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Lyhykmsct ja yxikertalset
KlOmpret/

Catechismuxen Tutkittelemuxe»
tarpceMset

SIU l minä olen castett»DM jaristimi Jumalan Ijan/Po-
jan jaz Pyhän Heugcn Ni«

mecn/ia pid«.n oikein Christuxcn mi<
nun Lllnastajananl ja Wapahtaja«
nani.
«. W>sä siis seisoo »«M» CönsilllispdtM? W/

S« stlss sijnä/ cttä me tunnem-
me elamutt hänen tahz<
tous jälken.

, M»kä on Aumala?ZHast.lumnla on Ul OcngMnen/ s>-



lcmus, Ainoa autuas/ ijancaicfi-
nen/ Totinen/Laupias/ Wanhurscas/
Caickiwaldias/ Caicki tictäwä/ joca
paicas Läsinä olcwaincn / joca calc-
kl cappaleet luonut on/ <aictl myös
ylöspitaä ja haU tzee

4. Cuiuga Mfidnn tundcmon Inm«<!a« ? Wasiaus.Meidän pitää tundcman Juma-lan hänen olcmisens ja tahtons puo-
lesta/ nijncuin hän Pyhälä janasans
Itzens illnoittÄNUt 011.

n' >ft«n shistill fydnn lic«o?W'st.
Cuuteen / cuin onl 1. Lttti cli Ju-

malan kymmenen Käskyt , Uscon
Tuunustus. ?. Isä. meidtln Nucous.
4. Castecu Sacramcnti 5. Rippi e-
li synnin Päästö. 5 Altarin Sacra-
menti.

Ensimmäinen Pääeappale.
Laistg za lunmlau Kymmenellä sä-

tkystä
MMxi meidän shlll».!l!syt'cm Lieto Laista «l»

jctaa» i W^staus.
Sentähdcn / että meidän pitää

laista



laista ttmdcman meidän syndilen lu«
ondom jaturmeldun tilam/,os muu-
toin Evangelmm pitää saattalnan
meitä Jumalan armon ja autuuden
KsalMmteen

7. Cuco o» «eille loin «ndannt? Wast.'
Ihe Jumala Mostxen cautta Si«

nain wuorella.
8.Mll« o» Inmala» Laki ? W.

Jumalan Laki on Jumalan yancaic-
klsen oikeuden ia ana,arau tahoon se-
litys/ tuinga meldan pitää käyttä-
män meitäm ajatuxiUa / puheilla ja
töillä/ lumalataja meidän Lähim-
mäistäni ahtaan.
?. Cu nza nwnda täst>)ä o» I«mal«» ?aii?M.Kylnmenen.
10. Clil»g« Jumala kymmenen Kaskyjanat j«

et«a»? W«st.
Cahtern Taulun-

,i. Cui»g« ms")a Kässya tulee e>tls>s«c»
Tauluun? Wasta»<s.

Ne colme edellistä Käffyä/ ,Btc<l
! lvaatiwat meildä rackautta luma-l lan tygö.
s»-. monba Kastp« tulee iälkimmatft,»

3«uluun?W"fi»
A: Sei-



Gechemän jälkimmäistä Kässya/
l)stca waanwat «ncildä oacralma
meidän labimmaiscm tyqö.
»Z.Cnca o» n,s>d«n zähinimnilcm? WaK«u<.Caicki Ihmiset.

EnMmamen KMy.
':i>. Cu «ga lmiluu ensimmäinen Kässv? W.
Mmä HERRA olen sinun luma-
las. Ei sinun pidä pitämän wicrai-
t« jumalita mlnun edcsam.
Is. Mlli lltleäi I»N!<,i« cnsimmaises Lassys?

Eniten epäjunkNlan palweluxen.
C!'!NS,« v!, fpäjuma!«n palwc»

Kahtalainen: Julkinen ia Alainen.
,7, Mikä o» juiNnc, palwcl«s?

Costa luondccappaleille jlllklsesti
»mistelaan je eunnia ja palwclus /
enin Jumalalle ainoalle tulee. Nijn-
tuin/ cofta Engclcltn/cdcsmennei-
tä Pphm/ candojaja mui-
ta sencaldaisita palwcllanu / cunni-
oitctgan ja aunhliutaan.

Eozca zecu jalaiW sydnmmesäns
wnhcndä eli poisottN Imnalalds
hänen GMans. »5.



«elns? Wasti .

Se tapahtuu i. Colca ej Ium««
lata nijn palwella/ cuin l>w sanst-
jans ilmoittanut on> i.Cosca cunw»
ata za rickautta/ heeumata ja hylM
paiwla raeastceaan cm»
Jumpata/ eli hänen kästyjäus. ~

Coseä luottaa lnuideu ihmistei»«rmoon ja apuun/ omqan lvtzi-
lauteens ja woiinaanzj.
-o. Mtti kässee f!i waatij I«mäla lnstlnmäijes

kästys waM luH
mala lneildä totista Jumalisuutta.

Se jclloo sijnä/ että me situ totlssta luinalata. i. Mtze calclln pel-
kckmnne. 2. Hclnda raeasinm / ja
;. Caikcn eunvan ja uscaUuxm hä-nen lijtämme.

Sillä han on culctcin Pyhin/
Walchurscau,/ eaickilletäws/ eaickcs
paieaslGnu olcwamcn/ cmctiwnl-
dias jg Matjestetlllincn olemus »z^



,;. ku!«Zaine«ina!nen ,n Jumalan yelco? M.
Cahtalmnen: Orjallinen pelco/ja

Lapsitllnen pelco-
,4. Mjla o» »rjalline» pelco? Waftaus.Cosca lumalata paitzi rackautta

peljätään/ tchncuin perkeleoe jn ju-
malattomat lhmijet ttkewät.
2s. Ongv se»«ldaine» oljallnen pelco Ium«»

lall, otollinen? W.
Ei millään muotoa. Sillä lulna-la tahtoo/ eitä meidän ci m-
noastans pelräämän/ multa myös
racastuman händä.

,6. Mitään sijs lavsilline» peliv? Wast.
Costa Jumalala wilpittinMa'

rackaudesia peljätään
,7. Cuin<« pitää «cidan rakastaman Jumala»

t«?Wast.Nlitze caickia
»«. Mix, pitila meids» Jumalala hlitze caickia

raastaman? Wast.GM hän sn Corkein hywyys/ ja
caiken hvwyden alen

pilää «eidän caickcn uscallnrcn ja tul,
«an humalan vialle pancmsN?W«stani.

SM hän on HN armollincn lumnln,
loca tahtoo auttaa umtä. calttiwal^

dias



bias Jumala/ joca wsipi autta moi»
ta/ ja caickltlctawä Jumala / zoca
wälicappaleet ja muodon meitä aut-
taxens tietää

Toinen Kasty.
)<?. C»ing« c>ln'»n to »>'« lassy? Wa.si.'
El sinun pidä turhaan lauiuma»

HErrau sinun lumalas Nimee.
Siliä ci HErra pidä händä rangai-
semara/ joca hänen nimens turhaan
laujuu.
,i.M'tälit!d«z I,imn?a Wafi>

Jumalan nlme» turhaan Kmlumj-
sen
z,.Mi«<la rautta Jumbon «iml tumaan l<»«t

futaan? Vastaus.
Jumalan nimi turhaan lausutaan/
cojea jocu i. SitäPyhä
becfti mainihee; «.Kiroilee/ cli
lcns taicka lählnnnälscllcns pahaa
tsiwotta / ; Wäärin wannoo/ cli
walapattoisuden tekce, 4 Noitumi-
sta/ welho-työtä cli taicausta ede»
jäns pitää' 5 Walrbtelec Jumala»
edes/ ja petollisesti käyttää itzens o-
plja ja clämäiä z;.



M t»<l> sil« s«»«1 ft»«l »tz« luchaa» lausu.Jumalan nimiä? Wost.Tosin suuri sylidi: sillä HErra ei
pidä sitä rangaisemata/ joca hänen«imens turhaan lsujuu.
, 34. Mitä liffee la ««nti Jumala toisti li,

.
siys? W«st.Jumalan nimen cunnioittamista.

M.Cuinga »itää «eidancu«nivitt«mai» Junia»
la, «j«ee? Wastaut.

Nijn muodoin/ että me sitiWy-
H<lä nimee i. Caickes hädäs auxciu
huudam/ ja lumalalda ru<.silem
pu« ja hywafti siunausta. 2. Kij-
tamme lumalata sydämlnesiäm/ ja
Hlistam händä sanoilla <a töillä/ uijn
myös 3 HänenPyhän mmens cmit-

>ta / co»ca Jumalan cunnia ntzn waa»
ti/ totudm wahlvlstamlm.

OZlmas Kästy.
z6,3»i»<>!, cuulu» colmas Käsky? W"si.

Muista/ ettäs pyhität lepo päiwän.
,)>. M.tä Jumala colmailnes lassiMM.

Lepopäiwän turmelemisen.
)8M!f« o» z«p!N>ä,wä? Wast.

Lepopäiwä olt wanhasTcstmnen-
Hs ftiycmäs päiwä wtzcos/ mutta



nyt uud es Ntstamentis on se ensim-
mäinen päiwä wijcos/jolm Juma-
la tahtoo mcitä lepäämään caicki-
sta meidän maallisista ajcareistam.

,?. Cn>nc,a lepopaiws turmkllaa»? Wast.
Lepopänvä turmellaan Hhteiscfti töil<
lä/ matcustuxilln ia ajiaretlla / jotca
esiäwät lulnalan pallveluxcn/ eli
lnuulla jopimattomalla edes otta-
mileUa/ ja erinomailesti i. Juma-
lan sanan ylön catzecUa/ 2 Pnhäl»
SacrameiltclN lainun lyöluisellä/ fa
Z. Totteleinat>omudella/ ja ylön-
catzcella opettaita wostan.
4«. M,l« «; fässc ja woach cs!m»Nl»cs

f«st«s? M«<i.
Lepopälwän pyhittämistä.

41. C»!UZ» pitää meidän vlchittämän
päiwän? Wast.Lepopäiwän pitää meldän nijn py»

hittämän/että med 1. Lepääm mci<
maallisista ascareistam / i.lu-

MlUnnflnan pyhämi pidäm/ lniclcl-
läm lttä cunle,n/ opim ja tuMm.
4». c« kctictm l«pcl!l!!!!'n, että mc uhM»yhittäm Bcpouä,wän? W"st.On calketlckiu: sillä Jumala sanoo:Muista. A« 4z-



Neljäs Kaffy.
45. fuinga cuufuu «rliss kasty? Wafians.
Cunnioita sinun Isääs ja Ältiäs /

«ttäs menestyisit ja olisit pitkä sal-linen maan päällä
Mncahecnljää ia Hitin w^staan.

cania? Wch.Isän ja Min cansa ymmärretään
» Luonnolliset wanhcmmat/ 2.E-
-latus wanhemmat/ Appi, Anoppi/
Isä-- ja Hiti-puoli/ ~ EsiwaUan
personat/ 4. Opctt. Jat/5» Holho-jatjaedcs wastajnt/ 6. Isännät ja
Emännät/ ?. Wanhat ja tjälWt.
46. C»l»«a y'öncahl"<lan Isa ja/«li ? Wast.Isä M Mtl ylöncahotaau >. Sopi«

waltomilla janoilla/ 2 Elkiwaldai-
silla klN)töfllla / za ~ Tottelcn.ntto-
ytudella ja laimlnlyölnijcllä/ hcidän
käfkyns noudattamijeza/jotca ei jodi
Jumalan lästyjä wastaan/4. Awue-
tomudetla heidän köyhydesäns 5 Co-
w.mmalla lictomiftlla ja wäkiwal-
dalsudclla.

47.



47. Mitil ja waatl; Jumala nchä»n«l
Isän ja Hitin kunnioittamista.

4«.C»»!Ni!a pilä meidän Isai ja Ä)t>ll cu»il»i<s
laman? W^staus.

Nijn muodoin/ eitä me ipidämee
heitä arwosa/ 2, pulweleme heitä/,.
s)leinmc heiilr cuuliaisct/ 4 racasiam
heitä/ja s.Pidämhcita siliuäim edes.
49.M»«»i Iunl«!a lupaa niille, iott« n«<n cuani»

l"ttaw«t Isaa ja Hitiä? Wast.
Että he menestywät ja saawat

eNa pitkWWt maanpäällä
5<3. M ftä sils !> tl! »e f että hnwät ja cn»'itll<

set >avstt n>ftast! «arhain owrwat? Wist.
Se tulle lulnalan IMzestä cdcs

catzomiftjta/ että hän ne/ joteh hä-
nelle otoUijct owat/ aicalsin onnctto-
mudesta pois temmaa/ja andaa ht"
illc paremman elämän

WijdeS KM.
fi. friN-ga cu!!!l!>» WHdcs f«!?»? Nastaus.
Ei sinun pidä tappanuin.

