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sklLNkicn mcd
IW§ GUDs Näde, Sweriges,

Gölhes och Wändes Ko-
nung :c. tt. lc. Landt- Grefwe til Hts-
ftn «. «. Giöre witterligit at hos
Otz hafwer Wär Tro.Man/ Bistop
i B°ss° Slift, Otz älstelig Wyrdige
vch Wällärde voHar vsniel
i underdänighet anhällit/ at honom
mä förunnas Wärt nädiga krivile»
Zlum at läta trycka framledne Erkie-
Bistosens af honom pä Fin»
.staSpraket öfwersatte c»tecK«. Och
aldenstund detta arbete förmodes haf-
wa god nytta med sig, och säledes
fötUenar genom Trycket giöras all-
mant; Ty wele wi härmed och i kraft
af detta Wärt öpne Bref nädeligen
hafwa förundt Biffopen DoKor v».

luzlenwl Wärt nädiga krlvlle»
pä bemälte Finsta c«recl,ez, sH

at ingen Utom Hans, eller efter deff
U>öd«l;aa "ftänfälle, utom Hans anhö-
Ms tjlständ mä pä Tolf ährs tld
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Den samma har i Rlket eftertrycka,
ellcr momlands tryckt inföm; wid
Femhundrade Daler Silfwermynts

Det alle som wederbör hafwe sig
hörsammeligen at efterrätta. Til yt-
tirmera witzo hafwe Wi detta med
Egen Hand nndcrstrifwit och med
Wärt Kongl. Bisiil bekräfta lätit.
stocKKci!m l Räd-Cammaren den 19
l»l«ji 174».
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Laickein Christittyin
Suomalaisten!

OGA'lnun RackaMman
Maamiesteni tarperi
ja ylösrakennurcxi,

heidän calllnnwna useosanft ja
wacllurcsansa, tämä

RuoHin Kielestä käättn, wä-
hälnen, mutta caicki autuw
ten tarpeUtstt cappalet stsälläns
pitäwa Kuja ulosannetan: sy-
dämmeliscUä rucourella Juma-
lan tngö, että hän IESUxeN/
Christuxen meidän HENram-
me tähden, annaisiftn, hänen
Corkeimman Nimens cunniaxi
tehdyn olla, ja hänen köyhän
Seuraeundans caswannori ja
tvahwtstuxerlArmosa! M eh-
kä minä asun taamvana teistä
erottettu, on Jumala cuitcnqin.
minun todistajani, että minä
sydämen polWsta caictia teitä

Chrlstuxes halajan;
ja sitä rucollen, että teidän'



rackcmden enämmtn ja enäm-
min yldakyllmlcxt tulls caicti-
naises tundemises ja ymmar-
ryxes: että tt koettelisitte mi-
kä paras oliS, ja olisitte wil-
pittömat, ei kellengan pahen-
nuxen Chrlsturen päiwän asti:
täytetyt wanhurscauoen hedel-
millä, jotca lESUxen Chrl-
sturen cautta teisä tapahtumat
Jumalan kijtoreri ja cunntaxl!
Phil. i: 8-»i. Psal.i3?:s/6.

Kirjoitin Scarasa, Ländisellä Gö-
tiin Maalla, päiwänä Marrascmlsa:
Wuonna i?4s.

MI.^IUS.

V.MICI.



v.i^^^.l.u-lnr^vren
Latechismus.

i.
Jumalan Kymmenen

Käskysanat.
Cuinga nuoren Cansan pitcl nil<

mät yxlkertaisest oppiman.
Ensimmäinen Nästy.

LMzlnä HERra olen sinun
«W lumalas. Ei sinun pidH
pitämän wieraitalumalita mi-
nun eoesani.

Vlikä se on? Wastaus.
Meidän pitä pelkämän ja racasta-

man Jumalala, ylihen caickia, ja
Hänen ainoan päällens uscoman ja
turwaman.

Coinen Raff?.
Ei sinun pidä turhan lausus

Man sinun HENras lumalas
Nimee; SW ei HERra pidä
sitä rangalsemata, joca HanmNlmens turhan lausu.

Mila se ou? Wasiaus.
Meidän pitä pelkämän ja racasta-

man Jumalala/ nijn etten me Hans»
A 4



Nimens mutta kirolle, wanno, Mi-
du, walhettele eli ketän petä. Mutta
että me mikis meldän hädisäm ja tus-
klsam M auxem huudam, rucoilem,
kijtäm ja ylijtäm.

Cclmas Rasly.
Muista ettäs pyhität Lepo-

päiwän.
MltZ se on? Nollaus.

Meidän pltä pelkämän ja racasia-
mau lumalam, nijn etten me saar-
na ja Hänen sanansylöncatzo: Mut-
ta pidämme sen pyhänä/ miclellam
sitä cuulcmme ja opimme.

Neljäs Rästy.
Cunnioita sinun Iscis ja sinutt

Mis, ettäs menestyisit ja olisit
pitkäljMncn luaan paalla.

Mikä le un? Wostaus.
Meidän pilä pelkämän ja racasta-

nian Jumalala, nijn etten me meidän
Mmchemditam, Efiwaldam ja I-
sändiam ylöncatzo > engä wihvita ;

muna pidämme heitä cunnias, pal-
welem heitä /.olemma heille cuuliaiset/
racastam heitä, ja pidämme heitä mei-
dän silmaim edes.

wijdes Räff?.
Ei sinun pidä tappaman.

Mikä se on? Wostaus.
Meidän piti pelkämän ja racasia-

<nan Jumalala, nijn etten me meidän
-'äljtäm, ruumin ja hengen

puo-



puolesta wahingoitze, engä "mltHn
wääryttä händä wastan tee: Mutta
että me händä autamme, holhomms
ja hengen waaras warjelem.

Cuudes Rässy.
Ei sinun pidä huorintekemät».

Mikä se,»? Waffous.
Meidän pitä pelkämän ja racastas

man Jumalala / nijn että me olem
puhtat ja kunnialliset ajatuxls, pu-
heis ja töisä / jaettä itzecukin awioe
puolisytans racasta ja cnnniasa pitä.

Geiyemäs Nässy.
El sin«n pidä warastaman.

Mikä se ,n? Vastaus.
Meidän pitä pelkämän ja racastaß

man Jumalala, nijn etten me meidän
lähimmäisen» paha ja calua pois o-
ta, eli jolla culla wääwdellä ja pe,
toxella meillem saata: Mutta että me
autamme/ nijn että hänen caluns jg
elatuxens tulis enätyxi ja warjelluxi.

Cahdexas Rässy.
Ei simtN plda wtilira todistus

sta sanoman finun lclhlmmai-
stäs wastan.

Mllä se on? Nass<l»«s.
Meidän pitä pelkämän ja racasicv/man Jumalala, nijn eaen me meidä» -

lähimmälstm päälle walhtttele, engä?
petä japanettele händä, ell saata paha

~sanomata hänen paäilens: Mutta
että me wastam hänen edestäns/hvwinA s hë«



hänestä ajattelem ja puhum / ja caicki
asiat parhain päin käännämme.

Phdexäs Nasty.
Ei sinun pidä pyytämän si-nun lahimmalses huonetta.

Mika se on? Wastaui.
Meidän pitä pelkämän ja racasta-

»nan Jumalala, nijn etten me meidän
lahimmäisem perindö eli omaisutta,
tcucka huonetta pyydä, engä jongun
oikeuden muodolla, ja Lain warjon
olla itzellem omista : Mutta meidän
pitä auttaman händä, että hän sais«mans pitä ja nautita.

Ei sinun pidä himolheman si-nun lahlmmmses emändätä,
eikä hänen palwelzatans, pij-
cans, carjans, cli juhtans, taic-
ka lnuuta cuiu häncn omans on.

Mitä se on? Vastaus.
Meidän pitä pelkämän ja racasta-

Nwn Jumalala, nijn etten me webä,
<nga haucuttele meidän lähimmäisel,
dam, hänen emändätäns eli pal-
eollistans: Mutta parwnnin autam,
että he mahtawat olla alallans ja teh-dä mitä he owat welcapäät.

