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pidhettäpäm/opp^
mutten m cunialllsten miksten/ ysiaväln ja vell-
ein
cQmminittris Lc Verdi Tu-

rnn HijppacUnnas ovat/Toivolan minaAlmoala
Raohc, lumaialda Chn- ,

fimn «autla.

on yldäkpllä tiettävä /

tasa ylistlttävas Piispan Hljppamnnae ovat ylldze
sadhan Papin länin Neliäcoistakynmiendä ioi-
nenga seas <>sa mclkiänjswret ovat/ nhnetccnnieepäile ctiä mon-
da tuhatta Sieluanainen alla ovat c<,mpreKec!er3rtnna/ioista meidhä»
tulepi murhe pitä/ että he ««eidhän cansa» ja me heidhän cansan»/
«aidhaislmmeautuaxi tulla. N>'t olen minä näinä 6. vuonna ymmär-
dänyt tasa »uaacnnnasa palion estettä olevan sisälletullen/ quin Ihnii-
stäautudhestpoiscjiä/jota vastan »icidhäntulepi/ nrjnqni» vscolliste»
vartiain ja miehullisten Sotamicste»/ voinlallisesta sotia. Ia että täl-
lä maalla loytän yn cauhia Lepopäivän wärä käxttän«y» / »oca veti
Jumalanvihan xliye >uaacunn«n/ia cftäpi meidhcn rucourcn. Sen«
tähden on »ninulle näkynyt tänian ychteisen Rucou» päivän palle edhe?
fpanna xxi vlostoimitus lcn colmanncnkästyn palle/ia sen präntiftä/
monelle oiennurcxi/anda vlostävdhä. Sanian Saarna»
niinäteille ynnä caikille/ että se pitä oleman yri väkevä ja luia tunnu-
stoa Jumala» edheg taivasa/ välillä »uinun ja teidhän / että ios > oc»
tahdhoisrl«lenäe!-2t2, eli edhesvetä hänen iBnc,s»nli,m eli tietän,ätt6«
mydheng/ ech pidhä taitanmn sittä tehdhä. Manan teitä/ e«» te se»
cmkisaSeoracunmsa ja huoneisa/vscollisesta teilleni» teidhän <wtt-
«isilenpattenmistntMte. T-rustg sen 25. n,ji. Vuonng i6Z2.

E. A. T.
Ilaacug A.otlic»vius



Jerein. 17. v. i^^
2'lin sano HERRA minun tygsni:

MMUD Mene ja seiso sen canftnportisa/ ion-
WWU ga mutta ludanKuingat vsls ja si-
sälle käyvät / ja mickin Portihin lerusalenns/
jaftno hcidhän tygöns: Lwlmt HERRAN
Sana/ te ludan Luningat/ ja coco ludaja
mcki Jerusalemin asuvaiset/ quin tämän Portin
mutta sisälle täyttä. Näitä sanc lERRA:
Savattaca teitan ja alkä candaco ychtän cuorma
Sabbalhin päivänä portein cautta sisälle Jeru-
salemin/ jäältä vieko ycktän taacka Gadbathin
päivänä vlosteidhänhuonestan/ ja älkä ycktän
työtä tehkö/ van pyhittäkät Oabbathin päivä/
ntjn quin minä teidhan Isillenkästenyt olen/ van
eivät he cwle/jaeikä callista tänne heidhen cor-
vmns t Mutta pysyvät niflurina/senpalleet-
tei heidhan pidhä cwleman minua eli salli mös
heitansopetetta.

Jos te culetta minua sanopi HERm/Nhn
ettei te ychtän cuorma mna Sabbathin päivänä
tämän mupungin portein mutta van pyhitätte
hänen/ ja etj ychtän työtä tee sm paiVanpälle:
Ntjn pitä möstämän mupunginportein mutta/
dlos ja sisälle Käymän Lumngat japämichet/
quinDavidin istuimella istuvat/ja alavat ja me-
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nevat seka Ratasten ja tzevoisten canja / he jahei-dhän pämietzens/ ynnä caickein nijdtzen callsa
quinludas ialerusalemija asuvat/ja tämaLau-
pungi pita qancaickisesti asuttaman. Ia pita tu-
leman JudanLanpungeist/ ja ne iotta ymbärjl-
lalerzzsalcmm asuvat/ja ne Benlamm maalda/
Laa>-slsta ja vnorilda/ ia Loummnpuolefi/ ne
qum siellä edtzestuoman pita poltto vhria/vhria/
RuocavhrtajaKtjtosvhria Herran huonesen.

Wan ios elj te tahdho cwlla minua/nljn ettei
te pyhitä Sabbachm päivä/ ia pchtän cuorma
canna sisälle nqnen portein mutta Jerusalemin/
Sabbatinpäivän pälle:Pitä mimznylöffytyttä-
man phdhen tulen hänen Porteisans/ ioca huo-
net lerusalemis culultaman pita/ja eij rloffä-
muletlyt tuleman.

Eldhän Racas HErm mVapachta-
ia lEsus Chnstus eshesaftllapi mellie yhden

«3t.,j:)1. MMMwttkiWtt meiningin/ Match. ,3. lolainen
Kirianoppenut/ioca on laivan valdacunda var-

tin oppenul/ft on vechen Isännän verlainen/ioca hänen lava,
rastans edhestuopi uutta ia vanha. longa tansa hän
tachlo anda ymmärdä/ että iocainen/ ioca pitä opetta,
mania neuvoman/hänen ei) ainoasta pidhä idze oleman vp-
penen ennen/sen quln hän muille neuvoman vita / nijn että
hau oikäein taitan eudzutta Kirian opveneri / ioea on laivan
valdaeunda varten oppenul t Van hänen pitä mös eaiken loi-
men eansa opin virasapaOaman/mM mä hän phtM oiki-



«IIH musdhollaia lavalla opitta/seka tain ttl<s
ia asetta hänens iäikm hänen cwl-oittens earpchen/ nijn c«a
iakttulep! cdtzzspumuxi eckialla aialia / ja EvangllMlN hä-
nen aiallans- stijn quin meillä ovat sijta Esicuval eij aino-
asta pwphitain tykönä: multa mös sangen hyvin itze lE-
surcn Thnstuxen tyksnä ja hänen P. Apostolins. HEMa
lijus ombi nuhdellut/vaalinut/ ohennut/ mananut/ ilautta-
nul ja lohdhultanm eanssa sen läikin quin he M mielistynet/
ia nijn aina on edhestuonut hänen lavawstansrulla javanha.
Sila sama lnlepi meiVhänquin Saarnan vireähän asetetut o-
lema / eaicki vielä länapäivänä v-susti Qdlerveraman ja
Chnftuxcn Esicua vseolliftsti iälkinstSlaman. Josta me ms-
stist tämän aian palle nijn hyvin qum mutoingm aina/ lah-
dhom meitän ahkeroita. Ia cackcn sen aian pxi viriä ia lelul-
ta laeastavainenoppelaia vita sen palle aina ahkeruohms pa«
neman milkä synnit ja viat quin seoracunnaja enimaft the-
dhän jakäsillä ovatpa sotiman sila vastan ca<ckein eolckeimin
slhen asti että hanlumalan senP.hengm avun cansa/sen vlos-
»uritla eli vählmäfigin Waftanftjsomisia tehdä laita. Sen-
tahdtn tchdom me nämen ychleisten Rueous päiväin palle
Jumalan Armon ia Avun eaulta plös asetta menän/ vastoin
lrinomalsilamwtamlla vieoia quin täsämaaeunnasa ja Seo-
raeunnisa pchleisesilijkuväljaseankäyväl: loinnenga feasn/
tämä pxi iij ole halvin/ että ievopaivä tule cnimsst caikilda
rohkiasti / lieoluxi/ lurmelluri jaProphaneraluxi/ ne ialol ha-
»iotuxelquin Jumalaneanssan pidhäis Käsillä pitämen/ma-
kava! maasa/ ja yri huomillapa Suruttomus ja tottelemat-
tomus ombi ättanut plökädhen ia vallan. Mmgatahden eltä-
onpriswrisy/maaeundain ia kaupungein hueuloren ia alas-
käymisen/ kirkoin ia Schouluin hävitsren / meidhänRueou-
ftenesiesen/jamös yckleu »jäisen rangastoxen: Tahdom me
Jumalan pelvosa tämän aian pälle luulla sen opinSabbathin
pohiltämislstä/ ja Mlle vllä sitäenimän lum me taidham.

A ly H. jeslsts



»6.17.

«. Cnsifia eaicki nt tappalel/M slhin lultVHl/ ilta Eab,
balhin päivä machla oickein lullapyhilelyri / maahan sarkein
la alaecukistaven caicki sm qmn Saihan heillapi lillle vastoin
sitä eolmatlakaffpä HERRAA iaisa.

2. Sisälltvelä mwlamal luial spdt quin pilä plösherälla,
man sitä suruloinda ja aialtelemaloinda Cansa maamnnasa,
Sabbathin oickian pyhittämisen. HERRA Jumala an-
daeonme>lle tähän hänen p. hengens armoa/Amm.

Se Ensimämett Osa.
Elsistä sanopiHEßralumala?lopketantpgönäin.

m stiso 'canssan portisa/ josta lu-
danKuningatvlosja sisälle käyvät/ia caikisa/poreessa lerusalemisa/ ja sano heidän tygöns:
HERRA Jumala/ ionga edhes eij ychtän afia olt salattu:
Multa eaickein Hmlften teghot ovat hänen edhesans >lmoi-
tclluna/nljnqnin jahän näkepi ilman ylhällpilä,
mälä caicki heidhän olemisens: Ia caicki heldhän pahudhens
on hänelle salamala/ja calcki heidhän syndine ovat hänen edhe-
sänsilmei: Hän ombi käskenyt Jeremian rangaista cansa
mnomaisten spndein ia vicain tähden: Multa nyt erinomat,
tain lahältä han hänen saarnaman cäjsan etehen ydhen
sen paiean palle / cusa eij ainoasta Borgarit Jerusalemista/
ia seyckleinen canssas: Mutta mss Cuningal/pämiehct/Htr-
rat ia ne woimailiset ilman phdengän perfonan eadzomiftta.
Hänen piti pälle muistuttaman heille että he pois panlstt Sab-
bathin waränkapllämisen/ ia oltavat Jumalankäffystä pa-
raman vaarin/quin tähän asti tapacktunut oli/jsldtiea eij he
tahdo paeta kaupungista/ misiata heidhän ialoudhms jahy-
vän lchtons maamnnasa/ japeräti sielun ia rwmm puolesta
Motelufl lulla. Saman puhen pitg HERm madhan

luma-



Jumalan vielä' tänäpänämeidhan ipgsn/fa lachlo ellaSab-
bachin päivä piläpidhellamän pyhänä/ ia ch millän muoto
lulemanricotuxi/ioomemwloin tahdome v.llttä hänen Ju-
mal lslncostons javihansa. Muisiä iepopäivan palle ettäs
pyhität hänen. Ctvlena päivänä pila sinun leckcman l

