpä wastan: Multa me pi-
dämme tämän juhlan JumalanCunniari/ Ia M mui/siori / että meidän HERRA Ctmsius / tämälspäiwän päälle / on seifattllu HERRAN etten le/rusalemlnlämplisä/rosca heidän puhdistos pälwänsos
lil täytetyt/ joca on st oikia walkeus ia kynillä/ jocamei/lä ylsswalgaise la johdatta ijancaickisen elämän.

Ia nijn palio euin tämän päiwäsen Ewangeliu,
MIN lule/ on seyri wahwa lodistos meidän HERrafiaChristuxefia / Ma se wanhamilö /pyhä Simeon todistihänestä/ että han on se totinen Messias ia mailman wa/
pattaia/jossa taitteininhimisten autuus ia ler»eysstl>so /ia pxi walkeus pacanoilten plFswalistoxexi Israellincunniaxi. Samallamuolo mss Hanna >
lissa todisit la puhui hänestä / caickille nijlle jotlaleru/salemisa odotit lunasiosta.

Euangelium yhlensopi sen Colmanen ka,sspn cansa / cusa Jumala kaste Pyhittä lepo päiwä.
Ia stn toisen vscou Cappalen cansa / cusa me sanom
'a tunnustam/ lttä lEsus Christuson spndynytneil-
Mä Mariasta. Nijn mss sen loisen Rucouren cansa/luetdän Rl..ouxesa/cusa tulconsinunwaldacundas.

Tämä Euangelium jaelan cahten HKn eli Pä-cappaleen.

l. On



I. On Marian putzdlsioxcsta.
11. Hn P.SlMlonin ia Hanna prophelljsan

disioxcsta. !

EttsimämmGsa. M"-
Äsä EnsimeisesOfts/ Marian puhdl-b^",..

on meille colme Cappaletla. . t«»-.
l, HnDäpuhdistoxlsta/jostaP. i.

zäfä kirjoilla. k«f,A<mo
" Ia cosca heidän PuMftos

plit täytetyt / Mosexen Lain lälken."
Hasiä puhdistoxen talsia seisokirioitetlU/sexen kiriafa: Etla coslajytuwaimo synnittä yhdm poi>

5a lapsen / p»tä hänen oleman sastaisen seitzemän paiwä/
japysymän «olona Colme ia Colmekymmmdä päiwä.
Mutta joshän synnyllä pijla lapsen nijn piti hänen ole,
Man saastainen NeliätoOakymmendä pälwä iaCotona
tzuonesa oleman Cuusikymmcnda ia luusi paiwä erinäns
WUlsta. Jämgn iain / puhdistoxcsta eij Jumala sen/
tähden andanut/ ettci lapsen spnnyttämys auiostästyn
sckädysä on itzestans saastainen Jumalan edesä» Mut, <?e».F.
tahän seneanfatahdoi mu,stulta / Inhimiftn luonon
siaisuden/ jocasynnifa scka sikiä että jpndp. Ia on lu>
mala sen lchnyt wmmvm hywäxi >a Paraxi / tttatzcidänM./.
pili colonans oleman synnittam sen kiwun iälkin'ftnpääl,
le/ ctlä he heiöal, wättnsä Mens faisit. Mutta että
heidän piti cnämän hetken oleman eolona pijealapsen iäi,
ken min pvM / on ilman lpälemeta lapattunut fmläh«

«KK ,j dm/
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den /ettäninquinwijsat ia oppenet miehet sijlä kirioitta,
wat /waimot tulemat hcicoma)li pijcalapjein
sä / cuin ppscsOspsein / sentähdenetlä waimoin puolet
owat kplmemat ia heieomal heidän luonofians/euin mie/
hen puoltt / Ia sentähden suuremania pidemän lewon
tarwitzlwatpijealapsen iälken. Nljn palio cuin sm P.
Neitzen Marian tule / eij hän ollut sm <lain alla annettu/
stlläsetaki oli nijlla anneltu iolca miehen awufia
menefiä synnytit lapsia: Multa Maria fijlä Pyhästä
Hengestä/ilman miehen awuta on spnnittänyl hänen poi,
eans / Mutta hän c tehnyt nsprydestä ia luulisjsus
desiä Jumalan la tiarastan/ että hän olist hpwäxi esi,'
merkki muille maimoille ia eij pahenoMi. Ninquin mss
meidän HERRA Christus/itzeonandanuthanmlcksen 4ain alla / että han meidän sastaisudem puhdistaisi.
Sillä «olemista tasa tHlisä pmmärdä/ sekä
HErrafta Christuresta/ ellä Mariasta / lusa hän sano:
(osca olit tckxtetxt.
Eijsenlähdc että HerraChrisiuspuhdistosialarwitzi/eli
Maria hänen synnyttämisens eautta tuli saastaisesi /
Multa hän puhu täsä mhimiftn luulon ia ajaloren ial,
ken / jolca ajattelit ia luulit HErran ChristUM/muinen
inhimisten tawalla/synnisä spndinen.

11. O« esicoWa ia heidän laistansa.
Senpäälle/tttä heidänpiti wiemän hä-nen HErmn eteen / ninquln Kirioiteem on z

locaincn miehen puvU/ieca
''nsistäawaiaäitincohdun/pttä cutzutmman zHErralie pyhäxt.

Tästä



PÄIU)ÄNS. "65
Tästä csicoisien kaista sei.o Kirimtettu 2. Moft- ,

Mkiriasa/cusa Jumala puhu Mosexcn tygo näillä sa.
noilla:pphitä minulle caicki esicoifK/lvcca caw
ken ensin ckitins cohvun awawat/ Issaelin lasten
tpksnä/stkä inhimisten että canan seasa. slillä
ne owac minun. Ia neljänes Moscxen kiriasa seiso »

möeKirioiteltu samasta laista/ia oli Jumala nijn sää,
länyt/etlä «aicki estloistt <lcwin sugufia / iotta mieh«-
puolet olit/piti eroittltaman semplijn/lunialan palwe,
luxeen/Muttaneesicoistt/iotca olit muista suguista piti
lunafiettaman wijden cyllin eli hopia penningin eansa/

! mutta ne esteoistt »olca ollt/eariasta/ häristä/
»ia muista elämistä/pili uffrixi erottettaman. Ne esicoi« exo<i.«s.
! set/jotta olit Aaseista/nepili yhd«llä<amballa lunastella,

man/laicka nijsta poiki tallettaman. Ia oli tämä laki lst
loisista lumalalda anneltu Israelin «ansalle / sen hvwän

! tysn muistori/että Jumala oli säästänet Israelin esieoi«
! set silloin eosta hän annoi caicki Egyptin esteoiset yhtenä
psnä euoliari lysdä/ia ulgos johdatti Israeliri eansan '«>

Egyptin oriudesta wäkewän käden lansa. sämän lain
alla/meidän HErraChrlfiusitzenson andanut/senpä,
älle/ttlä hän meilä lunastaisi <lain kirouxcsia.

111. On sijtä uffrisia/euin waimotfili uframan/ ll I.
cosca heidänpuhdlstospäiwäos tulit täplelpxi. ob/atw»

Ia senpäälle/että heidän Piti
ttjnqu?nftlwttuoZlHErranlaisa/ parl met-l««/«tts.
tchä e l coxz poica. "'-

Tästä laista seiso KirioKettu 3. Mosexen kirias/
eufa Jumala taffe/ että heidän pili ufframan poian eli

NK lplta-



'ii66 WAUIAN PVQDISTOS
I,e«i. 12. zytlären jälkm/ptzden wotijen taritzan poltti uffr>)ci/;a

yhden Mittisen cli cari kyhkyläisen potta/fpndiuffrixi.
E<j Jumala tahtonut / että Hildan piti tyhian kädtn ean-
sa/ heidän sikimäns candaman HErran cteen / mutta
tuoman cansans ninquin npt sanottu on/ ia uffwman sa-
ama zvirgan elatoxep/la ylsspilämpxefl / >a sen eansa
tunnustaman/että he Jumalan hyVastismgnauren caut-
la sen owal saanet. Ia e.a Jumala on käskenyt erin-
omaisesta uffrata Mettisen la fyhkplaiset/ lahdoi han sen
lautta muistulla nijlle jotta awlostäskps / että
heidän pila olemanrackm kästenäns/ ia pitämän puhta/
na awioffäikyns/nina.U!N Mettiset iakyhkyläistt tekemät/
«jotta piläwät heidäns oman puolisans lygs/ ia toinen
toistans rafastawat. Kämän ialken lahdoi mss
Maria uffrala hänen ujfrins Jumalalle pari Mettisiä eli
cari kphkpläistä. Jotta kyllä ofottawat että Maria on
ollut nijn ksyhä/ellei hänfuuttanut anda eli ufrata
la/cuin Mctlisiä.la on HErraChrifius tahtonut syn,
dy ksyhpdesä senpäälle/että me hänen ksphpdens lautta

s. lulifim. MonieahdatulgostoimittaVatsennijn
ettei Maria ole lahtonul uffrata tarina/sentahden/ että
han tannoi sen oikian ja wihalloman Jumalan caritzan/
jocapiti hänens ufframan/phdeli täpdejiseri uffrixi/ hin,
naxi iamaroxi/caicken mailman syndein edestä/ M ne

uffrit iotea lapatuil wanhafa Testamentisä merkitzif
ia ennustit/ ja mss catzoit tämän ainoan

uffrin päälle / nimittäln HEr/
ranlMenThristuxen

päälle»

O?e,



paltsta.
l. että synnyttä lapsia awloskä-

eij ole itzestäns spndi>s,lla Jumala H« itze A""".'"awiostuffpn säätänyt ia asettanut/ iakäffenpt "" "

inhimisel lafwala enändä ialäplta maata. „„„

wid sano/että lapset owat Jumalan lahia/ jotta Juma/
lan kädestä tulewat/lufa hän sano: hapset owac <3e«.,.

ran lahmr ja mnminhedelmä on xxi ando.la P. r/"i.
Pawali todista Timochcuxen lygs: Ettei lapsia spnnyt, l-N'"» -.

lä ole waimolla wahmgoxi/cusa hän sano: Etla waimo
tule wapaxi lapsen synnyttämisen lautta/ios hä»pysyuscosa rackaudesa ia pyhydesä puctauden cansa. Ia jos
hän euole lapsen synnpttämisesä/ nijn eij hän euitengan
pidä epäilemän hänen autudlsians/silla hän cuolehänen
wisgafans/johonga Jumalaon hänen lNtzunul ja asetta-

pxi Jumalinen ia cunnialmen sola
ca sotipi Isäns maan edestä wihoilistja wastan/cosca hän
sodasa lUolepi eij epäile hänen auludesians. la.P.
tkerus jano:Eeeä cosia waimo/on
luetan se aina Jumalan hpwastisiugnauxlxi.
Sentähden mss Romarin eansan ftasa oli aseteltu / ttlä
waimot piti candamMlUllalul kädyl/mutta miehille eij
se ole lualmen. Bocratez/jota omA ollut pjli oppenut

hän paha
jaangapc, oli/lasien tähden: Ia eosea hänen psiawans
kastit händä lpsdä hänen pahudens tähden/nljn hän wa«^

fiaist
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ftaljlio sanonCn minä tzändä taida lyödä/sillä han ip.»»
npttä minulle suloisia jacauniia lapsia.

2.11. On täsä eaickllle Chrifiilisille ia Jumalisille
waimoilla prieaunisopetus/euinga heidän pitä oleman

?""?"««t käyttämän/eosea Jumala anda heille lapsia/hei-
sturaman sen pyhän Neitzen Marian

! t»ä. Että ninquin hän on ollut alallans huonessa sen
ajan/min lalsa seisoKirioilellu/waicka cij hän ollut wel/

cs»<i»e<,«. capä filä tekemän. Sillä hän synnytti hänen poians
ilman miehen awula/iamss kiwula. Nijn pilä heidän!mss oleman alallans huonesans iälken lapsen synnyttä/
Misen/ia säästämän heidän ruuminsa jocaon synnyttäifä z
tullutheieoxi.la waicka eij he ole nyt WoenC.stamentin!
aicana/stdolut sijhen lakijn ia tewilin puhdistoxeen / joea
Vanhafa Testamentisäoli. Sillä HErra Chnsius on

<?sl. /. meitä sijtä wapatlanut. Mn euitengin se luonolinen
j lakl/wltonainen cunnialisus sen waali/eltä he owal ala/

5. ians huonesans /ia pitäwät itzens rascaisti» isistä/ sen/
päälle/ettätze saisit heidän wäkens jattrweydene jällcns/
eikä mss Wanpida eohla juo)lendillman ulgos/ sinne
tä.mc/muille waimoille pahani tsimerbxi / wazcka he oli-
sit wakewäf/Mliamn yhdilla taita olla wahwewbi luon/
do euin toiftya. Maria olisi mäs kplla taitanut lijeua/

kapdä jaascaroila tehdä cohla synnyttämisen jalken,mut-
la nj hän tahtonut olla mucke pahaxi ifimerkixi Miehet
pi ä .-Nss tasa orpeman/ellti he ole cowat ja angaret hli-
dän w cinfa/ cosca he owat lapsen laudisa/ eikä

hcita lyshan ylltze heidän «roimansa/ l.inquin Moni
lumalazvln mies tlkcpi/wlma iMiman hulle scnlewon/ i

ll^tt



cuin helllä tule/ja karsimat heidän heicköttllansa / holhoa
»at jaawttaVat Heitä.

Il I. Pitä heidän mös sen oppeman/eltä cosca lu, '

mala heille anda hedelmän ja lapsia/ nijn eij heidän pidä
oleman kljltämatlsmät/eita unhottaman sijlä hpwä tys,
la/mutta kljttämän ia ylistämän Jumalala sen edestä/
tieten/että se on Jumalan lahia/joea hänellä sen on
nul/fa wariellul nijn että se «n tullut mattman/ja syndp,
nyt ilman wahingota ttlwenruumin/ ja jäsenitlen cansa.
lalule heidän ajatella ja muisia/cuinga suuressakiwussa
sa Hengen «aarassa/sekä he iye/etlä lapsi owal synnyt,
täisa ollet/ja tuinga Jumala on heitä sijtä auttanut ja pe«
lasianul. Silla eosea »aimo on synnyttämisen kiwusa/

hänen Hengens on ninquinphden neulan luttame,

sa. Meden s jostaLuripiäcgKirioitta ) sa,
no l «ectil hckn tahdoisi ennen colmasti olla sddasa
wiholiAlwastan/cuin yhden terran lapsia syn,
nyrcä. Ia moni on euollut sijnä waarafa/ja lapsen lau,
disa.Samallamuolo mös pilä heidän lohta andaman
lulla lapsen casteen/ilman wijpymälä. Venpäälle että
he sijnäwastudefia synnisel Jumalan lapsixi / jasijtä hei-
tä ylsseaswattaman Jumalan oikiasa lunnosa/opetla,
män heille Calechismusia/pitämän heitä Jumalan pelgo-
sa/cunnialisesaelämäsä jahvwWawoissa.