Mitä Jumala näistä Käskyistä
sano? Wastaus:

Nain sano hän:
Minä olen HENra sinun Iu«
'!gs / wäkewä ja kijwas co-

staja,



staja, loca etzin isäin pahatta
got lasten päälle, colmcmden
ia neljanden polween, jotca Mi«
nua wihawat: ja teen laupiu-
den monelle tuhannelle, jotca
Minua racastawat, ja Minun
kästyni pitäwät.

Mikä se on? Vastaus.
Jumala uhca rangaista caickia nij<

ta, jotca nämät käsiyt rickowat ja
ylitze käywät. Sentähden pita mei-
dän Hänen wihaans pelkämän, nijn
etten me Hänen taffyjäns rico: Mut-
ta armons ja caickia hywä lupa Hän
nijlle eaikille, jotcaHänen käffyns pi-
tämät. Sentähden pitä meidän Hän-
dä racastama»/ Häneen turwaman/
ja mielellam Hänen käsiyns jälken
tekemän.

11.
Uscon Tunnustus.

Cuinga nuoren cansan pitä tä-
män yxikertaisest oppiman. >

Ensimmäinen Uscon Cappale. ,

Isästä Jumalasta/ ia Luomisesta.
Minä uscon Jumalan päälle, -

Isän CaiMwaldian, taiwan-
ja maan Luojan. ,

Mikä st on? Wastsui.Minä uscon, että Jumala on mi-
nun ynnä caickein muiden luotuins.



sanfa lusnm: andanut minulle tuu-
min ja sielun, silmät, corwat ja
caicki muut jäsenet, tiedon , toi-
men ja ymmärryren, ja nämät caicki
ivlelä nyt woimus vitä. Anda myös
Minulle runsasti, jocapäiwä rawin-
non ja werhon , codon ja huonet,
waimon ja lapset, pellon, carjan,
za caicki mitä minä ruumin rawin-
noxi tarwitzen. Wielä sitte, suojele
za warjele minua, caicki myös »vahin-
got, ja pahudet minun pääldöni
ja torju. ' Ia caicki nämät teke Hän
pstitzi minun ansiotani, omasta sulasta
Vlrmostans jaMllisestä hywydestäns:
Joiden caickem edestä minun tule
Händä kijttä , ylistä ja cunnioitta,
Händä cuulla ja palwella l Se on to-
tinen tosi.

Toinen Uscon Cappals.
Vumalan Pojasta, jaLunastuxesta.

Ia minä uscon lEsmen Chrl-
sturen päälle, Hänen ainoan
Poicans meidän HENRAM.
loca sikls Pyhästä Hengestä;
Wndyl Neitzestä Mariasta;
piMttln Pontius Mlaturen
Ma; ristin päälle naulittin,
luoletettln ja haudattin; Alas-
Mut helwettijn; Colmandena

nousi ylös cuollmsta;
Os3mwasttN,ismlsän



Humalan Caickiwaloian Malla
aoellä. Sieldli on tulewa duo-

miheman elawita ja cuollelta.
Mikä se on? Wastous.

Minä uscon, että lEsus ChristuS
totinen Jumala, Isästä ennen iian-
caickisutta syndynyt/ ja myös totinen
Ihminen, Neitzestä Mariasta syndy-
nyt, on minun HErran; loca minun
cadotetun ja duomUun ihmisen
sti, räikistä synneistä, kuolemasta
ja perkele» walign alda wapahti ja
päästi, ei rullalla M hopialla,
mutta Hänen pyhällä ja rallilla we-
relläns, ja wiattomaNa pijnallans ja
cuolemallans, että minä Hänen omans
olisin, Hänen waldacunnasans Hä-
nen allans eläisin, ja Häudä ljancaic-
kises wanhurscaudes,
ja autuudesa palwelisin, nijncuin
on cuolluista ylösnosnut, elä ja hallitze
ijancaickisesti: Se on toMn tosi.

Colmas Uscon CaW)gle.
PnbäNä Hengestä/ ja PhhMWsesta.Minä uscon Pyhän hengen

päälle. Yhoen pyhän Christllli-'
se»l Seuracunnan, pyhäin ih-zmisten yhteyden. Svndein an-j
dexi saamisen. Ruumin ylös-!
nousemisen. Ia ijancaickistu e-
lMan, Amen.

Vlttä fc on? Wastaus.
Minq uscon ja tunnustan, etten mi.

A?



nä omasta ymmärryxestäni ja »voima-
stani , taida lEsuren Christuxen mi-
nun HERmni päälle usto, eliHänentygöns tulla/ mutta Pyhä Hengi on
minun sijhen Ewangeliumin eautta cu-
hunut/ lahjoillans wulistanut, oikiasuscos pitänyt, pyhittänyt ja wahwi-
stanut, nijncuinHäncocoChristicun-
nan mailmaS, cuhu, coco, walaise,
pyhittä ja lEsuM Christuxen tygö
weta, ja oikias Uscos ylöspitä, josa
Seuracunnas Hän minun ja caickein
muiden uscowaisten synnit jocapäi-
wä armollisesti andexi anda, ja sitte
wijmeisnä päiwänä minun ja caicki
muut ihmiset cuolluista ylösherättä,
ja nijn minulle ja caikille Christin
uscowaisille ijancaickisen elämän an-
da: Se on totinen tosi.

111.
Isä meidän Rucous.

Culnga nuoren cansan pitä tä-
män yxikertaisest oppiman.

Isä meidän joca olet taiwaisa.
Mikä st sn? Wasiaus.

Tällä esipuhella tahto Jumala mei-
tä wetä wahwast uscoman / että Hän
on meidän oikialsäm, ja me Hänen
rackat lapsens, että me jltärohkiam-
majt, wahwas turwas Händä rucoili-
<lm nijncuin hywät lapset wanhim-

"ans mrpeitans anowat.



<

Ensimmäinen Rucous.
Pyhitetty olcon Sinun tnmes.

Mitä ft on? Wastaus.
Jumalan nimi on kyllä itzestäns

pyhä , mutta me rucoilem täsä rucou-
xes, että se meildäkin pyhitettäisin.

suinga jacosca se tapahtu? Wastaus.
Cosca Jumalan sana selkiästi ja

puhtasti opttetan, ja me sen jällen,
nijncuin Jumalan lasten tule, juma-
lisesti elämme. Sijhen meitä auta O
Taiwallinen Isä ! Mutta joca toisin
opetta ja elä / cuin Jumalan sana
neuwo, se yäwäise meidän seasam
Jumalan Nimen. Sijtä warjele mei-
tä, O Taiwallinen Isä!

Coinen Rucous.
Lahestulcon Sinun walda-

cundas.
Mikä se on? Wastaus.

Jumalan waldacunda lähesty kyl-
lä itzestäns, ilman meidän «ucoustam,
mutta me rucoilemme täsä rucouxes,
että se meidängin tygöm tulis.

Cuinqa jacosea se tapahfu? Wastaus.
Cosca meidän taiwallinen Isäm

anda meille Pyhän Hengens, että me
Hänen armons cautta useome Hänensanans, nijn että me täsä mailmas
jumalisesti, ja sitte taiwas ijancaic-
kisesti eläisimme.

Colmas Rucous.
Olcon Sinun tahtos,maasa cuin taiwaisa.



Mltä st on? Wastaui.Jumalan hywä ja armollinen tat>
to kyllä tapahtu, ilman meidän ru-
eoustam, mutta me rucoilem täsä m-
couxes, että se myös meidän seasam
tapchduis.

Cuinga jo cosca se tapahtu? Wastaus.
Cosca Jumala estä meidän lihalli-sen Tahtom, ja caicki pahat neuwot,

ja perkelen aiwotuxet särke ja tyhjäxi
teke, jotca ei salli meidän Jumalan
Nlme pyhittä, ja Hänen waldacun-
dans meidän tygöm tulla ; Is cos a
Hän meitä sanasans ja oikiasa usco»'a
loppuun asti wahwana pitä. Näin
Hänen hywä ja armollinen tahwns
tapahm.

V7elias Rutbus.
Atta mellle tänöpänci meidän

jocapaiwaincn leipam.
Mittseon? Wastaus.