<l.Ml!al>!N«ala tieldaä kassys?N°
Tapon.
5?. C»inga monlnainsn Wastaos,,
Eahtalalnen: Laillinen ja lailoln.

;4'W<kävn IMineldtaMl W.



6ojea Efiwallan personat rangat-
sewat pahanttkiöilä,

, ts» Ongo Inmala kieldanyt Esiwa?«n l«,g«i«
sl»c,st»ahan «eliöitä?W.

Ci/wan hän on Mcnyt/ja sitäwar-
ten andanut mieean hänen käteens.

<6. Mikä on lottoi»! l«ppo? W.
Cosca jocu ennomaisesia wlhasta

, tappaa lähiunnäisens.
47. Mtlla tawalla tapahl» !aitfl!i» lappu? W.

Se tapahtuu '. siMjellä st)dä«-
menwihalla ja tijwaudclla/ » Ul-
lonaisilla wihaisilla kävtöflllä/ 3. kle-
lella/ 4-itze työsä/ja ft monella
«nuotock
FZ.Mitä kässs,«w«,ttz lUmalawiidciisi kistni!

Rackautta ja awuNisuutta mei<
dän iähimmäistam cohtaan caikes
NtN hädäsäns.

Meidän pitää auttaman lämään,
ltijn lnuodom/että «ne i sydämen can-sa kärsiwaUi »ydellä händä ccchtaame/
».annamme bänelle hywää ncuwo-
p/ rucoilem hänen edestäns/edeswa-
mKaam j« wamtam dändä/ 3.01e-
ME



me ystäwälllfet handä/ tohtaan/ja4«
ihe työst edes amam hänen ajallista
ja ijaucalcklsia onnellisuuttans.

Kuudes Kajky.
<a. Cningacuulu cuudcs käsky? Wasiaus.
Ei sinun pidä Huorin tekemän

e». Mtä kltldää Jumalaa luudennes iaftys^N.
Huoruden ja irstaisuden.

6».C<linga eapohiu» huoruus? W'st"st«us.
Se tapahtuu « irstaisilla ajatus

fiUa /2. irstaisilla sanoilla / , irstai-
silla ksmöM/ja4 irstaisilla ja hä-
piWM töillä.
«j.Mlikäss« i« wa«<ij Jumala c»udslitifassy<l

SijwMsuutta )a cunnialliiuuita.
64. Cu!«g« pitää meidän si,wl)ll'set o!<man?W.

Ntzn muodoin/ että me olemm»
» puhtaat sydslnmesäm, 2. Lun-
niallifet puhcilani ja käytöxljäm / ~

puhtaat elämäsäm/ ja crinomaM/
4. että ltzecukin avoiopuolisotans ra<
castaa ja cunnias pitää.

GcitzemäS K^sty.
Cuinz» cnulu fcitz<w«s k«sk»» Wostant.Ei sinun pidä warastaman.

Warcauden- 4/.



<7 Cmnssa moninainen wsrsaus on? W^ss^us.
Cahtalaincn: salainen ia jnlklnen.
68, M,kä l'n salini'» wH'c«"s? 59ajcu s.
Coscajocn osoltaa waäryden eli pe»

tOM lähitllluäistäns waftaan/ hänen
omaijudens puolcst/ caupasja
ja käyllllsts
s?. Tulnga »ilka salaine» warc«u<

Salaisesil je lähinlmät-
seldäns/ joea i. petollisella catulla/eli i. wäarätlä waaqalla )a uuralla/eli myös , witttclemisellä ja hau-
cumxclla lHhllUmulscns omaisudctt
tygöns saattaa.

7« M»ka vn iiir n n r»«r-«««>? W,stans.
Costa jocu sulaa eli lnwattolnasil

pois otta lahtlnmaistns omaisuden.
lohonga myös pahasti kircttn ra)ch
in siirtäminen luettawa on
7».M»c« lassn waatij siimaa s, !l-l«an»is

kässys? W,
Wacuutta meidän lähimmäistäni

kohtaan/ caupas za cansa täymiieS.
7», Cuiuha pitää Mliba» olonan wagat mudan

läh!««a>stäm cohtaei» ?

VW muodoin / tttä me n au-
ttNN



tam meidän lähimmäisten meidän
woimam jälkeen/ 2. holhoomme
händä neuwolla M työllä/ cttä hä-
nen elalurcns tulis cnätyxi/ ja
suojclcm ja wnrjczelN hänen omai-
suuttansMtzMas Käffy.

Ei sinun pidä määrää todistustasanoman sinun lähimmälstäs iva-
staan
?4. Mllä kielda,; c<lhdel«nnei lastyit

Caiken walhen ja wicckauden meidän
lähimlnälstäm wastaan

?s. Cuinga tapahtuu wa<he l«h«mäi>stä «a»
staan? Wast.

Cosca jocu l lähnnmäistäns wa-
staan wäärln todistaa/ 2. hänen pct-
tä/ ? panctttlee handä/ ell4-kwt<
taa pahan sanoman hänen paällenS.
?6. Mitä Hässee sa wa,.tij luma a

nes säffys? Wssstans.Pttwacaltuutta meidän lähimmänstam cohtaan.
77. Eu»'ga pitää mcidan ossmae» lahimlnai»

li<l», «vhiaa» m «acailel i W.



Ntzn muodoin/ että me , häne<
stä hywin aji ttclem ia puhum/ i.

edes wastaam dändä/ ja caickiallat
parhain päin käännämme/ nijn pal-
lo cum totuuden rickomata taita ta-
pahtua.

Nhdcxäs Kilsty.
»8. Cu,ntz« cuulnu yhbcxas kassy? W«staus.

El finunpidä pyytämän sinun lä-
hilnmäiscs huonetta-
-7). Mitä tasä h«one<tl <«fa y««

Caicki meidän lähimnMem 0-
maisuus waldaimes ja tijndiäs ca-
lus/ jssa hengee ei ole.

«o. M>ti lirldäa I„«a!« <asä phdcxannls
läffys? Wast.

Caicken pahan halun meidän lähim-
Mäistm omalsuden tygö/ josa hen><
gee ei ole - ettei <e wngun oikeuden
muodolla tnlis meidän alam.
«,. Euiug« ftnalba nc» pah« h«!u mcidän lä»
himmaise» »»<» sudt» tapahtu? W«st«us.

Se tapahtu i Cattudeii/2 ahneu-
den / ja z. turyan eunniau pyynnön
«autlg.

«».



fäss-ys? Wastous.Tytywäisyyttä.
»z. Misä seisou sr luniMlda «aabtttu 3y<V

«ä,syn«? Wast«ns.
Se jeilo siinä/ että me i. Juma-

lan tahdon zälkccn tydymme stjhm
onneen / jonga Jumala meille edes
catzonut on/ ia ftmähden 2. suom-
me lähimmaisclleln hänen omans /
NW myös z olemme awullijet/ et-
tä hän jais omans pitää )a nautita.

Kymmenes Käsky.
«4. Cuinga cuuluu klimmcnes kaffys? Masi.

Ei sinun pidä himoitzcnlan sinun
lähimäises Emändätä/ eitä hänen
palweliatans/ pijcaano/ cika'carjas
ans/ eikä lubtaans/ taicka muuta/
tuin hauen omans on.«s. V.itä kielinä I»,i''« fymn»l»etlNl< lassysl

Sen pahan cansa lyndynen himon/
perlsyumn yhteisesti / )a
sli caickinaisen himon meidän jähim-
mäiscm omaijudcn tygö/ josa
gion.

z6



»6. Mitä kastee ja waotii Jumala kymmcns»,
nes Mns? Wastaus.Täydellistä sydämmen puhtautta.

«7. Cuinga pitää meidaan sydämmen puh'
taubesta ahkeroitzcman? W«st.

Nijn muodoin / että me i. hilli-
bem ja tucahutam sen pahan himon/
ja » ncuwolla ia työllä autamme/
että meidän lähinnnäisen:/ hänen
puolisons / palcolllscns >a juhtans o-
lisst alallans / ja tekisit mllä he o-
wat welcapääc

88. Mika siis on ?«in Päätös? Mast«»s.
Sinun pitää racastaman HEr-

taa sinun lumalatas/ caikcsta sinun
sydänllnestäs / caickesta sinun nuele-
stäs/ ja caikesta sinun woima.stas.
)a sinun pitää racastaman sinun l.i-
hlmmaiftäs nijnculu itziäs.«y. Mikä «m laeastaa Ituna ata cailest» O
dämmesta, sielusta, mielefta,« waimssta? W.

Se on/ racasta Jumalala nijn/
että ihmisen ymmärrys on täydclli-
jesti ylöswalaistu / tahto coconans
pyhä ia woimat täydelliset / Juma-
lan kästyjä no«dattttlnaan.

90.



5«. Mitä on liuosta» lähimmaisia«s ntjn euin

Se on i candaa nml sydämmellistä
ja wilpitömdä racramta lahimäi-
siäns/ cuin itzians cohtaan/ 2.suo-
da laliilnmälseUens hywäa nyneuln
ihelleus/ ja z edes ailttaa lählm-
MlNsens onnellijUMta nijn ujcolliststi/
cuin omaans.
>,. 3«>taaco jocn ih«i«!N in?!a «utuaaxi kai»

löiden' cautta ?W«sl.
Ei/ sillä eiyxikään ihminen taida

Lakia täyttää.
5». M,<ä estää, eitennne toida LaKa täytti?

Wastaus.
Laki on hengellinen ja waatij me-

ildä täydellista kuuliaisuutta.- mutta
me olemme lihalliset ja synnin caut-
ta turmeldut.
,;. Mhinaä si< »»««li ftyidMncn ? Wast.

Laki opettaa meitä l nutä mei-
dän pitää tekemän ja jättämän/ 2.
tundemman meidän jyndim/ la z.
runttaa la ajaa meitä pakenemaan
Lain täyttäjän Lhnstuxcn tygö
94. Cuinaa m< «ulunmmc sylw.n L« sta ? W.

C ojca me luemme ja itutkisteleme
lulna-



Imtialan kymmene» kässywnojch/ la
cocttelcm sijnä siwusa meidän sydäm-
mem/ cyatuxem/ puhcem m tpöm.'
uijn me ymmärräm / cuinga me o»
lemme jyndiä tehneet nyt yhtä/ nyt
toista kässyä wastnan. Spcills nG-dään caswom wirhet: Jumalan
lais ficluu wirhet ja pumont.

§?. Mlsä sijSseisto synnin turmclins? W.
Synnin turmellus seisoo sijnää /

«että meidän ymmärrpxem
«nnostans pimitetty / » meidän
tahtom Jumalasta poiswieroitettu/
ja ;. meidän woiman ntzsä hengellä
silä poispunttuneet > Niin ettemme
luonncstam ymmärrä/tahdo eliwoi
tehdä sitä / cuin hywä ia Jumalaa
le otollinen on:
es. Mingä cautta on ihminen joutunnt nyn
w«litcitawa«» synnin turu, llup«n i Wasiaus.

Synnin langeeltmpen cautta.
)7. M<stn !bm,«cn'on pois longvUNU! ? Wost.

Täydcllijyden tilasta.
Misa 5«,,0, tä"dcll sydc» tila? Mastoa.

Mnä / ettsihlnmen oli luotu Ju-
malan mwan jälteen.



)).Ms« seisoi Jumala» s«wa isim>st'af M.
Jumalan cuwascijoi erinozla!ta«n

ihmisen cansa luodusii WUaudcs/
Wauhurscaudes ja PylMes/ sitä-
likin myös ruumijn Lnnellisudes ja
cuolemattomudcs.