sinun lpös: Mutta sen sndzemannen päivän pitä sinun sa-
astämän, Caicki se quin minä teille sanonut olen /se vi-
täkätle. pilakät minun Sabbalhin/ silla hän on pri mercki/
minunvälilläni jateidhan/ uijn teidhan jälkintulevaisina asti/
että teidhan pitä lielämän että minä olen Herra loca teidhan
pyhitän/Senlähden pnäkat minun Sabbalhin/Silla hän
pltä oleman teillepyhä. Se iocazrickopi hänen/ pitä cuole-
malla euoleman: Se quin teke iolain työtä hänen sieluns pi-
tä vlosiwritelun oleman hänen eansast.ino. Nyt maetaist ioensanoa: Cuinga minun pitä idzeni silloln piläryän/että minä
Vikein pphltäisin tepopäivän i Mtä minun pila tekemän/ ja
mistä lackaman/ että »ninä mahdaisin välllä Jumalm tosion
iavihan/ranZaisiuxet/ja vidzauxel/euinSabbathin vara käyt-
tamys mpötäns luovi ? Ola nyt sijs visu vaari sijlä quitt sa-
notan/ Tästä eappalesta neuvopi meilä Jumalanoma helise-pä am laivahasta: Muista että sinä pyhität Lepo-
päivän. Tämä pyhittäminen seiso tämän sisällä; En-
siss/että sen päivän pälle pitä pidhlltämän pxi yckttinen Ju-
malan/ eanssan eoeonluleminen/ nijn että caicki/ seka eorckeal
eltä matalat/ miehet javaimot/ misä sadhpsä he sille olisit/ pi-
la tuleman silloin coeon/ jaheidhän lumalans palveluxen lu-
malisudhen eans vlosviettäman. Ia senpälle elleiyxikän mah-
daw sita vnholla/ pila itze enkin silmäin elehen asettaman la-
man Sanan/ muista pälle.

Ensist pila/seka Pappein että sanan ewliaisien/ paneman
laman Sananspdhämens pälle/ ia valmistamanheilans a«al-
laNs Sabbachinpyhillämism/Sillä muoto llla he tauvan-

daina



daina muistavat palli että Stmmmdai lchcsiypi/ia nifn laillHF
man heidhan työnsä/ ellei prikan sen lautta tule csielpxi Juma-
lan va-
kläns pois Sunnudaita vastan/ eli men.män eauppa eaupun-
gin/ että he Ma vipyväe ylitze alan. Eikä mös andaman lväen
työtä tehdä liki echlota iauvanda, päivänä/ v:?«l että he tule«<
vatvuolcsen ja i,epohonoik,allaaialla/ja lepävät hyvin vlos
vnens/ fenvalle ellei he vmlda tulis kinosi rastautttuxi. Työ-
tä tehdä iauvandai päivän palle eij millän muoto ole po-sti-
eitty/nijn quin yri osa laiscoiaeoiriaja vni kekoia ajattelevat.
Slllä Jumala sanopi: Cwsi päiwä pitä sinun työtä teke-
mäni Mutia ston pois kieltty että nijn työn Me aielan/
että Jumalanpalvelus sen cau«a Sunnundama tulepi este-
lysi. Ne quin tietävät.heillens pitkän matean olevan/ pitä
»vaarin ottaman stjtä sanasta adaman häneus
iauvanoaina malean.

11. NeeuinCaupungcisa asuvaiset ovat/«i/n qum mZS
läsnä kyiis/ ja tachlovat kaydha Herran Echlo-
liselle Sunnundaina/ hcldhän pitä tuleman Ripille ja Mlda
iauondaina Echtona.

111. Sunnundaina husmcneldain/pila tämä sana
menito. eli muista pälle/johdatlaman idze cunkin milen- Nyt
on Sunnundai/ älkan andaco meidhäne vnholtasilä lckon/
quinHLßramMekDenptombi.
kittam meidhan catubuodhia: Mpllytfeisocan alalians; Ia
caifi mw työ maahan lasteeam. MetahdomkäydhäHmatt
huomsttt/sanodenKuningas Havjdin cansn Minä iloitzen slj-

?s»i. 11,.i. «asuin minulle sanottu on/ ellämeioanpitä sisällekäymän si-
kl.«4.l'. hmHEßranhuonesen. Cuiuga rackahatovat sinun asu-

mises HERraZebaoch. Minun sieluni ikävöitze/ ia halav»
HERran esicarlanoihin/ minun rumini ia sieluni iloitzest/-
nä eleväises Jumalaa Minnäilaulan minusni/ Me si-
nun sayais/ mjnquin pxj jota sw«n saalchiy saavi. Mma

her-



htdaiätt vathainylss/etta Ml'tt3maPaljltt isickltta sinun ft-
nafias. Sinun sanas oval minun suullein makiamal quin
hunaia. Minä iloitzen minuani sinun lodhistoxes liesiä/
nijnquin eaickinaisesta rickaudhesta. Tätä tekevät nyt caiki
«ecuin Jumalasi ovat/ia eil anna yhden eappaleu eli asian
estä heitänspois kireost. Sillä st quin Jumalasta on/ hän
<wlepi Jumalan sanan.

IV. Tule idze eunkin mos CHristityn aiatella / kenen
tansa meillä on toimittamista meidhen Jumalan valveluxes/

Jumalan eanfa idze. Sillä eos-
ca me cwlema sanan/ mjn puhupi Jumala meidhän cansan.
Ia eoscamerueoilemma javeisamma/ nijnpuhumma me Ju-
malan cansa. Ach aiatlele tämän palle/ ia tule HERran
elchenswrenaiattelemisenja löwllmsudhenv eunnian/ nöpry-
bhen ia lumalisudhcn eansa.

Tällä ombi ollut yxi paha lapa coeo maacunasa/e«ä canssa
Snnundaina ia pyhinä /päivinä syövät ennen quin he käyvät
kirkon/ioeasicain tapa ia eoirain elämä on sw«n vaivan can-
sa maahan pandu Visitatioilla/ papit ovai luvannetpita vi-
sun eadtzomlsen Cansan cans/ että he pitävät milä he luannet
«vat/mmiltäin poistacala sen eansa/ ettei he peräti mitäkän
sysdhä eli iodha / ennen quin hekäyvät Kinon/ sijnä on pan-
duvhkaus lygo/ios ioeu sen aseiu/en yliyenkaypi.
lumalaandaconettä he lahdoisit sen vftolli ststa ptta. Costa
meidhenpilä puhuman yhden mailmmsenHemm ell cumngan

nijn tulemma me swres fovcliaisudhes idhes/ia varoim-
ma meitänkyllä/ ellenme ole juovux<a/cli jollakin muulla <nu-
vlo sopimaliomat toimettomat: Cuinga palioa mamin
tulepi meidhänHn swren HCRran jc,woimalWnCuniNgan
uehenluleman pyhas eaunistoxes. Cumarlaeat HE^IRA

eaicki mailma. TuKaj
4ioilcam meilan HERmfa/ jaricmmecam eobetz mcidhan au
ludhen lurvan.TuKam/cumattalssm/ja volviNen langettam/

1-5,!.ys.?.
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ltnan sangen caunil Rulöuzcel- Plöoherayta
ra sinun voimas ia tule että Ml alla sinun turvas ia
machlaislma eaikista fynVein vahingoista vapadhelux, lulla.
VlGcrayta meidhän sydhamen/ O HERRA Jumala/valmistaman tietä sinun ainocaisen poicas etehen lEsuxm.
CHI-stuxen. leem: H Jumala/sinä qum hyvin näet/ et-
lmmeychlcnkäu hyvylm kelvslllstt ole variele meitä sekasi-Misesii elta vleonazstsii/ että rwmis vanelluxi tulis eaikista sij-
ta qu-n vahingolilnen on/ ia että sydhan mahdaiopahoista aia-
tuesta puhdisteluxi tulla. Anna meille sinun armos/elta me
laidhajsime tthda senquin sinaKaffct/ ia olla sinulle kelvot-
liftt/ seka tahdon että tekoin cansa:l. SencaldaifctRucouM

brucala / ia
ylltze märän meifn synnin tun-
non/ surun ia mmtzen > lisävät vston ia toivon / ia lekeval
meitä soveliaxi ia vireuxi mndhan lumalanna
Costa Epistola ia Evangelium yls.velsatan/ stlloin pila caicki
minKNkosa ovat/ vasinvttamlstn cansacwleman/että
daisil oppia Jumalan leghon ia tahdon. Costa mcidhan Chw
stlllinen vsto veisatan/silloin vita caicki Riemun ia iloncanf»
veisaman /kijttaotzen Jumalalamciohan HERRAN/qmn
meitä tähän lnndon andanut ombi lulla/ykistäkam HERra/
ettenkä me ole iocu exyvaisel pacanat/ Turklt eli Mahome-

ioilla eij ychlan oikiata Jumitan tundoa ole: Ach luln-
ga cortia wijsaus onkäsitetty meidhän Chrisilllsen vseotzon/el-
lä me tidtzäm sen oikianlumalan olevan pxinäiftn
lises olemlsts/ ia eolminaisen perfonis/ Isän/Voian ia sen P.
Hengen- Me taidhame sano Cuningas Bavidin eans:
Jumalaon ludeas lullu/Iftaelis on hämn Nimene swri.
Jumalaon tuttu Ruodzisa/hanen Nimene on ewluinen Poh-
janmaalla. H euinga swri turva on sisälle vedhlttp vfton
Cappaleikin/tusa Jumalan sen pyhän eolminaijutHen/Isän/
Poian jgsenp'H«ngmtzppätttghol pastan silä Ihmisen su-



kucutlda vlosmalalan ia kirioiletan. Tutkistelcam ia aialel-
eam sitä/ iavitsattani yrimiellsesti Jumalalle ylistöresi/ mellle
idzellen lurvarl ia auludheri/ ia petkelelle mieli carvaudlM ia
wapistoxi.??e quin nyt talä suloista cantats eij tahdo edhescä-
da/eij tahdo veisata tätä lurvallista/veisua se on peliältäpä/ctta
hehelvelisa hwtaoat ychtä ijancaickista Ljuläte, huoeauxen
ia llkun eausa / ilman loppumata. Minä tunnustan / että
minä vseinKlreoisa oleneauhisiunut minulleni sen ylitzen/ että
priosa Ihmisia eij tahdo veisata ia Kijltä Herra: Multaset
sovaleuintzeidhänolis vettä suusans/ia eij mnän tottele mitä
kasilla on. Vxi osa istuvat maahan/ ia juttelevat ia panet-
televat/ia toisinas ne euin muille edhellakapman pidhäis hy-
vällä eslcualla.TäMän ylitzc eosea pappi mene Saamastolille/
pita eaicki eansa hänen eansans langcman polvein pälle ia har-
eastirueoileman Jumalala / että se pyhahcngi mahdais run-
sasti lähiöittä/ seka hänen quin puhu sanan/ ia sen qum cwlepi/
ettäheidhäntyönsäiijolistnrha Herrafa/van mahdais pallo
hedhelmäla saata/ iälkin Jumalan oman lupauxcn: Tämä
quin nyt sanottu on / lulepl eaicki yckttn Christillisen valmi-
storen sanan mlemistn/etta sana ioca saarnattaman pitä/mah-
dais salla palio hcdhelmatä/ caickein Ihmisten spdhamesä/