Jumala tosin caikiUe ihmisille, ja
pahoillengin anda jocapäiwäisen lei-
»vän, ilmm meidänrucoustam: Mut-
ta me rucoilem täsä rucouxes, että
Hän annais meidän ymmärtä, että se
leipä, lolla me rawitan, on Hänelda
annettu: Ia kijtoxella meidän joca-
päiwäisen leipäm nautita.
Mika jocapäiwäinen leipä on ? Wastaus.
Caicki mitä ruumin rawinnori ja

tarpexi tule, cuin on ruyca, juoma,
Vnattet, coto ja cartano, peldo,

raha, ja tawara, hywa
puo-



puolisa, cuuliaiset lapset, uscolline»
perhe, hurscas ja hywä esiwalda,
hywä hallituxen meno, tarpellinen il-
ma, rauha, terweys, hywHt ta-
wat, cunnialliset menot, uscolliset
ystäwst, hywät kylän miehet, ja
muita sencaldaisita.

wijdes Rutous.
Anna meille meidän syndlltl

andexi, nljneuln mekin andext
annamme meidän welwolltstem.

Mitä se on? Vastaus.
Me rucoilemmatäsärucouxcsa, ettet

meidän taiwallinen Iftm catzois mei-
dän syndeiäm, ja.nijden tähden hyl-.
jäis meidän rucvustam. Sillä en me <
ole mahdolliset sitä saaman, cuin me
rueoilem, engä myös ole sitä ansain»,'
net: Mutta että Hän caicki meillear-
mostans annais, silla me teemme
syndiä monella muoto jocapäiwä,
emmekä muuta ansaitze cuin rangai-
stuxen, nijn me myös tahdom sy-
damestäm andexi anda, ja tehdä nijlle..
hywä, jottameitä wastan rickowat.

Cuudes Rucous.
Ia älä johdata meitä klu-sauxeen.

Mka se »n? Wastaus.
Ei Jumala ketän kiusa, mutta me'

rucoilemme rucouresa, että Ju-
mala tahdois warjella meitä, ettei
perkele, mailma ja meidän oma li.<



ham wiettelis ja saattais meltä e>
päuscoon , epällyxijn ja muihin suuri-
hin spndein; ja jos me nijldä kiusa-
tan/ että me wijmein woittaisim.

Sieyemas Rucous.
Mutta pliästli mettä pahasta.

Mikä se « ? Wastaut.
'

Me rucoilem täsä rucouxes, niftl-
«uin yhteisesti, että meidän racas tai-
wallinenIsäm wapahtais meitä caike-
sta pahasta, ruumin / sielun, ta-
waran ja cunnian puolesta; Ia että
Hän wijmein cosca cuoleman hetki lä-
hesty, annais meille hywän lopun, ja
ottais meidän armollisesti tästä mur-hen laxosta tygöns taiwaseen.

Silla Sinun on waldacun-
da woima ja cunnla ijancaltti-
sest, Amen.

Mika se on? N«staus.
Että minä totisesi uscon taincaldai-

set rucouxet meidän tai.oalliselle I-
jällem otollisixi ja Häneldä culllduxi.
V>lläHän onltze käskenyt meidän näin
Moilla, ja luwannut meitä cuulla:
Mmen, Amen, se on totisesi, totisesi,
Damät pitä näin tapahtuman.

IV.
MäCastmSacramenti.
uinga nuoren cansiän pltä tä-

än oppiman. ja vrikertaisesti ym-
Vättämän. «.Vl,



l.
Mlka Coste on? Wallaus.

Casie ei ole ainoastans paljas lvi-
si, mutta on wesi Jumalan kä-
styyn suljettu, jaHänen sananssa yhdistetty.

Eutcasta »e Jumalan sanat ywat?
Waffaus.

Meidän HERra lEsus Christussano P. Mattheuren tykönä wijmei-ses lugus:
Mengät ulos caickeen mail-

maan, ja opcttacat caickla can-
soja, ja castacat heitä Nimeen
Isän, ja Pojan, la Pyhän
Hengen.

2.
Mitö hyödytystä lastesia on? Wallaus.
Caste saatta syndein andexi saa-

misen, wapahta cuolemasta ja per-
kelest, ja anda ijancaickisen elämän
caikille nijlle, jotca Jumalan sanat
ja lupauxet uscowat.

«Ullasta ne Jumalan sanat ja lupauxet
«wal? Vastaus.

Meidän HERra lEsus Christussano Marc. tykönä, wijmeises lugus:
loca usco ja castetan, se tule

autuaxi: mutta joca cl usco,se cadotelan.
3.

Cui»ga lviii taita n!jn eorklat asiat mal»
««ansaatta? Wasiaus.

O tosin wesi sitä itzestans tee,



mutta Jumalan sana/ io-a weden
cansia ja tykönä on, ja Usco, joca
Sanan wcdesä uscoo, ja sen päälle
ltzens luotta. Sillä wesi ilman Ju-
malan sanata, ei ole muu cuin wesi
ja ei Casie. Mutta sana ylMelty
weden cansiä/ on Casts/ se armon
elämän wesi, ja uuden syndymisen
peso Pyhäsi Hengesä, uijnuin P.
Pawali sano Tituren tygö 3. lugus:

Hänen Laupiudens cauttaHän
meidän autuaxi tcki, uuden svn-
dymlsen veson ja PMn Hen-gen uudistuxencautta, jonu.Hän
meidän paällem runsasti wuc«
dattanut on, lneidän Lunasta-
jom lEsuxen Cdristuxen caut-
ta: Että »ne Hänen armons
cautta, wanhurjcaxi tulisim, ja
perillisixi ijancaictlsecn elämään
toiwon jälkcn. Tämä on toti-
nen sana.

4'
Mitä Casie merkitze? Vastaus.

Että se wanha Adami, joca meisä
on, jocapäiwäisen cammuxen!ja parannuxen cautta / syndein ja

caickein pahain himoin cantza, pilä
zupoteltaman ja cuoletettaman. Ia
Mens jocapaurä ylösnousemm uusi
Mminen, joca pvhydes, warhm"
lcaudes ja puhtaudes ijancaicklsest,

edes elämän pua.
Cu»



Vusa se on kirjoitettu? Wasiaus.
Pawali sano Romanin tygö,

<. lugus:
Me olem Christuxen canfia

haudatut Castcn cautta cuole-
lnaan. Että nljncuin Chnstuson ylösherätetty cuolluista, I-san cunnian cautta. Nijn pi-
tä meidängin uudesa elaniäsil
waeldaman.

V.
Rippi ja Synnin VMS.
Cumga t-xikcrtaiset pitä opetet-

taman Sondins tunnustaman.
Mikä Rippi on? Wllstaus.Nipisti on caxi cappatetta.

Ensimmäinen, että me tunnustan»
meidän sondini. Toinen että me
vtam Rippi Isäldä sonnin päästön,
nijncuin ihe lumalalda, ja en me
mitan sijtä epäile / mutta wahwastuscom , että synnit owat sen cautta
Jumalan edes taiwais meille ande-
),i annetut.

Cmco synnll meidän plta Nippi.Zsän
edes tunnustaman? Waitaus.

Jumalan edes pitä meidän tunnu-
staman itzcm caickiin sondein wica,
pääxi, nijn howln nijhmgin / joita
emme tunne eli tiedä / nijncuin me
teem Ilä n-cidan rucouxes. Mutta
Mppl-Isän edes/ pitä meidän muu,

;ma



tämän ainoastans ne synnit, cuin
me tiedämme ja tunnemme meidän sy-
dämestm/jaomatundo waiwawat.

sutea ne owat? Wastaus.
Catzo sinun Säätyäs, Jumalan

Kymmenen Mstyn jälken. jos sinä
olet Isä, Mi, Poica, Tytär, I-lHndä,Emändä,taickaPakollinen, le.
Jos sinä olet ollut cowacorwainen /

uscomatoin, laista, wihainen, fa rie-
tas töisä ja puheisa, lc. Jos sinä
olet muiden mielen rickonut puheilla
taicka töillä, warastannt, walhe-
tellut ell lugunpitämättömydest tehnyt
jotakin wahingom / ja toisen oman
turmellut.