IV2. Eikö sijs cnaä ihmisskla lu»nn!,'stans ol«
I«maian culr«a? Wast,

Ei / silla hän on sen synnin caut-
ta cad»itännut. wnn arznon caut«
ta ruweean jc uscollisis ylösojenda-
mäan ja udlstamaan

ic>i. C»ca on sy» sssn^ön?
Perkele ja ihllunen: sillä perkcle

kärm<en cautta wictteli Evan syö-
mään kicllystä puusta/ia Eva saat-
ti miehens Adamin tekemään sitä
siunaa ' Ia niin on jyndimailinaan
tullut perkeleen cateudcsta yhden ih-Mlftn cautta-

i«,,.M!läsy»t!ion?W.
Caicki se/cutn Jumalan kä-

sty)ä wasiaan/ wlhoittaa luinalnn/
ja nnsaihee rangaisturen

loz.Cuinga mo»,n<!lnen fynl»i on?W»st.
CahtalOlm: Perijyndi ja tees-



Mifä Perispndi on? W.
Pcnsyndi on se juurtunut paha

himo ja turmcldu luondo jo/a me
Mnynunc

, Mikä l'« sccosyndi? W.
Tecostindi on cmcki se/ mini ihmi-nen päästä himostuns/ ajatuxilla/

puhcilla ja töillä/ Jumalan Lakia
wastaan utce.

Mna mc synnillä ansia»?cm? Wast.
Jumalan wiban ja klrouren/ a-

jalu ct rangaistuxet a tzancalckiscn ca-
doturen helwctila.
10,. MI olll»gan taida osottaa meidän

cuuNxnsunttam Jumalan Laille? Wastans.
lulnalan armon cautta taitawat

nc lvajludest syndyneet carttaa cuo-
lettawalsia omantunnon syndijä ja
junialatoinda elanläta / ntzn myös
wnpUtömalla jydammeUä wacldaa
HErran pclwos.
ioz. N,ta n>al,cappa!<t» Mt crinumaistst tarwi'
tzem» eltä me mahbaisi» elää » cotists lumali»
sudcs , ja cartlaisim, clicmme syndia trNs In!

tästniä wastaan? W.
Nämlit neljä nimittäin i että

me wiriäsil luemme/ cuuldelem ja
tut-



tuMeKm Jumalan janaa/ 2. että'
me wiriästt rucoilem lulnalata/ev
tä hän muta pyhällä hengellans hal-
iltzis/ ja ei kättäns meistä poisoteais/
z. että mc alemsin ja ustasii uudistam
jen hywan alcomijcn ja lupauren /
cuin me Jumalalle casteesa tehneet
olcm / M että me joen päiwä har<
jotttelem meitam sodasa spndiä wa-
staan-

mnwä Lal, ? Wa,wus.
Cal?talittjcn Slsälllien jydämmes/

ja uleonaiscn clälnäs
)ic> mcchan cu«!iaisudem taitaa oll«:
,Ii»n«!alll F<L>l>!<ici,> co ca emme taida Lakl»

tanttaa? Wasiaus.
Chttstlls on Lain täyttä-

nyt mc«dH« cdestam/ ja wapahta-
nut lncitä La,n tiromesta. Sentah-
den on lncidän cuulialjudem/eum u-
scowaljcsta jydammestä ulos käy/Ju-
malalle Chnstuxcn tähden otollinen.

Tomcn Däacappnle ulcojta.
n,« Mngä lähden seuraa «seosta cehta lain

»ältte»? Wastaut. Ntzn



Nijn cuin Laki opettaa meitä t»n-
dczuaä lneidän syndim/ nijn opettaa
Evangclimn lncitä/ cuinga meidän
synnlstäm pelastttuxi tuleman pitää.
loca EvangeZium uscon cappalclsa
edespannaan.

m. Mifä Evangelium.on? W.
Evangclmm on Moinen sanoma

Jumalan «rznoftn ja Chrisiuxen an-
siosta/ caikiUc uscowaiMe autuudcxi.
li,,ss«enqä päässe pttääMcidänuftuml<n? A.

Jumalan päälle.
»14. Eikö o!e ussambas Jumalala,cuin yri?W.

Et: HErra lmidän lulnalaln ox
pxj ainoa Jumala.

"s, Eilö ole usiombqa Versona lumalu?>e<
cuin yri? W.

Eolme on Pcrsonaa lumaludes/
ja ne colmc pcrsonaa on yxi Jumala.
i"".. Culca n< personat lulN.i!nbes? W.

Isä/ Poica jaPyhähengil
l:?.Cull«ga «onda osaa ujcoo» wa«ditaa»?N.

Coimeofaa/ mnnttäin i.Moi-
kin tieto ja tundo Jumalasta/ häne»
olelnisestans/ hywlsta töistans ja tah»
dostans. 2. Epäilemätöm juostulnus

sijh^a



sijhcn ilmoitettuun taiwaaMen to"
tuuleen/ ja ~ yri lapsillinen luotta-
mus Jumalan IMiseen armoon ja
lackauteen-
,l». Cxinga «onda on »sco« e«pp«le<t«? W.

Colme Pääcappalctta EnsilN-
Mainen Jumalasta Isästä ja luomi-
<est/ tomen Jumalan Pojastjaluna-
siuxest/ji colmas Pyhäst HenM
a Pyhittämljcst.
Enfimmäinen uscon cappale.

«lz.Cul»«« c«»'uu» e«si»l««!««« »s<» e«f?«»
l» ? Wast.

Minä ujcon Jumalan päälle / I-stn talwaan za
luojan
,:o. Mll» «dtipann«a» meille e»fi»«<ise« u«sc«», ««»puiesa? Wnft.
Ensimmä«>s ufton cappalesa e-

dcspannaan nulile Isän Jumala»
hywät työt.

~,.kue» o»lsalW«fi.
I)ä on ensilnmälnen persona Iu«maluden olemlscs/ joca tjancaiclljest

en jynnyttänytPojan itze wertalsen<



ja vhtä olewalsen/josta ntzncuin Myös
Isästä Pyhä Hengi uloekay.
~,. sutta l"v«t I<«,I«maI«n hy«ättysl?N,

Isän Jumalan hnwät työt owat/että hän , on l«<nut meidän /».

ylöspitää/ edcscahoo. ja suojelee
meitä/ ja ?. on uloswldauut poi-cans meidän edeftäm.
~). V >n«a tähdcn on lumalo m<'se faincal»

d<,lftt hnw«t f,ö< .icnannt? W«st«lls.
Sulasta armostans ia Isällisestähywydcstätis/ paitzi caiMa meldänanssozam ja mahdolllsuuttam.

~4. NUa Ml lumaiaK»'ws!c«p«ät olemme N.
Meidän pitää 1. Wtämän ja yli-

stämän händä / 2. slcman hämlle
euuliaiset/ ja z palwelcman hunditvelwollisella;a töinielliftlla Juma-
lat» palweluxetla.

Toinen uston Kippale.
»,f.C«i"«<»c«ulun to»nn »scvn avpa!,? M.

Mmä uscou lEsuxen Chrlstuxex
päälle/ hätien amoa.lt poiltttts llltl<



1,6.Mitä edeip««na««» «eil« tolses »scen «f»
p« res« ? Wastaus.

Jumalan Pojan hywät työt.
,2 7. Cuca o» «po>c«? 33«st«n5.Jumalan Poica on toinen person<

lumaludcs/ Isästä ijancaickilest syn-
dynyt/ josta ntzncuin myös Isästä
PyhäHcllgi ulos käy.

lE,»s Christus?
,2,. Mnas ssjs n cot lEsl,«st Cliristufsst » M,'

Että hän on tolinon Jumala ja
totinen ihminen.

Caxi: lumnluden ja ihmisen luon«
do
,H,. Msta »»I<?s»rt?« l»mal»e«s

luondo? M?ftalls.
Sijtä / että hän Isästä ijancaicki<

sest syndynpt on.
l,,.M»stä»>» -'« Drist!»r«ll« ,hm»stn l«»

SW / että han ajan laydelllsydcs
0N syndynyt?dche<t M.ic»a!t.
ij). Ml» l'« sä>!" ii j,«^<lzU.

Hän on mi mn HTrrani.
Slllä hän on minun ZH



tvsmituu ihmifcn lunastanut/ wa<
pahtanm ja päästänyt/ calcklsta <yn-
neistä / cuolemasia ja perkeleen wal<
Km alda.

Z, s. Milä mersikst st s«n« "Es»<? W«ss.lEsus mcrkihec Kmasiaiaa ja au-
tuaani tctiaä.,;s. O«go sis I?s«s sshf sins lun«st«,!»!t j«

Tosin bän en jun«sianul eaicki ih«
mlstt.
~7 Mire! <liilack! >f«istt »uls«lttua«ei?W.

Sentähden ette, he ockem ustolla
omista Chrlstufen aussota.

Icen ussoo/ se tulre mut-
ta jcca cj usco/ se latomaan

W«stal»s.
Ei cnullalla essä hopialla/won py-

hällä ln Calltjlla wereUans/ in wiat-
Vomslla p.jnallans ja cuolcmnllanS.
»;?. Vits w«nc» »n tzhlisi»s sin«» .»nasta»

Rllt? W«st.
Cttä mi ä « hänen emans rWn/

s. hänen hänen
lanS eläisin/ la , hända
jes wanlMscaudcs / wiattomudes jg
Muudcs p«lwlMn. «<»



o» c»i !lut ,a haudatta? W«st.Hän on colmalsdeua päiwänä y«
lösnofnut lucUulsta/ ylösnjtunm tai,
wa>ise<n/ ja Mu lll«al!a kä<
dellä / st on/ elää ia hall.tzcc iian«
enicklsclt

>4,. M<sä merlltzel Chlisiui t V.
W»ideldua.

L4,. Mill n,l>t>a« wo l»f!luxi cutz»»
t«n? W«st.

Sillä hän on ihililsen luondtns
puolesta woideldu ,loölll)3ä/ sc on/
Pyhällä Hengellä ja wolmal^

ProphetNfi/ Dll«nmäiftfi P.ipixl
ja lumnganli.
,44. WingH »äydcn Pfo»hci«t, cntz«s

taan? W«st°
StllH hän on llmoltlanm mcisse

hänen raiwMsen Isäns tahdon mel<
dän autudestaln.
l4s. Mineä tähd»!, cutzui«n Chlistut l)li«»

mäift». Papit»? Wast.
hän on ristin puun päättä i«

tzen-s uhrannut sowinnoll lneidän syw
dcim edestä/ ja nuollee Isän tykö-
nä hywää meidän edestäm »4<».



Sillä hän ballitzee , Woimanii
waldacunnas c«icktin ylitze cuin tcn«
lvaas jam.'asa owat/ , Vrmons
tvaldacunnas Chris.illjscn siurueun-
dansylcheja ~ Cunnians walda-
«unnas taiwaa;a
,47.E0ft«0» Ehr st«x<n l'lcw« iu!<
li <a näs,t«»i coickrn m n man rdcs? Wcist,

Wymellrä pälwänä/ cojca hän
on tulewa Cunniasans/ duomlhc-
man elswltä jacuslleita.

Mmas nscon cappale
»4«.Cui»«a cmi!!!f>sl''masus<vn carpal''? M.

Minä uscon Pyhän Hengen päälle/
tzhden pyhän Chrlstttlije sturacl.nan/lc!
K45. Mitä rt>«t»a«naa« me lle co!man»c< ufto«

capp«!e<>s?Wast.
Pyhän Oengen hywat työt-

M ta on Pyhä ? W.
Pyhä Heng» on colmas persona

lumaludcs/ joca ulos
läy Ist','lä ja Pojasta/ yhden wcr<
talnen ja yhtä olcwoinen Isan i<
Pojan cansa.
«fl. Culca o»«tPphä»,HeMNhy»»atlpl'tM.



Pyhän Hmqcn wlrca jci hnwät tnöt
owat- i. Että hän yhden Lhrlstllli<sen scuracunnan täsä cu«
huu/ coco / walaisee/ pyhittää/ ja
oikias njcos yjöspitää/ cnickllle usco«°
waistlle heidän »yndins andexi andaa.
» Että hän caicki ihmiset cuollulsiaylösherättäwä on/ ja ;. andawa
caickllle lncowaisille Cl)ristuxe< yan«
caickilen elämän
«s,. Caidattosnäin nsro« om«siaw!>!M«st«s?W.

Minä u>co»/ etten minä
oinasta ymtnärryxcstäni eli wonna-
stani taida uscsa/ cli tull.» minun
HErran ITsuren Christuxen tygö.
Is) Cuca on siis se, »»c« Ulf»» waicntla i M.