I Ettäninquin Mariaan uffranuthänen lah<- 4-
jano Mosexen lain jalken/nijnpitä mss heidän eosca Heois«««,
tavwät kirckon lapsen iälken/pitä ufframan itze lukin
nen »aransa jälken/lumalan cunniaxi / ia saarna »il->
san ylsspitämhtxi. Ia sen cansase lapsi/jonga hän on fynnpttänyl mailm<m/on Jumalan„e»,/^»

li i ' lahia/v/er^^.
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lahla / jocahänelle sm on andanut/ja yhden tljtolijuden
merk'xi/pilä heidän ttkemänuffrin: Ia waicka eij he olesidolm fijhenMoseMlakijn/etlä heidän Pitä ufframankyhky!ä,stn eli mettisen/luilengin owat he welcapäät uff,raman heidän waransa jawoimansa jälken.Sillä eij pxi,
kän pidä HErran eteen tuleman lyhiän käden <ansa/nin<
quin sen pahembi/moni npl tekepi/ellä hän laica eij mitä,
känujfta/laicka sangen wähäisen/nijstä juuri ksyhifiä
jolle,mitäkän ole eij läsä puhuta/ mutta nijsiä jolla lu,
mala on paraman waran andanut/eltä neekin yhden ul/conaisen tawan jamuodon tähden / oltawal palio wai-
moia heidän eansans ufframan/ja andawat heidänkälewsä sen caicken pienemänpenningin / euin he lspläwät ta,
caans/ja jolleij heillä itze ole nijn piendä euin he lahdoisidanda/nijn he walhallawal muilda/ jakäpwäl suuri jou,
con cansa edes ufflaman/että muut ajallelewat ja luule-
mat sen sangen palio uffrawan/ia papin sijtärlckaxi tule/wan / ja cuilcngin on sangen «vähä euin he caicki uffra,
wat/ja on se Jumalan edesä yxi uleoeullaisus / eij se ole
kielty edlffäydä monen eunnialisen waimon eansa/ multast on laitettapa/illä he nijn wähä ja ylömeliscftä uffra,
wat/ninquin eij Jumala silä näkifi eikä liedäiss mitä heuffrawat.

loinen Gsa.
NsimäisesH Osasa sanottin Marian

esieoisista heidän laistane ja sijtä
uffnsta cuin Maria uffraifi: ??yl läsä loisesa osa,sa me saame eulla/sijtä Pyhästä miehestä Simeonista ja

hänen



hänen todifiorestans tästä
laslasäeolmeCappaletta.

I. Onp. Simeonista/jota täfa eolMklla muoto I.
ulgosmaalatan. ve/cchli,

i. On sijla paitasta cufa han on asunut/ ja
nimestäne. l^
' Zacatzo yxi mies oli Arosalemiss/
nimi oli Simeon.

Pyhä tasa sano/että han on asunut liroja,
lemisa / joca oli pää caupung, Judean maalle. Cusa
HErran Templl oli/josa Jumalan palwelus pidellin/
jalaicki siihen colme kerta joeawuosi eoc?n tulit / HEr,
ran kästpn jällen. Ia cutzutlin senlähden pyhäri cau,
pungiri. Ia sano/että hänen mmens oli Gimeon/ja
merkitzenijnpalio/luinypeuulia/joeaon wisusti jaah>
terästi luullut lerosolymisa /Prophetain kirioitulia / ja
nijnen ulostoiMltusta.Mutta mikä tämä Simeon on 01,
lul/eij Ewangelista sijta miläkänkirivittä» Monilahdatkirioittawat/että Simeon hän on ollut yxi nijsiä seitzemä-
fia kymmenestä/jolla Biblian/Hebr«an kielestä käänsit
nijn Griecan kielen/mutla eij se taida olla mahdolinm.
Silla lama Simeon eij ollut nijn»anha eikä sm aicane/
sillä se lapatui joenämbi euin puoli colmatla sata ajastai,
La ennmHerranChristu)cesyndpmäla.l'tolom»uBPhl,
ladelphin Egyptin Cuningan aicana/joeaßiblian annoi
kaalä. Momeahdal owalsijnä luulosa/että hän on 01,
lut pri sijläpiimäisistä Raadista/ jocaeutzutlin
drin cuftseitzemänkymmlnda oli ifiumas/mutta eij jen-
ganpäälle oli yhtätan wahwa iod.stosta.

». On hänen Jumatisudesians. 2.



Ia tämä mies oli hurftas ja Humali,
nen.

Se on/hän palweli lumalata/händä pelkäisi/hä-
nen päälleno uskalsi ia eunnialisesia hänensa käptli / lu/
manala ja hänen lähimäisians waftan / on harioltanut
hänensähv«visälawoisa/ja on odottanut Israelin lohdu-
lssia/sitaulgosluattuaMlsslasta»Hama on suuri/»li/
fios jacunnia tällä wanhalla miehellä Simeonilla/että
hän nijn Jumalisesta hanenja on kapttanyl tasa mail,!
masa.

z l Hnpyhän Hengen lahjasta.'
3apyhä Hengi oli hänessä. Ha hänellä oli

wastaus annettu pyhäldä Hengeldä/ettei hä-
nen pitänyt euolematanätemän/ennetreuin
hän näkisi HErran Shriftuxen.

Hämä Simeon oli mss lahiotellU pyhällä Hen,
gellä/joea hänessä asui/ ja ilmoitti hänelle ne Mlewaisel
asiat/ja annoi hänelle wafiauxen hänen nsprän ja ahke/
ran wlouxens jälken/ joca oli lumalalda anonut/ että
hän hänen lupauxensa jällen läheläisi Messiaxen mail/
man. Ia sai wafiauren senpäalle/ellei hänipitänpl ennen
cuoleman/ luin hän Messiaxen näki. Mutta euinga
lama wasiausP. Hengeldä.hänelläon annellu/ulcouai,
sen/taicka sisälifen ylsswalgaistuxen cautta/ eli jollaa
tulla muulla muodolla,'eijEwangelisia sitäKirioilla.

wanhakircotropettaia kinoilta: Että
eoseaP Simeon luki Esaian Prophetian kirioitusia/eusa näin seiso:Tatzo pxi neitzy piti sijttckmän ia spn,
Mtcckmän pojan. Ia eij pwmärlänyt/«Ulla oli epä/

! 3.

k/l». 7.'

hf"
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lpresä / sijttä nijn on yZci Engel» juonut hänen lyksnanb/
ia sanonut/ ettei hänen pitänyt ennen tästä mailmasta
euoleman / euin hänen sen piti silmäinsH eansa näkemän /
jongase neitzp piti synnyttämän ia hänestä todistaman.
Mutta se mahla olla euinga se laila/eij meidän silälule
lutkistella/ mutta lptymän sijhen / mitä P. -lucas kino,
itla / jocasano että hän sai wastaurenp. Hengeldä.

11. Onp. Simeoninkäyttämisestä /ia vlssluek 11.
ttlt p. <lucas täsä eahlalaiftt bänen teeonsa. 5».

1. Että hän Mli HengM cauttaTem-
plljn. ~

lolca sanat osollawat / ellei hän itzestäns eli la,
paturmafta tullutK<mplijn / mutta P.Hengen cautta/ "»««»,>

joca hänen ylöshärätti ia hänessä «aieutli/ että hän me,k"«
ni lerosolymin templijn silloin/losea Maria lannoi poi,
eans Christuren sinne. Ia waicka hän on ahkera 01,
lut Jumalan pallveluresa/ ia aina mennyt HERRan
Templijn/nijn luitengin hän tällä haawa/ cofca Ma,
ria kawi Kirckon p. Hengeldä sijhen erinomaisesta y,
lsshärälettin.

2» Että hän otti lapsen hänen sylinfä. 2i
lacuinwanhemat Min lesuxenMl-e«"i"/«

le toit/ että tekemän hänen ede-
fiäns /Laintawaniälken / nijnhän
nen sylins ia kiitti jumalala. ft"

Waicka Simeon näki tämän lapsen olewan yh,
den lotisen inhimisen /hänenrumuilisten silmäinsäeansa/
luitengin hän sisälistllä vseon silmillä / näki ia tunsi ha-
uen olewan/ sen totisen Messiaxen Jumalan pojan/ ia

lii iij Msil,
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mailman wapallajan/ ia sentahden hän llon lansaotli
hänen sylinsa/ tijtti ia ylisti Jumalala/ jocahänen sen
päiwän oli andanul elä / että hän näki Mcfsiaxen/ia npt
sen sylisanspiti/ jota laicki pphat Patr<archat/Pro/

i.«c.»°. Melat /Cuningat/ia caicki pyhät inhimisel/ wanhasaTestamentisa / olil laiwontt nähdexens.111. II I. Onpyhän Simeonin kiztos wl>rästa.Cusa
c«»t,c«m on eolme Cappaletta.

i. O" P-Simeonin Halusta luolemani
3aftnoi: Laste nyt HERRApalwe-

bw. lias rauhasi menemänv sinun janas läl-
l ken.

hän lahdoifi sano; H HCrmtahan asti
olen minä suuresta ikäwsinyt Messiaxen iälken/ ia loi,
wonut että minä näkisin sen ajan/että hän syndyisi mail-
man/ Multa nyt että/ stnä olet osoltanut minullä sen
armon ia laupiuden / iltaminä nägin hänen silmeni can/sa ia olm pitanpl hänen syllssäni / tahdon minä nyt mi>
lelläni euolla ia eritä tästä mailmasia/ engä pyydä yhtä,
kän päiwa fillen elä tasa surkcudefa.Sentähden/ laste npt
HErpa minua/ sinun palwcliatas rauhan menemän
Minun lepollani/ anna minun pxi rauhalinen ia lewoli,
nen erp / tästä mailmasia.

11.2. On stjtä syystä / mingä tähden hän nyt latzly
<ie- läfia mailmasia.

Slllä minun silmäni / owat nähnet st,
nuuterweydes.

Se on / sentähden minä mielelläni tahdon pois
lähte tästä mailtnasta/ että minä olen minun silmäni can-

sa
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janähnyt Messiaxen / joeaeaiken mailman pila lunasta-
man helwelistä ia ijaneaickisesia cuolemasta / jonga sinä
sinun sulasta armostas olet lähettänyt tähän mail,
man.

z« On sijlä eansasta / ionga lähden Messias on '"'

mailman lähetelty. Ia ylsslueltele läsä '"

cansat. Enflsta caickille cansalle. ""-""'

longa sinä walmifilt caickeln Kansain 1.

taswoin eteen.
Eij HErra Chrisius ole lähetetty tähän

Man yhden eli cahden lähden / Multa hän on waimisiet/
lu taickilll cansoille / että caicki pila hänen palansa ujco,
man/ia sm lauttaautuas tuleman ilmain phläkän eroi/
lujia.

Sikälikin Palaneilla.
walgistaman Paca- 2.

noita. "'«""''

Nämä sanat yhlensopiwat Esaian Prophe<
lan sanain eansa/eusa hänP. Hengen lautta näinkirivil-
lä: Se on pxi wähäasia (sano HErra ) että sinä
olet minunpalrveliani, plösojendaman Jacobin
siemendä / lanehajoterut Iftaelisa jällens tuo-
man/Mutta minä wös olen sinun tehnyt paca,
noitten tvalkeudexl/ että sinuy pirä olemanmi/
nun cerrveyoenihamanmaUman loppuun, lcem
Nijnen sanain cansa jollaloises paicasa saman
tan tpksnä seisomat: Ia pacanat pitä «vaeltamanr/o. 5»;
sinun walreudesas / ia cunlngat sinun kirckaude/
fts / jocasinusta ylsskaypi sinun yliczes. Joilla sa-

noilla
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no«llaprophela ennusta/että pacanat mös Euangeliu,
min Opin ia saarnan cautta piti tuleman ChriMenlundoon/iastjhlnoikiaNwalkeuteen/joca caicki pimeydet
pois earcolla. Ia tästä »valkeudesta p. Simeon tässäpuhu/ M HErra Christus piti mss oleman Pacanoil,
«n lvalkeus / jocaheitä piti plsswalgisiaman jolcatuo -

leman warios istuit.
Wijmen/Israelin cansallc.

p, 3a swun cansas Israelin eunniaxi.
"? "' P- Simeon cutzu HErran Ctzristuxen. Israelin

lunniajli cahden syyn tähden.
i. Smtähden / että hän oli Israelin kansalle lu/

allu.
» Sllallkin / että hän oli syndynpt Israelin ean,

safia ia heidän sugusians / ia inhimilen luonon hänen
päällens ottanut / jocaHeilleoli suurexi cunniaxi: Wait-
ka juuttain eansahändä cij wastan ottanet/ iastntähdenlumalaldapoishpliältin.

Gpemxet loisesta Osasta.
l. l. tMtoisesta osasta/ettäIu-

""""" aina ia ioca aiea / monicahdat hurftat
"' »aluMaliftt inhimiset/waricle ia ylhällä pllä/

"ijnen Jumalattomain ia pahain inhimifien seasa. N>n-
intes <!UM hän läman Jumalisen ia wanhursean miehen P.Simeonin/ on pitänyt ia wariellut nijnen
«O5 main seasalerusalemisa / jolcasurmaisit ia lapoit pro,
/..n /e,?<,. phetat / »ihaistt ia wainsfit meidän HErra Chrifiusia
". ,« wijmein nfiin naulitzil hänen. Samallamuoto

Mss



M6s lacharian/lohtlnneb Castajan Isan/Hana Pro«
pheliAn/ia monieahdat muut Jumaliset inhimiftl. Nijn "'

mss Jumala warieli sen p. miehen Noen/joca nijnen
Jumalattomain seasa asui / sijna ensimaisessä mailmas-
sa/ettei hän saastuttanut hänens/heidän Jumalattoman E
menonsa, sentähden mss Jumala warieli händä weden
paisumlsenaieana/eoscahanvponisen ensimäisen mail/
man/ weden alla. Samallamuotomss Jumala sen P. '

miehen Lochin warieli / nijnen Jumalattomain seassa
Sodomasa ia Gomorrasa / ettei hän suostunut heidän

i Jumalattoman menonsa. Ia sentähden lähetti
Engelinsjolca hank wlgosjohdatitSodomafiaettti ha
nm pitänyt huckuman ynnä heidän cansans. Ia Pro,

! phelan Elian aieana Jumala warieli seilzemän tuhatta/
'

l jdlca eij eumarlanetsitä epäjumala Baali. .
stijn

! mala warieli mss ne lolme miestä Zidmch / Mizach/
ia Abdenego/etlei he mahanlangenel ia eumarlanet sitä o<<».

<wa/ Cuningan Nebuchadnesarin käskyn iälken: viijn
Jumala «vielä nyt laita wariella / ia plhällä pilä hänenomansa / täsämailmasa/ettei he selvitä heitäno nijnen
Jumalattomain jouckoin/M tee heiläns osalistf! heidän
Jumalattomastamenostansa.

11. 3ule meidän oppia tästä wanhasta 2.

hestä p. Simeonista / ia seurata Hänen estmerckiansä/et- v</c<,«<»
lä me olisim Jumaliset ia hurscat/ ia eläsime Jumalan
pelgosa / panisim yhden wahwan vfton meidän wapatla«
jamia lunastajan, HErran lesuxen Christuren päälle /

hariotaisim meiläm eaickiss, hpwissa tsisä ia
joltaowat useon hedelmät/ pilä mss meidän alati rucoc«-
leman Jumalala / että han meilä oikean

KKK pstoon
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ostoon ia hallikis MlllliP. Hengen lansa/ ealten meidän
eli aicanam/ctl<l me sijnä wahwanapyspisim loppun asti.
Ia ninquin Simeonon mennyt HErran Zemplljn Ju-
malan palweluxeen / nijn pilä mo's meidän aina käymän
kireosa / cwleman Jumalan sana / ia kätkemän sitä/jo,
ja caicki meiden aumdem seiso/ ninquin HErraChrisiusye sano. Ia pitä meissä oleman sencaltainm halu lu/
malan palweluren /ia hänen P. sanansa euullMlsm/

anon/ia sen minä mielelläni otaisin/
että minä HDOsran huonesa olisin caiken eli aicas
ni / ia catzoisin sitä jaloiacaunista TDikrran
welusta/ia mennä hänen Templinsck. Siuä tämän
ealdainen halu/ onollut MäP.michMaSimeonilla/
Anna Provhet jsale ia Marialle Marlan sisarella/josta
HCrra Christus todista itze sanoden:lVana on vl,
goswalinut sen hywän osan/ jocaeftpidä hänel/
oä pois otettaman.