Pane sijs minun eteeni lyhyfHlnelt
Ripin muoto?

Min pitä sinun Rippi, Isäs edessanoman ja tunnustaman:
Cunniallinen racas Herra, minä

rucoilen teitä cuuleman minun Rip-
piäni, ja päästämän minua Jumalan
puolest minun synneistäni. Jos sinä
olet Pakollinen nijn sano:
DWlnä waiwainen syndinen, tun-

nustan itzeni wicapääxl caickiin
syndeihin, erinomaisesi tunnustan
minä teidän edesän miimniPalcollise-
Piile. Mutta (sen pahembi) en min«i
palwele Isändäni uscollisest, sillä en
minä ole monesa asiasa tehnyt nijn-
cuin perhen wanhemmilda minulle

hei-



heidän ja saattanut toruman ja kiroi-
leman ; minä olen ollut laista ja an-
Vanut tulla monda wahingota. Minä
olen ollut rietas puheisa ja töisä / ol-
lut kärsimätöin ja napisema / rijdel-
lyt ja torunut wertaistent cantza, le.
Näitä caickia minä cadun. jarucoile»
armo; minä tahdon mielellän ml- .

«uani parata.
Ptlhe» watlbln s«ll»ea« nalll l

Nsßinomaisestitukiustanminä teidän '

edesän/ etten minä ole uscollisest, '

Minun lapstanl ja perhettäni caswat-
tanut, engä ole totuttanut heitä Ju-
malala kunnioittaman. Minä olenv
kiroillut, ja Jumalan Nimen turhan ,
lausunut, ollut myös pahari esimer-!
kixl sekä puheilla että töillä, minä
olen minun läsnä asumilleni paljo wa« ?

hingota tehnyt, monda
wäärällä mitalla callisti japetollisesti
myynyt. Ia mitä hän enä Jumalan
Kästyjä jasäätyänSwastanon tehnyt.

Jos ei jocu taas löydä itzens tain- '
ealdaisita taicka surembita syndejä teh-
«exi, nijnälkän nijstä enämbi lucua
pitäkö, elipidemmäldä etzikö jaajatel-
ko ylös hänellens syndejä, tehdärensRipistä itzcllens omantunnon waiwa, .
waan sanocan yhden eli cari zcuin hänlietä, näin.

Crinomattain tunustan minä teldiln
edesän, että minä kerran kiroilin, ker- zM puhuin riettaita puheita, kerran !

stts



sitä N.sitn N. tein. Ia andacan sittesilläns olla. Jos ei hän taas yhtän
nimiltä tiedä, cuin mahdotoin ollatai-
ta, nijn alkän myös erinomaltain jo-
tacuta sansco, waan ottacan syndein
andezi saamisen tasa yhteises Ripin ta-
was, cuin hän Jumalalle tele Rippi-
Isäns edes. Sano edespäin.

Minä waiwainen syndinen ihmi-
nen, jocaspnnis, :c.

Nijn myös:
,

Laupias Jumala racas Taiwalli-
nen, :c.

Tähän Nippi' Isä san?can:
Jumala olcon sinulle armollinen ja

wahwistacon sinun Uscos, Amen.
Za sanocan wiela:

Usrotcos etts minun andexi anda-
misen on Jumalancmoexi andaminen?
Wastaus: Uscon.

Rippi. Isa sanocan wlelä:
Nijncmn sinä uscot, nijn sinulletapchtucon.
Ia minä meidän HErran lEsuxen

Christuxen Myn jälken annan caicki
sinun syndis andexi, Nimeen Isän /

,ja Pojan, ia Pyhän Hengen.
Mene Rauhaan.

5 Mutta jotca omat omantunnon rasiluxes
'taicta murhes ia ohdlstuxes, niitä taita Rio»
pi Isö tze 'rllä pldemMaldä vnban Raama.
tun todllzuxilia lohdutta, ja Ujcoon haatta:

on ainyaftM Rippi nijlle nuolille ja



la«<! on Christuxen kässy enin hs» sauol.
.HV?lnä annan sinulle taiwan mal-

dacunnan awaimet, mitä ikä-
näns sinä maan päällä sidot, sen M
oleman sidotun taiwais. Ia mitä
ikänäns sinä päästät maan päällä,
sen pitä oleman päästetyn taiwais:
Ottacat Pyhä Hengi, joille te si)N-

andexi , nijlle ne andexiKanneta», ja joille te ne pidätte/ nijlle
ne owat pidetyt.

Malth.l6:v.ly. 10h.20:v.2;.
Vl.

Altarin Gacramenti.
Cuinga nuoren cansan pitä sen

oppiman, ia yxikertaisest ym-
märtämän.

l Mika Altarin Gacramenti on? Vastaus.
. Se on meidän HERran lEsuxen

Christuxen totinen ruumis ja weri,
lelwän ja wijnan alla, meille Chri-
stityille syödä ja juoda/ itze Christu-

. xelda säätty ja asetettu.
«Usa se on tlrjoilettu? WastZuf.

v Nijn kirjoittamat pyhät Ewangeli-
i sterit: Mattheus/ Marcus, Lucas,
ijaP. Pawali.

Meidän HErra lEsus Chri-sms, sinä yönä jona hän petetäz tin, otti leiwän, Ml, murst
ja annoi opemslastens, ja sa-
unoi: Ottacat ja siMt, tämä

B on



on minun ruumin, joea teidän
edestän ulosnnnctan, se tehlM
te minun muistoxeni.

Samallamuoto ehtollisen jäl-
ken, otti hän myös calkin, kljt-
ti, annoi heille ja sanoi: Otla-
cat ja juoeat tästä caicki, tämä
on sen uuden testamendin calc-l
ki, minun weresäni, joca tei->
dan ja monen edestä uloswuo-
datetan, syndein andexi anda-
miseri, se tehtät, nijn usein cuin
te juotta, minun muistojeni.

Vita hywö tämä syöminen ja juominm
mallan saatta? WH<,us.

Sen andawat nämät sanat tietä:
Teidän edestän ulos annettu ja u4
losrvuodaxreu, syndein andexi an?
damisexi. Nimittäin/että meille täscl
Sacramentis syndein andexi anda<
mus, elumä ja autuus sencaldaisien
sanain cautta annetan : Gillä cuft
syndein andexi andamus on/sijnä myöi
»n elämä ja autuus.
Uulng« rnumlllinen syömiue» ja juomine!

talta n<j» wlkiat asiat molcan
saatta? Wastm,s.

Syöminen ja juominen e.i sitä tee'
Mutta ne sanat jotca täsä seisomat
Teidän edestän ulos annettu ja u 1
loswuodatettu, syndein andexi an <
damilex». Jota sanat, ynnä se>s'ruumillisen syömisen ja juomisen caw l

sai



sa, owat pääcappM täsi Saeramen>
.. tis. Ia joca usco ne scnc.t, hän saa

mitä ne lupawat, nimittäin jyndein
andcxi andamuxen.

Guca tam'n Sacramendln felwollisest
nau!itze? Wa^!:s.