PnhH Hengi Jumala.
,54. Mwzä eautta wa,cutt«a Pyhä Hc»<i «»

fton?W«ft.
Saarna wiran cauttasanasa ja Sacramenteis.

l>f.CoscaS fen ensimmälscil usco» c«ppas«enj<ll»
kccn sanot: mnä ufton että Is» Jumal» o»
ca>ck< luonut: etki< siis nsco, että luma!«

«pl,'!,-« ia Pos'ä on eaicki suonut? W.
Tosin minä ufton/ että Isä lu<

m<»la Pojan cautta Pyhäsä Henge-
is



!ä en caicki eavvaleet luonut/ caicki j
niyös ylöspilää ja hallitzce.
M<6. Mlnsi.', «l'»i«l«» erinomattaln Isälle ly,

<i! Vast.
Sen ähden/ että luominen

»n Jumalan ensimmäinen työ jol<
la hän on itzcns ilmoittanut; nijn
tyaöluetan / >c erUwm.nscsli cnsim-
lMWllc personalle lumaludeZa.

. ,57. Co >«s sen u>ift» «ston coppaliln >als«»
s«>,o<: »nissä »sc,n,etta Iu««l«n Po>c« v» «,»

«un !unc'>a!>l:t: ells<
> «?<c< ia on sinun l»n<ist«i»»lt? W.

Minä rscon/ctta Jumalan Poi-ca Isan la Pyhän Hengen varkaude-
sta ja lanpmdeiia / ia nijn muodoin
PMn colmiyhtcyden neuwon ia
päätöxen jälkeen/ on lwuun lunasta-
nut.

,s«. M>r, ssss lssnosilixen työ »rinomattain
H'u>allc t»qö.'»etoan" Wast.

Scntädden että Jumalan Poica
»N ibmiscf, tullut/ ja paalleotctusa
michudca Pyhän colmiyb'
teydcn neuwon jälteen lunastufeu ty-
ön täyttänyt.
»,9.<0i1«5 <ol««»Nt» »ston «lvpslcen ial<



feensonot: «pyhä Hengi o" «'nnn pyMinys,
j« nij» el>?« kasin: etföi ulco, ettilum»,

la ja Voic« on si»»», pyhittännt? Wast.
Tosin millä ufton/ että PyhH

Hengi Isän Jumalan tahdosta/ Po-
jan lEjuxen Chr»stuxen ansion caut-
ta o<ottaa Jumalallisen armowaicu«
tuxcns jyndein andesfl saamijcfi/
wanhurlcauderi ja ijancaictljexi au-
tundcxi
»6». Mli »nhittä«i«ttt <r>>,om»tta!N Pyhale

tpgäluetaan? W^st.
Sentähden/ että PyhH Hengi

puhittälmsen työfä ltzcns ermomat-
tain ilmoittanut on.
i6l,M'>a b,waä o» finu!l<ff<tz,«llasuseot?M.

Minä olen Jumala» armon cautt<luscon lopun/ joca on se tzan-caickmen autuus
i6,.tuing«mund« veruffilsta onmeibi» «utu»,

Colmc/nimlttälN: l. lumal«s
armo ja luurius/ -. ICsnren Chri-stuxen ansio/ ja -- uco waicucett»
Pyhäldä Hcngeldä/ joca wasiaan
otea,a itzellens omista. Jumala»crmon za LhnstuM ansiou.

M



PolmaS pääcappale rueouxesta.!
»6z. M,I» slur«« rucvulesta cvhta uscon tunnu»

sturen jälkccn? Wast.
Cesca me olemme wanhurscafi tul-

leet ujcon eautta/ nijn me wlelä sit-
tekin taidam pieaiscsti langta- sen-
tähden on se suurestl tarpellincn/et-
tä me aina rucoilem / jota myös
Ehristus opetti opetus lapsillcns
»64. Ketä pitää «n>än ,ucl'llem«»ia auxi hnu»loman? Wast

Ninoastsns sitä totista ia colmiyh-
teistä lumal«ta Isää / Poicaa ja
Pyhää Hengee.

l6s.M»tä on lomasatarueoiffa? Wast.
Se on / pitää nöyrää ja catuwai-

fi« can<a puhetta Jumalan lanja/
lalctinaisista turpeista
Mti.Milä vn<c cuiu »lila ruc l»r«» lch»,»»»'

M«n pilaa? W«st.
i. Jumalan käsky / » Jumalan

lupaus rucouxen cuullosta/ 3 Ehri-
sturen Esirucous / ju sizrä uloswuo-
tawa rucouxen woima ja mahdolli-suus nin myös 4 nletdän oma tar-
peen,.

«67.



»67. kllixgo «mluu Inmalän kasty
<«, lupausruculxen cuuN>?sta?W.

Ps"lm »5. Auxei huuda
minua hädäsäs/ «ijn minä tahdon
auttaa sinua, ja sinun pitää cunni-
oittalnan lninua.
i6B.,Mita pltää meidä< lumololda »u«»!-l«

«n«n f Wast.
Caickia/ cuin tulee Jumalan cu»<

niaxi / nijn myös meidän oniaxi ja
meidän lähimmäijem tarpeexi / sekä
hengellisiä ottä ruumijlllsia armolah-
lois
I6Z. Mitä bcnsessljwl «rmslahjain l«nsa y»<

märrctäin? West.
Caickl/ cuin tulee sielun ylöspitä-

Mljcxl/ ja tzancaicrisen elämän Wc-
tällllstfi.
i.7». Mtt« ywmärnt<s<ln ruumiillista «r««l«h»

Caicki cuin ruumijn ylöspitamise-
fl/jaajallijen elämän tarpeczi tulee/
ja cutzutaan locapäiwäifti-l lelwäxi.
«71. O«H»> ftsij<»»url sondi ,j«?s ei lumal«t<

hornasi, rucuilia? Wast.Tosin on )e suuri syndt. Sillä Ju-
mala on käskenyt, mettä alinomaa

rucot-



rucollnnan- se fijs/ jsca jen laimin
löy / tckee wl>dlä Jumalan tässyä
«vastaan/ nijncuin se/ joea huorin
taitta murhan tekee.
«7». Cu l!g« l>!t«ä meidän rucoilcman,tt<a«ti«

d.n r»,our<m <n«ldnr! tu»!i<? W
Meidän pnä rucoileman » Chri-

siuxcn nimeen/ nahwas uscos/ ;.

«atuwaliesta svdämmcsiä/
«nijWa tarpeita ehdolla.
,7). Mxi »><«« mciran lu.oiltwon Chtistul,»

n.mecn? W.
Sillä Cbristus on ansainnut meil-

le caickcn ymaMsen ia ruumiillisen
hywäMfiunauxcn/ ja rucoilce aina
hywää nlechän edestäm.

stos ? Wast.
SiNä ilman «seota on mahdotoin

telwnta Jumalalle.
B7Z. V'N pl!«« Mlllä» <«M«is«

fta z»c««ssla? Wast.
Sillä ulcocvllatuiden l« Jumalat-

tonmin rucoue ti, lauhchus lunm-
lan edes

Nijn



Nijn muodoin / että me meidän
tahtoni JumalanPyhän tahdon ala
«mmm/ ja rucoilcm/ että hän tah-
dois andaa lneille ajallista hnwää /
jos ja cojda »e Jumalalle otollinen
!a meille hyödyllinen olla raitaa
177. M,ri vitaa mudan ruumiillisia t«rpeit« th«

dola sucoitman? Wast.
Sillä emme tiedä / enqä ymmät»

rä/ jos se on Jumalalle otollinen ja
meille hyödyUlnen / että me jaam-
me sitä ajallista hylvää/ jota me ru<
eoileln.
»7«. P,'ll',kö »e,b«n myös henzflllsia t«lpeit«

ehdolla rucpiieman?'
Ci;wan ilman chdom. Sillä lus

mala tahto aina andaa meille sitä oi<
liata hmgcNtjtä hywää/ cosca me
häncldä sitä rreoli^n.
l7?.Cnn!«fco si,s I»!M<?!« «in« sNlvW

, cosc« me Mä «uot.,» r«oi l» ? N.
Ia toti;esii

,«o.M>tä f,lä« meidän 'efma". e»se« luë'«
avunslattsswftpyytWsst.

Mcidänpltää humalan «pun kär-
flwalliiydellä odottaman: sillä jos
hän awun canja wijpyy / cvcttelce



hän sillä 'meidän kärsiwHllisnyttäm/
ja andlla cuitmgin/ taicka sitä/euln
mc rnroilem/ eli sitä/euin meillehyödyllisempi sn.
»l i Cuc< rucout »n pal«< taickein rncouste»

s<a<? Wast.Isä meidän rucons / jonga mei<
dän HErra lElus Christns ihe on
cocoon pannut / ja tastenyt opetus
laslens rucoilla
l»l,su nqa Isä Wsidan rnconj <„ef«an? N.

Colmeen osaan / nimittäin: i.E-
sipuheeseen/2. itze rucouxijn ja;. pöä-
töxcen-

l. Esipuhe.
«,. Cu>kfl« t«n'nu lsipuhe? W.

V<l meidän/ joca olet taiwaisn.
Mitä > ck<lrr,fz«« täsä Mä sanalla 1j«? W.

Se sana ISÄ ymmärretään täla
lumaluden olemisest/ I,äji/ Pojast
ja Pyhäsi Hengest.

Ilän nlmell l taheoo Jumala mei,
tä tehettma « uscomaan/ mä hän
«n meidän oikia Isäm/ joca meidän
on luonut/ja caMia an«o lnp^ens

ylös«



ylösottanut/ nijnmyös 2. turwalli-
scsti ja caictclla uicallusella händä ru-
coilemacm / nijncuin lapsi rohkenn-
min Isaäns rucoilee/cuinpalcolliucn.
l«6.M'ftt fina l«no:«!Nun Isän; »an mcida»

Isan, ? Wast.
GM nijncuin me kessenäm olem-

me jäsenet/ nijn tulee meidän rucoil<
la/ ei amoastans Ge edestäm/mutta
myös mulden edestä/ tijatenain nii-
den edestä/ jotca owm mcldänwel-
jem ja stlarem ujcoja.
'«7. Coscae rmol'et: Isä meida», i«c« ol,»f
waisimltä«sm«arlätsillä sanalla: >a>»aii?W.
Taiwasten eanza ymmärretään lä-

jä ei jocu luotu miwas/ltänäns cuin
Jumala sijnäasuis: sillä taiwasten
talwaat el woi händä tästttä; mut-
ta taiwasten cania ymmärretään ts-
fä Jumalan käsittälnätöin Maijcsie-
ti ja cuunia
,«8. M> ä o!«,t« fiii «ei!le se sana: f«iwa!< ?M«

Että Jumala on yri catcklwaldl-as Jumala/ caictltietäwäincn / ja
paicas lälns olewalnen.

11. 9ln<



11. Rucomet.
«l?» Cuinga monfta lnwufia on Isä «eibän ru»

couxeifWast.Seitzemän.
»?«,. Cuinga eroit<<a«n W.

Ne colme ensimmäistä rucousta
cuhutaan aurlhuutamilen rucouxixi/ja ne colme jälkimmäisiä pois potjta-
misen rncouxlfl/jotca caict» cuusi
rucousta tarcoiteawat hengellisiä tar-
peita/ mutta keskimmäinen eli nel-
jäs rucous tarcoittaa rnumijWa
tarpeita
,s,.M>xio»christn< >pelt«lNl«t ««Ne hengesti-
sistä talpeista «li» «on>a »ucoilfta,»s.n ruumijl»

i,sistaa!noasta,< yftdsnrxcoure»? Wast.
Sentähden/ että meidän pitää

ensisi ja ennomattain ehiinän Ju-
malan waldaeuudaa ia hänen wan-
hurleauttansl ntzn taidamme myös
ella siltä wacuutetut/ että Jumala
euulce meidän rucouxcln Uljstä,ajal«
lisssta tarpeista.

Ensimmäinen rucous.
?U!»g« lU!»Iu» osimmäinc» rnco«s? W.

PMctty olcoon sinun ni.nes.



Jumalan nimen canja ymlnärrc-
l Jumalan oleminen/ ».Ju-

malan omäifudet ja cunnia uinut /

~ Jumalan, hmvae työt / ja 4. Ju-
malan sann ja Sacramcntit.
»94, Ni»L« c«id«i»cn e» lu>nal«n nimi itzejäni?

W«st.
Jumalan nimi on sangen pyhä-

«Vs. T«tt«<«o 'm, an »m,
tetyri tulla? Wast.

Tosin laitaa: softa ,ne sen pidäm»
lnc niin pyyana/ cuin se itzcsans on.

»9<. tuinga fi)s «im mcilda pphit»»
t«ä°?Wost.