Colmannen cosa Papp, alcapi Saarnan/ pilä-
pihan «aiktti sen iälkin hanens quin sc Oräinantigs seiso pgZ.
zz. iol 2. Ia se Visitaeios palle muistutettu on/ ettäLaca
Intrciituz plöstuietan Inkerin Aamu Rmous/ ia silte Isä
meidhan «. Ia pitä pois pandaman se paha lapa/ eun papit
ovat brweanneltäsä maacunnasa/ että he ooat
ttolorum reclterannel/ mulamal yhden coeo nellännm 0-

iapaliomwla sihen lygs-
VttäNlt/ennenqmnhe tulivat 26 rscitatinem OrationizDa-
minicir. pitä möspoibpandamanne specic»l2,pampc>-
laöc »6 olientatianem composita exorälÄi Ia stallt
lciereratlaM EvattgeliUM»6 catecnilmum, ia sittt käsi-

N »H tett«m«n



ttttaman pri lyhyt Summa palle/ia sen iacamat» toi-
men canfa. Ia caiki ftaiea ettei taita nizn lavialle tulba Cans-san eans tasa maaeunnasa/ seka stn pitkän Kino mmcan ia
muidhenesiellentädhen/että ioeuSaarna pawa maalla la,
padhuis wijkosa/ iona taitasin saarnatta
Sentahden pila Papit / puolenhetkiä viettämän Cachcchis-muxen eanft/ ia sen loisen puokenhelkiä plsstuietun Teplin
esnsia Rueousien/ pitäohln heitäns eacketi sinä qum on Or-
-6in2nl:l2spgZ. Z.ia eij menemanyW lijman mwtoin wl-
deiea joeueorckla asia sihen löyta. Heldtzan pita mös swren
loimen cansa lukeman iarottMatores,
hyvin Kleäitcramanheidhan iaeatzoman palle
Mikäcorkeimasion larpellmen eespanna in Lcclc6a,eij pro
Farma ainoasta ylhälla pita cansa pchtä hetkiä eli puolra:
Mutta ealckein swrimmanKijvaudhen ia lumalisudhen eans
neuvoman ia manaman hänen ewlioilane / Jumalan
pelcon/syndien poispanemisen /ia eaiekein ChriiMisten tekoin ia
auvin harioituxen. Pilaka väri idzestän,a eaikesia laumasta
Nijntobhistatl minä nyt lunlalan edhes ia HLRran lE-

-2 rim. 4 suxen Chrisiuxen/ ioeaduomitztman pita elävät ia euolluet hä-
nen tulemzsesans hänen valdacunnasans: Saarna sana/ pi-
dhapalle/aialja »a aiali/nutztele / rangaise/ mana/ nevo c.n-
kcn flvepdhm iaoppeturen eansa. Sitä vastan piiä Sanan
euliat wisusii ewleman mitä tule puhuluri hcidhänJumalan sanasta / nijn että he laitavat oikein pmmärda m
muista,

veuc. 5. i. CvKan Israel ne käffy! ia oikeudhel/quin minä lanäpänH
puhun leidhan eorvain tdhes/ ia oppecat ne / ia mmftaeat ne
että te mtla sen ialkirk» Neliä cappalttta kaste HERRA
tasa näisä sanoisa eaikilda sanan vwlivllda ~ Cwlla. 2:Hp>
pia. 3. Pita eli muista. 4. Tehdä sen ialkin. McldhanHERRA CHrsius sanopi: Aumat ovat ne/qum ewkvat
Jumalan Sanan/ia kätkevät sen. Ilem: Jolla eozwl cvat



lltlla/ se eulcatt. ?li/n sen tähden eif ole si/na fylla / tltt me
rwmmcansa olema lasnaKncosa: Mutta meiohan pita fy-
dhamen mielen aialoxen ia caikeln voimain cansa cwlcman/
«a rucoileman ahkerasti/ nijn laita sana löytä sian sydhämen/
ia canda hcdhelman. Wljmeiselda/ cosca Sama vlcon on /

lange eanssa machan poloeins palle/ ia ki/ttapi Jumalala
Sana lahmn edhcstä ia cackein muidhcn hmgllllften iarwmil-»
listcnlahiain/mcoiUen lumalaldacalkla tarpeita:c. Ia ole-
man Kireosa alallano/ sttzenast että caicki Jumalan palvelus
on lopetettu/ ia hyvastiilunaus canstan ylitze vlos hwtlu. Cos-
ta möscateckilmi lepetitio pidhelan iälkin Saarnan/
pllaCanjsan mielellans ewleman ia yastaman sihen quin heil<
le Kysytän. Mlta veisatan Mm Saaman/pitä vaari olet-
taman eaikeloa cansalda. Cosca Kayval HERran
Echtolliftlle/pilä eaickein ylistämän Jumalala aumdhen valin
edhesi/quin on Sana ia Sacramenli/ ia lukeman sen Me
Maran hyven tegtzon edhest/että Jumala olla köyhät syndistt
arlnchon: Sizläpälle mulstutttan metlle sen ma-
nauxen (ans:Mendäkä teidhän sydhämenluma'
lan tygö: Item 5 Kyttäkam m cumnoittacam
HERNA. Item: Fumarcacat teidhän sy-
dhamttlumalantygö/taoltacat hyvästi siuna-us. Ia sanoman sen Jumalisen opetlaianSyrackinrane:
Ewle HERRA heidhänRucouxens euin auxens hVlauat si-
nua/MkinAaronin hyvästi siunauxen smumansas ylitze/sen
palle että eaickine/quin maan palle asuvat / mchdaisit lula/
että sinä HERRA ft ijaneaicklnen Jumala olet. MingH
vevotion ia lumalisudhen cans Aaron ia hänen poieans/
Vanhasa Tesi^mentis/Hyvästislunauren Cansan plitze vlo-
sanonet ovat> ia winga eunnian ja nöprydhen eans Cansa sa-
man hyvästistunauxen vasianottanet ovat/ todWa Sprach
<«sa hän sano: Cofta hän täytti hämy pittam AlMin palle/



ia tcki nijnkaicki sille töckeimalle lllleCaiFlvaldialle/ ydtzen
caunill vhrin: Han vlosoienfi Hänen kälens juoma vhM
<alw/ ia ohrasi punaisia vijna/ia vlostaast Allarin pohian pal-
le yhderi makiaxi haiuxi fille eorkimalle/ ioca caickein Cuningas
on. Nim hwsit Aaronin poiatcortiasti/ ,apuhalsit Basu-
nain eansa, ia teit yhdhen voimallisen jylyn/ että hctdhan pal-
lens pidhais aiateltaman sen «liekein corckiman edhes. Nijn
langeis Kljrudhen tanscaickisama Canssa alas maahan ea-
suoins/ palle/ larucoilil HERRA heidän eaickvaldiasta eor-
keinda Jumalala/ ia veisaiatkijttt handa psalmein cansa/ ia st
jylisi cackesa huomsa sijla mafiasta änesia. Ia eansa rueoilit
HERRA sitä corkeinda/ että han tahdois armolinen olla/
sihm asti min Jumalanpalvelus vlcon ol>/ ia he heidhan vir->
eans lopetlanel olit. Costa han nyt meni alas iallcns/ nijn
vlosoijensi han hänen kälens eoco ylche IsraelinSeoraeunnan/
iaannoi heille HERran hyvästi siunauxen hänen suunsa can-
fa /ia toivotti heille tervcpltä hänen nimensä. Nijn rueoilie
he iallene/iavasianotit hyvästi siunauxen Da eorkeimalda ia
sanoit: Nylkijlläkät Jumalala eacki/quin swria eappaleiea
leki eaikisa äärisä/ioea meitä eläväistä värille iohamast ailin
eohdusta/ ia lekepi meille caikia hyvä. Hän andaeon meille
yhden ilolsen fydhamen/ iasuoeon raohaneaiki sa paicoisa mei<
dhanssiaUanlsraelie: Ia caicki hänen armons machta ai-
na meldhän tpkönen olla / ia vapacktapi meitä nijn cauvan
quin me elämme.

4. Nelianncn kerohan / cosca Jumalan palvelus kovettu on/
pita jvcaitzen Jumalan pelvoja anvaman heitäns cotila o-
mains lvgs/.ia ey lyömän he-lans Rijtan ia TorHin Kireon
mäelle ell turhan jultun ia puhescn: Multa puhuman tien
palla sijla quln he culluet ovat Kinoja/ ia coetteleman mca
eniman taita muista Saamasta. Ia ma eummMKm io
mwlamat ovat colona huoneisa/qmn astareista waarin otta-
vat (JumalattkisMi nijtä olio plsn monda) nijn pita van-



GnmjspeltzenWmatch simassa repeleraman Saanan
hänen lasims ia palea väkcns eansa/euin hcidhän can «nsKi»'«osa ovae ollet: iolakin sanoman Saamasta
tzsnmedhesäns/eumeolona ombi ollut. Sen iältln quin
HERRA Jumala idze puhupi: Nämät sanat iottammä
puhun sinun sygös länäpäna/ pilä sinun pmeman syoh amez '^'°'°

palle/ia pitä teroittaman sinun lapsilles/ia sijla puhuman
istuifa huonesas/ tiellä Kaydhesäs/maala pannesas iaplssno-
stefas. Ia pila ne filomäMcxi mersiri finun kates palle/a pi-
sa oleman sinulle yhdexi muisioxi sinun silmäisedhes/ ja pita
kmottaman ne sinun huones oven pichli pielen ia oven palle.
Te Isat alkät kehoillaeo teidhän tapslanna vihan: Van
yjsstasuallaeal heitä mriltten «ansa/ ja HERRAN ma,
nauxes. Mldäistein: Caiki sen «uinHmistt ewlevat Juma-
lan sanasta/pita sen heillens oicnnuxeri tallella pitämän/ ja
caikesahcidhän elamäsäns anda nächtä/ nijn että he elevät
«unniallisesi/ tavallisest/hurseasti ia Jumalisesti täsä mailmasa. , „

Andaean heilihän vaikeudhens paista Ihmisien edhes: Nijn- n,r.?! 5!
quin he ovat sthen vastauvhesi spndpnel pchten elävän toivo-,« r«.,.,.