Pssstota ja ruumillisest itzens wal-
mistä/ on kyllä hywä ja «l-onainen

! tapa, mutta se on oikein mchdollinen
>ja kelwollinm, jo-a usco nämät sa-
l nat: Ceidan edostän ulos annettu

ja ulosnuodarenu, syndein andexi
andamisexi. Mutta joca ei usco nijtä
sanoja, waan epäile / se on mahdo-
toin ja kelwotoin, sillä se suN3 (eei>
dä„ edestän) waati aiwan uscollista
sydaM.
Luinga nuoren cansan pi-
la oppiman HMns duomcncl-

dain ja ehtona siunaman.
Huomeneldain.

koscas nouset, r.tjn siuna sinuas näin:
taimen Isän, ja pojan, japyi

hän Hengen, Amen.
Sitte pane polwisses taicka lue selsoa'da, Isameidän: U!con Enppalet myös

tämä r«lcou«.
° kiitän sinua m'nun Taiwal-
"" linen Isän, lEsuxen Christu-xen sinun rackan Poims cauna, ettäs
tänä yönä m:nua cackesta maarasta ja

armolliseft waneNut olet.
5a mroilen sin^a, että myös tänä-

V? pän
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pän »varjelisit minua caikesta synnistä
ja pahudesta: että minun elämäni ja
eaicki minun työni, mahdais sinulle
kelwata , sillä minä annan litzeni,
sielun ja ruumin / ja caicki tyyni
cuin minulla on; sinun halduus ja
huomaas: Sinun rybät enqelis
elcon mi«un cansani, ja alkän cuhun-
gan minusta luopucv/ ettei st paha
wlhamies perkele, minusta mitäkau
wolltaiS/ Amen.

lasien rucous.
Jumala taiwallinen Isä,

me rucoilem sinua, sinun rackan
Poicas lEsuxen Christuxen tähden /

laina meille pyhä armos, että me
oikiasa uscosa, hywisä tawoisa ja
opisa, päiwä paiwäldä caswaisimja
lisännyisim. Ia että sinä meitä,
meidän wanhcn.bam ja esiwaldam
tänapän caikesta synnistä / wohin-
gosta ja caikesta pahasta, armollisesi
warjella ja suojella tahdoisit, Amen.

Ilem: Siunaus.
siunatcon meitä j«wariekol

meitä, HErra walistacon caswon«
meidän päällem, ja olcon meille armol
linen. HERra käendäkön caswon,
meidän puolem, ja andacon meilll
ljancaickisen rauhan, nimen Isän, j<
Peian, jaPyhän Hengen, Amen.

Mene sitte P. ssolmixaisuden nimeen lys»
hos, ja weisa joeu Numaltnen aamu > psalmi,
eli Jumalan tEMat, laicka joen muu



benaell!ne»Oirsi. josiai saat tlolsen mlelen,
ja tulet siunatuxi.

Ehtona.
Nijn myös lewäta mennesas siuna

siuuas näin:
lsän, japojan, japy»

hän Hengen, Amen.
' Vltte lue Isä meidän :Ufcon Cappale/ja kasty

sanat, nijn myöi tämä lyhy rucous.
kijtän sinua minun taiwal-

linen Isän, lEsuxen Christu-
!xen sinun rackanPoicas cäutta, ettäs

! minun tänäpäiwänä caikesta maara-
sta, ja wahinZosta armollisesi war-
jellut olet. Ia rucoilen sinua, ettäs
minulle andcri annaisit caicki minun
sil^dini, joilla minä tänapän sinun
mieles rickonut olen, ja ettäs tänä
yölä minua armollisesti warjella, ja
minust mmhen pitä tahdoisit. Sillä
minä annan itzeni ruumin ja sie-
lun ja caicki cuin minulla on, sinun
huomas ja käsis. Sinun pyhät en-
gelis olcon minun c'nj;ani,,jaalkän
cuhungan minusta luopuco, ettei se
paha wihamies minusta mitäkän woit-
taisi, Amen.
IMIAIwo HERra racas taiwallinen

lst meidän ylitzem ja warjele
meitä sildä cnwglilda kiuschalda, jo,
ca aina ymbari ka», etzein ketä hänsais ylösniellä, enng meille armojas,
että me wcchwalla uscolla, miehullisestihändä wastan seisoisim, ja tänä yönä

B 3 sinun



sinun pyhän wamlluxes alla mnr-
hetoinna lepäisimme. Sinun
Poicas lEfuxen Christuxcn meidän
HErram cautta, Amen.

weisa joen ehto < rsalmi, mene sille»
P. Eolminaisuden nimeen Icwäta.

Lmnqa nuorcn cansan.
plta hcitäns siunaman rualle

mennes, j, kljttämän rualda
paäsiyäns.

Siunaus rualle mennes.
silmät wartioihewat sinun

päölles HERra, ja sinä annat
heille ruan oikiala ajalla. Sinä
awat kätes. ja rawihct jocaitzcn hen-
gen mielen noutexi sinun silw.anrellas.
Cunnia ol on Is n, ja Po au, ja
Pyhän Hengen. Nimmin aK:Na on
ollut, jq nyt ja aina ijancaicktsest
ijancaickisthen, Amen

Silte lue Isa meidän, ja tämä
luc?us.

Jumala taiwallinen Isä,
siuna weitci, ian.itl' sinun lahjo-

jas, jottas meille ruumin rawinno-
xi armollisesi suonut olet. Ia anna
sinun pyhä armos. ett! me eohtulli-'
sesti, ja sinun mieles rick,'ma:a nijtä
nautitzisim ja tygöm ottaisim, sinun
Poil-as lEsuxen Thristuren meidän
HEnam camia, Amen»



Rijtos ruan jälken.
«Zljttäkäm HERra, sillä hatt on
"» andias ja hänen laupiudens ulottu
ijancaickisest, jocaruan anda jocaitzen
hengen / joca eläinden rawindons an<
da, ja corpin poillen, jotca hända au-
xens huutamat. Cunnia olcon Isän,
ja Pojan, ja Pyhän Hengen, :c.

>. Sltte lue Isä meidän, ja tämä
rucous.

e?!>E kijtim sinua racas taiwalli-
«l» nen Isä, lEsuxen Christuren
meidän HERramcautta, caickein si-
nun hyw.Untecois, ja lijatengin sinun
lahjais edestä, jotcame sinun laupiu-
destas naulinnet olem, ja rucoilem
sinun pyhä armos, että nljncuin
ruumis on rawindons saanut,

myös siem sinun pyhällä
sinullas aina wirwotetuxi tulla,
saman sinun rack.m Poicas, lEsuxen
ChristuM meidän HERram caut-
ta, Amen.

Huoncn-Taulu.
Eli muutamat pyhän raamatnn sa-
nat, caikille säädyille, joista itzecullakin
mahta olla nenwo jc> man««,s/ otta«ns sij»

ta »aarin, cuin hä»e» wir»
cani «aati.

OpettaiUe.
ottacat sijs itzestanne waarisv> jacaikcsta laumasta, johonPy-

hä Hengi on tiedän pispaxi pannut/
B 4 cai-



ealtzeman Jumalan seuracunda, jon-
ga hän omalla werellänS ansainnuton. Act. 20. v. 28.

Pispan pitä oleman nuhdettoman,
yhden emännän miehen, walpan, rai-
tin, siwiän, wierasten holhojnn,
opettawaisen, ei juomarin, ei tappel,
M/ ei ilkiän woiton pyytäjän, waan
mmelian, ei rijtaisen, ei ahnen: Jo-
ca oman huonens hywinhallitze, jolla

-, cuuliijstt lapset owat, mikella cuuliai-
sudella, ei äsicn Christityn. i. Tim.
3. v. 2,3.

Joca kijni pitä puhtasia ja opetta-
walsesta sanasta, että hän olis wä-
kewä terwellisen opin cautta neuwo-
man, ja wastanseisoita woittaman.
Tit. 1. v. y.

SanancmlliMe.
W)Uistaeat teidän Opcttaitan, jot«<
«HIT teille Jumalan sana puhui
net owat, jaseuratcat heidän uscoans.
Hcbr. 13.0. 7.

N>jn on HErm säättanyt, että nij,
den jotea Evangcliumita ilmoittamat,
pitä Evangeliumista elawren saaman,
i. Cor. 9. v. 14.

loca sanalla neuwotan, se jaca,
can caickia hywä sille, joca händä
neuwo. Gal. 6. v. 6.

Ne papit, jotca hywin hallihewat.
pitä caxikertaisest «unntas pidettä-
män, erinomattain ne/ joka sanasja



ja opis työtä tekemät. Sillä raa-
mattu sano, ei sinun pidä rihtätap-
pawan härjän suuta kijnni sitoman:
Ia työmies on palckans ansainnut,
i. Tim. 5. v. i?/18.

Olcat teidän opettaillen cuuliaiset,
ja seuratcat heitä : Sillä he walwo,
wat teidän sieluja», nijncuin ne
jotca lugun niistä tekemän pitä: Että
he sen ilolla tekisit, ja ei huocaurella.
Hebr. i z. v.:?.