Jumalan ninu tulce meildä pyhi-
tctdfl ~ cosea Jumalan sana puh-
tastl ja ftlkiäsil opetetaan ja 2. co-sca me sen jälkeen / nsin cmn luma<
lan lasien sovij/ Jumalisesti eläme.
»>7.M»n«ä c.iutl« tulee ?uma!a« «,«i hawiis

stvr ?

Jumalan uimlhäw»u'siaän i.wää-
epilla/ ja 2. spndiscllä ja pa-

hendawoilella elämällä.
»>B.Cvsca«!.'si's sanon,: vftliittttyoilvnn fi«u»

«li«ts:«!t«mt Ml» rucvilem i Wafi.
Me



s

Me rucoilem/ että Jumala mei-dän tmwaallinen Ijäm tahdois «

lvinjclla meitä caikesta wäärastH o-
plsia/ ».andaa pyhän janans puh-
taasti ja lluilln petosta meidän sca«
jam opetttmi ja saarnatun tulla /
nijn myös , andaa meille armons
M jälkeen elämäin käyttää.

Toinen rucous.
,yy. kiinaa cuuluulone» lncoui? W^st.
Läbes tulcson sinun waldalundas.

»v«.E>l.ng« «onlnamen v, Jumala»waldacu«<
da? W«st.

(olmcllaincn / nlmiMn « Ju-
malan woiman waldacunda / 2.
Jumalan armon waldacunda / ja
z. Jumalan cunnian waldacunda
,01. M>l«vn JumalanwU!ma»waldacundn?W.

Taiwas ja maa/ josa Jumala
lalctl wolmalliststi halllhee.
,02. M>k« on Jumalanarmon waldacunda ?W.

Jumalan scuracuuda täsä matl-
ma»a / jonga hän janan ja Sacru-
mcntein cautta armollijesll hMyce.

Jumalan runn!an»aldalUn"«M.
IjancaMinen elämä/ josa Juma-

lan



l<m lasien nmnka on lulnalaja n-
manduwa
«04.C»1a Jumalan l»c«'<m«<

lNföm t»!cm«a° ? W-ist.
Me/ jotca aina elämme luma-

lan woim«n wald.qcunnas/ rucoi"
lem l. Jumalan armon waldaeun-
daa/ ja ».Jumalan Cunni«n wal<
dacnndaa meidän tygöm tulclnaan
,os. Eikö fij<Hunnl«N' armon ia cullNio» wal<
dacnnda ilman «fidän <u!e mcidä»

tyo,l'm? Wast.
Jumala tossn Mwacaisesii tarihee

meille hauen waldacundans,- mutta
jos me jm oikein tahdom wastaan ot<
taa / tulee meidän myös jm lähe-
stymistä tygöm harrasti rucoilla.
,c>6. tulee Jumalan ornwn wa!dal»md«

mndax Wast.
l. Cosca Jumala llleidän t«iwal«

twen Isäm andaa meille PnhanHcngens. , (f osta me usccm hänen
Pyhän »anans/ ja täsamailmas
lulnaliscsti elänune.
,07. Euinga Inma'an cunnion walbacnnb» f»«

lee mi idän l»<,rm?W«st.
Costa me Jumalan arnwn cautta

wch-



lvahwasi nfcosa loppuun asti olem/amuallMi cuolcm/ ijaucaiMkm
iloon Nsälle käymme / ja siellä tjun«
ealckiststi elämnle
,oz. kvsta me sij< ftuom: ?ähcs si?»»

»«!h«u«>ba<! m!sa «ne st'!?!', «cuilfm? 3ss.
Merucoilem/ «ttä Jumala mei-

dän taiwallincu Isäm andals mttlle
arnwns/ ChristiNljcst elc.a ja aulu-
Mesi cuolla.

Kolmas meous'
,09.<l!n»!g« eni'«« <o?m«e »«wui? W«st.

SDlcoon sinun tahtos nijn maasa /
culn taiwaasa.

Jumalan tahto on se/ Mga hän
meille ilmoittanut on pyhäsä sana-
san«/ mmittäin HuiS/ ja Evangeli-
UMls

Mcidän autuudesiam: sillä Ju-
mala tahtoo/ cttä calcki ihmiset
autuaan tulisit
»l». <ut<a»w«l »e.jotca estämis meitä Ivma»

lan tahtoa eckcmist? Ma<i.
Perkele/ mailma ja meidän oma

ttham. »13»



l»? W«st.
Jumalan tahto tapahtuu/ eosca

Jumala ».estää meidän lihMsen
lnhtom/ T. caicki pahat ncuwot/
perkeleen za mailmaan aiwoituxet
särte )a lydläxi tttee/ j« ~ meitä
lanaus ja oikiasa «fcosa loppuun
asti wahwcma pitää.
,14. Mila lumaon l«yl» meild<! w^os^N.humalan lahto waatij mcildä i.lap*
sillistä cmlliaisuutta lunuUata coh-
taan / että me hänen tnhtons jäl-
keen us«.om in cläm/ nijn myös ».

kälsiwälli!l)yttää ja tytywäljyyttä /
että lne caici lft, / emn Jumala me-
ille tygölähettää/hänen tahtoonsty»
dymme-

"<>«>« tapaht»man f Wost.
Nijnuin se tapahtuu talwaasa.

»,t. Culls »»«< «r, joe«, tellwäl lu«a o»

Pyhät Engelit ja autuallisest» e*
dcsmcnneet pyhäe.
~?. Cosco wt sij< olevo» sinun «htos,«««s« l»i» t«»»a«<: mitä », §ll„» »»cow

le» ? W<t. ««



Me rucollem/ että Jumilla ftndais
mclllearmons/ ollaxem cmckisa Ju-
malan pyhään tahtoon tHtywälset/
ja nijn mieluijcsti jen tehdä-
zcm/ cuin Engelit ja pyhät taiwaa<
ja Jumalan tahdon tekewät.

Neljäs rulous.
~z. Cninga cuiiln» »sljäs''li'"u<? W«st.
Anna meille tänäpänvänä meidän

joca päiwamcn lcipam
,19. Mtta ymmarrctain jocapäiwäiscn lejwä»

cansa? Wast.
Caickl/ cuin ruumijn rawinnoxi

ja tarpeezi tulle
,lH.<suca anda« mcll,» mcida, joloväilväistn

lnpam? Wost.Jumala meidänracas talwalllnen
Isäm.
»»z. Hitnclle «lldaa lumfil, j«<«DziwHistl» lli»

w,«t, / Wast.
Caickille lhmWe/ I«3H hhwille/

että pahoille

Että hän hywäm töidens cautta
wetms ja keyoltlais heuä parannu-
zcen.



«vöna ««idin lot«fs,»iin,» lfipo»: mits «<

fillo», rulvllcm? W"st.
Me rucoilcm » cttä Jumala an-

dais meidän ymmällä / mä se on
häne» armostans anmtlu/ ja z. et-
tä me nijn cum lulnalun lapset kij«
tolKMella ja tytowäisndM nauti-
hcm meidän jocapäiwmscnleipäm.

Wljdcs rucous.
«4. tniny« cu»!nu wtzdes Waff.
Anna mc,lle meidän welcalll au»

deexi/ nijncuin ,nc andeli annam-
me meidän welwollislllcm.

21,. Mitä Mt!d«» zvelcomme c«ils«ymmir«
retän? Wast.Meidän lyndlm tietyt / ett<l

tietämättömät/ jotca tekewät mei-
dän wicapääzil Jumalan wihaan jo
rangaistuxcen.

~6. Cn<« la,la««<ise Mli»ä» stzndim «»de,i
Wast.Jumala, joca on ricas armostaj« laupmdesta.

CatuwaijlUe/ jctca uscosa häneldälsndctzz audclfl zaamllitt rucollcwat.



li ? W«fi.lSulasta armostanS Chriftuzentähden.
~,.10i «e

fy«deim «ndcri ftamisilia lum.ilan lokina: «mtil
elemme osot.-amn«!, meidän lahim»

mn>'t!lem? Wast.
Me olemme wcleapäät andezl an»

damaan meldän welwclllsiUcm
,jv. Cuinga fl!ää meidän wl!»oN,stßcm »ndtt»

xi «/«daman? Wast.Nijn muodoin että me «.meidän
lählmmäljem tygö cannammc raen-
sta ja sopiwaista sydändä/ em-
me costa pahaa pahalla/ wan »

teelnme nijlle hywää/ M rucoilem
nijden edestä/ jmca meitä wustaan
tlckowae.
~». tal«»«mm«» »« mtldin ««dlttl n«b«mi»
fe.«m «j«it« meidän s,nd,lm «ndeel» l«am st»

Zum«l«n tykönä? Wast.
Emme tmda' stllH «. meidän an<

dcexi audamisem on aiwan kehno /

halpa ja wajawa Jumalan käsittä-
mättömän laupiuden juhteen/ ja ».

«ofta me bl»m «hneet stn/ luin mi»
dän



b6n piti tekemän /nijn olemme cm-
tengin kclworeomat palwelmt/ ia
enune taida si!U uutään
malalda ansaita.
,;i.M>xlP>t«ä mcihä» wciwsllissllem »NdeUi

audaman? Waft,
Oiottaazem nieldan hywän suo-

fiollljeu ktztoUisudcm )a cuulia«sudem
lumMm »ueidan
ftänl cohtlnm/joca sanoo: an-
dacaat/ utzn teille andecxi anuecaan-
-23;. Eikö siis Jumala andcn anna «clile mci»
dän syndim wrlcaH, ellemme andoeNannantzllc,

jolca meitä wastaa» ,-ickowat? IF.
El: sillä ITsus sano MMi jol-

Ktta andcexi anna lhlNtsille heidän
clcoxlans/ nijn ei myös teidän JManna teidän rieviänne.l-34.E,kö fijsfe t«,b« mttin laoilla, ti lä»

h!«malft!ien< axdeeri anna? W.
> Ei: Mä hän, .rucoilee itziäns wa»smnn / ». on myös hänen rucouzenttMhistus lunlalan, edes.
> rucouS. . V

»?5> Cuinqa slilllMl cuudcs rucous) W.
. Ia M johdata meitä ktulcmreew.



Cahtalamcn: hywä ja paha tins
Ms.

«??. Mistä /ulce ss frwä linftus? Wall.
lumalalda/ jocg on taiten hy<

»pdcn nlcu.
»HB. Nila !)«ima'lrtt«an fasä hywan kiusauxe»«ns«?W«st.

Jomalan arms-coctus/ jolla hän
toetteelt meidän usecam/racrauttamja kärsiwuUlsyyttam.
-35. Mmgä colitta lum<il" mcitä lvettslc^W.Jumala ceettclee nuitä » Pyhän
fanans cmitta /
lautta/ )a 3 risun camta/ nunit-
täin / ruumiillisten walwain ja hen-gellisten kiuiausien cautta >

V,tsi t!rr Iliwoia mcita? W.
E« pahuuteen wan hmryyteen scn

lautta mchä uscon/
toiwon / rucow en ja muut luma-
lijuten hatjoituxct
,4». Rlicollimmlt» mrsiis» että Ilimolo «ar<
, m.,lä fl,« hywisto tiusssnrfsia? Wast.

Emme sitä ruccile, mutta nijncuin
Jumalan armo-coetus on nuillc hnö,
dMmen/ nizn tulee Mltsn rucollla

Da»



Davidin eansa: tutki minua luma<
la ja cocttcle mlnun sydä.ymcni/
kiusaa minua/ a ymmärrä kuinga
minä aiattclcn Ia caho / jos mins
pahaUa tiellä lienen / nijn saata mi«
nua ijansaictlselle tielle.

242. Ml>lä tu,« sc paha liuftui? W«st.
Mcitan hcngcllisildä wihollistldam/

perkcleeldä/ mallmalda ja. meidän
omalda llyaldam.

24,. Cm»ga t,usa« m»ita prrfcle? Wast.
Perkele kiusaa meitä l. payain a<

Utusten >a hllnoin siiälle
lä / nijn myös ». wali<
cappaldens jumalattomain ihmisten
cautea.

244. Cuin<« kiusaa meitä mailma? Wast.
Mailma kiusaa meitä «. ajaUistcn

hecumatn/ 2 wiettelelraisten eMero
kein/ ;. haucu.t.llmncn )a pahuu-
teen kehoittumijen cautta/ niju myös
4.w«inon jawihan tantta lumaslan lapsia wastaan
»4s. Cuino" kiusaa Mllta meidin oma lih«m?33.Meidän oma liham kiuja!me,tä
pahain ajatusten ja syndislcn himoin
lautta.. C» »4S.