hon/ sen lefuren Christuxen ylösnousemisen eautta / nijstä eu< '^"'

vllelsta. Peten eatomatloman ia ftaMoman ia turmelc-
mattoman pelimlfchen: I?ca on laivasa lahdella pandu tei-
tä varten/»olca Jumalanvaella sen vseoneautla käcketän au-
eudihen: loea sitä varten valmisteltu ombi/että sen pita iimei
tuleman v>)me>stUa aial!a/losa leivhan pitä leitan «lochcman
te istea npl vahalla hetkellä (ios tawilan) vaivutan monlnai-
siskiufauxis: Senpalle että ttidhan vfton ls»mel!i sexi >a palio
<allima)ll iöptalsi»l/llun se ealova euloa/ioea tulella eoetella»
kyloreriyllftsxm ia eunniaxi/silloin essea
iiM-mdupi/ jota leraeastalte/vailka että le händä nae/nijntei-
dän pita euitenginiloitzeman/lanomattoman ia mnnialllftn
ilon eansa/ia le saalwteidhän vseonnä lopun/nimittäin sielu-
dhmamudh,n. e Vqdhc»



f. TlMennen ! < / ios nyt nämä eaicki pitä lckolM
vqulnnylpuhutlu on/nijnläylylaickein ja-

nan c-vliain m palvelcmau heidhän opettajansa/
osottalyan h.Mnöpsydhcn ia «w!.'aisudhen/ eosca he heilda si-

«/'7- ?'- hen f'pv?nnmvotufltulevat, PM HERRA laikesta sy-
dhasnesia/ ia pidha hänen pappins eackesa cunlliasa. Itcm:
Pcikä HERRA' ja eunnioita pappta. Ia senpalle että
papit mahtaisi lulla cmmiahanoleluxi/ pitämän pchtä hyvä
cansakayMlst/ja ychtä nuchteloinba elämalä/iohonga pttms

».?».,.,,. nlpgpj. Poispitäkat liilanlchallistfta himoisia/iolca jotivalsi-
eluav^si:,«; pitäka hpva meno paeanain seas/ senpalle että
ne imeä teitä panettelevat nijnquin pahointtkijtä/ arvaisit teitä
teidhan hyvlstälöisia«/ia kijlasil sitä Jumala/ sinä päivänä
i?na hän ca:ck.' iulistapi. Tama on eorkiasti larpelliuen/sil-

».'rim. s. Paulus hän sanopi: Ella sencaldalsel ovat cachlalaistn cun<-
niantellvollijil. Tapachtulo!jeUamu2io/naln sanopi HER<
ni sinun suulles 3 Ettäs cuilengin curiloxen vchat la heität mi-
nun sanani laghas. Coscatz iongun vmean näet/ nizn sinä
iuoxet hänen eansans /ja PiHal osae huorinlekiädhen cansa.
Sinun suus sallit sinä paha puhua /ja sinun kieles wälpttä
matcansaatta. Sinä istut japuhut sinun veliäs vastan / si-

A°m.l.,7> «äpaWlelel sinunailis poieg. Catzosinäcutzulanlwllaxi
"' ja sinä luotat itzes lainpalle/ jakcrffat sinuas Jumalasta/ ja

liedhät hänen lahoonsa. Ia että sinä olel taista neuvottu /

nijnsinä eoetteltt mitä parae tehdä olie/ fa vseaUat idtzes ole-
van Nljnesokiain iohdhaltaion/ia nizne valkcudhexl/iolcaplmei-
sä«val/ja tyhmäin halolaxl/nijmnWkttdaisten opettajan/ l«
sinulla on muoto eittämän mikä oikeus on ta ia. Npll sinä o-
pelal mu:ta/)aedtsinä «dzes opela..D»nä saatnat/eijpidhä var-
gast^man/jasinävarastat. Smä sanot eij VilHä huorilechtä/
mä?vja sinä huorittel. eauhistut Epäjumaloita/ja raal-
«ltt jltalumalalVa qujt» Hällin tull»Sinä kelstalldzes laista fa



tzavMt Jumalala lain ylitzckaymssen caulla. Silla l«>
dhan tächten i!ll< Jumalannimi vilealuri paeauaiden
quin K.notttttu omii.

Hieat laumalle esieuvansanopipttrus: nijlle vscolli- ». ?«t.s,z.
silli? px« estcuoa sanaja/ menoft/rackaudesa / htNgesa / vscosa/ '- <

puchtaudhesa. Cwliaiset osoltaean semaldaisille htldhän opcl-
taillms nsyrpdhen ja elvliaisudhen. leichan opelta- n«b.lz.>7.
«.ma/ ewliaisel/ ia noutHalaeat heitä/ Mahe valvovat tciohän

sieluin ylitze / uijnquin ne lotea lugun fijta tekemän pila/ stn-
palle llta he ilon eansa sen teklstl/ ia ei/ huocamljen/ sillä eipä
se ole teillt tarpellinen. Cosea pri oikia opettaja/ mana/ nuchtt-
le/ rangaise/ Nl,n leke seP. Hengi sen hänen cauttans. Se
ioea sen nyt y!Sn eadzo/hän elj plsneandzo iotacula ihmistä/ ':. '
van Jumalan/ioea hänen Pyhän Hengens on andamtt lei-
hin. SenlahdenmssJumalaidzssoinani/tä lumalattos
mita/ettel he ole osottanel hanm valvelioillcns ewliaisutla/ ja
idzellen» lukepi eaiken sen lovaeorvajsudhen/quin tapachtunue
on hänen palvcllolltells. Ihmiset eij tadho enambl anda
minun hengen, rangaista heltäns. Te niffurit ia ymberilei« "-'-

kamaltomat spdhamesi ia eorvist / aina le vastan seisota sila '

Pyhä Henge uijllquin teidhan Isanne samallamuolomös le.
Mine luulen/Ma lve jollakin aialla on ollut sptä väliltä plitze
toltcl.mlltomnZhen/niin nyt ombi yldakyllä. Slla nyt
pian nj lsyla ychtan nsprpttä jaewliaisutla kanssans seas.Me «.

mahdame kylle sanoa Jeremian eansa: Ach kenengä eansa
pUa mmm. puhuman ia lodhistaman/ että emlettgin iocu tah-
doweuuUa: V n hiidhäntorvanöovalpmbarizeickamatto«
mat «ijvoi hleuulla/ Cahzo/ he pitävät HERRAAsanatt
pllcana ia nauwna/ jaeij enfingän lahdo sila. Jumala ar-
macha / <osea tätä häpiämätöinda eansa tahdolan cur,tta jao-
sotttan heille väli/earlaman javälläman Jumalan viha/niinlsytän ylsntatze/ pilea jahäväistys. Julkistiportot jahuorinteklät ei) hävläpl-oteltgratll vafisinKireon mngastusia jaeai-



V»I. s. <.

Isällisiä euvilssta. Sijnä pavilaifitN Seorainnnasa) IIH
ft Antichristuxen Miiys liltku/ombt Papeilla ia Mun?M-z
slnealdainen voima iavalda/ ellä hc panevat HCReat jaCu-
ningatrangasioxenia curieoxen ala / nijn että heivhan täyty
hypätä ia dantzalaheidhän pillins iälken. Mutta stjnare-
lotm«2lusa oikias Cvangeliumin Seoraeunnaa tachlo ft
halvin Bochari ja Taloinpoiea panna papin emitoxen ala.
Minä pelkän/ että Jumala senealdaisien cappalien tuhdin
rangaise maaeunnan/ la poisolta oikeat opellaiat/ jalahatts
heidhän sians Eriseoraial ia Walhen saarnaiat/ ioita heitchäl,
pitä sttll ilman tijtosta cwleman. Nijn on käynyt luoaiH«anssan eane: Nijn on käynyt niinen ialoin SeoramnVam!
eansGrekcin ja muolla cusaApo-
stolit muinen ovl saamannet.

Cudhennen kerdhan/ tulepi Sabbathin pyhittämisen hy-
vä luosto ia oma tachto/tehdä papeille hyvä/ Item/ pitäKir-
«oia jaSchouluia voimasane, nijnquin mös aulla m holho-
ta nijlä köyhiä. Aula laupias Jumala/ eosea tämän Ms
aialellan/mjn käppi tasa ylsn hullusti maaeunnafa pappein fisäNllulon eans etlä ylttistä eanssa eninosa/ios he,Nä se valtx,
olis/eijpidhäio papin andaman ychlä penningitä eaicken
hänevaivans edhest/palis vähemän »olain lahioia eliandimitc»
eohes eandaman. Minä sanon/ hl eij a»na pappein saadhasitä quin hc heille velvolliset ovat jäikinJumalan Sanan/ta-
in ia vanhan iäriestyfin eli otdningin: palio vähemän hp-
väst lahdost iolain sen plitze auda ia ledha. Nijuquin lapael»monesamwsa Seoramnnasa/eusa he sen Apostolisen Ma-
nauxen mielens iohdatlaval:Sequin l«le nevotun sanalla/hän
iaeaean caickia hyvä hänen eanfans/ ioea händä neuvo. Jos
me olema teille kylvänet se quin hengellinen on: Näkykö se teil-
le palio olevan/että me plösteieamme leilHänrwmillista eappa-
leita i Mwlamat taitan kyllä löplä euin näitä ajattelevat/
pan ne ovatsangen haryal l Eikö tämä ole stvri secoilus ia iä-

nett<slM)'«



timsmpstasämaaeunnasa/ttlacosca Pappi smbieolv mts-
bhenymbarinstähnyl hänen palveluxens/ nijn täyty hänen
vtlafäklnfllkäns/iakeriättä talonpoialada eolona häncu car-
vanosans/ mitä hänen pila saaman. Taloinpoiea sanopi:

pappi tule minun lygöni/ nijneij hänen pidha milän
saaman minulda. Mulamat Adeleist lyolän taalla mös/
quine«jikänänsanna heidhän Tiundia/
palio vahämän iotain muuta hyvä.Ongo stncaldalsel mahdol<
W pitämän ia saaman papp.a ia opettaja? Pitäkö lukeman
semaldsista CanW CHristurn, Canssan cdheft i Cadzo / hc
ovat pahemat euin pacanal/ sillä löytan elta ne oml racasia-
net/ eunnioiltancl ia loimitlanct he-dhän papeillens- Joe
tahdotan mss palle eadzoa/cmnga ysi osa pitävät heidhän kiw
konsvoimasa/ nijnonse häpiäpuhua sijtä. Täällä Turun
Caupungifa nijn hyvin quin maalla/ löplän/ Jumalan oleon
kijtos/ monda loimellista miestä ia waimsa/sekä Adileisi/
Borgarist ia Herrain palvelioista / quin swtta kiivautta ean-
daval HERran huonesta/ ia mielelläns auttavat Kircon ra-
kennuin la nrnatjtt/ nimquin yxi osa Rijkin Herroista / Ju-
malisista Abelein leffeistä ia mulst/ ovat andanet nähdä hei<
dhänswren hyvän suostone vastan tätä maahan langennutta
Duomioklrcoa.Mutla auta Jumala/ cuinga munda löylän/
ioilla hyvä waraombi ia taidhaisil kyllä palio hyvä tehdä/ia eij
ole peräti enstngän ychtän tachlo sihen:loea)umalle oleonva«
«ltu ia eosta annettu. Mwlamal Kirkot malla/quin ovat swri
«ulutufen eansa muinen ylösrakelul/ia näkyvät ialot olevan vl-
«oilelda puolen:Mutta eofca mjhin sisälle lullan/ nijn löytän
yfi jenealdainen Saastaisus/ edhesiata,sus/Sopimaltomus/
eitä häviä peräs on Costa lahdotan perata lata nZiee Ka-
bulum, ia manala eanssa puchtaulen/ nijn saadhan wastau-
xexi/ se ombi ollut nijn ennengin/me mahdam kyllä annda sen
nijn olla«. l n tumma: Harvat ovat ne quin iotain
pal lttluittl HERRANbuomn pälle/ eli landakijvama so-



vtt.«.,uvyllt ta ianessyxest. Mikä hyvastistunalls set! tanft
seora/ anda ibze Jumala iietä/.onga me mös olemaKyllä eoe-
tMi/ Hnaä enimnon rapitKlcus.Mu-
inen ovat caicki ne isillä/ voima oli, auttanet Kidoille/ ia pi-
tänet sen yhden eunnianetHest/ että he olit mahdolliset siihen:
JostaKircot ia Cluostarl» pliye nmodhonrickan tullet. ».<-.