111. Ovemme täsä/euinga meidän pitä oikein ia
autualiftsia tästä mailmasta enämän ia pois lähtemän
iaChristlliscstaeuoleman/ nimittäin/ että me jocaaita
>a hetki oieme walmit cuolemala wasian/ ia sanoisimmesen P.Simeonin lansa: Herra lajte npt sinun palwe-
liasrauhan menemän. Eij meidän pidä ajatteleman
tämän mailman/ia pitkän jän päälle / ninquin mailma/
liset inhimiset ttkewäl jotcapitawät läman mailman hei>
dän omanansa/ ia lij tahdoisi mieleläns tästä pois lähte/
<ikä tahdoisi cuulla puhuttaman euolemasta/meidän pilä
tietämän/ettei tämH mailma ole meille jäxi anneltu/mutt
lä hetkexi/ia olema täsä ninquin mallamiehet i,illeeij ph/

s«i>. 5.

I.«c- l»

r/^1.27.

I.«c. 2.

3.

ttkän
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läkän watzwa asumasta ole. Ia sentähden pitä meidän
aina Valmistaman meitam cuoleman. Senpäälle coscase hetki lule/että meidän piti cuoleman eautta tästä surki-
asta mailmasta pois eriämän / mahdaisim silloin walmit
olla: Sillä se joca on / se taita iloisesta cu,
olla ia sanol kaste VleZlra palwelias rauhan
menemän. Lule mSo meidän se lietä/ettei se seiso mei-
dän eikä phdengän muun tahdosa / cosca meidän pilä tä/
siä cuoleman / mutlalumalankädesä ia tahdosa / eosca
hän tahto meitä laske menemän: Sillä hänen hallusans
laicki meldän elämäm seiso / ninquin Vawid sano: U)i-
nunaicaniseisoJumalankiriasa. Ia P.mies Job
sano: Inhimisellä on yri mckrättp aicahänen '-

mäns on Jumalantxkönä/ia on pannut hänen e, ,

tens phoen maalin / jongaplit;e eij hän caloa Lckp,,
dck.lapilämeidän rucoeleman P.Bawidincansaiasa, Ui.,».
nomä.Herra totuta meitä ajattelemä/että meidckn
pitä cuoleman la meldän pitä tästä pois mene/

män.la pilämss lohdutlamämeiläm/sen cansa/crino/
maisesta tuolemanaijalla/cltä me olema Herran palwe,
jigl/ jottaolem hända palwelet iahänen palens vseonet/
ja «ahlp mös meitä ccriata ia saatta meitä mei-
dän sittan Isän maalla joca on laiwasa/iaschen ilon/jo,s<'.
la eij meildäkengän poisollalaida.

IV. Opemeläfiä/eltä cosea lnhiminen tästä mail, 4
.

masia cuoleman eautta lähte/ nijn hän lule rauhan. """m?<.
tasaiano:Laftefinupalwelias

nemänrauhä.säsä clämäsä eij ole meille ohletan rau-
hl,/m>llla olemsurusaia murhesa/ waiwasa ia
rlstlsaia wasioinkäymisesä/ ilcusa ia pargusa/ me olem

KKK ij läsä!

1179PÄINÄNÄ.



MÄ UI A N PVNDISTOS
tasa alati jodasa ia eampaurcsa meidän oman lihan/tä«
man mailman ia Perkllen eansa/ jolcameitä aina wiha/
val ia wainowat/mjn ettei meille losean ole lepo eikä rau-
ha- Ia smtähden tämä elämä euöultan murhen larofi.
Mutta cosca me tästä mailmast lähden / nijn me tulem-
ma rauhan / meidän ruumin maea haudafa lewosa/ ia
sielu on Jumalan kädesä Ninquin P.lohanncren ilmtt
sius kiriasa seiso: Autuat owat ne jotca TDlkrrasa
cuo!klVar. Ia mss sano: Että heidänpitä pääse/
män heidän txsstäns. Ia waicka tämä rwmjlinen
euolema nakp olevan eauhia ia hirmulinen/ nijn cuiten-
gin me tulemina sen cautta rauhan ia lepoon Jumalan
lyksnä / nijn ellei/eikä perkele/eikä tuoleina / eikä helwel-
li/taida meitä wahingoila. Ia se on eroitus nijnen Iu«
Malisien eli wanhurfeafien / ia nijnen Jumalattomain
cuoleman wälille/ Että ne wlgoowalitutiahurscalih/
misel lUlcwal ifancaickisen ralchan / cohla eosca he tästä
mailmafia lählewät. Mutta ne Jumalattomat silloin
lulewat ijänlaickisen pijnan ia cusleman cusa pltä ole-
man ileu ia hambain kiristys. Ia silloin nijnen luma/
lisien murhe ia tusca loppu/heidän ilono ia riemuns alla/

multa nijnen Jumalattomain ilo silloin loppu/
ia heidän murhens pijnans ia tuftans

silloin alea.

,

EuanF
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ta p. Matthaus Euange-
lista n. Lugus.

chenalcattwasiatsile-sus ia sanot: Minäkjjtätt sinua
M/taiwan iamaanSErra/
että sinä olet kätkenpt nämä
wijsaildaia toimeusilda/ ia olet

ne ilmoittanut pienille. Toosin Isä/nijn oli
sinunhpwä tachtos sinun edesäs. C>icki mi-
nulle owat annetut minun Isäldäni : Jaejj
pxjken tunne poica mutta Isä/ ia eij tunne
pxikän Usä mutta poica / ia jollapoica tahto

! sen ilmoitta.
Tulcat tecaicki minun tpMi/jotca

tpstä tegette ia rascautetut oletta /ia minä
tahdon teidän wirZotta.Ottacatminun ikee-
ni teidän päälle/ ia oppecat minusta/että mi-
nä olen laupias ia nsprä sydämestä/ ia teidän
pitä lsptämänlewon teidän steluillen:Sillä

iij ett
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että minun ikeen omdj sowckas ja mjtmnctt-
ormanonkewts.

päiwänä me muisto pidsme

pxi nijstä seltzlmestä kymmenestä opelUKsap-
U s,stg / ia iälken Hepran Chrisiuxen taiwasen

astumisen/ muilha on plgotzwalillu Ap?^
». stolilten wittan/ludas Hlschariolin stan/jocaitzttts osi

hirttänyt/ninquin stjlä seiso klrioiteltu Apostolein ttgss,
Ii Helunlain päiwän päälle ynnä muinen Apostolit/
len cansa sai sen pyhänHengennäkpwmsM muodolla/ia
on puhunu: mucalaistilakielillä. Ia cosea muutApostolit

,e. HErran taiwasen astumisen iälken menit vl/
l6. saarnaman Guangeliumi/ on tämä Matthias men/

'' nyt Muedonian ia sichä sarnanut ia opettanut/ ninquin
Epiphanius kirioilla. Ia leronimus sano : Ella
hän on waeldanut mss Ethiopiasa / ia steldä tullut lu/
dean «a Galilean maacundan «allens / i« saarnanul E«
llangeliumi / ia monda käändänyl oikianvscon/ ia lvi-
mäin on Christuxen ia hänen lunnusto,
xen tähden tapettu.

3 pal'yn luin tähän EpWgeliumin lUle anda
, p<l»«/lj. Pyhä MathZeus lietä/ että meidän HErra Christus on

kijttänyt hänen laiwalista Isäns / että hän hänen hywän
suosions ia tahdons nijlle pienille ia yMrtaistl-
le ilmoittanut hänen P. sanans ia Euangeliumins / jota
tämä Jumalaloin mailma eij tahtonut wastan olla/ia
sentähden eutzu lygsns eaickia nijlä jotta synnillä owal

rascaule,
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rascaulllUtiatyslätekewät/ ia lupa että hän tahto hei-
! läwirgotla / kaste heidän msootta hänen ikensheldän
! päällens ia oppia häneldä oleman laupiat ia ysyrät/loi/
nen loistane wastan/ninquin han oli mei»ä wastan.

Tämä Euangeliumi yhlenfopi sen toisen ia colma-
nenvseonCappalen cansa/ sentahden että täsäsarnatan
HErranChristuxen personasta ia wirgasta/ Ia sen ensi-
mäisen rulouxen cansalsä meidän l-mou)ltsa» /

Iaon läsck EuangeliumlS eaxi Cappalelta. k^o/li,
I. Same lwlta/euinga HERra Chrisius kiitta ««»«»et

hänen laiwalista Isans/ sen tewelisen Euangeliumin il« v«<"j><".
moituxen edestä.' '">

> 11. Cuinga h«ln cutzu eaicki synnisel hänen ly«
gsns/ ia lupa heitä wirgotta ia lohdulla.

Ensimäckenkappale. /^.
palio cuin tähän ensimäisenKap- «e«^«wH

sistä kijtoxest lllin HErra Christus ">c«m.
, tehnyt hänen laiwalisel IsäNlns.
pphä Matlh. sen wijdhen astan haran eansa.

I< on tapallunul. i.
Stehen aican wafta si lEsus. c,n«m.

P. Malth. ia P.-lucasKlrioiltawatettä Mei, /?-«»<, efi
dän HErra Christus on soimanut monieahdoi Galilean

ia Caxernaum cusa hänöji enimästli saarnanul ia mondalunnostähte tehnyt/ia
eij euiltngan parandanel heitäns/ eikä lundmel heidän et,

zicons aica /ia sanoi: että Sodoman ia Goworranpi^

tio^



l» oleman huokiamman duomio päiwänä cuin heidan.la
silloin tulit neseitzemen kymmenda Opetuslasta jallens
hänen lygsns / iloisais, jolca hän oli vlgoelahmänyt
dilläns / nihin caupungin ia macundin euhunga hän
tahdoi «ennä/ia sanoi hänelle / että heidän asians oli hy«
win menesipnnpt/ ia mss Perkelel olilheillen culialset hä,
mn nimene. Tästä Opetuslasten puhesta ia hpwäst
sanomasta / HErra Christus iloitzi ia riemuitzi hengesä
ia rupeisi kijltamän hänen taiwalista Isäns. Ia on tämä
lapatlunut toisna wuona sille luin HErra ChrHus ru-
peisi saarnaman.

11. On sijlä swresia ia eoreiafia personasia jola
HErra Christus on kijnänyt.

Mmäkijtän stnua IsH/talwan <a maan
HERRA.

Meidän HErra Christus kijttä Jumalala caic>
kiwaldiasta laiwan ia maan luvia ia cutzu tzanda«ahdel-
la nimellä.

i. Cutzu hän Jumalan Isälens/senlähden/että
hän on spnnyltänylhänen lMlaickisesia/ ninquinPfal,
mistä fano: Ainä oletminun poicani tänckpäiwäns
olen minä Mmi synnytcänpt.

2. Cutzu hän tzäncnTaiwan sa maan HEr-
lMi / scnlähden/ettätzän on luonut taiwan ia maan, ia
milä «ijfä on nakpwaiftt ia näkemättömät <Hppaltt/jg ne
laickl ylhällä pila/ia halliye hänen lumailstila wsimal-
lans, Tätä sama Jumalala ialchwMissi.,! / hänen
taiwalista Izäns/laiwan la HErra hän täza k jz,
tä la yltsta.

11.

vei.

2

M.^Onj
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.' UI. Hn sijtä spsta minga lähden hän kljtta hän,! IU.
dä.

> Että sinä oletkätkenyt nämät nljldä wij- """^"
ftilda ia tolmellsilda/ia olet ne Umoitanut tyh«
mille /la tosin nljn on ollut sinun hywä
tchlos sinun edesäs.

Häsä HERra Chnsius plösluellele eahlalaifel
fypl mingä tähden hän kijttä hänen Isans.

i. Senlahdtn,Etla hän Euangeliumin falaisudct l.
oukHtkenytnijldäwijsaildaiatoiMlilllda/ ioinm
hän pmmärtä nemailmaliftt wijfal jotta heidän

! laitons / loimena ia luonolistn iärkens tansa / Euange«
'liumin salaisutta tutkistella lahlowal/ia mitä sen

-! eij yhlen sowi/sen ylsncatjowat ia poibhplkäwal.
1 2. Että hän on sen ilmoittanut nijlle tphmille ia «i
pienille/ Cusa HEna Chrisiuo nijnein tyhmäin eansa
pmmärdä ne yxikerraiset ia oppimaiset jolcaeij heidän li^""
hälisen wijsaudens iälken /tutkistele Jumalan

! ta yMlraisesta sen wasian otta«patiavslowat/ias,tä
sturawat / ia andawal Jumalalle sen eunnian/elta hän
on wijfambi cuin he owat. Ia senlähden HErra Chri«

! sius kijttä hänen taiwalista Isäns / että hän nijlle yfiker,
raifille iapiemlk on ilmoittanut hänen sanans ia

l gtllumins/ia nlildämuilda nimittln wijsailda kätkenyt.
Ia tahto hän nijn palio sanoa/Mmäkijtan sinua W
laiwan ia maan HErra sen edestä/ettäeosea lämän
ilman wijsat minun oppin ia Euangeliumin eij tahtonet
mafian otta / mUlta ylsnlatzoit sen / nijn sinä nijnen y)ci«

lkerraisten ia tyhmän mielen ia sydämen awal / että he stt
1.11 vscon



lansa wastan cttawal.Ia Ijä nijn oli sinun hpwH
tahtos / ia smun oickiudes nijnwaali/etta eosea n/ ma/
ilmaliset wijsat Euangeliumin plsnlatzowat/nijn smä il,

Ä moitatfen nöyrille ia lphmille/jolca mielllläno smun sa/
- s nas wasian ollawat/ iaoikiasa vseosa lwlcw«tia tät/

IV- IV, Hn meidän HErran Christuxm Personastar/?«>c««. swresta woimastansa.
Kaickl on annem minun haldun minun

l^cbnM^säldäni.
Tasa HErra Christus eij ymmärrä hänen lu>

maludensa luondo/jolla on ijancaickiscsta ollut eaickiwoi,
ma ia wciki. Multa hän puhu tasa Da inhimiftn
nosia/ jongahän ottipällens Neitzen Marian lohdusta/
ia sano / että tämän luonon puolesta on eaicki hänen hal,
duns annetut/ hänen Isäldänfä/ jocaluondo/on phdeft
saPerfonasa Christuxesa phdisieltp lumaluden luononeansa / ia sen Personalisen yhteyden tähden / hänen hal-
dunson caicki annettu. Vinguin hän lahdmstsano:Mi<
nun hattuni on caiki annettu minun Isäldäni sen saman
luonon puolesta/ iamsssen luonon puolesta tai/
dan tehdä mila minä tahdon / ia pidän sen mitä minä
lupan.

/. V. On sijtä muodosta/euinga ia mingäwälicap-
M<i«j />es. Inhiminenmila lulla Jumalan oikian tun,

17»? don ia armon.
6. 3a eifyMen tunne poica mutta W/ ta
D«. eij yxitän tunne M mutta potta /ta kenelle

potta mhto sen ilmoitta.
Namen



PÄIN)Ä'NS. 1»^
Minein sanain cansa HErraChristusosottaia

tietä anda ellei pxikän taida lulla Jumalan tundon ia s
armon/ilmanhänetaia hänen Euangeliumins oppia. '

Eij tasa auta mailmalinen wijsaus miläkän/ wan enam- !
min csta pois inhimisen / Jumalan oikiasia tunnosta/ ?

mutta HERran ChristuM ia hänen Euangeliumins
caulta/ lule inhiminen Jumalantundon ia ijancaickistn
elämän periliseri/ ia ninquin eij pMn tunne poieamutla
W/iajoVelsa tahto stn ilmoitta/nisn mss eij kengän
tunne Isa / multa poiea/ ia «ollapoica tahto ilmoilta/ia
sentähden joeatahto tula Isän Jumalan hänen pitä lw/ !

leman poica lEsusia Chrisiusta/ia hänen Euangeliu,
wms / Ia walcka HErra Chrisius tasa eij nimitä Py« >

ha Hcngs/nijn elj häntuitengan Handävlgossulie/Mä !