Wietclltlfcns nnitll Jumalasta/hänen pyhästä sanastans / ujcosta /
»ucculesta M muista lumattjudcn
harjoituMa/ uico cullalfmcen / su-
ruttomutecn )a epmllyxeen/ ja
zncm hclwetm cadotl^ecn
>47.Johdattaa luma!«. m,,ta sijhsn Mha^nf',u <!!'N'l!! ? Wast.

Jumala/ jolda«itti hnwvys tulee/
ei kiusaa ketaan siihcn/cuju paha on.

Katto,s in ita tnisinnr!''/ W'st,
Ms rnccklem sijnZ ymmänyxcs/

».elttl Jumala pois ottais mctlda
hauen urmo ns/ wan 2. warjclls
melta'/ettei/perkele/ mallnn» za mei-
dän oula llham mcita pcnäls sa
w»ettel,l«/ ja z. )os mc uijida kiusa-
taan/ cttä nte wijnlcin Jumalan
«rnisn caulta woittaisim.

Geitzemas rucous,
s ,49. Cu «Y« luu!»» ft'ltzc,!näs ,»n'ns? Majf.,

Mutta päästä mesta pahasta.
H,«». Mits 3«matt<t««» Man canso? Wast.

Pa-



Pakan cansa ymmärretään cni«
ki je paha/ euin perkele/ mmlma
ja meidän oma liham meidän pam,
lcm tuolta/ sielun/ruumin/
suden j« ttmnmn puolesta-
,si. Cuiuqa päästää Mfita>«hästa?23»

NijN nnwdoin/ että hän '. anda«
meille armon ja woiman
fest candaa lneidän risiim/ M ttlie-
hulliicsti sotia meidän hengeWä wt»
bollisiain wnstaan/ 2.tekee mcttäa
karsimijem päälle hywän lopun / j»
3. cofca cuolemnn hetki lähesty/ M«
daa nmlle nutuaalllzcn eron / ja ar-
mollisesti otta meitä tästä Mun l«H
zeost tygöns taiwanjecn.

,s». Euingacuul«u vaatös Wmtl»ä»ulouxc<T
Sillä sinun on waldacunda fama ja cunnia ijancaicklsest. Amen-

,s;. Mitä täsä wa?dacu<,!la!» ea»s» »mmarre«
tään ? Wast.

Jumalan armon waldacunda/ jo-
ta hän armollans Mltz« hänen lap-

ftns/



sen</ hywln heille suopi/ ja caicki het»dän parhaxens laittaa ia toimittaa.
»54» Mltä ym»ärr»tään wl ima» cansa? W.Jumalan eaickiwaldiaisuus / jolla

hän tekee caicki mitä hän tahtoo tai-waasa ja maasa.
«ss. Mlla cunnian canft »mmarretaan? W.Jumalan autuallinen maicsten/«orkeus ja cunnla/ joca hänelle aino-

alle caickisa tulee / jonga ylistystä
misenpitä ennen caickia eyimän myös
silloin/ cojea hän omia tarpeitans
rueoilee.
»ss. Miri me nyt sanoin: Mi sinun on walda»

cunba ja w»,<«a ia ennma? Wast.
s)sottaaxem sillä ». meidän mr-

wallisen luottamuxem Jumalan ar-
moon ia wolmaan/ että hän/ jota
me rucoilcm / sckä tahto että tai<
taa lneitä auttaa» 2. meidän toi-
tvom ijancaicklsssia elämästä/ ja ?-

meidän wahwa aicomuxem/ caiki-
sa meidän rucomisam / nijn myös
ajatunsam puhcijam ia ja töiläm /

Jumalan nimen cunntan paMe tar-
koittaa. »57.



«57. Mits Yl«,e« M»
Amen mcrkihce/ että lne e. si)-«

dämmestäm ikäwöchcm ja halajam
luumlan armoa ja apua / ia scn-
täliden 2 olemmerucouxoa hartaat/
Nijn myös ~ uftosa wacuMeiut/et,
tä Jumala totisesti tuulee meidän
rucourem ja antta i meitä/jonga
den me 4 händll kijtältt ja yllstäm.

Neljäs PääcappaZe Kasteen
Sacramentista.

«s«.Minza tähden jälktt» st»r<l<l t««
siasta? W«st.

Sentähden / että caste on aletcttn ei
auwaftans uuden snndymijcn pcsoxi/
mutta myös nijn hywin euin Mas
rin Saeramenti/meidän useonl wah»
wtstuxexi / että lne casteen cautta s-
lemme lijtos Jumalan cansa.

Mitä Szclomenti merkltzce? W«st.Sacramenti merkihee pyhää toi-
mitusta/ joja Jumala maallisten
cappaldcn cautta raiwaallifialahjoja ulosjacaa.
260, Cuinaa mun>na<seto»atVacra«mtlt?^Eahtalaizet: wanhan Testamen-

ti»



tin ja uuden Testamentin Sacra-Mentit
Mli W«nh<» T,fi«m,ntin c««sa ymmär,

rtta<ln? Waft.Wanban Testamentin taus ym-
Merretään yhteifest fcurattm-nan tila mailman alusia Ehrlsiuxenaicaan asti.

ca»s«?Mast.
Semaennnan tila Chrisiuxen a-

Ma mailman lsppuun asti
«6z. Cute« »lit

Mlnt!t?W«<l.VmbsrittS lelckaus jaPääsiäis lam-mas.
OKmmeco cke Nubes TestamenliS tvslca»

Emme: sillä raamattu sanoo jos
me anamme meitäm vmbärins lci-
cma/ nijn ei ole Chnstus meille
hyödyllinen.
,65. Hlcwmeco syömän» Peasisis

la«ba«n? W<,si.
Emme: sillä wanhan Ttestamen-

tin Pääsiäis lammas oli ainoastanswayo ja esicuwa Christuxce» > nmt-
TA



t« meissä Uudes Tesismentis on le
totlnen Pääsiäis lammas/ cuin on
Chrisius uhrattu meidän edcstäm.

266.C»tca ow«t unbm Testamentm Sacra»
«cnkit?W«ch

Caste ja Altarln Sacralnenti. .

267, Cuc« l'n «ftl'«!Ult? W"st.
Itze Jumala Mstyn camta Is-

hannes Castajan tygö/ jonga käskyn
myös Christus jällcns kertoi opetus
lapsitlms.

268. Mika o»Cast ? Oast.
Caste ei ole alnoasta'..s paljas we-

fi/ lttutta on wesi Jumalankäskyyn
suljettu ja hänen sanans canja yh-
distetty.
»69. Cmng« mvnba <apva!ttt« fllee yhdttt k«^»

stccn? WZst.
Taxi:yri nmalllni/tolnen taiwallins.

i?», Mcksollsc Aaallxien C<l»i"s»? W«st.
27». MalMco Casiessa VlbetM ««»ta mnrlyl,

ta< >«i» wettä? W«st.
Ei mMän muolocl. SM ».

Chrtftus o» selkMi NliNfttänyt we-
dm Castccfa MettänM.' 1 Johan-nes Castaja M ApofiM ej ois Ca-

E 5 sm-



sieejsl pitäneet muuta märkyyttä cmn?
tvettä z. nijn sn myös Chrlstus Ca-
siecllans tämän elementin pyhittänyt.
»72. Ongo se talpeline», tttä «Kmincn colo,

nani «eleen castctaan? Waft.
Ei:Mä Pyhäsä raamatusn eilöy-

tä sitä yhdcsäkään paicasa kästetyki--
en st myös waaraAnen.

,/'.Mikä se taiwallinen on Castcso? M.
Jumalan lana / Ma wapahtaja

Christus on Castecn asettanut.
274. C»I!»«« l»u!u»«tEast'tn osltus !«na<?W.

Castacaat heitä nimeen Isän ja
Pajan ja Pyhän Hengen.
»?s. O»«!» fi,« Jumala eolmi yhtey< t«»

siesa läsnä?Wast.
On: sillä nijnculn Jumala on joca

palcas läsinä olewainen / nijn en hän
myös erinomattaln ja armons wuo-
zci läsinä olewainen za walcuttawal-
nen täsä Sacramentis.
»?6. Vil< seiso lum <l«n Pyhän celmi phteybe»

«mo < ««,culus Costela? Wust.
Isä Jumala ottaa sen caste-

taan / lapstlecne ja perWcfens: lE-sus Chrijius puhdista hänen werel«
läns calklM synneiltä Pyhä Hen-

gi



gi lvalcnttna ssjnaä uudes synbymft
les uston hänen sydämmesäns.

277. Mitä hywää on «lisiä Casteest«? M.
Castren mutta me tulemme l.IE«suren merellä pestyfi meidän synnei-

stam/ a. wapahdctun cuolemasta za
perkeleestä/ ja? ylosotetuxiJuma-
lan lapsizci ia ITluxcn Christuxe»
canla perilllllri ijancaickiseen elämän-
»7B. Taita«co paljas wefi t«lnc<,!daiscn l)yöd»«

turcn «atc«an saatla? W.
Cl siilä wesi ei ole muuta c«in we-

fiv ja et ole caste; mutta luinalansanan cansa yhdistetty on se yri cajte.
i7>- Mistä siis se woima tulee Castiesecn? W.

luinalan janasta/ioca o« yhdistet-
ty wedencansn.
i«o. M>ka wälicapp«'e waobliaail itzniiscn »»>>«

leld«,jos t>än>n pitää saaueailuij» suuret a«no»
lahjat Cojlce « ? Wast.

Eläwa usto Jumalan armon ja
lEjuren ChristuM ansion päälle.
«li. Cuca>v«icitttaauston »tjsä/tum costetaan!

W«st.
Pnhä Hengi.

«8,. W»,cut'a«cn myös Pnhä Hengi usco» pi»
lemsil«/aäste«sl)ndp»"''sä lapsis</etc« «st«««»?

NKi'



Waicutta: M Christus sanoo/että «e pljcuisrt lapset uscowat hä-nen päällens
'Bl. MiN Lafte<«tz>ttaa« ftndymistnpe»

sori <ryhäsa Hcnq.i? Wast.
Sentähden / että Pyhä Hengi

meitä Eastien cnutta wastuudcstsynnyttää lunnilml tilpfixi ja peril-
lislxi ylwcaickisecn elämään.
»>4.Mingä tehden c,!tz«laan tzoste VyhanHell»

ge» «ud!si»«sxi? W«st>
Scntähden/ että Pyhä Hengi

Uudistaa meitä Cnslcsa ynnnärrHxcn
ja tahdon pnolesta / ja andna meil-
le woimnn uuteen elämään/ nijn et-
tä meisä se wnnha Adaln upotetaan/
la me nunna ihmisnä ylösnousemme.

-P5. V<tä mrsfitzee se wo«ha Vdnm?
Meidän turmeldun luoudom jn

eanjo syndyn<en pahan himon / M-g« me Esi Isaldäm Adamilda peri-
neet olem.
,56. Cnlnza se ««nho Adam nmsa upvtetil;

jo luol«<etaan? W<ifl.
Costa me sillä pyhäldäHengelöä uudi-
stetulla lvoimaUa/jorapälwäljen emu-
mmeu c«utt<l tucahmam ftn pahan



himon / cuin meisti asuu / ettei se
laa meidän yllhem hallita.

Uuden ihmisen eans ymmärretään
sen wastaudesta syndynen ihmljen
ylöswalalstn ymmärrys / pyhitetty
tabto jauudistettu wmma/ palwel-
la Jumalala/ ja elää htwen edesans
wanhurscaudes ja Puhtaudes ijan-
cmckileft.
1,3. Mingi c«utta tt«li«ntt<» Pyba Hengi «li,

st Undiftuttn? W«st.
Christuxen cuolcman ja ylssnouftmi-
stn woimalla/ nijncuin Pavatt kir-
joittaa Romarcm tygö 6. lugusa :

me olemme EhristUM cansa hau-
dotut casteen cautta cuolcmaan.-
että nijncuin Christus oN ylös herä-
tetty cuolluista/ I!än cunman caut-
ta/ nijn pitää meldängtn uudes e-
lämäs waeldaman.
,83. Miki se o»: me olemme Ehristu»

xcn cansa caffcen «mtta euo!cma«n? Wast.
Se on, me olemme castecn caut-

ta tulleet saatetuxi lEsuzeen Christu-
ja ylösneulemlsen ojal-

M-



liluteen / ja olemme sen mutta saa-
neet uuden wolman/ jolla me tai-
dam cuolla synnille ja elää wanhur-sc^udelle.

luicwatco siis e«!cki «utua«i jotco caste-
ta«n? Wast.