MmlmallisetteEsiwallalle.
ole esiwalda muutoin cuin In-

malalda, ne wallat jotca owat,
lumalalda ne säätyt owat. Sentah-
den jocainen cuin itzens esiwalda
wastan asetta, se on Jumalan saä<
tya wastan. Mutta ne jotca wastan
owat, saawat duomion päällens:
sillä ne jotca wallan päällä owat, ei
ole hywintekiöille, waan pahointe-
kiöille pelwoxi. Elles tahdo esiwalda
peljätä, nijn tee hywä, sittes saat hä-
neldä kijtoxen : Sillä hän on Juma-
lan palwelja sinun hywaxes. Wagn
jos sinä paha teet, nijn pelkä: Sillä
ei hän miecka huckan canna. Silla
hän on Jumalan palweljc ja costaja:
Sille rangaistuxexi joca paha teke.
Rom. 13. v. 2,3,4.

AlittunmMe.
<HOcamen olcon esiwallalle, jolla
«H walda on, alammainen: Silla
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<i ole muutoin Esiwalda cuin luma-
lalda. Rom. lzv. i.

Olcat caikelle inhimil-
liselle säädylle H 3Rran tähden, oliscose Cuningalle nijncuin ylimmäiselle,
laicka Päämiehille, nijncuin nielle jot-
ta häneldä lähetetyt owat, pahoin,
tekiöille rangaistuxexi, ja hurscaille
kijtoxexi. i. Pet. 2. v. 13,14.

Antzacctt Keisarille, cuin Keisarin
vwat, ja Jumalalle, cuin Jumalan
vwat. Match. 22. v. »».

Nijn minä sijs neuwon, että ennen
eaickia pidetäisin rucouret, anomiset,
toiwotuxet ja kijtoxet, eaickein ih-
misten edestä, Cuningasten ja caiken
Esiwallan edestä: Että me rauhas
ja lewos eläisimme, caikes luma-
lisudes ja cunniallisudes. 1. Tim.
2. v. 1,2.

Neuwo heitä, että he Päämiehillens
jaEsiwaNallens alammaiset ja cuuliai-
set olisit. Tit. 3. v.».

Awiomiehllle/
racasta:at teidän wai-

"" mojan, nijncuin myös Christus
semacunda racasti, ja ulosannoi
itzens hänen edestäns, että hän sen
pyhitäis. Miesten pitä myös M'.i-
mojaus racastaman, nijncuin omia
ruumitans , joca wiimoms raoa-
sia, hän rac.ista itzens: S-lla ei yri-
kan oma lihans wchannut,

wacm



waan 'elättä ja holho sitä: Niin-
enin myös HERRA seuracunda,
Epbes. s.v. 25.

Te miehet asucat waimon canffa
taidolla, ja andacat waimoille nijn-
cuin heicomalle astialle hänen cun-
nians, nijncuin myös elämän armon
canhaperillisille, ettei teidän rucourel»
estetyxi tulis. l. Pet. 3. v. 6.

Miehet racastacat waimojan, jcl
älkät olco tylyt heitä wastan. Col.
3. v. 19.

Awiowalmoille.
olcon miehillens alam-

maiset, nijncuin Saara oli A-
brahamille cuuliainen, jacutzui hänen
Herrari, jongatyttärixi te tullet otet-
ta jos te hywin teette, ja pelkämäl
otetta. 1. Pet. z.v. 6.

Waimot olcon omille miehillensalamnmiset, nijncuinHErralle. Sil-
lä mies on waimon pää, nijn-
cuin Christus on seuracunnan vää.
Mutta nijncuin seuracunda on Chri-
stuxelle alammainen, nijn myös wai-
mot pitä miehillens caikis alamaiset
oleman. Eph. s. v. 22/23.

Sinun tahtos pitä miehen ala an-
nettu oleman, jahänen pitä wallihe-man sinua. Gen. 3. v. 16.

Wanhemmifle.
lsät, älkät yllyttäkö teidän

lapsian wihaan, waan caswat-B 6 tacat



tacat heitä curituxes ja HErrant«sa. Eph. 6. v.4.
Mutta joca pahenda yhden näistä

pienimist, jotea uscowat minun pääl-
leni, parembi hänen olis, että myl-
lynkiwi ripustettaisin hänen caula-
ans, ja upotettaisi» meren sywyteen.
Match. ,8. v. 6.

Jumala sääsi todistuxen lacobis,
ja andoi lain Israelis, jonga hänkW meidän Isäim opetta heidän lap-
sillens. Että wastatulewaiset oppisit,
jalap!et jotca wielä si)ndywät. Cuin
hecaswawat, että hekin ilmoittamat
lapsillens. Psal. 78. v. 6.

Lapsille.
siApset olcat cuuliaiset teidän wan-

Hemmilien HErrasa: Sillä se on
oikein. Cunnioita sinun Isääs ja Ai-
tias, jocaon ensimmäinen käsiy, jol-
la lupaus on, ettäs menestyisit, ja
cauwan eläisit maan päällä. Eph. 6.
v. 1, 2, z.

Lapset olcat cuuliaiset wanhemmil-
len, calkisa: Sillä se on HERMe
hywin otollinen. Col. 3. v. 2c?.

Nuorudelle yhteisesti.
E nuoret olcat wanhoille alammai-
set, olcat caicki toinen toisellen

alammaiset, japitäkät teitän ktjndiäst
nöyryteen ; Slllä Jumala on ylpeitä
wastan, mutta nöyrille anda hän ar-
mon. Nöyryttäkät sijs teitän Jumalan

wäke-



wäkewän käden ala, että hän teitä
ajallans corgotais. i. Pet. 5.v. 5,6.

Isännille jaEmännille.
<HSännät, se cuin oikeus ja cohtuus

on, nijn osottacat valwelioille,
tieten että teilläkin onHERra taiwas.
Col. 4. v. n.

Ia te Isännät tehkät myös niin hei,
ta (palweljoita) wastan, ja p mgat
pois uhcauxet, tieten, että teidän
HERran on myös taiwas, jonga
edes ei ole ihmisen muodon catzomu,
sta. Eph. 6. v.3.

Ei sinun pidä tekemän lähimmäiset,
les wäärytta, eli ryöwäman händä.
Sinun päiwämiehes palcan ei pidä
oleWan sinun tykönäs huomisen asti.
Lev 19. v. IZ.

Älä pidätä palcka sildä köyhäldä
ja tarwitzewalda, :c. Waan mara
hänelle palckans sinä pälwänä, en,
nen auringon lastemata. Deut. 24.
v. 14, is.

Pallollisille.
AzMveljat, olcat cuuliaiset teidän

ruumillisille Isännille», pelwol,
la ja wapistuxella, teidän sydämen
yrikertaisudes, nijncuin Christuxelle.
Ei silmäin edes palwellen, nijncuin
ihmisten mielda noutain: waan nijn,
cuin Christuren palweljat, tehdensydämest mitä Jumala tahto, hy,
wallä mielellä palwellen HERra ia
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ei ihmisiä. Tieten mitä hywä cukin
teke, sen hän on jällens HENraldasaapa / olcon orja cli wapa. Eph.
6. V. 6, 7, 8»

Te palweljat, olcat alammaiset
teidän Isännillcn, caikella pelwolla,
ei ainoastans hywille jn siwiöille, waan
myös tuimille. i.Pet. 2. 18.

Lestille.
/NE on oikia lesti, joca on yxinäns,

ja asetta toiwons Jumalan
päälle, plHin aina rucouxis ja aux,
huutamisis yötä ja päiwä. Mutta
joca hecumas elä, se on eläwäldä
iuollnt. i.Tim. s.v. s, 6.

Minä sanon naimattomille ja le-
stille, se on heille hywä, jos hc owat
nijncuin minäkim Waan ellei he woi
heitäns pidättä, nijn naican: Sillä
parembi on naida, cuin pala. i. Cor.
7. v. 8, 9.

Wanhain waimoin pita ihens
käyttämän nijn-uin pyhäin sopi, ja ei
oleman panetteliat, eikä juomarit,
mutta hywin opettawaiset. loilda
nuoret waimot hywiä tapoja oppisit,
että he miehians racastaisit, lapsens
rackma pidäisit, olisit siwiät ja puh-
tat. Tit. 2. v. 3,4.