Pyhä Hengi on phdeja oiemijcsa ynnä Isän ia poiean >.

canfa/ ia eaicki hpTiä meisä waieulta/ia ilman hänelä
emme taida Chrlsiusta lUtzu HErra)ll ninquin P. Pa,
tvali sano»

Gpemxet EnsimWstä
pallsta. ««ne^.

Hö" muinul / opimesijtä/lttä hän on ottanut hänen
yhdm tonftn ia täydeliftn

luvnon rumin ia sielun/ ia caicki inhlMisen luonon
jynnila/ sMninquin tasa stiso / hän on ildli

nutiaritmuinut hmglsä.la i«e sano P.Manh.lpköna: c«m s».»j.

Klinunsielunon mushesanscuolemanastl.laP
kirloitta/elta hän on itkenyt MelmlMmin tau, """i«<

ij PUN^^lo/



I.«c. »I
Ab. l l.

pungin. P. Johannes sen mss todista että hän on itkenyt
ia murhetlinyt Hengesä. Hän on mös isonutia iano,
nut/hän on waspnul ia maanut / jottaeaicki owat inhi,
miftnluonon omaisudet /ia ne eaicki HErra Chrisius ol»
ti päällens/silla ninquinP.Pawali kiriollta sanoden;
Aän alensi ttzensottaden hänen päällen» yhdm
orian muodon / ia oli nijnquln mwt inhimiset/ia
caEisa käytämisifä
rylliitzensiaolicullainen cuoleman asti. Ia sij-
nä Epistolas Ebreerin lpgs seiso: Että hän on tullut
hänen weliens caldaisexi cultengin ilman sy«nicä.!
Silla ninguin Esaias fano:Kij olehäne suustas lsyt<
cyyhtäkän petosta. Ia Hebrein tykönä seiso: Hän on
pyhä/ wigacoin / saastatolna ia syneifistä eritetty,
ja se wanha kireon opettaia l)Hmaicen?,tike phde eaunin
eroimxen synnin ia muiden inhimisen luonon omaisuden
walille/ia sano/ettei spndi luomisesta tullu lumala!da
inhimisien päälle /multa ialken luomisen/haucuiuxen ia!
wietelpxen eautla. Senlähden HErra Christus ne o-
maisudet otti päallens jolla luonosta tuli inhimistlle on
mss kärsinyt ia euollul lihasa ia inhimisen luonon puole,
sia/ ninquin P. Pilari sano. Nämä eaicki kpllä lodl>
staVat/ttla Herra Christus on lotisen/ia läydelisen inhi-
misen luonon hänen paallene ottanut. Ia sentähden sa,
no ttiiariuz: Stj se tiedä mitäkän hänen elämä-
stäns/joca eij tiedä että Christus on totinen Imma!a ia totinen inhiminen.

' II: Opeme/tafia meidän HErrafiaChrlsiuxesta/
lundeman ia littamän sen swren ia sanomattoman lahjan
euin on Jumalan ppha sana/ ia se puhdas EuangelM

«Htti. 5.

lHii. 2.

Aeb. 2.

K/s. 53.

! H. ?et.

2. '

min
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mm oppi / ia sen edestä kljltämän Jumalala/ suun ,a sy,
dämen cansa. Silla Herra Christue on Hengee iloinul/
iakijtlänyt hänen taiwallsialsäns Euangeliumin ilmoin
«uren edestä. Ia meille jättenptsen canja esimerkin
tä meidän samalla muoto pitä tekemän/ Jumala on mo,
nel/swrel ia corkiat lahjat andanutinhimiMc / cuin on
sielu iaruumis/ loimi/ järki ia ymmärrpe/ tcrwcys/ra-
windo / rauha / sowindo / mutta eaicteln muiden seae onse laittein swrin latzia/emn Jumala on Inhimlsille anda.
nutiälkenchänen poilans lefurenChristuren/elta hän on
andanut ia ilmoittanut meille hänen pphän sanans/ia sen
terwelisen Elläglliumlu opin. Siliäsijnä seiso eaicki mei«
dän autudm ia terweydc/ia ilman sitä eij inhimine
laidaist lUtalumalata/cikä hänen tahtone /eikä taidaisi
autuaxi lulla. Tämän swren jasanomattoman lahian ja
hywän lyön tule meidän lUla/iloila jariemuita sen ylit,
zul/kijllä jaylisiälumalala eaickiwaldiasta/ja sanoman
ynnä HErranChnsiuxen «ansa/me kijttäm sinua raea,

stai»alinen Isä/eltäs olet sinun sulasta armofias meillt
ilmoittauut sen lerwelisen/puhlan Ewangeliumin opin
jäsen meidän seasam plhällä pidät/annal sen meidäm
edesäm aina puhtasia jaselkiäsiä saarnata. Ia sen klj-
«oxen olemme weleapäät tekemän Jumalalle laick>'wal<
dialle/lialengin silloin/eosca Jumalansana runsasi mei,
dän «desäm saarnalan jaopetelan swren hedclmOrrlansa/
nmquin mss Bawid on tehnyt hänen Psalmisans eusa
hän sano:Mnä kiitän sinua oikiasta sydämestä/ «»s.
että sins minua opetit sinun »anlMscaudesoi-
keudet.la loisesa paicasa sanohän. Kistä ja xlistäHel»^/., .3.
ra minun sieluni/ jacaicki mitä minusaon hänen!

"j pphz



p. MANVIepU s N1190
pxhänimens/ja M unhoca micä hywä hän mie
nulle on rehnxr. Pitä mss meidän rucoileman/etlä
Jumsla hänm pyhän ttrwelisln ia sen oikian Ewange/
lmmin opin meidän ftasam Varjelisi ja woimasa plpäisi,

. Ninquin p. Pawali mana sanoden: pitäkät päälle/
' <a mcoilcat ia walrvocat/sijnck ktjtoxen cansa/ m/

coilcat mös meidän edestän/että Jumala meille
sanans owenawaisi/puhuman (hristuxen salai-
sutta.la Thcssaloniftrlil tykönä:Rackat weliet/ru^
coilcac meidän edestäm/ettäDErmn sanaläisi e-

-.rie/. Z. destäymisen/iaylistetyxi culis!.la meidän H^rra
««» «. Christus sano P.Ma«h. lpksnä.Rucoilcat elon Her>

raiettähän lähetäisi uscolisia tfö miehiä hänen
elons.

5.111. Hpime/etlä Ewangeliumin salaisus ja lu-
visciml» malan lundo/tij lsytä tämän maijman/wljsasicn/ multa
Nl/?en«m nljdcn pMrrasien ja tyhmäin seasta/ nmquin mudän

HErra Christus tzelcisä sano. Ia Plopieta Zepho-
nias fzno: A)mäeahdonsinullenanda pbden ksp-

b«M««»- nöprän cansan / iorca pitä pscaldaman
OiLssan ninlen päälle. Silläne mallmalistt wij,
sat pitämätslvrna heidän wijsaudens / ja jttä ihmeltlw
«pät ja tahlowat sen lansa käsittä jatutkistella Ewange,
liumin salaisuden/joca euilengin ylitze käppi caiken mail>
man wljsauden/ja eij taidakäsitettä inhimism wijsaudei/
la ja järjellä. Wijfaub/oppi ja ymmärrys on luma/
lan erinomainen lahia/joea anda wijsauden jaymmarry/
xen inhimisille/ninquin Salomon sano hänen sana laseui-

l. sans.laP. Pawalisano: ikttä Jumala it)e anda
Hengen lahiat monicahdal puhua wijsaudesta/

moni,



monicahdale puhu ymmärrxxtstä samasta 23en«
gestck. Mutta luitengin eij pidä meidän oman liha!,/z sen wijsauden cansa waeldaman Jumalan sanasa ja E«
wangeliumin salaisudesa/eikä sen jälken sila tutkisteleman
eli meidän järiellä nijfiä kysymän / mutta meidän pit<i
y)cikcrraisesta uftoman/sillä ne jottaseurawal / heidän o,
ma järkens/ne eij ikanäns taidatulia oikian pmmällp)cen
senpäälle. Sillä se luonolineninhiminen/ sano P.'-^"'''

Pawali/ eij taida xmmärtä eikä käsittä sitä cuin
JumalanDensen on/ sillä se on hänelle xxi hul,

i luus ia eij taidakäsiltä. Ia jos se tämän mailman
! wijsaudcUa taita,stn kästttä/nijn eij se laitasi eutzulla Ju-
malan salaiseni sen eutzu/
sinä samasa lugusa.la fcnlähden tämän mailman wijsat
että he feurawat heidän oma jäskene/eijlaida tulla E-

i wanglliumin ymmärryxen / ninquin me näemme Sa-
! lramenterarista ia muista wäristä lahcoMista/jotta seu,
rawal heidän oma särkene. E>j pidä sentähden pxikän
luottaman hänen wljsaudens/järkens ja loimme päälle/
eikäMäneuwokpsymännijsäHmsel!sifäaswisa/Mut§ „

ta ottaman scn fangixi euuliaijuden al!a/nin,
quin P. Pawali sano.

IV. 4<
sä mailmasa/ eij ota Jumalan sana wasian/ niin euilem
gin eij seftntähden ole ilman hcdelmätä / multa teke aina v"«°« "

hedelmän /ja eij ikanäns pala jällmseyhlänä/ninquin
Jumala sano EsaianProphltancaulta/näillä
noilla: Ninquin sade eli luml/lemge alas
sta/eij tule iälle ns/mutta castapi maan/ia teke sen
hedelmälisexi/nljn että se avda slewenen kylwä

ia'
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ia leipä sxsdä / nyn pirä mss oleman/sanan joca!
minun suusta ulgos kuppi/ eij sen pidä tuleman
minun tygsniiällens/mutta tekemän milä minul»
len on otolinen/iamenestymän sijnä cui« minä sen
ulgoslähetin. Silläcosea tämän maiiman wi)sal ia
toilmliset ylsneatzowat Jumalan pyhän sanan/ia eij lah,
do sitä wastan olta eikä usco. Nijn Jumala ilmoittasm pienille/ja tyhmille ja yxikerlaisillc/jolca sen ilon eansa
wastan oltawat.la nijsä Jumalan sana ttke hedelmän.
Jumala senkyllä tahdoisis/että ne wiffackm ottaisit ha,
nen sanans wastan ja uscoisil/ftntähdm hän mös anda
saarnata Ewangellumi caickilleluoduille/ymbärins lai,
ten mailman/ellä caicki sen pidäis, wastan ottaman ja
autuaxi tuleman/mutla ellä hän sen ylöncatzowat ja eij
lahdo wastan otla/nijn he mss ejj taida tulla stjtä ofali/
sexi eikä auluaxi. Mutta ne pienet jatyhmät/ iotea senswasian otlawat ia uscowaZ tulcwat sljlä osalift)rl / ja sa/
wat wanhusseauden/autuuden /ia ijantailkistn elämän/ninaM meidän HErra Christus itze läsä Ewangeliu/
mis sen todista.

loinen l^appalc.
nyt se toinen Kappale Mä cutzu-

miftsia. Cufa meille onopi wijsi asun haara.
i. i. On M perzonasta joca eutzu/tuea secl>c»»,' DE»ra Chllstusltsus Jumalan poi,

eis ca/>onga haldun caicki owatannetut sekä laiwas että ma,
on meitä sowiltanut hänen laiwaiiscn Isäne eansa/

la lunastanut euolemasta ia ijancaickisista ladotuista.
"^Han

1192



Hän on st ivia eutzu la sano:Zulcat Minu tyg6ni/la tahto
että caicki pilä autuas tuleman/ia perimän sen ijancalca-
kistn elämän/pnnä hänen Pyhän Englliltens/ialaiekeln
ulgoswalitluden eansa.

11. On nijstapersonista iotcatäsa cutzulam 11.
Tulcatcaicki jotta tystä teelle ja' oletta""^-

rascautetut.
Eij hän lutzu waiwon Iwltain cansa eikä nijtH pp> «<«

hia ia wanhurftaila inhimisiä/mutta hän lutzu caicki px.
loistns cansa/iotca lyslä tekemät ia owat lastautetut/
st on/iotca synnin euorman ia Jumalanwihan alla owat

murheisans / synnin lähden / tatzlowat ia pptäwät pää«
siä synnistä. Nämä owat ne iotta työtä ttkewäl ia o«
wat raftauttlUt / sillä ninquin yxi inhiminen ioea ean>
dasuurta iarastasta cuorma/käypi allapäin / ia on suu-

resa tyssä/nijn että hän usein tahto waipua sen alla: Nijn
mss syndi on/ninquin yri rastas taacka inhimisen
mesä/jocatzändäwaiwa ia ahdista/ia tahto peräti pois
wäsyltä/ia pyytä epäilyren ia cadoluxen saalta/iollei
hän saa lohdutusta ia wirgotusta. Tämän ealdaincn
mprkplinen Cappale on syndi / ia näin rastas luorma/ se
on inhimisen sydämesä ionga alla inhiminen on swresa
lyssä/spdamen kiwusa ia pahasa omas tunnosa. Ia sen,
caldaistasynnisttäHErra lesus Chrisius cutzu hänen
tygsns.
111.111.

tä hänen lpgsns, ri»« "^.

jäminätahdon teitäwirgotta. ""«

Eij hän fenpäälle heitä cutzu / että hän tahto
Ulmm heitä
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heitä rangaista/duomila/eikä cadolla/multa lohdutta
ia wirgolla. Cuin hän labdo.si sano:Te spndiset/ iolca o,
lettelangmttsyndin/minun kclstyni ia lakiani wastan/
olcal hywäsä lurwasa/minä tahdon teitä wirgolla ia
lohdutta/ia annan caicki teidän syndin andtfi/waicka
cuinga swrct ia monet ne owat. Sillä minä olen teitä
lunastanut /ijancaickiststa euolemasia minun pijnani ia
euolemani cautla. Ia olta HErra Christus lasä wer,
lauxcn nijstä iotta owat swresa hedelsä ia palawudesa/swi
ren lysn alla ia tarwitzewal wirgolusta/ia cosea yxi luuli
ia lshkä tule iapuhalda/nijn se wirgollaheitä: N'jn Mss
hän tahlo wirgolla laicki syndiset/iolca synnin ialuma/
lanwihay alla owat heltefä/ia pakenemat hänen lpgSns/
ia päästä heitä synnin cuormafia murhesta/iaahdisto)ce/
sia/ia anda caicki heidän synnins ande)ci.

lv. s IV. Hnsiitakäffpsiä/tUinHErraCtznsiusan,
da nillle/jolea oäneldä wirgolUM ia lohduluxen saanet

Ottatat minun ikeeni teidän päällen ia
oppicat minusta/sillä minä olen laupiasta
nöyrä sydämestä.

Täsa hän anda heille eahtalaisenkästym
,. Hän käste olla heidän päällens hänen ikeens/

>?««? wngaeanfa hän ymmärlä ristin ia wastoinkipmisen tä-
«m/«M sä mailmasa/ia tahto että heidän sen pilck ottaman pääl>
/e. lens ia candaman/ ia feuraman hänen esimerckiäne/ el,

tä ninquin hän täftl mailmasa olli caiken heidän ristine ia
luftans hänen päällens / ia eannoi sen heidän edestäns.
Nijn pitä heidän kärsimän risti ia Vastoinkäymistä/ iolca

h<i,
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heidän lihaksen halunspilä hillitzcmän ta asettaman/ellei
ne heitä seuraisi ia saattaisi cadotuxcn.