Caicki/ jotta ei wapaalta tahdol-la neo cssteens lijtoa; m jos «ijn on
että he jen owat rickoneel/ Vilpit-
tömän parannUftn cautta sen jätlens
uudistawal / jl, loppuun asti wah-wana pysywär.
,),. M>l>ä tu ce fi,s st, että ntjsa, cnin c«fte<

tut owat, m»'nd<« t» re l«d< tet«li? Wast.
Se tulce siitä/ että he nckowae

casteens lijton ja
loppuun asti wasldawac.
»),. M<s« stil» meidäK casemxe lljtt>,' lum«l^

l«o, Wast.
Meidän cafteem lijtto seisoo sijna /

että niMN» Jumala on ottanut
meltä lapsifens ja nun
olemme puolcldam luwannect pois
luopua perkcleestä / ja ustoa lum«<
lan Isän / Pojan ja Pyhän Hen-
gen päälle.

»9l-



»5,. Olettoi «s»ll,sesii pit««yi s<«, cums t««
stf<s« luw«nnl»t olet 7 W«st

Jumala paratkoon! minä olen sen
pahoin pitänyt: SiNä minä olen
synneilläni Jumalan wihoittanut/ ja
tehnyt fitH cuin jatanaUe onkclwamm
,54.0»<«e fijs thmislllc Mllää» h«)wHa costeens
lijtosta, fitte cuin hinsc»lickonut«n»ja«astu»'

dest syndyn I««g,!,«nt?W«st.
On se hyödytys / «ta hänellä se»

casteen lijton wolmalla / cmn hän
on tehnyt Jumalan cansa/ on ty-
gökäyminen uuteen lswindoon Ju-
malan cansa. Sillä Jumala on u«
siollmeu/ ja pysyy wahwana lijtos
sans/ jonga eautta hä» zällens syn-
discn armoins ettaa/ nljn u>em/cuin
hän yxiwalmsest itzenskäändääja pa-
randaa
',s.Mings cautt« t«it«« «e,b«n sast«m'titt»
t«ll« uudistctur> nij» <lta «c Jumala» c«»s«

sowitetnx» tulcm? Wast.
Totilen emumuxen ja paranuuxen

cautta-
Wijdes

Ripistä ja lynnin Päästöstä.
~6. M>l> »eaftlcn jä.ttln s»maaß>p»stä i« sy««



Cttä me sitte wielä cosca me ca<
ftttut okm/ ujiasti lvndiä teemme
Jumalala ja meidän Mimmaistäm
wastaan/ nijn emme millään muul-
la laivalla taida syndciam andeefi
faada/ euin oEian cntunlMn M e-
lämän parannuxen lautta-
-2??. Mlsä seisvo catumus ja c'sn,än pal«nnuN

Wast.
Se seisoo ibmlsen oikias käändy-

Mists pahasta nijn hywään.
»58. Cninga mondo t«p!,a!«tta tarwU«<l« oiki»

«sn c«»l!M>,icc»? Wast.
Caxi/ njmittäin i. murhe ja ah-

distus tehtyin jvndem ylihe/coscail)-
Mlnen mndee/ tummstOa/ ja catuu
fyndins. i. s)ikia usco Jumalan ar-
mon päälle syndein andeeri
sta lesuxen Thristuren anss<n tähden-

,«??. K<l«» edeipttia mclban tunnustaman sy»«
dim? W«st.

».Jumalan/i. Saarna wiran/ j5
~ meidän lählmmälftm edes.
zoc>. M>f! pitää «eiöan Jumalan rdcs syndim

tunnustaman? W«1i»
Jumala/ joca coettelec jydämmot/

ja tutkiztelee munajcuut/ janos; wot
NM



Mä/ joien tahtowlltMa sMtut
HErran edes/ ja pe tttiä.ilwoitu-
xenS / ja tceons pitää.
zol.Eosta siiliä meidän saarn«wiran edes s!)N«

dim tu«nl»sta'nnn? W«st.
Cofca me käynnne ripilläm/ jci

muutoin / cesm meidän omatundom
meitä waiwas.
l?,. M,n«a lähvcil siitaä meida» lunnustanta»

synbim s<,«v«« wirallc? W.
Sillä Thnstils on andanut saar-

na wiralle wslman spndejä andext
nndaa.
3QZ. fiie s«„rn« «ies ssMit «deefj

«nz«« ? W«st.
Taitaa Jumalan puolesta / Chris

stuxcn kästyn woimalla/ jsca smloo:
Isille tt synnit aMexi annatte/ nijl-
le owat ne andecri annetut.
304. Mitkä synnit taltan faerno m-cs Ium»l«»puoWa «Kdcrli «nd««?N«st.

Caicki synnit/ culn yxi catuwai-
nen ihlniuen/Jumalan >u rippi isäns
edes / wilptttölnällä sydämmctla tun-
nustaa.
305.Mta bywiiä un meillä sijta, että me l>m»

syndim s«lglna,wila« edes? W.
Cah-



Cahtalainen hyödytys.- «.että
me saarna wiran cauna Jumalan
sanasia saamme neuwon ja lohdutu-
M/ ja s että me saarnamichen an«
andksi andamlsen eautta wacume-
turi euleln / että meidän synbim s-
wat andeczel annetut Jumalaa edes
taiwaasa-
zo6. Onzo catumattomila «itää» hy»ää sijtä,
«ttt s«arn« wifc« heille sy»dnn «ndtxi s«»mise»

Eiyhtäan hywää: sillä saarna wir-
ca julista heille spndein andeexi saa-
misen nijncmn eatuwaistlle, muttaeosca he wiecastelewat ja walehtele-
wat Jumalan ja saarna wlran ede-

' fä/ nrjn on heidän cadotuxens sitä
suurcmbi / että he saarna wlran
palwelmen synnin peitoxi wäärin
käyttäwät.
,«/. Mitkä !n»n/t pitää meidän tnttnustamau lä,

hlwmälscm eb<? Wast.
LähiMlnäisem edes pitää meidän

tunnustaman ne synnit/ joilla me hä-
MN pahendnneet ja wchotttancet/ eli
hänelle wääryyttä tehneet olemme



,o». kui«F« >ltäz »eidilll lah>m«'is'« «det
syndlw tunnustaman? W.

Ntz» muodoin/ että me i. annam<
me hänen ymmärtää / että me ca-
dumme sen cuin me händä wastaan
tehnoer olemme/ » rueoilcm/ että
hän sen meille tahdois andecxi andaa/
ja 3. caikcn mahdolliluden jälkeen
ahkeroiheln palkita sen wahingon/
cuin me hänelle tehneet olem.
30?. M>f« «itää meidän catuman meidän sy»«

l,im?W«st.

Jumalan la ihlnitten edes mull->
staaxemme sen sydämmellisen wlhan
ja eauhistme»/ cuin me Jumalan ar»
mon waleutuxen cautta sWdiä wa»
staan käsittäneet olemme
z,<>.On«o sijnä lyllä totiseen käändymyreen.et'
ta me ainoast«»s cab»« me,don syndim? W.
Ei: fillä cosca se pahaascen catu-

mmeen pysähtyy/ nijn seuraa sen
päälle «dottawainen epsillyS.

,li.M<la on <p«llysi,W.
Cosca ei ihminen hänen ahdisture-sans ehl eikä löydä lohdutusta Ju-

malan tykönä; nijn cuin ludasl-
lchanoch/ joca tosin lurei syndeins

plitze



ylihe/ mutta menl pois fa hirtti t«»
itzens.

luulalan armon cautta/ cofta
me sen ujcotta itzellem omlstarw

siz,MkH on nsco ? W«st.
Usc» on Pyhän Hengen armoni

lvaftutus yhden eamwacsen ihlmjcu!
fydämmesä / jonga cautta han lap- !
silliscs yscaUuxcs/ ottaa tnrwans
Jumalan armoon ja lEjupen Chri-
stuxcn ansioon/ ja jainasa Juma-
lan armon M Christuxen wanhur-
scaudcn omistmnists ja ofallisudcs
onwaculttettu fyndelns andextja««
nnjefta j« tzancalcklsesta autudesta.

owat siis ne, jotta ta!t«»at ullawa»
«»»»tci«t,tttä heidän syndeins «ndce^

xl annetut owal? W«ft^
Hllnoastans ne catuwalstt.
,l s. Cutcs owat ne catttwa set? Wast.
Ne jotca sydammcstäns catllwat

ja wihawat syndiäns/ ja ottawat
turwans Jumalan armoon
suzecn Christuxen ansioon.
,l<. Cu>ng« taitan ihminen ealuwaiftfl tulla s

j«c« syudMn on? Wast'
Se



j Se tapahtu/ cesca syndinen' ei
pauduta <ydändäns/wan andaa Ju-
nnilan sanan/Ma on Hengi ja woi-
nm / totisen catunlnxen ja paran?

ihcsäns waicuttaa/ nijn että
! hän i. panee Jumalan kyynmnen
.käskysanat sllmmns eteen/ ja »Mtte«l lee / cumga hän nylä wnstaan on

! syleni 2, mlelcens johdatta
>lulnalan wihan ja rangaisilTen/ jo-
ta synnin päälle seuraa/ia mpce ftu-
jähden pelkäämään ja wapizcmaan.
losia tZtee ?. nlleiftarvoaus ja ca-
iumlls/ cttä se urmollinen Jumalasn wlhtttetlu, 4 loca cutumiftn
murhe wmcutta Mctys
ncuMyxen/ rDvaudcn/ cuuhlstu-
nnjcn ja wllmn Mdin wastan Cu<-
'nngln '> täsä murhes ja walkerolhe-
mists lurwaa-syudinen Jumalan ar-
moon ja lEsuren calltjzeen ansioon.
317, M»?a w«aliiJumala meilda, sijtt«ll„«m»
«i!lwMl tchmtl paraknuxcn, M syndim «nds^i

skoncet? Wast.
. Uubcn cuullaisuden / joca osottaa
Hens j« Istltlalilesa clamäjä.

z»».



,1«. Mttil UUl«» cnuli»sutte» ««Fifaan? N»
NelMtt»ta/mmituim.- '. hywä ai-
comus palwellaJumalaa/ ».Chrl-.
stilllnen wtllpuus rncsuxlja/,. Chri-,
stllllncn toimMuus/ että me wisa«
sti c»ntalnmc ylönpaltisuutta ja c>.i<
kia/cum »yndijn tllan andaa taitaa/
nijn mpös 4 pysywäisyys hywydcs
ja calklsa Chrtstilllsisä awuisa.
z <3. M>lla m, taidaln wahwlstaa mc»dan »scomsnndtin andcr, ««misesta? Wast.HErran pyhättä ja cortialla eb-
tolltsclla. '

,

Kuudes Pääcappale.
Altarin Sacramemistä.

>l«. Mixga ta«)»en wljwnseli seuraa o<t«nn Ga«
ls«mcnt,stä? Wast.

Sillä Altarln S«cramenti on a-
fttcttu meidän u)com wahwistme i/
että me totisesti saamme syndim an-
deexi Christmen t<hdcn.
,»l.E»c«v» «iclettanut Alt«ri»» Vacrame»»

tin?W«st.
Meidän HErra lEsuS Christus.
;,:.Cl»sc« hai- sen «seita»ul vn? W'lt.

Sinä yönä/ Ma hän petetlijn.

Hän



Hän otti Klwän/ kijtti/ MMll/
sja andoi opetus lapsillens/ ja sanoit
ott«cat:c. Salnalla muotoo otti hän
nivös calkin ehtooUijen jälkeen/ kijtti/
ttndol heille/ ja sanoi; luscat tl.
z»4. Minya lahden on HErr« ICsui thlistui

slltalw S«r«mcnt!N afttfan«t? W«st.
' Että me täsä Pyhasä EhtoolliseShänen katkeran pijnans
> ja tuolemans/ ja jen cautta »aisimsme Mdeim andee/i saamlftn / elä-

mät» ja autuuden.
~f. Mit<! onAltarinS«c»<>«snt!? Wast.Se on meidän HErran lEsuxen

Christu/en totinen ruumis ja N'eri
jciwän jawijnan alla/ meille Chtt-
slityllle syödä ja juoda/ ltze EhriNu-
felda jaätty ja asetettu.
Z,6. Cu, »M moninaiset eoproleet tclewät Al<

l«nn Saclomcnlin? W«ft»Cahtalatict/ nimittäin. näkywsl<
.set )a näkymätlömär.

z-7. C»l,a ew<,t n« nakpwäisei? Wost.Leipä ja wijna.
3,8 Cutia ne »afpmaftimilt? W.
Christmen ruumis jawerl.

z»s t>"«" 'l>»«,« »tz»« ruumis <«

Mli?W«st. «»l



Ei; wan leipä on leipä / ja wkz-na on wiM nmuttumatouma
zz». Mert-tzcckä lcrvä <« wijna CynMcn r«u»

m,st°! ja W'si<Ei- Sillä Christus et tämä
leipä mcrkltzee,' wnn tunlä on
nun ruuulijn G hau myös sano
mä<vUcti wgn tämä
minun wcr-en. .