«Meiscllc cansalle.
mitä te labdotteettä ihmsset

Sl- M mlle tekemän, mjn tt myös
heil-



heille tchkät. Silla tämä on laki, ja
Prophetat. Matth. 7. 0.12.

Sinun pita racastaman lähimmäi,
stas nljncuiu itziäs, sillä rackaus on
lain tayttämys. Nom. 13.v. 9, 1a.

Olcon rackaus wilpitöin, wihaft
cat paha, ja kijunirippucat hywasä,
weljellinen rackaus olcon sydän»,
mellinen teidän kestenän. Ennättä-
kcm toinen toisens cunniata tekemäs.
Rom. 12. v. 3, ic>.

Minä neuwon teitä, että ennen
caickia pidetaistn rucouxet, anomi,
set, toiwotuxet ja kijtoret, caickein
ihmisten edestä. i.Tim.2. v.i, 2.

P.Athanasiuxen Tunnustus.
VOca ikanans tahto auluaxi tulla, nijn
W ennen calckla tarwltan, että hänellä onse oikia yhteinen EhriMinen Nseo.

loca ei sitä täydcllisna j«vuhtans pidä,se ilman epäilematä cadotetm tule ijancai»
kisesti.

Niju on nyt tämä se oM »hleinen Chri.
slilllnen Usco, että me yhtä Jumalala E,l<
minaisudesa, jaColminaisutta yhdei luma»
ludesa eunnioilam.

Ei culteng-ln Perfonaita stcoittain, eikä
Jumalallista olemista erottlaln.

Si2ä toinen on Isan Persona, loinen
Pojan / ja towcn PMn Hengen.

Mutia Isa ja Poica ja Pyhä Hengi on yrl
Juhala/ vhde»>t<!ldliln?n cunuios? Khdewcaldaluen ijqncaiclises Mljessetisä.

Min»



Mlngä caldalnen on Isä, sencalbalnen o»
Poica, sencaldainen on myös Pyhä Hengi.

Luomatoin on Isä/ luomatoin on Poica,
luomatoin on Pyhä Hengi.

Mlttamatoin on Isa, mittamaloin onPoi»ca, mittamaloin on Pyhä Hengi.
Ijancaickinen on Isa, ijancaickinen on

Poica, ijancaickinen on Pnhä Hengi.
Ia ei cuitengan ole colme ijancaickista,

w>;an yn ijancaickinen.
Ni,ncuin »yö'? ei colme luomatolnda, waan

yxi luomatoin <« yri mittamaloin.
Nijn myös caickiwaldias on Isa, caie,

k waldias on Poica, caickiwaldias on Py»
hö Hengi.

3« el cuitengan ole colme caickiwaldlasta/waan yli caickiwaldias.
Nljn on myöslss Jumala, Poica onlw

mala, Pyhä Hengi on Jumala.
Ia ei cuitengan ole colme Jumalala/ waan

yxi Jumala.
Nijn myöslsaonHErra, Poica on HEr»

! ro, Pyhä Hengi on HEna.Ia ei cuitengan ole colme HErra, w«a»
vxiHGlsa.

Sillä «ijncmn se sshristillinen totuus, waa»
ti meitä erinomaisesti cunglnPersonan luma»
laii ja HErraxt tunnustaman:

Nijn myös se yhteinen Chrisiillinen Usco,
fieldi meidän colme Jumala eli HERra ni«
mtctamast.

Isä ci ole yhdestälön tehty, eikä luotu eli
syndonyt.

Poica on MoasiaIsasta, ei eila luo>
lu, wam synbynyt.

Pyhä Henni on Isasta ja Pojasta, ei tehty
tila luot» eikä syndnnyt, waan ulosföypa.

Nijn on nyt yli Isä, ei colme Isa: Yli
Poica, ei colme Poica: M Pyhä Hengi,
el colme Pyhä Henge.

2«



3a tasä Colminaisudesa, et ole nrlkin
Versona loistans edell sembi, eli jölkimät
fembi, eikä yxkän suurembl eli wahembiloistans.

Waan coicki eolme Persona owal Ola lj««»
caickiset, j, juuri yhden cnldaiset.

Nijn että ylitzm caickia cuin ennen sanot»lu on , pitä colme Persona yhbes Jumal».-
des, ja yli Jumala colmesa Personasa pai»
weldaman.

sijs tahto lulla, hänen pitä
talla muoto solminaisudesta ajatteleman.

Mntta se on my.os. tarpellinen ijancaicki»!seen autuuteen, tt'ä me wahwast usc-m
meidän HENram lEsuren Cbristuxen Ihml»sexi tullen.

Nijn on «yt tamZ se oilia että me
uscomml» ja tunnustamlne, että meidän HEr«ra IKsus Christus Junaian Poica, on Iu«ma!a !«Ihminen.

3u>na!a on hän Isms olemisesta, ennen
eoicfia aicoja ijancMW snnbynyt: Mutta
Ihminen on hän Attins olemisesta, ajall!se<
sti syndynyt.

Täysi Jumala, tssyii ahminen «martäwäi-sen sielun ja Ihmisen Lihan cantza, Zsäns
weriainen lumalndeu puolesta, ja wähembiIhmisyden puolesta.

Ia waicka hän on Jumala jaIhminen, eltuitengan ole caxi, waan y?i on Christus.
Z)ri sn hin, ei mjn että lumalus on

«uutettu lihari, waan lumalus on tyaöns'
ottanut Ihmisyden Yci caiketl on hän,
el cahden luonnon stesilurella/ waan Perso,
nan yhleyrcNä.

Gillä että «ijneuin ymmörtäwäinen sieluja liha on nri Ihminen: Nijn Jumala ja '
Ihminen on nri Chriffui.

Zoca Auluudem tähden piinattin,
olasastui hclwettin/ colmanden päiwän ylös,n»us» c^olluifia.

I)!ös,



Mlssastul laiwaseen, istu Isä» Jumala»Ealckiwaldian oikialla kädellä.
Sieldä on lulewa duomltzeman sekä elä-

wilä ja cuolluita.
longa tulemisten, «lcki Ihmiset pltä

ruumillans ylösnouseman / ja lugun tele»
män omista töistans.

Jotca bvws tehnet owat ljancaickiseen elä»
»än tiymau: Vtutta jotca paha owat leh<
«et» ljancaickiseen tuleen.

tömä on olkia yhteinen shrisiillinen
joca ei sitä totlsest ,q wahwast usco, ei hän
taida <mtua?i tulla.

l. N.



I. )!

Latechismufen
Vfikertaine»

Ulostoimitusf
ja N)astaustett

caucra.
Esipuhe.

I. Olettoi Cbristilly?
Wastaug:(l)len.

2. Mingatähden sinä Ehristttyxt eutzutan?
W. Sentähden että minä olen ca-

stettu Nimeen Isan, Pojan, ja Py,
hän Hengen / ja olen castesa päälleni
pukenutChristu/en, jonga minä nscon
ja tunnustan wavahtajaxeni ja au-
tuax tekiäxeni.

Gal. ;r 27. Nijn Mll«da culn te caste<
tul olette/ niM te olette Christu/en päillen»
ne v ler-et.

Avost, tec. 4:12. Ei ylMalan tolses ole
«utuutta: sillä ei myös ole m«uw Kimee tai»
»v°n alla ihmisille annettu, jusa meidän piti
«utuaxi tuleman.

~ 2Mas tämän opit ja ttedät?
W. Catechismuxesta.

4. Mikä Catechismus »n fW. Se on yxi lyhykäinen tsrpel,
cappalden opetus, cuin meidän

LhriMisptem tule; edespandu ky-
symp,



symyxisä ja wastcmxisa, eli:
chismus on lyhykäinen Christilliscn
opin summa , uloswedett» P. Raa-
matusta, ja käsitetty lyhykäisin Pä-
cappalein, kysymysten ja wastau-sten causia.

;. Cuinga monda Paacappaletta «n
Catechismuxes?Cuusi.