2. Hän käffe että heidänpiti oppiman hänesiä/se «»

on/hcidän piti oleman kärsiVälistk ristin ia wastoinkay- <i«/c<,»l
misen alla/ninquin han on ollutkärstwainen. Ia
hän on laupias ia nsprä fydämestä/nijn pila mo's hcidan
oleman laupiat is nspralspdamesta/toinen toistans wa,
sian.

V. On stjta hedelmästä mitä se mallan saalia, l V.
Ia teidän pieä löytämän lewon teidän "-

sielullen/sillä minunikeeni on sowelias ia mi-
nuncuormanlonkewlä.

Mmm sanain cansa meidän HErra Chrisius
lohdulta caickia/rlstin ia luscanalla/ senpäälle että hei,
dän pila oleman kärsiwäiset ristin alla/ia eif sen alla wä,
symän/euin hän tahdois sano: Waicka minun ikeeni nä/
ky inhimisten edesä/olewan rascas ia ly<)lläs canda / nijn
steuilengin on kewia. Ninquin Ambrosius sano: lu>
Zum 6c onu^OnriKilcve eli A non conterit colla
Kuminlbus Anon aliiLHr cervicem vinculiz, seä
mentem Zratia, Seon: Christuxen ijes on kewiä/
ja eis hierrä inhimisten nista / etkck sido

! tencansa, mucra mielen armon cansa. ««n^/-.

l- culnga suloisesta meidänHer- I?,.
Hylra Chrisius lesus cutzu caicki spnniset hänen

lpgsns/ilman phläkän erollufia/ia elj ketäkän lo^f«avi.
if
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p. öoATDevxjert
sijtä vlgoe sulie/ninquin hän sano läsä. Tulcatte caic<
ki minun tygsniiotcatpstä teette iaoletta synnil-
lä rcscautetnt. Eij hän ainoasta cutzu nijtä ulgoe-
wsliluia ia pyhiä inhimlsiä/mutta synnosilä / ioltasyn/
nin luorma eandawal/ne laitti hän eutzu ilmain eroitu/
sta. Slllä Ewangeliumin lupauxet ne owal yhteisel/
caikille intzlmisille / ja sisälleno sulke caicki yri toisensa
cansa/ Iwttat ia Grlekil/miehel ia waimo /Pienet ia sw/
r«/ia eij yxikän ole sijtä eroilellu/Multa se ioca iHens
epausivn eautta sijtä eroitta ia vlgos sulke. Ia eij ole M»
Inäns nijn swrta synnistä maan päälle iöca tästä ulgos.
sulitlan/mulla caicki stehen flfällen sulielan ia eutzutan.»
Ia sen cansa osolla ettei hän tahdo yhtäkän synnistä ca-
dotta/mutta että eaicki hänens kandäisil ia eläisit- Sen,
tähden hän mss tähän mailman on tullut että hän lahlo ,
wapallasyndisilä ninquin P. Pawali sano: onp, j
xi rvifsi ia cocinen sana / että lesus Christus on!
rullur mailman wapattaman spndisiä. Ia ninquin
hän synnisten tähden on tullut mailman / nijn hän mss
eaicki eutzu tpgss/ia tahto heitä lohdutta ia wirgotta / ia
pilä eaicki synneislt inhimislt nämä HErran Christuren
sanat sydämäns iakätkemän / ia sen län-
si hcttans lohduttaman spndiä /perkelettä / Helwetliä
ia euolematawastan.Että eosea kiusaus päälle tule/ laie-
ka luollwanhetfi/nijn pirä stlloin itzecungin itzens loh-
dullaman näiliä HErran Christuxen suloisilla sanoilla i
Tulcatte caicki minun lMöni ia minä tahdontä wirgotra.

33

1.7t«.l

2. 11. Opimme läjä/ lninga rascas euorma ia lacka
onsyndiinhimisenpäälle/ ia hända swresta waiwa/i»

ahdi/
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p Ä I w Ä N H.
! ahdista/ninquin meidän HErra Christue
tyoxi ia / että ninquin ne jottarastasta
tekewal ia candawat swrda cuorma eli lacka / owat sw/
resawaiwasa ia hieja /nijn mss ne jotca sondi / paha o<j
ma tundo ia Jumalan wiha / ahdista / owat swresa wai>wasa / murhesa / ia sydämen kiwusa synnin taden/ erin,
omaisesta silloin / eosca syndiylsshercp inhimisen
Mefa/iarupe ilmoittaman hamns/ ia inhiminentundespdämesäns Jumalan wihan/joea on ninquin yripollt
tawainen tull/ ia heitä paina ninquin yri rastas euorma/
ia sarke caicki heidän luuns / ninquin Vawid Cuningas ,

walina: Vlkrrasinun nuoles owat ftttuner mi?
nuun/ ia sinun käces paina minua / eij ole yhtä-
k<ln terwettä paicka minun ruumisani/sinun
caudes tähden / ia eij ole yhtäkän rauha minun
lmsani minun spndini tähden/ sillä minun syndini
käpwät minu pckni ylitse/ ninquin yxirastas
ka owat ne tulletrafcaxi/minun haawani
«vat/iamälänewät/minun T)ulludeni tähden /

minä käyn murhesani/Sillä milwn Cupeni perä/
! li pois cuiwetcuwat / ia eij yhtä cerweyctä ole
minun rwmisani / minä olen ylsn palio witsoittu

! iaricki hosuttu / minun sydämeni lewettomuden
tähden / HGrra sinun edefäs /on caicki minun a,
nomiseni / ia minun huocauxeni eij ole sinulda s<n
lattu/ Minun sydämeni wapise/ minun wäkeni
on minun plsnandanu/ ia minun silmäniheikem
ia eij ole minun tykönäni. Nämat P. Cuningan
Valvidin sanal/ kyliä ojottawat cuinga myrckplitttn
Cappale iarastas cuorma syndi on / ia nijn swrlsta inhi^

iij mistä
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l. 5-b»'

mistä paina että sydän «vapise / ia eoeo inhimisen muser/
da ia ricki lpöpi / ellei phlakan terwetlä paicka hänesä ole/
vinguin Dawiditzestäns tunnusta. Ia mondo esimer,
ki fenpäälll on/että monda sen euorman alla on huckunut
ia cadonut, Ninguin (ain joealsij oman welieno sen
wanhurftan Abelin cuoliari / ia fentähden luli senealdai-
ftnahdistoreniawaiwan/ että hän epali Jumalan ar«
mosta/ ia sondein anderi saamisest / ia sano ; ÄAnun
syndinowat sivremmat / cuin ne taitan minulle
andexi annetta. Ia slaul mss synnin euorman al-
la epäili Jumalan armosta /ia surmalst itzens» Nijn
mss Achicophel teki / loca hirtti itzens.Samallamuo/
to ludas Hischanot hirtti itzens nuoralla. Senläh/
den pila caicki Chrisiilistt inhinuselmalttaman ia cartla,
man Syndia ninguin myrckiä/ joea saatla inhimisen
Jumalan wihan / epäilprcn ia wijmen ijaneaickiscn eado<
turen. Multa jos jocu lihan heickoudesta osa langeta
sondin/ nijn ei, pidä hänen epäilemän Jumalan armosta/
ninguin Cain ia muut/ multa-pakenemansenoikiania
ainoan sielun paimenen HErran lesuren Chrisiuren
tygS / joessano: Huleat eaicki Mlnun tygsni /ia häneldä
rucoileman syndiäns andcri. Hän on se ainoa läkän/
joea taita spndisiä aulta ia lohdulla ia eij yMn mw«
Hän on se wigatoin Jumalan caritza joeapois otta
ilman synnit- Hau on se jostaeairki Prophetal todista,
wal / ettajscainen joeavseo hänen päallens/pita saaman
syndin anderi saamisen/ hänen nimens caulla. Hän on
se jostaP.Pttan Apostoli sanoMj ole phtäkän mw,
ra nime annettu eikä taiwasa eikF maasa/josa
meidän pitägutnaxi tuleman. Zämä on seoikia ia

<3e»4

l HÄM.H l

7

4.

ainoa
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ainoa tie auluuten / jongalygs caicti inhimiset pila lur»
wamaniawirgotustaetzimän. »

111. Opimme/ ellä waicka HErra Christus/hä-
nen sulasta armosians ia laupiudefians/ meitä wirgotti»/
ia oltasynnin cuorman meidän paaldam pois /nijn cm-
lengin hän pane yhde ikeen meidän päälle Mens se on/yh»
den udhe euuUiaisuden/ia tahto että meidän pilä waelda- /epe>H«m,
Man vdesa elämäja. Sillä eij hän sentähden meitä wirs
gota ia synnistä päästä / että meidän oman taidon ia li-
hälisen himon jätkin pitä elämän: Mutta wacldaman
vdesa elamäsä/hänen tahdons ia tästpns iälken / ia ha,
ltoilaman meiläm eaickisa hywisä lsisä/ninguin p.pas
wali sano:Tiluxen lygs: Jumalan armo «-

nen ia autualine caikille inhimisille on ilmoitettu/
ia opetta / että meidän picä pois kieldämän cai,
ke Jumalattoman menon / ia ne mailmalstthi,
motia elämäncunnialisesta / raitihista ia Juma,
llsesta täsä mallmasa/iaodottasitä autuasta toi/
«vo/ia swrta Jumalan/ ia meidän lunastajan,
lesuxen (hristuxen cunnialista ilmestystä S»,
talikin on hän mss pannut meidänpäällem ristin/ia lah>
lo elta meidän pitä ottaman hänenristine meidän pallem/
iahändaseuraman. Sillaninguin P. Pelarin Apo/
fioli sano: Christus onkärsinyt meidän edestäni/
ia jättimeillem esimerkin/ että me seuraisimme
hänen esimerckiäns. Että ninquin hän täsä mailmae
sa hänen alendamisens aicana on kärsinyt/ palio «vasto,
inkäpmista /tusca / wiha ia «vaino / nijn pitä mc>s laitki
ne jollaJumalisesta elä tahtowal/karstman palio msca/
risti ia »vastoin tapmista. Ia ninguin Hawld psalmista

sano;
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fcms: tädes on p : täpnä wäke,
wätän?ijnaiaandapisijräj len Ia tämä
on se ijes/ionga hän pane meidän päUem ftnpälle / ellei
meidän pidä elämän tuimasi oman tahwm iälken tafa
lMailmafa.

4. IV, Että meidän HErra tasa sano: Oppecat
vi/cimm minusta/sillä minä olen laupias ia nZprä sydäme,
exem/>l» stä/opimmc sijlä/euinga meidän pitä tasa mailmuSkäpk-!
«i>n/i< e/e tämän/ ia loinen loisencansa llämän/nimittäin/meldänmi/ence»-. oleman laupiat ia nsyrät/ kärsimän toinen toisem'

heickoutta /sowtliat/pstawällset/ei, pahalla paha cofta,
man/ sillä meidän HErra Chrisius on calkisa nijsä/
meille jättänyt esimerkin/ ioea täsa mailmas msskär/
seipalio wärytta/pitta ia häwäistsftä/ia monda ylsn,
eatzelta ia eij cuilcngan csfianut paha pahalle / ninguin

~?et.2. P. Petari Apostoli sano: Siehen te oletca cutzu,
tut/ että mss Christus kärsii meidän edeftäm /
jättädenmeille phden esimerkin jota meidän pi/ stä seuramahäne salkens. loca sH phtäkän sxndiä
tehnyt ia eij yhtäkänpetosta lsxkty häne ftvstans/cosca händätoruttin/eij hän wtunuttvasta/la co-
sia hänkäsfei eij hän uhcanut wastä / mutta anoi

M z. hänelle joca oickem duomitze. jsngahän mss
lode)sl osotti/etlä lostalwttal tzändä häwäisil ia pikeäi-
sit eij hän wafiawlUl/ja costa newärät lodistajal puhuit
itzändä wasioin ia warin hänestä fodiftil/01l hän waijPi-

2 6. lazM cdesä.la on hän meille jättänyt sen mnsa yhds lsi,
zmerkm/että meidän Pita hända fturama/nznguin P.pa-
-ipail sano:Mmä mana reitä elta te waeilatte,nin,
quin cohtulinenon sijnäcu )umzses/ josatecui)u/

rut
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tut o-etsO cälkc r>e biiwisaden ia kärsimisencans» Ia P.Ptian .no: L3lcal caicz?ixxi^'
MieUsec karsiwzttset lolnen olcatks
fienän lanpjac/ystärpälzstt/la coftade pahg M
halla/ toran edestä/mutta si^
tä waftan hywästisiugnara/tieten että te oletca
siehen cuzutut / että teidän pitä hywastillngnau-
xen pänmän. Mitäpilämcidän oppiman mcidan

HErrasta Chrisiuxist hänen kaffyns iälkm/
iasmraman hänen lsimel c^

tians.

let. 3,

ta P.Lucas/ l. Lugus.

Pttacudhetmacwcau^na / lehettttm IVmalalda
ltleansaupunZm/jonZammi
olt Clazarech/ Mm nejczen!

GZHö / pca olt kihlattu miehelle / jonZa
mmi olt Joseph Sawjdin huonesta / ia nett-

zen nimi olt Marja. Ia EnZelt tuli Ml-
le/d^nn
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PÄSTON MARIAN
le Hänen tpgons ia sanoi:Terwe armoitettu/
DErraon sinun (ansas/ hpwäsijstuanattu
olet sinä waimoden seasa. Mutta cuin hän
näki hänen / hemmestpi hän hänen puhe-
sians / ia ajatteli millinen olis se terwetps.
Ia sanoi EnZeli hänelle: Älä pelkä Waria/
sillä sinä lspdjt armon Jumalan tMnä.
catzo/sinä sijtetcohdusas iaKnnptät ffZojan
ia sinun pitä cutzuman hänen nimene lE-sum: sen pitä oleman suuren ia pitä cutzutta»
man ylimmäisen pojaxj. Ia DErra Iu«
malaandapihenelle Nawidin hänen Isäns
istuimen. Ia hen hallitzepj plitze Jacobin
huonenijancaickisesta/ ia hänen waloacun-
nallans eij pidä oleman loppu. Vijn sanoi
Maria Engelille/ cuinga tämä tulepi / sillä
etten minä miehestä mitän tiedätla EnZelt
wastasi ia sanoi hänelle: Pphe hengi tulepj
sinun päles / ia sen plimeisen awun pitä sinun
plitze wariottaman. Sentähden msssepp.
hä cuin sinusta spndisi/pitä cutzuttamanmalan pojaxi. Ia catzo/ Elizabeth sinunlangos wss sijtti pojan hänen wanhalla
Hällens / ja tämäonnpt cudes Cwcausi hä-

nelle/

!30z



PHIN) H NÄ. !^oz
! nelle/ jocasanottm hedelmättsmäMSille et-
Jumalanedes ejj ole phten «sija mahdotom-

! da. Vlijn sanoiMana / caezo/OErran
i Zltjca olcon minulle sinun sanas jäikin. Ia
! EnZeljpojsleM hänen tpksns.