3,1. siis pul'«u Chnfius, c«sta ha» ftnoo:
»«mä on Miu»» ruumnn , tämä o« «,»un wr»

»<n Wast.
Ei hän puhu lciwästä / lkänäns

tuin se slls hänen ruuuMns. euä hän
pum wijnaD / ikälläns cuin se olls
hänen werens; wan hän puhuu ruu-
nujstc,ns ja werestäns/ andain sillä
tietä/ että stn sinnan ruullNjn/ joca
on ptMttu/ risiijluluulittu ja cuo<
letetcu/ ja zcn jaman wercn/ iMon uloswilodillettu meidän syndnm
tähden/ jaamme sijnä pphäs Ehtol-
lises.

mc sa«mm« Cbrist»»nl rm,«,y« s«
wercn fijna »yhas Eyt^tlifts?W.

Leiwän za iviznan all« ja eanla sa-
gmmemudän suullmnlEluzctt Chri<



<"siuxen totistn Nuumtin jaweren Se
on: Juuri M samallq/ cuin pap-
pi andaa <en hywästi siunatun leb-
wän ja wynan / nqn and«a myös
lEsus hänen pyhän ruumtzns j«
wcrens.

i Taidateoi hmmärtäit el, fafittäa, "ingil
sus a»b«a «eille ruumtzns ia werN,< leiwäl»

j< wijnan olla? W.
, En: sillä je tapahtuu ylönluonnol<

l lisella / Mttämättömallä ja tutti-
sttlcmattomalla tawalla-
-3)4. Cuingas taidat sln uscoa,jota«etwoi y«»

maltaa elifäsittäa? Wast.
Minä stan minun jokian ja hei«

con ylnuulrryxeni fangifi Chri-
stuxen cuuliaisuden ala/ ja uscony-
fikertaisesti/ että' lEsus ChristusJumalan Potea/ joca on totinen ja
cälcklwaldias HElra/ tekee totisesti>M/ cutn hau luwannut on.
?;s. Minga eäldaincn on se syöminen j« j»«»

cui» HErran Eiitollises tapahtuu ? N.
HErran EhtoUes tapahtuu col-

iweUalnen syöminen ja luominen,'MllttM.- i. luonnollinen /2. Hen-
K sellis



Kellinen/fa? Sacramenttllincn syö-
mincn ja juominen
336. Cu»nha <a?ah<u linnxnNlXe» j«

? Wast.Luonnollinen lyöminen ia juomi-
nen tapahtuu/ cosca leipä ja wijna
sruy. n otetaan / alas niellaan ja
luonnollilella tawalla culutctaun.
337. sUi«ga lapahtn!! hcnnlliir» ,!yl'Mi!,c« ia

juominen? L>
Hengellinen jyöiuinen ja juomme»

tnpahlu oikmlla uscolla/ jolla yxica,
tuwainen sielu LnnastajanslEsuren/
ynnä häncn ansions/ wanhurlcau-
dens/ ja talwMslcn ar-
M'.)l'hja'ns canja/ käsitti ja
lens omistaa.
338 Mir> s'Nsalda!««'n uscvx mnissamiusn cu<
tzutaan bsNflcllis ri lyömijv),'! ja jnomiics, ? W»
Ge cntzutaan nljn wcrtau en

dolla iillä nijncuin ruoca ja juolim
luoynelliiesli yhdistyy nmmtjn canja
luonnollisin plöspittMlUcn:
nijn myös lEsus sen uscowaijcn sie?
lun canja hengclnscli ihcns yhdistän/
hcWllijen elämin piöspitamijcxi



;;>. Mifa seisoo se henMllc» e'ama? M
ftijo lizna, «rä ft uiccwaiNcn jieb»

on yhd.ssetty Ohristuxen cansa, ia tattaa
Pawalin cansa todella simoa.- mniä elän,
en cuitenascm minä/ wan Christlls eläH
minuft: sillä sen cuinmma liyt elän li,
hasa, stn minä elän Jumalan Vojan!,scoja.

Cn<c« »wat ne,i/fca näin muudoinsKlist»»'
! xe» ruumij» ,a wercn hnMlliscNa tawalla

wit ja jnowat? Wast.Ainoastans ne ulcowaiiet.
14i. Cofc« tavahtuu tämä Hciaellinm syomi»

»cn ja juominen ? W.
Ei ainoastans cr.noinattan: silloin, cöasca ne uscöwaistt Inmalan lapletkäywHt

HErran Ehtollisella; mutta myös
nijii cauwan cuin he pysyvät lEiuxechosallisudes, ja ikäwsi:ewHl Fumalan ar-
moa ia rackautta - ntjn taitamat he ustb,
samaistaa la näbda, cu>!,ga suloinenHErra on.
,4». Mtsa seisoo syömi«en j«

j»»minen?W«4.
Se jeisto siinä, että m? suullam ivastaanNam lE,uxen ruumijn ja wcren leiwänia wtzn«n alla, käsitcHmätlsmällä muo-dolla.

,4j.Cutca ow«t ne,jotta S.,c nmcittiMseNatawM ivlwat ja jnowatChristuxetiluilMljn ,a>
wen»?Wasi. C«M



CmH», lötcsHErran Ehtsllisella käy/
wat, sekä mahdolliset, että mahdottomat.144.C«1ca vw«ttäsä pyh<sä Shtollisei mahdol<liset w,»ra<t? Wast.Mahdolliset omat ne,jotcal.tundewat,
tunnustamat la catuwat syndins, Usts-
wat Jumalan armon ja lEsuxen Chri,
siuxen ansion päälle/ la; pitämät yxi-
wacaisen aicllmisen elämätäns parata.
345.Mitä sijs nijldä w««dita«n,jotcat«f,lowat
oll« mahdolliset w!ttaat HElla»Ehtvllisclla?W.Ntjldä, lvtca mahdolliset wicraat slla
tahtomat, waaditaan ».CHriNillinen wal-
misius sille pyhälle Ehtolliselle, ». Juma-
linen meno itze EKtollistn nautinnosa, la
z.pysywsisyyS uscosa ls Pphäsä elämäss,
nautitun HZrran ehtollisen jälkeen
.Z46. Cuing" pitää meidän w«l«isiaman meitäm

Hklra» Ehtolliselle? Waft.
Nisn muodoin, että me» loettclem mei-

täm, le on, meidän omantundom, ajatu»
xem, puheem ja työm, ja e- annamme sen-
caldaisen coettelemuxen meitä totiseen ca-
tumuxeen ylösherättäs.
347. Cuixga pitää meidän itze HElran Ehtolli-sen nautlhemiseso meitäm käyttämän? W.

Meidän pitää Jumalisella hartaudella
». huomaitzeman meidän oman mahdotto-

mu,



l mudcm, ntjn myös Jumalan suuren ar-'
ia lEsiixelda meille ojotctun rac-

! kauden, ta ». ylssuhraaman itzem hänelle-
tjancaickisexi omaijuderi, jocaristin puusa

i meidän tähtemonanvanut itzcnsuhrattaa.,
348. C»ing« pitää Meidän nautitun Ehtolliscn

jälleen meitämkäyttämän?Waft
Meidän pitää julistaman HErran cuo-

lemata, siihen asti, cuin hän miee.
34?» Mikä v» ft,julistaa HErran cuolemata?W.

Ve on >. kiittää ja ylistää yändä cai-
'ken hänen rackaudcns edestä, ja ». caike-
sa meidän elamäsäm ja kärsimiftsäm HH-

! nen asteleitans
! Zs<2. Cuingo canwan pitää meidän HErran cill"

lemata julistaman? Wast,
Mhen asti, että HErra lEsus tulee,

la meitä tästä pahasta mailmasta hänei,
ftancaicfiseen waldacundaans pelastaa,
jsi. Taidammeeo mc itzesiäm olla'mahdolliset

wieraat HErran Ehtolliftlle? Wast.
Emme taida; wan Jumala catzoc? mei-

tä mahdollisiin sulassa ariuostans, lEfu-xen Chrlssuxen ansion tähd.eii, cosca M
hänen elämällä käsitammf.
)sl Cutect owat mahdottomat N'ier<<«t?
Mahdottsmat owat ne, wtca «, ei tun-

ne, tunnusta, eikä cadu syndMns: wan



kieldawst ja caunistelewat ntjtä, ia nft->en cdettä wastaawae. z. Ei luota i-
tzians lujasti Christuren ansion, waan
omijn ja muiden Pyhäin hywin töihin,
taicta n uuttelewat Asetus sanain oiki-
sn ymmarryxen, nijn myös ;. käymät
HErran Ehtolliftlla tawan wuoxi,
ulcocuNatust sydämmest, paitzi hymää
aicvm«sia pahaa elämätäne parata.

353 Mitä on »yllä mahdottomilla sijtä, että
he käywät HErran Ehtolliftlla ja Gaeramen»
tillistesti spöwat ja juowat Christuxen luumijn

ja »eren? Wastous.Ne mahdottomat syömät ia juomat i-
tzellens duomion.

H 54. Mikä on st: he syömät ja juowat itztl,
Irns duvmion ? Wall.

Se on: he tartuttamat päällens Ju-
malan wlhan ja cadoturen, että he Chri-
sturen ruumijn la meren nautinnon ca-
tumattomudesans määrin käyttämät.
?fs. Eikö siji Jumalattomilla ja catumatto»
«ill« ole mitään hywas fijti, että he kaywät

HCrian Molliftlla? Wast.
Ei yhcaän hywää,- wan Jumalan

wiha ja ijailcaickinen eadotus, ellei he ar.
mon aicana tee totista parannusta.

35«.



;f6 Mitä hywaä on Mahdollisissa fjtä, että
he käywät HCttan Chtolliftlla? Wast.

Mahdolliset lohduttamat chcns lO,uxen
Cbristure» ruumiin ja weren vsallisude-
sia.
357. Mitä hy»aä o«m«hdolM!, Issuxc» Chri-

stuxe» vuunnjn ja wercn osallisudest,, ? W.
SijtH on heillä ». Wacuutus heidän

syndeins andeexi saamisesi, »oidcn täh-
den Christus kärsinyt on, 2. lohdutuscaickinaises ristis la wauvas,
Christus kärsimilens autta pyhittänyt
on, ja ; Toiwon wacuutus tjancaicki»
ststa elämästä, jonga Christus cuole,
mallans ansainnut on.
358. Oxgo ft «arpellinen, etti Chrifiitty ih»

minen usein taypt HEeean Ehtollisclla? W.
Tosin on <e luuresti earpellinen: sillä

Christus on sen täydellä tod.ella käske-
nyt , sanoden.- syökäät, juocaat: ntjn u-
sein cuin te juotta, tehkaät st min.i«
muistoreni,
3 53. Mingä tähden WM» Ullan Ehtolll»

HErran lEsuxsZHMltlenpftnan minH hzs,
con wahwistuxe-ri, ia
xeri ial»cmckiftstaMuudesta. W>l.



z6o. ttscottoi myöi, että lum-M tämän elä<
Man jälkeen andaa sinulle ijancaickiscn aut«uds>n?

Wastaus.
Ia totisesti.- Mä nijn racasti Jumala

mailmaa, että hän uloZcmdoi ainocn poi- ,
cans, että jocainen cuin usco hänen pa,
ällens, ci pidä huckuman, wan ijancaic-
klscn elämän saamaan.

)6i. Cuingos taidot autuaaxi tulla? W.
Cosca minä Jumalat' armon cautta '

pysyn uscssa loppuun asti wahwana-
Sijyen meille Jumala ar-

mons lajnatcoon/ ICsMnKhri-
stufcn tahben. Amcn!