liZic, pepsrir äivitiaB, leä nli» äevoravit
Religic, elilumalan palvelus on yri äili/ioeaomb, yhden lyt<
taren synnyttänyt/ qmn euyutanRlckaudexi iaTavaraxi van
tytär ombl ylösspsnpt hänen oman äilins. Se ombi nijn
käynyt niinä endlsmä aieoina alla nijnen Chrisiittyin/ Ruo-
minKeisarein/ nisn mös Cuningain/ tallaRuvtzisa/ nchz hy-
vin quin muollakin / että Cunlngal/Forstit/Herrat/ netal
BorgamiaAdelsmichet/ ovatyhdesi Jumalisesi aiattchmi-
sestlahioittanet monda »00. Maaneardanota/ monda luZat-
taGollanaläiaswreltawaratkinoille/Kluostarelle/ H,ca<
dtmialtle/Schouiuille ia Qynmanaille/ioista Kucol ovat
ylitze muodhon/ickaxi eullet. Multa tytär ombi ylöstuellyl
hänen oman puhdas Jumalanpalvelus on voijasi-
lettu/ ia eaicki Jumalinen lcko Canssan lyksnä pois vnhottl-
tu/ ia vleskullalsue sian luotu iallens. Erinomaltain/hpvat

tykönä nisnvnho-
titut/nijnquin Jumala eij »kauans ol,s käskenyt lotain hyvä
tehdä. Sw chnsttlyt/vleocllllalul/ syckarll/ prannl / kehu-
ial/sansaril iaktlvoltomrtllMlset/ovalnijn plskadhen ot-
tanet että harvat o.kwt Ehristilyzyl nyt löytän/ quinosollaval
elämens ia lekoinja «ns/ että tze Ctzrstuxen omat ovat. 4iai-
lengin eavattaean menän Jumalattomista tegoista lepopilä-
dhenyhdellä hengllllftllamuodholla/poiseaickesta synnistä ia
häpiäft/ia sen eanft andanähdä ettäsana eij ole sisällen käy-

n«t.7.,4> «yf sen yhden lsrvaneautta/ ia Ms toism eaulta/mutta l«<
". ftnan ahkerat ewliatja vscslliset tekiät ne quin hedhel-man cgndavstl kärsiMses. Iveainm quin ewlepi nämat mi-

nun



nun sanani/ ia tekc sen i?M/minä ltttt hänen wijfan mic?en
vertiax,/ :o<a rakmst hänen huonensa caN«on pMe. Ia <

dhe langeis/ la vn dhat tultt/ ia lwlel puhalsit/ia syjmsst sen M«
onen pallc/iae,iquitengan cuklsiunut/ Sillä että hän oli

'

ealllon palle pemsttttu. Ia locainen ioca twll m.nulda »la-
ma puhel/ia lp ie sIN/iaikin/ st tchdän tyhmän m«hcn vcr-
dhaxi/ ioca huonensa rakensi sannan palle/ ia sadhe langus/
ia virdhat tulit/ia lwlet puhalsit/ia spsmstt len huvncn palle/

~<..,wse luklstu,/ ia sen langemus oli swrj. pangalla pois sen- «<l.<.
lahden ruvella sivepdhen
tansa sana vastan/ ioea leisä istutettu ombi/ ioea voipitttdan
sielunna amuari saatta. Multa okal sanan tekiät eij ewlial
Valvein/ / idze teitän peltädhen. Scke iois ioeu on sanan ew-
lia ia eij tekiä/ hän ombi sen miehen laldainen/ ioea hänen tw-
millisencasvons speilis lurkisiele. Sillä sitte quin hän eur-
kistellul ali idzens/ mene hän cochla pois/ia eochea hän vnhotli
millinen han oli. Mutta ioealapitze tadzopi slhen vapauvhen
eäpdhellisen lakin / ia k,jnni pysypi/ iaojolevHoltavalwlia/
van lpsn tekiä/ se sama tule auluaxi hänenleghosanZa. Tä-
mä on se hengellinen tepo / että me vlhällä pjthame meitZn
vois synnistä/ että nmdhan spdhämcn machlais Chrisiuxen

tulla/ nijsiä luolwaiststa töistä/ pal
velemansila elävälä Jumalala. Schen manapi Paulus:

- Nijn älkäle nyi syndi lastelo vailltzcman leidhän luolevaisisa
rwmisana/ nijnettäte cuulttta handa hänen h?moinsa iälkin.
laalkäleandaeo teidhän iastnilän synnin vohariväryttcbm.

«eitän Jumalalle/ mjnqum ni totta luollu-
ista ovat virghonnel/ia leibhan iäsenet lumalaUe/vMhurstau-
dhen odhari. Sen mös Esaias neuvoi hänen cwlwillens:
Pestä puhdistata lejlän/polspangal ttldhan pcha menonmi-
nun stimainnl edhest. 4akaeat pahasta / oppeeat hyvä lcke-
män/ edz»käl oikeudhen «älkin. Hutlaea sitä alajpa nettua/
iaamca mMc otvoille ojkl«)ta/ja asla.Can



nmidhmvslonhtdhelimäin feas/on msffmhyvstttgl)ol wa,
sian mitäköyhiä/yxi lzj st hawin/quin Jumalakastmyl ombi:

i°. Teidhän pitä racastaman niitä mwcalaisia. Item: Josc >f V 7« losainCaupungisa on köyhä sinun maamnnasas/
lum sinun lumalas sinulle andava ombi: Nijn
<lj sinun pishä covauttäman sinun sydhändas/ eli kijnni pa-
neman sinunkältas sinun köyhän vclies edhest: Mutta pnä
ylssavamanstn hänelle/ ia lainaman hänelle senielkin quin
haneldäpuultn. Autuas on st/ quin armachta sen köyhän
palle: Handäpitä HERran aultanzansinä pahana päivänä.

Nämä oleon nyt sanottu nijsta lölsta ia ttgoista/ quin eun-

le. Nyt lchdoma me eadzo nunga lautta hän tulerieoturi ia
Mckaydhyxi/ioea laitan ymärdheltä/eosea me cc>n-
fcrerame wighat nijnen ylösiuiettuin Avuin ia hpväm te-

in «' koineansa.
ftn'nit"«- '. Ensifi / poissieltan Sabbalin eli Jumalan plveluren
vm qm» vnhotlamus/tlicka st tapachlu / että eanssa laiseudest istuvat
vastoin

"""" turhana ia iouttlasna / eli oltavat ilman tarvetta /

Sadba- imi vastoin Jumalan käskyä / rumillistt eli mailmallistl lyöt
thln vx, llteens/eli meneoat vloslachtin / calahan/ Ambuman / eli
h/ttä. vaeldavat Cauppa Caupungin eli muolle/ elicka plospaasiä-

vät hcidhan mpllyns »a kayltävat/wnga eaullalumalan pal<
vtlus tulepi vnholeluri/Saarnan virta jalumalanfanayisn<
cadzoturi/ ia monta jhmista pahoitctuxi. Munda vnhotta

eltaSunnunoai lähestppl/lysvat heitäne täyt-
tämän/ ia matavat nijn >a lepavät vlos Wijnan ia Oluan/
eosta Jumalanpalvelus pidhetan) niin quin / sitä pahembi/
vsein nähdan/ja sydhämen murhcn ja huocauren eansaym-
märdelHn / euinga pettä ja viettelepi Canssa.
He pitävät pileana jaMurona/ ja ep

c'°. e
" lahds sitä ensingän/ sen ealdalfta Cansa manalanparanoxen

Immmn eansa; parane sinus lerusalcm/tnnen quln mi-
nun



nun sydhämetli kändi poishanms sinusiu/ jaminä «en stnun
phvexiaullomaaxj /ealOeijyxikän tahosasua. Wiälä vä- ion.».;s.
hänaiea omdi valkeus te/dhän c mlan /vaeldaca nijneauvan s-
quin ttlUä valkeus on, ettei pimeys teittäkäsiläist. loea pi-
nuas vaelda/ eij hän tiedhän cuhunga hän mene. Vftseat
valkeudhenpalle/ nijn eauvan quin valkeus teillä ombi/senpä!<
le/ ettatemahdaisitta olla valkmdhen lapset: leca minun
pisncadzo/ja eij ota minun sanslaui/hänellä ombl se ivca hä-
nen Vuomitzt. Sepuhe zonga minä puhmn/ petä hänen duo-
mitzemanvimeisnäpäivänä. Wä mmun anna raeasta/qum
minua finustpois vedtzaie eaikessa iläs.