Hmä pckiwH cutzutan Marian
peiwäxi/ sentähdm että HErran Engeli
Gabriel tämän päiwan päälle julgisti ia il, "!""

moitti hänelle/ että hänen piti sijttämen ha,
nen lohdusans ia synpltämän sen vlZoslua,

tun Messiaxen Jumalan pojan lEsuxen Chrisiuxen.
Mutta meidän kielellä on se cutzutlu Pastan Marian
päiwexi. Samalmuoto mss kewä Marian päiwäri/
Senlahden että se kewällä paaston aicana pidelän. Iaon tämä sen eaicken surin ia lorkin Juhla pmbäri ajastai» -

ta/josta eaicki mwl Juhlat owat algunsanet /ia ilman
tätä eij phtäken mwta Juhla olisi. Sillä jolle»HErra
Chnsius olisi siinyl ia syndynyt/nijn eij hänmss oliekär-
sinyt p:jna ia cuotewal meidän edistän / taicta euoluista
plssnolnut, eij mös ta>wasen ylssastunut / ia se ppha
Hengi eij olisi tullut Apostolitlcn päälle / ia sentähden eij
olisi tikäloulu/pasiaist/eikähiluntain/ Juhla/eikärhtt-
ken MVta Juhla / ia me olislme eaicki synnin ia euoleman
alla.la on tämä mss taickcin wanhin Juhla/joea

algusa/io paradisiv on mwisio-pidetly. Sillä Ju-
mala M eohla euin Adam oli fvndin langmul / t«siä
Mijbian HErranCh< lsiulen siklMlftsiä/ sarnaisi ia pu,f
Hu: jaardi':watmon siemen pitä Nekimuseste,
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mankarman päiin. Jo sijtä hetkistä owat taicki pa«
lriarchat ia coco Christzcunda setawanhasa että vdesa
Tcstamentisä muisto ia juhla pitänet. Nämck on se

?5t1.,,, päiwä/ninquinDawid sanollonga Osrra on teh»
npt iloircam ia riemuittani senpälle. Iatosin me
mahdan kpuasydammesiä ilolla. S>Uä tämen paiwän
päälle on alcanut meidän lunastorcn ia autuden/Herran
lEsuxen Christurmcaulta/ jocatämen paiwän päälle
on sijnnytneitzcn Marian cohdusta/ pyhästä hengestä/ia
otlanul inhimism luonnon hänen paäkes mcidan lahden/ >
ftnlähden että hen meitä lunastaisi ijancaickWa luolema,
sta ia eadoluresia.

s«»,m« e. Ia nijn palio cuin taman tule / on
je sangen suloinen ia lohdullinen. Senlähdm että P.

tasa lieia anda/että Jumala on läh>
dällänyt hänen Engelins Gabrielin ilmoittaman Ma/
rialle sen swren ia lorkian asian joca piti lapaluman
hänen eaullans. Että hänen piti sijttamen hänen
dusans ia spnnyttämen Meseian lesuren Christuren/
Ia waieka Maria eij tainut ymmärtä eikökäsittä/ sitcl
salaisutta/euinga hän jota eij miehestä mitäkän liätänpt
piti spnnyttämen lapsen. Nijn henluilenginotti
gelin sanat vscon cansa wasian/ia sanoi - <latzo
ran pisca olcon minulle sinun sänas lälken. Ia ph-
len sopi lama Euangeliumi sen colmannen vsco» Cappa-
lm eansa/ eusa me sanomme: Minä wston Chrl>
siuxen päalle/jsta on sijnyt pyhästä Hengestä.

!

i. On mä Jumala on lähaltänp; hänen Enge,
! ilins Gabrielin yhden neitzen lyghs. j



11. O« Engelin puheista Marian tpghs,
111. On Marian wcosta.

Ensimämen Osa. M^.
palio cuin tähen ensimeisen <z«i«K

U len lwle/mjn tafa w jsi asiana"»,.
haara.

i. On sijtä ajasta cosea tämä tapahtunut on. ,''

cwden cwcauden perästä.
P. iucas anoa tietä ensistä/misiä ajasta ne cwcau,

dhetpilä luettaman/nimittäinsijtä aijasta «uin Engeli
Moitti Zachariallc Johannes castaian Isalle / että hälun'"mf,«

! waimons Elisabeth piti synnyttämän hamlle yhden po^^"«"«"'
! jan/ionga nimen hänen piti eutzuman lohanne/.
sijtä hetkestä oli cwsiewcaulta/ siltä cuin tämä samma
Engeli tuli Marian lygs» Ia ilmoitti hänelle/että hä>
nen piti sijltämen ia synnytlämen JumalanPoian/ ma,
ilman wapahtaian/jonga ldelle Johannes castaian piti
käymen ia walmistaman hänen tiins. Ia nijn palio oli/

' Johannes wanhembi cuin HErra Chnstus/nimittäin/
cusi cucattllaeli puoli ajastaiea.

11. Asianhaara on sijtta Perfonasta iola lahe» 11.
lellin. c«fc«m.

Lähettttin GabrielEngeli. U^Ninquin lama asia oli itzestans swri ia eorkia / nijn 2""mss lähtttttin Marialle sitä ilmoittaman/ Hrrran En-
gcli/nimittäm/Gabnel >ola 5 3 B.wootla ennen/sm sa<
man asian 01l ilmoittanutDaniel Prophetalle. Ia mer^
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kitzl se nimi Gadriel/mjn pallo cuin Jumalan wäke>
wiys.

111.111. O« sijta corkiasta personasia eli HErrasta/
circxm. ioca hänen matcan lähetti. Ewangellsta tasäsano:Että
/?<,««« °. lumalalda lähetettin / eij yMn Keisari eli Cu/

mss seisonut/«»3 ,«<,«, htihznniallasans lähellä Engeleitataiwasta. Multa itze
<!>«««/". taiwalmen Keisari ia swri <3u«

ningao/ioca on HErra ylitze eaickein HErrain / on la,
hettänyl tämän hänen Engelins Gabrielin ilmoittaman
lMswrtasanomala/ ioea plitze käppi laiken inhimisten
järjen jaymmärpxen.

IV. IV. On Da paitasta cuhunga tämä Engeli laF
c?irc«m> hellllin,

Vhten Galilean caupungin ionga nimi

«A«. Galilea oli yri matunha ssjna maan paicasa ioca
cutzutan palXstina/jostawsein saarnata» ia edespannan.
Hlsiorian kirioiltajal he liela andawal/ että se maeun/

5. iiFbeilo» da jaflancahlen Osan ylimäisen ia alimaisen.Sijna alt,

lcki caxikymmendä peniculma lerosolymasta Egyptin
pain/pri waheja ptsneatzollu laupungi lnhimlstenldesa/

lob.», ninquin sanoi Philippuren tpgs: Taitaco
iotgm hyrpH tulla Mutta Jumalasen ylöslorgotti jaculusaiseri teki / jenlahden että hän an^
nm siinä hänen poicans sijtä.

V. V. On sijtä Personasta ionga lpgs Engeli lahe/
circuV. ttttlN,

lhden Neitzen tygö joca oli kihla' '

.— . . .
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nneheUe / jonga mmt ott Joseph
huonefta/ia nlmi 01l Maria. w^.

Zlisa pphä <l»las eahlalaiset asiat edespane.
i. Että se on ollut yli neinp/ ionga tpgs Engel la«

httettin/ja oli se sama Neitzy josta Esaias 01l ennustanut
i sanoden: Vxi neitzp on rastas/ ja pitä ?.

mckn yhden Poian. Ia sanoi että hänen nimene oli
Maria/jota Hebraicankielen jälkenMiria on/ jola mse
oli luningallstsia sugufia/nimittäin Bawidin huonesia.
mutta sangen alas ja köphäxi joutunut.

2.Etlä hän on ollut kihlattu miehelle/jonga nimi oli
Joseph/ jocaon ollut yxi ksyhä lpS mies eli weistin mies/soea tpslläns itzes elälli/iosia kyllä on pmättläpä/euinga
ksyhä Marla on ollut/mä hän on ollut kihlattu ydelda
ksnhedä milhtdä.Slnlahden hän sano hänen kijlos wir-
desäns/elläHErraoneatzonut hänen pijeansnspryden
puolen. Ia on se lapallunut Jumalan erinomaisesi e-
des catzomisesta/mä tämä neitzy jostaHErra Chnstuspiti syndpmän oli miehellä kihlallu/senpäälle/ että hänelle
piti okman pli lodisiuus hänen neitzpesiäns. Sillä että
wljdennes MosexenKirias seiso: Että jos jocupijea lsp/ ve«<, 22.

läsin rascaxi costa hän miehen tpgs tuli / piti
luoliaxi lpstämän. On se mss tapahtunut Awioffas,
tyn /tunniaxi/eltäChsistus on fijnnpt ja syndpnpt ph, 7desiä ioca miehellä oli kihlattu. s^?,
Gpctuxct Gnsimälscstä Osasia.l JumalacaWwa!diason'^^"«.

ia totinen hänen / ia l.
" sen mitä hän lupa/eikä sitä lacapmn ota/ nin«

> . . Vcl<weFe
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qmn Psaimw zuio: Darran jmm ontoft/jamitäM/«ml.». h<Zn n>ahwana pz:H. Ia läsä on meil-
lenxi merkilinen esimercli» Sillä Jumala oli luwanut
paradisisiomailmanaigusaeoslaCwa ia Adam svnodin langesil / että waimon siemen piti rickimusettaman
karmen pään. Tämän Jumala npl täyttieosea hän/lähetti hänen Engelino Gabrielin Marian ly,
gs/ia waicka joswri aiea oli sijtä edeejoulunut/jo enembi
«uin puoli nelietlä tuhatta ajastaica/ia moni inhiminensillä wälillä/huocaisi Jumalan lygs/etlä hänenpiti lä,
Helkaman MeDarm mailman wapahlaian/ninquin mei,

ö«e.»«> dän HEfraChnstus ine sen todisiapi P» 4uean tpksnä
sanoden: Monoa prophetac ja cunmgaft owat
toilvonetnclhoä/sitä cuin tee näet/ia crplla Mcuin te crplitta. N«jn emtengin on Jumala täyllä,
nyt hänenlupauxens/ja lahitlanyl scN saman waimon
siemenen/ioea tämän päiwän pääl on sijnnyt siitä pyhä,
siä Hengestä. Ia Jumala itze parhain tiesi sen aian ia
hetken cöjta hän lahdoi täyttä hänen lupauxms ia Mej>
siaren piti tuleman. Ia eofta st aiea tuli / nijn hän lä,

6<,l 4. hänen tähän mailman. Nmquin P. Pawall sano
Galalerin tpgs: aica oli täxtettp lähetti lu/
mala hänenpoicans/spndpnen waimofta lamala
tehoyn. Sepäalie että hän nistä lunastaisi jotca la«
ni alla olit. Ia ninquin Jumala on ftn hänen lupau/

'«, ixeno p:tänyt i.a täytmnyl/ nilnhänmös wiala npi ai/
ma / mailman loppun asti / pitä hänen iupauxme. Sen«
lahden eii pidä meidän sinä epäiiemen/ mutta sen wah-
wana pitämän / että mitä hän sano ja lupa / sen tahto

i.«c. 2>. !hän täyttä.Taiwas ia maa pitä huckuman/ Sa?
no
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no HERRA CMus/Mutta minun sanan eij pidä
huckuman.
j 11. «Opime/ellei Jumala eatzo yhdengän inhimi-sen muodon jälken/ioeo seon ylimäinen taicka alimainen/""«»
rieas eliköyhä/mies eli waimo/ silla caicki owat
set hänen edesäns/ja catzo nijnen nöyräin puolen/ninquin „Hes««

j Bawid sano hänen Psalmisans: Cuca on ninquin
lDitrra meidän lumalan/jocantjn corkiasta on?/«/.,«F
hänens istuttanut/iaeatzomnen nöyräin pääl,
letaiwaisa iamaasa/iocajen nöyrän ylös olenda

,ia ylöndä sen köyhän logasta. Estmercki on sen,
pälle meille tälä/eltei Jumala eatzonutMarian wleona<>
sen muodon jälkin/ettähän oli yxi ksyhä ia nöyrä pijca /

mutlaylss corgotti hänen ylitzen eaictein muinen wai«
moin maan päälle/että hänen pilä sijltämen ia synnyllä-
men MessiaM/ninquin Engel Gabriel händä sen edestä
ylisiä sanoden: Vywästisiugnattuolet sinä caickein
«vaimoin seasä. Silloin oli mailmas / nijnquin wiäla
nyll/ monda swtta Keisarin ia Cuningan tyltärtä
pn. Multa Jumala eij yhtän nijnen lyo' lähettänyt
hänen Engelins: Multa tämän köyhen Pijean ia neitzen
lpZs/jasen ulgos walitz! hänen Poieans eilixi. Ia
da muuta esimercki on meille/euinga
eorgotlanul ne nsyrät ia asettanut swuren ia corckian
Vireän- Ninquin ylsscorgolti Josephin Jacob 6e«. 4.
Pstriarchan Poian/Ilti hänen fangiudlsta ia asetti sw-
rep HErraxiEgyptin maalla/ nijn että hän oli likin Cm
ningasta. Nijn hän mös ylsnsi Daniel prophelan v^».,.
ioea oli muinen Jutlaiy eansa wielp fangi)ri Babylon
nian/teki hänen iwrefi HErrafi. Samalmuolo ms^

000 was,



wardocheuxen lawielä npl Jumala ylsscorgotta
mondansyra/ia asetta swren ja «Man wircan /hänenJumalisen hywan lahdsns iälken. Ia fijtä wafiantahlo alendane corjat ia ylpial ninquinLuclfes/jonga
hän taiwahasia alaesysfi, Pharaon Cuningan. Ne/bucadneftr. Oaman. Ia muut seneaidajel»

loinen Osa.
<A Wmckses Fappalesme ftima cuulla/

cuinga Jumala lähetti hänen P. Engelins G<W
Marian lpgö toi,scs me samme euulla/miiä hän on puhunulMarian lygs.

Ia on meille läsä erinomaisia Cappalel/
islsia meidänlulenptwaari otta.

I. Engelin terwelpxesi.
3a Engeli mttsijätte la sanol/terwe ar-

moitetlu/HErra on sinun cansas / hywäftl-
stugnatmslnäwaimoden ftas.