2. Caicki wärä Jumalan palvelus ja/Epälumalan pal-
velus poiskieldän täsä/ Vleoeullaijus ja Tnchan cunnian
pynds/ qulntänäpanäpidhelänkäsillä nijnän pavilaisten ty-
könä jamuimn exynein jhmisten tykönä / loista prophlia pu-
Hu: Mitäpitäminunteidhänpaiionvhnneanjas Sauopi
HERra/ minä olenravittu oinasten polttovtzrisia/ ja nijnen
syömlastm tälista/ ja eij ole ychzän himo jaole tzärckäin/lam-
mastm jacaukisten verehen. Älka enäwbi edhestuoes Ruo,
cavhlia luchan: Suitzutoret ovat minulle eauWettavat/v-
--dhtttwdh iaSabbam eosta le eoesnluletla/ en minä km st/Mä
te bmeatle niffäepä sumalsnpalvelusta iavakwalda.Sprach: '"'

Eaezs ellei sinun pews ole vleomilalsus/ja älä pal-
vele hända fyvtzäMalla. Mnä vihan seidhän luh<- s-«
lapäwiännä jaylömaV?sn hettä/ ja en malVa kärsiä teidhän "'

suchulus vhrian/ teidän eseouxisatt. Ia vaicka te vhmzsitta
Minulle pMovhna jaßuVeavhna/enminä
eä otMsixlVla engä eadzo ttidhän lihavan kUos vhrin päin.
Poisvte Minusta sinunvin es lyria!/ Mätipä mmävyi sinun
Pfaztansiejtkjäcwlla.

z. Tylttlemattomus Samanvirea vastan/ eufa
lsnss tosin tsistnans «zZcvZt Ktrcon/ van laicki manamet ovat
Mhaz/eiMäl mikinhWhä mlzM tomllnijene )a hälyn tapss.

D Joista



..7:m.,.i, Joista se P. Hengipuhupi: Nijnquin lannis ja lambree
seisoit Mosesta vastan: Mnselsomss lama vastan lotulla.

iic. i. »s. Ihmiset mielestä turmellut / kelvottomat rfcohon.
Ia sanovat tundevans Jumalan/multa lsillans hesenkicldä»
vat etlä he ovat cauhifios Jumalan edhesa/ jaovat covacorvai-
sct/ jaoval caickin hyvin lslhinkelvollomat. He seisovat aina
vastanM Pphä Henge. Ia sanovat/stn sanan iaMn/iongH

gan cwla. Van me tahdon tehdä taiten sen sanan perästä
jocameldhän suustanvlostappi/ja lahdom sille laivan Drot-
ningille suitzulta/ jahänelle »uoma vhria vhrala. Samalla-
muoto quin tre jameidhanlsat/meidhän Cuningat/ja pamie«
htt tehnct oval/ Ittdan Caupungeis ja lilufalemin ealuin
pälla. Silloin mcllläoli kyllä leipä/ ia me aumat olimma/
fa eipä me ychtan onnettomutla nahnyet. Mutta sille quiw
me lackaisima/sille laivan Irolningllle vhramast clifulM-
tamast/ javhramast hänelle juomavhria/ nijn me eaick» ksy-
hyltäkarsimme/ ja olema mittan ja naliän cautla huckunee.
Cosca ludat näit cansan/tnlit he tapten kijvautta/ja sanoit ju«

r«c.„.'o n vastoin sitä/quin Paulus sanoi/ vastan sanodhen japuhu-
ri nn°m hhen tzavälsiysta. Ia sinä jhmisea lapsi/sinun eansas puhu-

pi vastan sinua tämän ja sen caiun palle/ ja portein edhes/ is
seyrisano sen toisen tygs: Rackani lulcat/ ja anna meidän
lwlla mcka sljs HERran sana on/quin he sanovat. Ia hei-
>hän vita tuleman sinun tygös seoramndahan/ ja istuman st-
num etes nijnquin minun eansani / ja pila lwleman sinun sa-
«as/ mutta ey tekemän sen iälkin: Van pitä luislutlelematt
finunpuoles/ja euitengin elämän vastoinpain iälkin heidhan
«hneudhens. Ia eatzo/ sinun täyty olla heidhän vittens/ se
quin miellans vllsaman )a leikitzemän pila: Iwri nijnpita hei-
dhän lwleman sinun sanas/ja eij tekemän sen iälkin. Multa

pila heidhän ym-
märdäman/ että vxi propheta hcjdhän otlut ombt.

4. pel^



4. Paistieltan Täyttäminen/Juopumus/Caupanlets/
§a<aiekl se quin laila vita Canssa Jumalasi pois/ Sathanan
lygö/poissijlä hyvästä nijnsihen pahan/ pois laivasta nW
helvellin.

5. ArmottomuKvastoinnijlä köyhiä: Me näemmäpa-
valin Kirioiluxist ja Apostolein leghoist/nijn quin mös sen
vanhan Scoramnnan conliitutiost: Cuinga hyvin he ovat
loimillanelnijnen köyhäin ylhälvitämifest/taikina Sunnun-
dakeina lpömleoeon nijlleköyhille avuxi/ia ep andanet heidhan
juosta jahwla ealluilla/ nijn quin nyt lapachlu.

P. SaeramenlinylsneatzejaVnhottamus. töplän niitä
quin pitävät heidhän lapfens mwtamat wijkot pois Castesia.
Täällä lsylan nijtä quin harvoin eli ikänäns käy HERra»
Echtolllselle/vanylönlantzoval autudhen wälin eaickein core-
keimasi, ja tallavat sen callinPärlyn heidhän jallainsala.lo-
la HERRA Jumala ikänäns annavlla rangaisemala.

Ge Tuomen Osa:
me ttylolelna<wllet/ MlsäSabbachinoikia pyyit,
slisopi/Item: Mingä «almua HLRran Sab-

bathtulepi ritoluri: Tahdoma me nijl ajatella ja
lamonicadhattorcklslspyl/quin pila ylsffchoillaman eacki<»
Ehristilyitä Ihmisilä/ eaickia näitä vseollisisti täylämän/ ia
lekohon asettaman /ahkeroitzeman heiläns Sabbathin pyhit-
lämisen/iaeartamanheitäns Lepopäivän wäräst kapltämi-
sestiaprovhanaliost.

Ensist pita mös tahan ylWrayttäman HERmn meidän
Jumalan lula ia angarakästy: Muista lepopäivän palle: rxa.l,»?.
Että sinä pyhllal hänen.Cwsi päivä pilä sinun työtä tekemän
ia leklmän «icki sinun lpös:Mutta seitzemänen päwan pälle/
HERran sinun lumalas Saabbati: Silloineij sinun pi-
Hä ychlän työtäkemän/eijkä sinun poieas/eikä sinun tyttares



<l'lä sinun palochss/eika sinun iuchlas/eikä stntMpalca PMS/eckH sinun mwcalaifte quin slsalla finun caupungwp«mmon.
Sabaathm pli.s sinun pttamän etla fina tzanc pyhität.
m nnz? Mä hän pitä oleman teM pyhä. Se3"". ,'4. ricko hyinen /hanm pilaeuolemsn. Se qmn teke «tai»

L»a työtä hänen pallans/hänen fieluns pitä vws iWnttaman hä-
nen Cw) pä»rä pita stun lpö!' tckeman sechcn,
nen pmvan palle Mä sinun plsspltHMan/scka kyndamiM
<alelcki7mffen canfa. P.dha mmun pyhät paw«?ni: Slllä
minä olen HERRA mchan Jumalan. Mmsanopi Her.5«r.,^.'!.' ka: CavattacatMtan/iaalkatcandacoychtattcuormaSab->

'

päivänä pörlcmeaulta siMe lemf <lcmm/ ia älkatvie-
kö ychtän tacka E abtach.inp.uvän pWi ie dhanhnoneftan/
iaälkatchkö mnän työtä van pyh ttäka Sttbbschm pälvä/
»njn quin minä mtHän Isillenkäffenyt olen: S Ma wmäolen
HERRA tttthan Jumalan. MIMN kastym lätkin pnä

'' " ttldtzän elämän, iawtnm» olkmleni pita tndhän pnämen/ i«
ttk.män sm iälkm/Ia minun SabbachiN Mä tcidhänpy-'
hitlämän/että ne pila olemanyxi mercki minun välillänj ia lei-
llh.m/ ftnpalle enä «ltchan tlitämänpita/ mä minä «lm Her-
ra tudhän Jumalan. EdMl ensin Jumalan valdacunda/
ia hänen vanhmscaunans/mjn ealcklnämä eelle lpgölanKtval.

«lt Tämän Jumalankäffyn palle notKVat hkitäiw caickl Chri'!'
st,3ll>t Kelftrtt ia Cunmgat lumaGm ksstyms eaich,/ quin
CmWn «»gö macunnasa vslffaMel ovat. Mnchän omat
Cunmgat aumat Hensafa/koMasttkytlttapa CunlNK<w Cml
ft t X. iaknklaffi cnnnlolttapÄ ia yllstcttäpä Herra CuuinZas
GVSTAFft Tommia Swnmb». Kefari
KHncinuz ombitästä «ngamtkäffyt vloffUydtzä
«NdMut nl,nqu««möOln luKinmnuzandamukaychä sy-
«a latlN yhden vIA» pr-rcepturn Mlte VtdhlttH.

2. Se tawesMn stneMO Drayn ~

TMepl yfichnttMnSabbacht» ppWKmjm Mttta/Dm»-la»



lan lundohon/oppe tietämän Jumalan tain/meidhän Chri<
ttlllftn vftsn ia cnlcki Wastanotla
Jumalan hyaelegol/ yhden antuaxi tekevalfen vscsn canfa/ za
ljancackeslsii lukpl Jumalan lyksna ptdhttyxi. Tämä on^-"?-'-
ijancackinin elämä/ eltä he mndcvHt sinun ainoan tol»sm lu<
»zalan /ia wnga sinä lahatit lesuxcn Lhristuxen. "
tuinga heidhänpitä auxens hwtaman sitä wnga palle O he ole
vfeomtt Ia euinga heldhan puä vscoman hänen paliens/lofta
eit he ole mitan cwllet? Silla ioesinä tunnustat sittun swi-
las Ichlfen/ että hän on HERRA/ iavseot sinun syohäme-
säe. että Jumala ombi ylöfheräyttänpt hänm cuollmsta/ ntzn
sinä aumaxitulet,

2. Tnlema me lohdtzuteluzn ia wirvoleturi Jumalan ?.

nasta ia sm ahkerasi ewlemlftfts. Hänvilghotta minun sie-
luni/hän v-ep, minun oikialle tielle/hänen nimene tätzren.
Ic, vaicka minä Vaellalsinplmiäe laaxos/ «n minzpelkäls mi-
tatan pahutta: ettäs olet minun «ansani. Minä olen oppe-
nemaiquineaiekimmuaoppetaiani/sM sinun lodMoxes o-
val m«un vuhtni. Sinun ledhlftoxesovat minun itancaic-
tlset permisenl/ silla ne ovat mi, un sydhämmt nmu?. M
hälplaä mmna sinun sanav lautta/ «tä minä mahdan elä:
Ia älä anncuminna hapien alatulla minun toivonieansa. Mi-
nä «laulan mmuamplttze sinun niMquinft quin suiren
sadlihinfapi.

3. Tulema me mss sen caullaesÄin avmn ia
lenplss heräytttpri. Hän snlbl »m» quin yxi tstutett» pw/
vuoatain oiain tykönä/ loea hOncn hedtzelmans andaplaeal-
lals / iahänen Kchtenseij vmift/ ia micki mitä hän ttke ft me-
nestppi: Sen ealraista eij pxckän tee/ vanft qum HERRH
pclka/ia seqmnhänms Jumalansanasa puäpl, hän
VHnm^iahätltothkapitzamnniftzquMM.Ai/N psa
«ottaman tzanen/nilnqum yxi MoHaD.

4. RwmW ftlls muoto löpchän «M hyMlsiHtlMMO.^^-^^



Jos« vMaltt Minun sädhysani/ ia pidhaltt ttIiNUNka'ffym>
ia ltttta «e / nijn minä tahdon anda teille saten aiallans.
Maanpitä eosvons teille andaman/ iapuud pitä läynäns he,
dhelmätä oleman. Rijhen aianpila vl««uman wijnanvtisen
asti. Iawijnan vtinen pila vlotluman Kylvön aitan asti.
Ia teillä pila oleman leipä kyllä/ ia asumanpelkamättä omasmaasan. Mina tahdon anda rauhan teidhän maamndan/
elta teidhän pila saama kengän teitä pellätä.Mi<
na tahdon pedhot ia vatzingcÄlsel-mcdzanlläimll leidhan ma-
asin poiftlla/ ia mieean eij pidhä leidhen maaeunnan lapitze-
käymän. Teidhan pitä laeaaiaman teidhän vihollisian/ ia
heidhän pitä mieean camla langeman teidhän edhesan. Wij-
si teistä pitä sata carcottaman/ia sala leistä pitä tuhannen tar-
eollaman. Sillä ellä teidhan vihollisen pila langeman tei-
dhän eten mieean lautta. Ia minä lahdon eadzalta teidhanpällen/ enänbä teitä/ ia anda ttidhän casvala. Minä tem
mös minun lijllon vchvari leidhan eansan. Teidhän pita
spömZn sitä vanha/ ia quin vudhel edhesiuleval ni/n te vanhat
plsnannalte. Minätahdon asuma sijan pitä teidhän feasan
in minun sielun eij pidhä teitä poisheillämän. Minä tahdon
waeldaleidhänkelkellan/is olla leidhanlumalan/ nijn tei-
dhän pila oleman minun eansan. Sillä että minä olen tei-
dhan Jumalan/ ioea leidhan Ägyplin maaldavlvos ioMatin/
ettei teidhan pitänyt oleman heidhan orians. Minä olen
poicki laittanut teidhän nistan iken/ ia olen leidhan andanut

ler.'7- kä,)dha oikean ia ppstyän. Jos le cwlelta minua / sanopi
,5.'«- HERRA/nijnelttl te pchtan enorma canna Gabbathin päi-

vänä tämäncaupungin porteineaulta/van pyhitätte hänen/
ia eij tteychlän tpötänijnen päiväin pälle: NtM pitä mös tä-
män Caupunginporlintautta/plvos ia sisälle käymän Cu<
niningat iaFörfil/ qum Davidin Stolin palle istuvat/ ia aja-
vat lakäpväl/stkäßacastenelttäheivoisten eansa/he ia hei-dhänpamiehens/pnmcaickein eaO quin ludas ia lerusa-

lenu.



lemis aszwat/ia tämaCaupungi pila ijantaickifesta asuturi tule<
ManluoanCaupungeist/iane quin ymbarins liNlsalcmin
malvat/ia Bcnlamin maaZda/laaroisia ia wuonlda latteZen
puolcst/lotca siall edhescand Pian p«ta polttovhria vhria/ Ruo-
cavhria/iakiMvhriaHEßran huonesen. N»jnquin Her.
ra id;e puhu/eetta eoscalsraelin lapset colmekerda vuotheft ial-
kin Jumalan kastynvlosmenil lerufallMlN/ plamänhc«-
dhänpyhä paiviäns ia luhlians/ia eaickl miehc» puolcl me<
Nlt ia culgil heilätts sihen paiean quin HERRA kästenpt oli/
«ijn lachto HERRA idze valvoa plitze maakunnan/ ettei yri-
tän vihamies pidhä sisälle lulemä/ia tekemän heille vatzingola.
Ia Mllllä taita mös tämän cautta olla lepo ia huokano la vir-
voluo iälkm lyön ia lijmnnon quin coco wljkon läpltze vlos wic-
tttiyon.Hkän yriksn ryövätkö idzeldäns/eli hänen lapslldans
ia lepoa pois/quinlumala meille suopi ia
Myötä andapi. Muist lepopäivä pphlttä>Ell orias mahdais
levätä. Sunlyss silloin plöanna / iä lumalalpalvelus can-
na. Tahdoltacotecwlta minua nijn leidhän pitämään hy> ~,.

vyohen nautltzeman' Joo minun cansani twllsit minua/ ia >l.

Israel minunteifäni kävis,/jwri pian minä heidtzän vlhollisens 6°-°,.

alaspaina<in/ia minunkäteni ylltzeheidhänvihollistens kän-
dälsin.la iolcaHerra vihavat/huckä he pyrkivät händä vasick/
mutta hndänaitäs olis ijancaickisesta pysyvä. Ia minäruocki-
sin heitä parahilla nisuilla ia hunajalla caliosta ravitzisin heitä.

z. Se eova Rangaistus ionga eansa Jumalavhkatachlo-
vansrangaista ia eotonedziäcackiatottelemattomia sabbalitt

'

päivän ylitze käymäriä. Mutta ioldeiea eij le ewle minua/ nin
että te pyhitätte Sabbathin päivän/ia eij petän luorma cayna
sisällln niiuen portein cautta Jerusalemin Sabbathin päivän
pelle tahdon minä ylässyltä yhden tulen hänen porttljans/ ioca
huonet lerusalemis culutlaman pilä/ia.eij poissMuleluli tule-
man. Nijlle quin on tämäkauhistettava lapa/ että poisvn-
bottavat SahbaHln pilzmlsen/iukttM idze mitä rangastosia

I»n,«lB



ettei ycktän lmomapidhäis vitamän sinne sisälle Sabbachn?päivänä: Nijn lM ne kramarit jacaunpalniehet cackmai-
stmwaamincanft polla ylös pottin cten lenlfalemis/nhden
kerdhan ia loisen. Silloin tcdhzstin minä ia sanmn heichan
lygöns: Cuingaslcttatepllavseona mwrin edhefti Jos te
lettä nyt viela/pita minun käteni tuleman icohan palien.Sij-
ta aiasta asti ei) he t>ll!net Oabbathir. Täällä leptan mös
mones paicasmaacunnasa/ cttäMaMnnlpidhctan «rye hc-
lunlai päivän palle ia muidhm swrtcu iuhlam. Cosca nyt Csi-
ralda/Saarnan viran esimilstencans tekcpi hänen ahkeru-
Hens maahanpaneman fmcaldnzsta/ cadzo / nijn löptan yxi
seucaZoalnm vastan selsomus/ ettei muslo sen cans ole. Juma-
lan sana/ kaffyia palle pano/ vhkaunt ia vaatinnstt canfa ohit-
ze menevät/iaombiswri himo pita heiläns heldhan vanhan

- tavans ia/in. Samalla muow mss pn sNri haviä-
mallsmys niinen canfa quin: Myllia pitävät/ että he tachlo-
vat mielelläns pääsi nekaymänSabbalhina ia
Täällä eij pidhais lijeuttaman ia tpslä tcchlämän Sunnun s

,
dai päivän palle isldeiea vawsn tustan langemus olckästllä/

'

mjnquin Chrisius meitä opetta: Jos sinun eli/Aasis
taivon putspi/ mkss cschla mene vetämän handa vlos Sab->
bachin päivänä? En me pidhä ludasien ob-
lervationez 32dl32ti,ziolca eij tachlonetSabbathinpäivänä
aulta ia holhota idze heitäns eli ioiacula mwta / ios he tulevat
äkillisen vahingon- Me lmema yhdest ludast / ioca langeis
maahan ychlen saastaisen paican iauvanoainä/ icnga ludal
pitävät heidhän Sabbachins edhesi/Costa nyt Canssas tulit/
ei< hän millen mäoto tochlonm ylös loasta/ eunen qum
balht ol.e ohitzen mennyt/ vastaten:

äabbataBan6t2 colo: äe ttercore surZere nolo.
Cosha hän nyl Sunnundaina ioca on nimen Chnstil-

lyin Sabati/alMapua tuleman ylös laaslalMdhessluil hänel-
ftvaststuxit



Jos sinä eilen olcl pitanyl Judasien Sadbalin / nijn
pilä sinun tanapanasamas pacao pitämän nijnen Chnstit-

vlosssn lumalon
taian. Cadzo/ydhcsi^encaldaiscstSalbolhiow"ervacian-,
.eij »nikan puhuta. Sllla mttaidh.in hpoin euscan lagemiscy

Jumala vhka lachtomns lahatta eanhian rangasionn
plitze cpckeinnydhan/qulnhänen ftnans plsncansoval: Mi-
nun pitaandaman minun vljnatachani autiona maata/eltci
kengän pidhähanenslcickaman eli caivaman: Van
ket la ouaNlappurat pita hänens easualnan/ ia tahoon pMile
kicwH/ellei he hänenpallms sataisi loldaica sinä cce mmun
I)pha päiväni palle mila Anulle näkypi/ ni/n st pitä
Sabbatlxi cuedzullaman/Pyhittttman iaplisiaman HERra. <,.Minun canssani on lurmcidu/ senuvoxlellei hän lahdoCM että sinä poishplkasit Jumalan sanan: Sentadhänminä mss sinua poGpliän/ettci smun p.dhä minun pappini
oleman: Jos cij lecwle minua nijn että lepMatta Kpopai-
van: Ia ei, vchtHn mormacannan sisälle nynen portein cauH

, la Jerusalemin Sabbathm päivä Mm: Mä minun plässy-
lytlämätt yhden tulen sen p?tt<htn/ isca huonct Icrnlazmlis
cultlllaman ia eij pGZ vicssnnulettaman. Eadzoc,il
Mcmnga ttlLckaM: Te kylvätte Mon /ia vähän siMe
rieltä: Te syö<la/ ia ctiä lul§ cuittngan «iviluxi/ee mstta ia
lltä llliimZin ianottoma/i tule / li vateilat teltan/ ia että te
qumlzuganlämtpmaxilule/iaiclaz-ahaanftftc ,'iän vamnepchttn lapisen euckawn. N«IN ftnopi se Zchacch/catzocat s,/e quinga teille tappi: MenZal vlos uvonen palle/
ii hagi cat puita/ia rakendaca sijts huone/senpila minulle otol-lisen oleman/ ia tahdon minun cunniam ojolta/ sanopi HLARA. Multa ios että minua cwle/iaeaickia nällä kästpiäw/
multa Plöncatzol minun kastpnj/ia lcidhän sieluin poicheittä-



vat minun oikeuteni/ nijn että « taickia minun kästyiäni l«/
ia minun lijtton iätäl takaperin/nijn minä tahon mss tcidhan
nämat »Hdä/Minä tahdon teitä rangaista vap-loren/
alosieniavzlutaudhlNlansavcllamdhäneastton p:ta muuttu-
man/ ia teidhän haamin naändymä. Siemenen pnä tcidhan
tmhalikylvämän/ ia ttidhenvHMsm pila ne yisspömän. Ia
niinä tahdon asetta minun cajvoni teitä vastan ia le tulella
lysdhyri teidhän vihamlchlldän. la,olca teitä vchavat pitä