Näisä sanoisa P. iueas colminaiset asiat edes/
pane.

i. Että Engeli tuli sisälle Martan lpgs näky/
iäisille mwodolla/eij hän wnesa näkynne Mariat/nin,
qui., hän n«igy lostphille/ia niille wisa.lle miehille:ta hän tul- hänen epgsns walklalla pälwällä/ ninqum

sano:)awalk«allaWattilla/ että Maria
laisi nähdä m ymmärttä/ettei hän ollu jocu pxikertainen
ihminen. Mutta cuhunga huonesen Engeli tuli hänentyguns/ia MllH Maria silloin leki/eis Ewangettsia mitä-
k«n MKi.-loitta/ multa että hän «li sijalle hänen ty-!

l.

gons
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gsns-Anda sencansa tietä / ettei Maria oLut uieona la,
tuilla/mutta sisälle hauen ksyhäsä Huonesans/ia ilman
epäilemätä on ollut hänen rucou/ifans: Monieahdal
wanhal.kircon opettamt kinoillaVat/ että Maria onsil>
loin lukenut Efaian Prophefiafia ne sanat: Zxi neitzp U.7.
on mscKs/ia pttcksijtcämen jg synvyccämen xhoen
pojan,

2. Että Engeli terwelti händäfanodm: Terwe 2.
INuplcettu VKxsa on sinun cansas. Ennen
Engeli hän ilmoilta iaedestuotta hänen asiansaMarial,
fa/mwclti han e«slDa handa ia Terwe armoin
tettu.Se on / sinä oletarmon löytänyt Jumala yksnä/
M on sinun armon» oltanut/ia sinun ulgoslpalinut mui,
fia waimoisia/etta sinM pitä mleman hänen poieans ai/
ti)si/eii sinun ansisstas / mutta Jumalan armofta. Pa/
wi hänen ioueons canfa/ owal nämä sanat toisin kändäl
net ja fanowal/että Maria on armpia täynäns / ia taita
Muille armoiajaea ia anda/ioca on wasian tämän
M sanoia ia coeo pyhä ramallu.la ne sanat/cuin Enge?
ii sano: lDlkrraon sinun monefa paicasa/
pyhäzäramatUfa.Sljnä l-MofexcnKiriae seiso; Että
Ma Äbinttlcch puhui Abrahamin lygs/sanoi hättl
2301raon sinun cansas. Ia juomarinKiriao ftilo/ l«<i,>. s.
että eosca HErran Engeli puhui Oideonin tygs/ sanoi
hän.' TDKrm olcon sinun cansa». Nljn möo Saul
Dawldin lyghö sanoi / cosca hän meni sitä juurtaGolic,
thi -.nm.'?
to mss janoi Propheta Oajvid Cuningan
lpgs: VKrra olcon sinun cansas. jälsiä pyham >'-

ramatlmn sanoista/ Gabriel otta hänen terwely-

000 ij xcnsl
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xens /ia tahto mjn pallo sano: HErra on sinun eansas
eij waiwoin hänen Wäenfä ia woimansa eansa/mutta
mos hänen armons ia lahiains cansa / ia tahlo että sinun
piki hänen potcans äiti oleman/ ia senlähden olee sinähywästisiugnatluwaimoin seafa/ Ia Jumala on sinuncaunistanuterinomaiselhywästisiugnauMa ylilze muis
nen waimoM Ia mä Engeli läsä sano: «vaimoin
seasa/ ia eij / sen eansa hän eatzo sen «simaisen
lupauren päälle/cuin Jumala annoi Paradisis sanoden:
waimon siemen pitä ricki musertaman kckrmen
pään. Sentähden P. Pawali sano Salaterin lpgs;
Että Jumala lähetti hänen poicansa syndynen
sia/waicka Maria puhdas Neitzv oli Hämä on En-
gelinGabrielin lclwttys/jonga pawi hänen joueonsean/sa on wäärin käyttänyt ia tehnyt sijtä yhden rueouxen/ia
on käskyn andanul/lllä jvcapäiwä huomeneltain ia eh«
toin piti klapellämen/ia sillon piti eaicki lukeman ne «rs
welpren sanat/ia nijn eauwas «uinkellon ääni cuullui col)
ea kläpällin/ eij pitänyt phtäken wahingola lapatmman»

Il. On Marian hämmäsiyxest.
Mutta culn hän näki hänen / hämmästyi

hän hänen puheftans/ia ajatteli millinen olis

Oe».F

6.,/.^

11.

se terwetys.
Hämä hämmästys tuli Marian päälle.
Ensistä Engelin muodosia/ioca aflsialuli ilman

tiätämälä hänen tygSns taiwalisen kirckauden eansa / ia
walkiallawaallllc». Me luemma että Daniel ioca oli
HErran Prophela / ia swrella lahoilla lahioilettu / on
hämmästynyt ia lowin peliäsipnyl/eosea hen näki /)Er-
ran Eugelin/nijn että hän on mahan langenul. Monoach

vs«z.

Sam,
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Samsonin Isa/on mso peliastynyl/cosca hän nak»
ran Engelin.Palio enemin M<ma/jola olipxi nuori nlih
zy/hämmäsiyi.

. Sikälikin hän hemmesty Engelin puheista ia
lerVlluresta/ cosea han lwli Engelin hanens terweltä,
wen / nijllä sanoille cuin suuret ia eorkial ihmiset he olit
lerwlttänet.lasitä wasiäajatlell hänen ksphydes iansp.
rpdens päälle/ia ihmeteli cuinga hänen/ jocaoli yri ksphä
Neitzp piti oleman hvwastisiugnalun eaickeln »aimoin
seasa.

111. Hn sijtä swresia ia törkeästä asiasta/songa
Engeli ilmoitti Marialle. Cusa meille eahtalaisel asiat e,
despannan. «e«^esz,

Engelin lohduturesia. ,«»».

hänelle: M peltä Ma- i.
ria/ sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä

Cofta Engel, näk» >a ymmalsi/ elta Maria häm,
Mästyl ia pältäisi/sekä häni muodhssians että puhesians/
lohdutta han lasä ensistä Maria/ men tuin hän asian ul-
gos puhui/ia wetä hänen eleens yhden syyn mingälähden
lij hänen pitänyt pälkämän. Sillä että hän oli
armon Jumalan lyksna. Nijnquin hän tahdoisi sano:
Sinähywa ialumalinenNeitzy/eij sinun pidä hämma>stpmän ia pelkämen minun muodostani ia puhestani/ sillä
m ole minä tullut finua peljättämen/ ole hywäsä turwa/
sa/sinulla on yri armolinenlumala/joca sinul hy«ä swo.
Hallä muoto ElWli ensista lohdulla Maria / senpäälle
että hän sitä parlssjan ia «visumman culisi sen sanoman/
jonga hän hänelle tahdoi ilmoilta. Sillä se ,oca on pel-

000 iij gos<

p Älrv H N H. -"s



1214

IV.

gssa ia hämmästyxeja eij se taida luulla eitäwaari ona
Mitä sanotan.

2. Ilmoilla hän Marialle hänen asiaus/ Herran
Christuxen sikiämsestä.

Katzo/sinun pitä fijttämän cohdusas ig
synnyttämän yhden Man/ia sinun pitäcut-
zuman hänen nunens lesuw-

Hämä on se asia/ jonga Engeli piti ilmollattM
henellä / että hänen piti sijttämän ia spnnyttamen ydey
pojan /ia sentäden sano Engeli/Catzo /se on: Cwle ln>
susti Maria mitä minä sinuste sanon/ ia pane mieles/
lä tämä on yxi eorkia ia erinomainen asia/jonga mi,
nä sinulle ilmoitan/että sinun/ioea olet y)li sijl<
lämen jaspnnpllämen pojan / nimittäin sen saman Po-
jan/ joeapila sieti musertaman kärmenpään
Jumala sen on itze luwannut Paradisis. Ia sinä olet
se sama/josta Jumala silloin puhui/ joca sen siemenen
piti synnyttämän. Ia tule npt se sama lupaus täyte/
tyxi läsä. Anda mss Engeli täsä lietä millä nimellä
hänen pilä cutzuman sen pojan ia sano: Lttä hänen pi-
rä cyrzuman hänennilyens lesum. Se on ia merkitze
nijn palio/cuin yfi wapallaia ia lunastaja.

IV. <?n tämä pojan/jonga Maria piti synnyt/
tgmm personasia ia Wirgasia/ia puhu Engeli hänen
Pirsonastansa ia sano;

Sen pitä oleman suuren ia pitä cutzut-
laman humalan pojax.

Joilla sanoilla Engeli laclo anda tietä/ettei Ma-
jriäpitänyt sijttame hänen eohdusans pden palian inhimi/

sen
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sen/ mutta mss lotisen Jumalan/ ,oea on Jumalanai,
noa poica ninquin Engeli sano / että hänen pila cutzullasman sen ylimeiscn pojaf/ ianijnpila Marian tuleman
Jumalan pojan aitix/ ia sc poilapitieusultamanleta
Jumalan «lä Manan pojax. Jumalan poica han on
Isasta Jumalasi ljaneaickisest spndpnyl/ multaMarian
poiea on senlähde/ että han on Mariasta missin ia märä«
tyn ajan päälle spndpnyl/ ia ihmisen luonon Mlens vtia-
«ul/ia nijnpiti henal oleman sckälumaluden että ihmisen

Puhu Engeli hänen wirgastans.
Za HErra humala andapi hänelle DK-

tvldin hänen Mnsistuimen /ia hän hallitzept
ylitzelacobin huonen ijamatckseftaM hänenWaldacunnallanseu pldä slema loppu.

Neillä sanoilla Engtli anda lietä/että tamcn po/jan/jongaNtitzMaria pila spnpltämm pi-
t, oleman yhden CunManFjmailmaisen/ mutta Hen<-«gellstn / joca piti istuman Hawidm istuwel / ia hall-tzesmanylitzelaeobin huonen ijanlaictiftft. Ia eal?o En,
geli lasä niinen sanainpälleeuin Esaias Propbcea on ki-
tlolttanut sanodent Vcknen pirä swrik/z. 5olema/iarauhan palF etj phcckn loppu Dawidin
istuimen pälle/ta ettähcknm pitck ftn wnlmistanaduomion m tVanhurstaudecanla r xcm ipncaicki,
sesta.CusaPropheta/Bawidlft isiu'n e al?fa «>j l merra
Mailmalifi/ multa Hengklistä istuudu cuja Mlsoiaxcn'HErranChristuxen pila istuman ia hallitzcman hengcli, l
sellä muodolla.la se cuin Engel täftl jano:Ia hänen z i«!

__ls^
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tähallitzeman ylitze Jacobin huonm/ sijnä eij han pm/
märä Jacobin huonm lansa/ nijtta jolca Jacobinsuustaollsyndinp lli Israelin lansa/ mutta hänpmmärla sen
Christillism seuracunnan ymbari caiken mailman / ia sa«
no: Että hänen pilä hallitzeman ylitze lacoiin huonen /se on/hänen pilä Euangeliumin farnan ia Saeramm,
tin caulla/ hallitzeman hänen seuracundans/ ia hänen
«valdalunnallans eij pidä oleman loppu.

V. On sijtä muodostaeuinga se pila tapalluman/
ettäMarian jolaoli Mtzy piti spnnyltämen pojan.Cu/sa meille eahtalaisel asiat edespannan. "-^>

i. Marian kpsymmisesia/josta Engel» sai lilan pu<
hua sijtä muebosia.

NW sanoi Maria Engelille/cutnga ts-
mslulepi/sillch ettei mins miehestä mitMn
tiedäs

1»^

Hcffä eij Maria kysy epäuslofia/stlltMj hän epäile
Engelin sanosta/nijnguin Zacharias epäili/ multa vftei
että se nijn piti tapattuman euin Eugeli sanoi: Mutta et»
laseasiaolisuuriiaeorkia/ cuinEngeli »li sanonut/ ia
hän eij stlä taitanut nijnkasitta. Nijn tpsypi hän En,
gelille suurista ihmejstä/luinga sen piti tapattuman häneneansans / jotaeij mietzcsia miläkän lietänpt. Ringuin
hän lahdoisi sano: Minä culen sinulda yhden suuren ia
eorkean asian/joca kappi ylitze järjen is toimen. Ia minä
olen yxi ksptzä ia nsyrä pijea / sijnä että minun pitä syn,
nyttämen Mchiaxen Jumalan pojan / jostaProphelae
vwal ennustanet/ euningat »a caicki Jumaliset ihmiset/
suurella halulla owal loiwonct ia odottaneet/ ia olen m«?s

p^i



! pHIrvHNÄ. ,

on
se minulle suuri ihme/ ettäminun pitä stjltämen minun
cohdusani ia spnnytlämen pojan / ia lahdoism senmielel,

luulla/cuinga sen pila tapaltuman.
On Engelin Wasiauxesi. I "^2.

IaEngeli wastais ia sanoi hänelle:
Hengi tulepl sinun ylitzes / ia
awunpitä sinun ylitze wariottaman-Se äh-!
den mös se pyhä jocasinusta syndypi/pltä cue-
zuttaman humalanpojax.

Kasa nyt Engeli osotta Marialle/ettei st tasa' al>s<» mitäkän estä/että hän on Nechy / ia mtthMiijmilä/
ken tiedä/sM eij se tapailu miehen awun cauea luonolise-
sta/mutla P. Hengen Mä tuleman hämn ylitzcns/cllä
hän ilman miehen awula pili s?jltämen ia spnnyttamen
Hden pojan. Sentähden mos sen pojan pila oleman py/
hän ia ilman svnnila/ia pitä cutzultaman sen caickein°cor,
keman / se on/luWIZMWjMi / ia eij waiwoin
man/multa pita mss oleman Jumalan pojan/Wsiä
ijancaickista syndynen/ia pitä Marian cohdufa ottaman
ihmisen luonen hänen pällene: Ia tahto Engeli nijnpa«
lio sano: Hle ihmettele Maria nijnsuuresta/ slllä eij finun
pidä lynnyttämen miehen siemenestä/eikä mos mies mita-
ten pidä ltthen tekemen. Mutta se P. Hengi pitä sinu,
saWaitUltaman/etläsinä ilmä miehen awuta fijtatHu-
malan Pojan sinun cohdusas/ia sen lihan ia wcren sinu <

fia erittämen ia pyhillämen/ ia synnistäpuhdistaman/
jongaJumalanpoica pitä ottaman
Mn että se cuin finusa Mse on P. Hengestä / ia sen

?pl> ftä"^
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, PASTON MANIAN l
hänm waltutoxens laulla maltan saatta/ia se jocasinu<
sta spndy eij pidä oleman palianHmisen/mulla mss lu/

lsa Jumala on synnyttänyt ijan,
caickisesta.

. VI. VI.
hgnen asians ia puhens/ ia wela lahan Ml ca)li wah-

"'""'"- i. On sen Wanhan Euzabllhin Zachanan wai-
montsimerki.55?3. 3a catzo Elizabeth sinun langos sijtts

e« i« ei. pojan hänen Vanhalla ljällens ia tämä on
nyt cwdes cwcaus hänelle / ioca sanottln he e
delmättsmäx.

Tämen Elizabethin esimerkin lansa Engeli lahllZ
wahwisiaMananvscön/ iawetätähensisälle/lijnijta
Wcmhoia Efimerkia/jolca io wanhasia oli lapattunel/
e uin onßara/joea io wanhat ijälläspnnpltilsaakin:Eij>
ka mss wedä lähen HHnnanKleanan waiMon^esiMerki/
joeamss oli wanhalle ijällens synnyttänyt pojan Sa,
muel Prophetcl/Mlttta hän wetä tehen yhden vden efimer»
kin/joca oli esten tapaltunut / Nlmitltlin Elizabethin /

Mga eansa 01l Jumala mss tehnyt yhden sangen
lisen lpcm / että hän wanhal ijällens oli Dtanvtsane pojan / nimittäin / Johannes tafiajan / joca
li hedelnuilsm / ia eij ikänens ollut lasta saanut.

Ia iulttngin Jumala hänen, eansans teki sen lunustäs
den / että hän oli io sijttänyt ennenlwsi lweautta / joea
Hsia oli nijn sala etteipMn sitä litänyt mutta Zacharias
> Elizabethin Esimerkin Engeli

6e». 2».
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lasä wetä MarianW.la tallo ni,n pallo: jano:los
malaonlaltanul saalia sen wanhan WaimonMizMi.
chin hedelmäistä/ nijti hän mös laita sinun/watckas
neitzy olet/ hedelmaisexi saalla./2I" On Jumalan swresia woimasta ia Wacsia. 2.

SM että Jumalan edhes elj ole yhtän
asia mahdotolnda. '"^^

Namat sanat Engell olla leremlanProphttan
klriotWsi/tusa hcin nein sano: O ilOGrra Jumala si/ 52./>
näolet / tehnyttaiwan ia maan sinun sivren n?oi, <

mascautta/ia sinun vlosojetunkcksirvertas cau, Kc^s«
ta/ia sinun edhescks eij olemitckn mahdotoinva/
Ia tahto sen lansawahwisia Marian usco/
da/ettälumala jongaedesä eij ole yhlan asia mahtoinda/
laila hänen mssHedelmäiscxi saatta/ninquin henelle eij olc
mitäkanmadotoinda/ nijn mös lij se ole hänelle madvi
ioin.

Gpemxet toisesta Cap- >
palesta. c««^,.!