7°1>.,.5. Teirhlin pilä mös pakeneman/
cchaeijkengen lcifa aia. Tämän palle aiatleiiTobias/cosca han oli sima Isiyrianfangcdhes/la Mi sen swren mur-
han palia ia hänen cansa fangiiluin maanmiftens palla:
Ia aiatlell sen ftnan pälli/ qnm Hena Pzophclan Amoxenxm z.,°. laUtla sanomtt oli: Minä tahdon l ldhan Juhlapäivät mur-
hm/ ia caicki veisin waparkuhun kaata/la minä tahdon
anda sakin iocaidzen landen palle lulla / ia taick, päät pallaxi
lehdö/ ia tahdon heille yhgen murhen saatta/ niznqu!N ainoata
poica murheitltan/ ia heidhän pua yhden surkian lopun saamä.
Cadzo/ ne päivät tulevat/sanopi Herra humala/ että m,nun

"'^''' pila yhden nälian maan palle lähällaman/ei< nalien leivän
peräsi/eli janonvcdhcn iälkin/van HERran Sanan ewle-
misenialkin/ NljneteättldhaupitaywbcrlNl) iuoreman/yh-
lestmerest nijn lolsthen/pohiastnijn «tähän pain/ edzistcllen
HERRAN Sana/ ia eij pidha löytämän. Mi-
tä sano HERRA:
m minä tahdo säästä/senvuoxi että hi HERran lain ylsnck
eadzovat/eivät hänen olkeuttone pitänet/ ia andanet heitäns
valhella vielällä/ ionga heidhän Isäns ovat iälkm noutanet.

'' Wan minä tahdon yhden mlen ludahan lädätää «n pttä ne
7«K. 5. ,z. palvaltzitlerusalemis ylössyöman. HERRAN pnäpois

hachaman Isruaelis setä pään ctta seka oron että «an-
non/ yhden päwan pälle. Ia HERRA scwoi: sentatzden
ttlä hl plötjmdapal minun lakml/ quin mms hellit «nbanul

ele»/



olen/ ia eij cwle minun sanojani/eikä mss cla senialkin: Vat»
ftoravat heidhän sydhälnlus aivoitust ia Baa!«m/ hci-
dhan Isans heitä opettanet oval. Semahdcn i>no HERra
Znbaolh/Iftaelin Jumala/ / minä tahdon ravita tä<
män C'wjsan Koimuoholla/ja andaheidhän Sappia iuodha.
MMM pita poishaioltaman heitä pacanoillen secan/ lvita ecka
he etkä heidhän Isane tunne/ ia pita lähättaman miccan hei-
dhänplilzens/ sthen asti että se on vlcon heidehan eansans.

Ia stn palle ma fenlaldalsel Jumalan vhkauxet vltais sila
enämin kap.nän meidhanfydhämen/ombl HERRA Inma-
la andanm nijn monda Esiciwa sisälle vedhelia schen P. Kir-
ioituren. Mnigä Svyn tähden tuli wedhenpaisumus plitze
stn cndisen mallman i sen lahden että Zhmifct eij tachlonet anda
Jumalan hengen rangaista heilans. Mingätahden lulilne <- l-

enambi min
lofUHjaCa!b/nystaquinvlos läxit Ägyplistä/stsallelulletsi, «"">'>

hen vlssluatiun
jalangesit pois luma!asi/sanapisit HERRA vastan.

Eij yllkaa tästä pahasta pidhä saaman »ah-
da sitä hyvä maata/ quin mmä vcnnonut olen/ andavani hei-
dän Isillens/paidziCaleb lephunnenpozca/hänen plta näke-
män sen. Tuli on ylössyttpnyt minun vihaani/ ia pila eo- 0«n.;,.1,
ftamansthenalamaisen helvettm asti/ ja pilä eulullaman hä-
nen casuonsa cansa/ jaylöfpoltlaman wuoren perusioxen: Mi-
nun pita eoeoaman onnettomudhen heidhän ylitzens. Mi-
nun plta ambuman caicki minun pijlin»he,dhän pällene. Se
quln tachlo tttta/mingatahden Jumalanijn hirmu,sest ran<-
ga«si sua Judan eanfa/ ensist nijnen Babylonlterein tantta/
ja sitte nimen Romarein / hän lukeean Cmnngam Klllo.a/
prvphllall/ lEsuxen saarnoja/ ja Apostolein ~r«.z<.,>
klrionuxia. tlaeengin 2-par. z6. Ia Herra heidhän Isa-
dhens Jumala lahäm hewhan tygöns aiallans hänen sanan-
saattalaln laum; S»llät.F« armachli hänen l»<nsane ja ma-



iansavalle/MUtta he pikasit lumalanlahatys sanna/ia ylsn,
«antzoit hänen Sanans/ ja vjlcaisit hänen propheliaus/ st-tzenasti että HERran viha julmistui hänen <<msank ylitzc/
nijn ettei heillä nyt mä varannosta ollut: Silla hän oitidalli
heidhan plltzens scn Chalderein Euningan/ja annoi tappa hei<
dhanpyhydhenshuomfa/ eikä armachtanut pilleiä eli pijeoia/
laickavanhoiaeli vlostläneilässtä/ eaickt annoi hän heidhan
hänenkälchens.SÄäse aica M tuleman sinun ylches/että

"" ' sinun vihamiehes pitä sinun ymbärins pprii-
rävat sinun/ia ahdistavat sinun iocaculmalda/ia maahan-tasoittavat sinun ja sinun lapses jolca sinus ovat/ ja eivät jällä
sinuskive kiven pätlcsentahden emt sinä tunvenat sinun edzi-

ll. kos ssiea. Senthäden sanon minä teille/ että Jumalan val<
pitä annettaman paca-

l.ikes.i. Sentähden ettei he otta-
netrackaulta totudhen puolen/että he mahdalsil mlw.

Tämä on nyt n:jn puhuttu lamän aian palle/ yhdexi
muistoxi Sabbathin pyhlttämisest: Cusa me o'cma cuullct/
mitä lekoia ia töitä nmdhan pieä harioitttleman Sabbathin

,päivänpalle/Ilem:Mlta me!dhän pitä anoman olla leke>
mätä. Toisenkerdhan/mitkä eorkiat Syyt/ ql.inpitä mei-
tä ylöskehoillaman Sabbathin o kian pytzittamiscn / nimil-
tälN/Inmalan onnkaffp/sc hysohylps ia hyvä quin sen cansa
ftorapi/ia se swri rangaistus/quin Jumalan
ylöncatzoilten ylitzekäymän pitä. HERralumala quin on
Sabbathin Sataiä ja Herra/ suocon meille hänen ppha ar,
mons/etläme mahdaisinetchda sitä quin mcidhan eulelepi/
tehdä parannos jaeammus/ja wymeifeida lulla sihm ijancmc-
kiscn Sabbathin ia Isan Jumalan poian ia sen pn-

tzän hengen/ ynnä eairkein vlofvaliltuin Jumalanpstä/
räln/cansa ijancajchifcsta ilotzemall,

Amen / Amen.



MiRttcons/ttijnett cdhesibrucattcipa
(Uin vaeldavat/ eli asuvat dieran

Canjsm fcasa.

kivaldiaslumala/jonganlaa oma on cmken sen
callja quin scn pälla on/sinä quin okt oikia omistaia caic-
ken sihen quin taivahan allo on/ja olet sinun danhur-
fiasa vchasas/olel vlosaqanut meidhän ensimaiset van-
hembaue sijtäriemullisest Paradtsist/että he cmckein hei-
dhanlastens ja jälkin tulevaistens cansa täytyt olla Pi-
lagrimin jamwcalaisna tasa mailmasinSinämös quin
armosta iagat iocaiHellejaculleckin hänen aicans jasi-
asan/cusa ia cumga cauvan hänen vaeldamanMä: olet
mös luannut ia tygösanonutmeille/ettasinä tahdot olla
sinun Lhnstittyis cansa/ia eqkä anda olla meitä orvoi-
na/van caiktsa meidhän teisän meitä variella/ettei mi-
tänpaha pidhä meille tapachtuman> Minärucoilen si-
nua sinunracan Christuxen tähden/että
minä ymärdhän sinun pyhän tachtos nqn olevan / että
minä minun dlheliäisydheni ja vaeldamiseni aicana/läy-
ty tykönä dieran ja tundemattoman caossan asua/ sinä
tadhdoisit sentahden armollisesta olla minun cansani cm-
kisa minun msani/la variella minuacaikest synnist japa-
hast. Sano minuntygsm:mjnquln sinä sanoit Jacob
Patriarchan tpgöMmä olen sinun cunsas/ja pitä va-

rjeleman



neleman sinua cahungas menevja pitasinua iohdaM-.wen Mcns tähän maahan/ ja etj pidtzä ylönandaman
sinua, Auta HErra Jumala/että minä mmun vireänicaikenvstollisudhen cansa vlostoimitaisin/sinull pnhälle
nlmellcs cunma>i / ja minun lähimmäiselleni hyvari.
Anna onni ja hyvästisiunaut caicken minun työni/että
mmäainaäläisin sinun prlgosas. että minä tledban/että mailma on asetettu sijnäpahasa/vihapi sinun pal-
velias/ja laitta caickia sitä quin hyvin on lechty: Sen-tähden rucoilen minä sinua/ vapadha minua Herra pa-
hoista jhmisifi/oanele minua cavaloifi mihW/ nequmpahaaialtelevat heidhän sydhämesensja jocapäivä sa-attavat sodtzan ia tappelujen matcan. Variele minua/Herra nynenlumalattomainkädhen edhest/varielnmi-nuaviecafienjtzmistenedtzest/nequinaiattelevatylösalal
sincukifiaxensminun käymiseni. Sinun pälles/minu
Herra lumalani/toivon minä/mitä taitavat jhmiset
tetzdäminun? Auta Herra/että minä mahdan Mmäta
minunvinanivlfiuodha/ ja sinun OMäs ainaedziä.Iacosca n»t vaeldamlsen aica eeytetty on/ nqn cotia vie
minua tähäu oikianlsän maalle/ja vasian ota minua
sinun tawallisin asumasiois/cusa minä sinua yancaicki-
sefii/ylifiän jacunmoitan/Sinun poicaslesu/en Fhri-meiddhän HERran cautta/iolle ynnä sinunja senP.hengenransa olcon ktjto^yan-

caickisesta/Amen.
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