I. Maria oli sisälle huonesa costa ".

tuli hänen tygsns / pitä waimostcn
waimotetta f>ijcat ia sm,

raman hänen esimerkiens / ia pitämen itzens colona «»ttnesnt.
heiden huonesano / ia eij juorendcleman vloscaluille ia
raitille / catzeleman ia lurkiMman / sine ia lenne /

ninquin kiuckuisel iairlamatihmiset tekewet/ Muttapp,
spmän loton ia tekemen heidän lsitäns/ninquin Maria

lpp ij on
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en tehnyt. Ia Abrahamin Palnarchan Wa«mo Ga/
ra oli huonesa /cosca ne colme miestälulilhäncntpgsns/
mnqumAdrahami sanoi/cofta he kysyyt cufa hanenWai-
mons Sara oli/sanoden hän on huones sisällä.la muut
pyhät Vaimot owat ollet colonansheidän ia
Vielä nyt monicadoisa mamnnisa «vaimot owat heidän
tzuonesans / nijn ettei moni.faa heitä nähdä, klmarckuz
kirjoila/ttlamonicadasamacunnasa waimol kaiwatpaF!
lian jalgan lansa iiman kengitä/senpälle/että heiden pitä!
oleman totona/ ia eij siäldavlgoslehleman. Ia tosin st
onWaimoille swri cunnia ia eaunisios/etta he owat eoto«
nans/cosea eij suuret erinomaiftt asiatia astaret weda
gosmenemen. Ia eif mikan nijn launifia waimo/cnin
hänen oma coto»w ia heimons/tosea he sijnä sisäl heidans
pitäwal. Ia stlä mafian on se yri laitettapa asia ia sei-
fo pahoin/ cosca waimot jota aieajuoMdelewalvlgos
ia ofottelewat heilens ia sen lautta tulewatwahingoni»
pahan sanoman/ ia vsein tulewat hawälsittyx. Ninguin
se tapaciui Dman laeob Patriarchan lylttlen cansa/
että cosca hän meni catzelemäSichenin maan caupungin
tylläritä/ia costa sen maan Herra Sichk näki hänen/otti
hän hänen ia maeais hänen/jofia siltä seuraisi suuri mur-
ha ia werenwuodams. Sillä D"an Welitt Sime-
on ia tewi <lc»il mieealle / caicken miehen puolet
Sichenis / ynnä Sichenin hänen Isäno Hemorin

Sentähden / että he macaifit heidän fisar>
- tans. Nijn se mös lapatlui Bersabean / Vrian wais

mon cansa / että cosca hän wlgosmeni ia pesi ha>
nens / ia Bawid Cuningas näki hänen / nijn hän annot
noulahänen lugSns/la macaisi hänen cansans / ionga

tähden



tähden mss Vrias Dawidin neuwosia lystin sodosa
llloliaxj. Ia Vawid «ahtalaisen tuolewasen syndin
langaisi murhan ia huoruten.Senlähden pitä caicki «ai,
Nwnpuolli ottaman wari/ cuinga hän käpstendele ulco,
na/ia kätkemän heidän tunnians/etttt he sitä mistä nin,
quin Dlna iaßersabea.

11. Että meidän HErra Chrisius on sijnnytP.
Hengestä/sijtä me opime/etlä hän on
waicka hän on ihmisestä jpndynyt/ia laisi inhimisen heio .P/«e«,-

sloudhen otti hänen päällens/cuitengin eij hän ole spnd>
ottanut hänen päällens/mulla on ilman spnnilä siglnnyt".
iasijndynyl. Silläft P. Hengi pyhittä ia puhdlsii sen)

MMia tMenManasa/ jonga HERRa Christus olli l
! Ptrsonanyhttptten/ia scntähdentutzui Engcll ftn pyha>»

Mariasta spndyi/sanoden: Sentckhden mss
se pphäjoca sinusta spndp/pitH cutzuttaman lu,

! malan pojax. Ia tosin HErraChristus piti oleman
! pyhän/ia ilman synnilä. Sillä jocapiti caiken mailman

Vapahtaman spnnisiä/nijn sen piti oleman itz< ilman fpn<
nitä ia wigata. Ia losm hän on se wigaloin Jumalan 3^>'°
Mritza/ioea on wapahlanul meitä synnistä / ia puhdista,
nul «eitä hänen werens lautta/ninquin sinä Lpitto!as„ ,

seiso Hebrerin lpgs:Sencaltainen piimäinen pappi '

meille piti oleman loca oli pphä/ rpigatöin/ ilman
saastaisutta/eroitettu spnnistck ia corkembi cuin
taiwas. Ia loisesa paicasa samas LpiNolgz seiso:
Kcrä Christus on hänensä saastoina uffrannutJumalallep> hengen cautta. 3.

II l. Opime täsä / Herran Chrisiuren Personasta «»«em«f
ia sijtä suuresta ia ihmelisesiä salasudefia / luin on lapat- "^""

, lpp lij IUNUt e»«.
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lunue henessä/mä hän jslaonlumaZan poica/Isäst ijan-
laickisesta spndpnyz ia ynnä Isän ia pyhen Hengen
sa/yxi totinen Jumala samasa olemises ia Majesteeis/
woimas ia tunnlas/ on oltankl hänen paallcno yhden 10/
ti sm lhmisen luonon / iatullut ihmisexi / ia syndinyl pdest

losea Maria spnnilli/eil han synnyttä-
nyt pchtä paliasta ihmistä / multa hän synnplli ydm
jan/ joca oli sekä Humala että ihminen/senlähden/että
hcln synnytti Jumalan pojan / joeaIsästä oli ijancait,
kisesta spndynpt. Nijnguin Engeli sanoi. Se pphck so-
ca sinusta syndypipitä cutzuttaman sen ylimäisen
posax. lap. Pawalisano. ikttä Jumalalähetä
ci HHnen poicans syndpnen N)«imosta. Ia tämä
sama Jumalan poila meidän HErra Ehristus-lesussen saman luonon/jonga hän otliMken Marian lohdus-
sa/ptlitzan Personan phttylen/nljnettäne ca)ciluondo
lumaluden ia jnhimilinen luondo owatyhdistelyt yhdeft
säpersonasa Christuxesa / nijn ettei ole cari Persona/
mutta yxi/ ia tämän personan yhteyden täden / fc inhl-
milinen luondo/jongaHErra Christus otti hänen paal>
lens / on laisiin «orkein taiwas iamaafa/ Personan yhs
ttyden läden/ sillä mitä Jumalan luonnol on ollutijan/
laicklsesta / sen hän on satanut inhimillslllä luonolla/
nimittäin/caicken woiman/eaiken wijjauden/ia joea pal>
lastassa olemisen taiwas ia massa. Täme on yxi fuurisa/
lulsus/ninquin p. Pawali Himoteuxen tyghs sen eutzu
sanoden.lamalisudensalaisus on suun jocaon il/
moicettu lihasa wanhurscautettuhegesä/Nckch-
tp ennen Lngelilvä/ saarnattu pacanoille uscottu
maiZmasa/ylssotettucunnian. Tätä salaisulta eij

3
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l paikan ihminen/.eikä HnMi laida vlgos puhua eitä YM- F
! märtäWijnquin Moses eij taitanut ymmmä eikä kä, '

'

siitä/ eulnga se lapactui että hän näki pensan pMwan
! nijnquin tuli / ia eij cililengan ylsspalanut mntta pysy

nijnqmn Aron.eii ymmertänpl / euinga
hänen ysnalu.li hedemallisexi että sijnä^<W.'/.
easwoi mandalitlVamalmuolo ninquin Gideon eij
ymmärlänyl/cuinga ys cafiä taiwahasia sen yh-
den »illaisen nahen päälle / cuin hän pani vlgos ia la/ i
itki maa oli eulwal/ nijn ettei easte nihin tullut. N>jn
taida pxiken ihminen sitä salaisulta käsittä luinga lu/ !

malan poica on tullut ihmisexi ia cuinga lumaluden / ia
inhimisen luondo owat yhlen Persona» pdisietlyt Nijn/
auin (srytott()mus sano: (osta minä tästämiele/
säns ajattelen/nijn minä caicki hämmästyn. Mut-
la sijnä tulttvaises elämao me tämen salaisudmsamma
läydelisestä tietä/ cosca me näemen Jumalan caswosia
laswsn. «"

—'

IV. Pilä meidän täsa sen spn oppiman / mingä/ 4.lahden tälle meitä piti lunastaman
ijaneaickisefia eadoluxesta Jumalan ia meidän waihel, ci>»i/?o«.
lampitä oleman eaxi luondo/nimitläm/ lumalelia inhi/ »«<« /««,

mistn luondo.«3ähän on swretialorkeatsypl/
meidän lunastoxen ole taitanut tapaetu muutoin / mutta .

ellä tämen wälimiehen piti oleman Jumalan ia ihmisen/ "i
Jumalan hänen piti oleman/ sentähden että hänen piti/ »

lielämen Isän Jumalan falaisudhet ia ihmelisen neu,
.

won/ mhimisten lunasioxesta ia auludesia ia piti oleman l i
ynnä Isen cansa yhdhesänemvosa/ ia sen inhimWe il,
mollaman / jota eij pMn luondolappale laiwao <a /

-.sa'
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Dataltanne lehdä waanJumalan poica/jocasen hänenhelmasta alas toi »n <en Moiltanul. Wsn on
mss Jumalalaicklwaldias nijn suulesa wihafiunulih,
mistn päälle synnin tähden / ette» y)liken luondo Cappale
taitanut Mlepyttä/mutoinlumalan poila
la asetti wälimiehcxi Jumalan' ia inhMsen wälil/läT) Samalmuoto mss M meiden wHamichtt/ jonga
woiman mhimisen sucueunda synnin tähden oli
lulluet/nijn wäkäwät ia woimaliset/ ellei yxikän luondo
eapalle taitanut eikä woinut heidän käsistäns ia fangiude,
sians inhimiflä vlgos olla ia wapatta / mutta ainoastansJumalan poica / joca oli ydenealdaisesa Woimasa ia
wäejä ynnä hänen taiwalisen Isäns cansa/ ia oli wäke>
wembi heila ia taisi heidän ylitze woilta /ia smiähben

i män Wälimiehan piti oleman pden lotisen Jumalan.
, MullaHgMnpitiHänen oleman/stntähden että
nen oli synnin lehnyl / ia Jumalankästyn plitze käynyl.

Jumalan oikeus sen wadei/että ihminen senlähden
cuoleman sen duomion jällen cuin Jumala oli sano/!nut/Jos hänen pili sysmän wijfaudenpwsia/ nijn piti

> hänen cuolematia kuoleman. Ia ftntahden olli luma,
'.lanpoiea hänen päällens ihmistn lusnon/ia tuli ihmilcxi/
»Ia annoi hancns ydyi uffrixi/hinnaxi l«
Hnallman syndcin edcst. Samalmuoto oli mss se mah/Idolein / että hän IVmaluden luonsns puolcha
Itäisi cuolla / sillä se on cuolematoin. Senlähdcn otti
Hän stn luonyn hänen päällens jocalaisi
j ihMiftn juonon/ ia sijna luonssa pui hänen euoleman
Mtidän talcklin edesiäm/ ia meitä lunastaman cuolemafic,

z lia iiantaicklftst cadomxest/ ia sowittaman meillä hänen

Os»< H.
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tiwalisen Isäns lansa /nijn että hän nptt sen jaman
poicane lesuxen Ctzrisiuxen tähden/on meidän ras

w Ifäm/ ia me oleme bänen rackal ia taidame
.<pt rohkiast huuta hänen lpgöns ia sano: Adda racas 30/».H,
Isä.Näma owcht nesyyt/jonga tähden meidän
«ellem piti oleman taxi iuondo / lumaludcn ia mhimistn
Mondo / Iapitä meidän elämän HErran pelgos/ ia a 3 !>
lli muistaman sen suuren ia sanomattoman hywän lpsn j
Ralle/cuin hän meitä wasian on lehnyt/etla hän meidän (

zhden on tullut ihmisexi / iameitä lunastanut ijancaicki, t

sia eadoluxesta hänen pijnans ia cuolemanscalma/ia!
ncdefiähanda kijltämen ia cunnioittaman/ sekä swLa
tasydäMlllä / ia henda paweleman pohpdesä ia wan,
<rschudesa egickenmeidän eliaieanam. ««^^l

' kolmas Sappale.
Eura nyt colmas la wijmäinenKappa-

Cusa Engeli colminaistlasiat edeepane.
I. Dn Marian nsyrydesia. I»

Wn sanoiMaria:Katzo/HCRRAN"
ifcs.

Cosca Maria oli euullul Engelin puhen/nijneij
in enämbä kvjälle /mutta nsvrpttä Jumalan edlsa sa«
wen: Catzo HErran pijea. E«j hän sijta eoml!ut/tt<
ihänen pin sljllämen ia spnnytlamtn Messiaan Iu«
alan pojan / multa nsyrylli hanens/ ia cutzu hänens
)Erran pijeaxi. Cwin hän ladoisi sano: Mmä öltti
ahdoloin iakelwotoin sijhe swren ia eorkean assian/ että

9^___
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minun pitä oleman Jumalan pojan am«Muita cmten/
gin että Jumalan hpwä tahto nijn on/ nijn olcon hanenleahdone jälken/eijminä sila wasian seiso / mutta annan
itzeni Jumalan ladhon

11. -On Marian vseosia.
Tapatmcon minulle sinun fams jäl-

ttn. '

li.

Ns.

» Näillä sanoilla Maria osolla hänen vftons/eltä
Engelin sanat ia puhet loderi / että nijn pili

lapalluman hänen / cuin Engeli oli hänelle
icka eij hän järkens lansa/taitanut kafittä eikä ymmärttä
sitä salaisutla / cuiugahän joca oli yxi spndinen ia tUvle-!
ivainen ihminen piti sijltämän Jumalan pojan. Iahen annoi caiken sen asian Jumalan haldun / joca pari
hain tiesi cuin hän/ia vfcoi että se/joca tzclnen sHen vlos/'oli / laisi mss senwattanftalta4 longa tähs
den mssEl-zabethZacharian Waimo händä ylistä sano-den:Autuas olet sinä jocapstoit.Mmet sanat

vlosloimltla/fanoden: jnäesXlix,
czui2velbul)elcuKo6jt)l,on <;ul2inill2 verbum

eK. Dana sentähven oli autuas/ets
tä 3Mi Jumalan sanac hänen spoämmens/Ia efisentähden että sima tuli hänessä lihax. Ia Ma-
ria cohta sijltieohdusans Jumalanpojan Engelin sanan
Men/jonga hän hänel ilmoilli/ninquin Jumalan scura,
«unda tämän päiwen päälle »<isa. creöicllt
A cancepit. Seon: Maria vslo, ia sijlli. Ia (-le-

t2,mox VLlbumin utero , mox intr» urerum
vorbun! «ro. Seon/ Cosca Engeli ilmoiti lap.

Dengk
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Rucous/Spndem andexlsa-
mlsefta.

Jumala tataiivck
laupiuden päälle

en yhten loppu ole. Sinä isca olet
kärslwelnen/pttkämielinen / ta sw-resta armosta annat patcki tpärät tegot / rt-

toxet.ia synnit andert / Me olemma (sen pa-
hembi) tehnet synyi meiden Isäden canssa/me
olemma wärin tehnet ia ollet Jumalattomat/
jg slnun mieles rtckonet. Sinulle auwalle
olemme synvl teynet / ia sinun eoheses pahoin!
tehnet. Mutta älä aiattele meiden endisten!syndeinpäälle/armahda sinuas nopiast mei-
denpäMen. Sillä me olemma sangen wz-

ieiferimllet. Mm meitä Jumala mewen
vapactKjam/ftnun nimes cunnias tähden/
wapata meitä ia anna meille caicki metdän
syndin andexi/ ia anna meille sinun pyhä
Henges armot/parata meidän syndistä elä-
mäten / Sinun Pojas Ohrifiuxen«meidän H51.... .men.
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