6. Cutca neowct?
W. i. Jumalan kymmenen ka-

ffyt. 2. Uscon tunnustus. 3. Isä mei-
dän Rucous. 4. Casien Sacramem
ti. s. Rippi ja synnin päästö.
6. HERran ehtollinen, eli Marin
Sacramenti.

7. Witläkö mitan muuta ssatechlsmn»res löytan?
W. Wielä rucouxia: aamu, ja

ehto rucouxet, ruocalugut, ja huo-
uen taulu.

8. Miri Catechismus muutamilba cutzu»tan lasten opifi 7
W. Slp, että caickein tule jo

japsudesta sitä oppia, jasijnä, niin-
nun Jumalan lasten, itzens caiken
ikäns harjoitella.

5. Mos. 6: 7. Stnu» pita teroittaman Wi«
nun sanani, jotca Minä kästen sinulle, si-
nun tapDes, ja nijsta puhuman huoncs tslui»
fas, ja elellä kaydesäs, maata pannesas ja
nsllesas.

2. Tim. ?: 15. Sinä olet io lapsudest Py<
hän Raamatun tainnut, joca sinun taita au»
luulen ncM«,a, sen uscon «ulta, joca on
«bristvfes- lEsuxci.

'. Ptt,
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l. Pet. 2:2. Halaitcat sitä terwelllstä sa«
nau rlescaa, nijncutu äffen syndynet lapsucai»
ftt; että te sen cautla caswaisitle. '

y. Mistä Catcchismus otettu on?
W. Pyhästä Raamatusta.

10. Mikä Pyhä Raamattu on?
W. Se on Jumalan sana / >'o-

ca Pyhän Hengen wmcutuxest (sisäl,
le andamisest) on Pre>fetailda, Ewan-
gelistailda, ja Apostolellda, kirjoi-
tettu ja julistettu, meille opetuxeri /

lohduturcxi, ja ijancaickisexi autudexi.
2. Pet. 1: 21. Vi »rikan profetia o!e wielu

ihmisen lehdosta edeituolu; waan pyhät M>
malan ihmiset owat puhunet/ waiculetulPy»
haldä Henaeldä.

Siom. 15.4. Silla mitä ennen kirjoitettu
on / se on meille opixi kirjoitettu / että meil»
Ia kärsimisen ja raamattuin lohduture» caut»
ta toiwo olis.

loh. ;r. Nämät owat kirjoite uk, että
te uscoisitte ettalEsus on CtMus: ja että te
saisitte elämän uscon cautta hänen nimeens.

n. Eosca he näitä kirjoittanet owat?
W. Profctat owat kirjoittanet

wanhasa, mutta Ewangelistat ja A-
postolit uudcsa testamendis.

1,. Mitä Pyhä raamattu sisMnsä vita?
W. Caxi asiata: Lain, jaEwaN"

geliumin.

Ensimmäinen Paäcappale,
Jumalan lpmmcncn Kä

stM, cli Laista.
l. Mitä Laki opetta?

W. Laki 0. 'tta, mitä meidän plta
teke-



tekemän ja jättämän; ja minga mei,
dän tule mcitäm käyttä caikesa meidän
elämäsämme) Jumalala ja lähim-mäistämme wastan, sekä ajatuxilla,
sanoilla, jätöillä.

2. ssnca on anda»ut Lain?
W. Jumala, Ma on itze wan-

hnrscaus ia caickein HERra, on en-
simmäises luomises kmoittanut Lain
ihmisen fi)dämehen; jälken syndljn
langemuren, osittain pyhille esijsille
ilmoittanut: ja wiimein kiwlsijn tau-
luin Slnain wuorella kirjoitetun u-
losandanut.

2. Mos. 20:1. Ia Jumala puhu caickinämä' s'M!!t.
;. Kenenga cautta Jumala lain ulos»

cnnoi?
W. Mosexen.
loh. i: l?. tali on Moseren cautta an«

nettu: armo ja totuus on ZEsuien Christu»
xen cautta tullut.

4. Mika mies Moses oli?
W. Hän oli yxi us vllinen HEN-

ran palwelia, joca Israelin cansan
ptistä ulos johdatti.
>;. Cuinga monda Köstya on Latsa?

W. Kymmenen.
5. / <,s. 4:»;. HGRra smottti/eille lijt,

lonL, jonga hän teidän tehdä tösti; ne
nenen sanaa» ja kiijoitti ne caht«n kl»

wistcn tauluun.
6. Euinga ne jaetan?

W. Cndtecn tauluun.
5 Mss. <;: 22. Nämät owat ne sanat, jol»

ea HElm puhui caiktll? ttidqn sellracunnallem
ne>
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«e, wuorella, tulesta/ ja.sumusta,
suurella äänellä; ji ei siihen emi lisännyt: ja
lirjM! ne cahteen liwiseen tauluun/ ja an»
dol ne minulle.

Edellinen Taulu.
7. Cuinga monda käskyä on edelliset

taulusa?
W. Colme ensimmäistä.

8. Mitä ne sisälläni pitöwat?
W. Ne waatiwat rackautta Ju-

malan tygö.
y. Mitä Jumalakieldi enlimäisei kDns?

W. Caikein epäjumalden palwe- ,
luxen: ettei meidän pidä pitämän wie-,
raita jumalita hänen edesans, eli
häneni siwuscms, si)y tähän kieldoon/ -

on se, että hän sano: Minä olen '

HERra sinun lumalas: se on, Mi- j
nä joca tätä puhun ja käffen, olen 1
itzestäni, HERra caickein corkem,
jolda caicki capoalet olemisens jäänet
owat; sinull lumalas, joca sinun
luonut ja suojellut olen, jaMinun La- -
kini«, sinulle andanut; ftntähden sinä '
myös Minulle ainoalle olet caiken
cuuliaisuden näyttämän.

M-tth. 4: ia. Sinun
las pltä cl!m«ttam«N/ ja banda aiioa» i
ta palweleman.

Match. l2: ;?. Sinun pila raczsiiman Isinun HERraas Zumalot«s, caikelia sinun jsydämmchis, ,3 cnkesta sinun sielustasi ja .

cafessa Mun mtelestas.
io M k« se on, piteä «vieraita jumalia?
W. Se on: cosca locu cunnma, 1

rucolle,Ujcalda, ja turwa,jolMqM !
Nl«- ,j
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muuhun mailmasa, cuitt Sen yh-
den ainoan totisen Jumalan päälle
ykinänsä.
li. Cuinga jamilla tawalla sencaldaine»epäjumalan palwelus tapahtu?
W. Monella tawalla : coscaau-

nngota, euuta, ja taiwan sotajouc,
- koa palwellan, nijn myös engeleita,

edesmenneitä pyhiä/ pyhäin cuwia ja
jätteitä; eli apua etzitän perkeleldä ja
hänen wälicarpaleildans, nijncuin
noidilda, tietäildä, mehän haldial-
da, weden haldiaida, tondulda, ja
muilda sencaldaisilda.

?.Mos.4.'ly. Ettet si»a nogais silmias
talwasen päin, ja cetz, ,l'< ja cum
ta/ ja tahteja/ ja caickea taiwan solaioue»koa / ja luopuis Minulla / cumartaisit ja
falwelistt heitä.

Ilm. k. 19: io. Minä Johannes langel<
si» engelin jalcain eteen handi rucoileman:
Mutta hön sanoi minulle: catzo, etles sitä
tee; minä olen liuun ja imun weljeie
palwelia / ja uijden joilla lEsuxen lodlsius
on: cumana ja rucoile Jumalala.

2. Mos. 20:4 Ei sinun pidZ tekemän si<
nulles cuwaa eikajontzuu muotoa/ mjdcn cuiu
ylhallä taiwas owat, eli nijden jolcaalhalla,
owat maan päällä / että ntjdeu jolca wesis
maan alla owat.

,

;. Mos. lg: lv, 11. Ei prikan pidä sinunseasas löyttäman, ioca on ennustaja, päiwäin
walitzia/ eli tietäjä/ elinelho, cli lumoja/
eli noita/ eli kätten catzoja, eli joca jotakin
luolleilba kysy.

12. Tapahluco se lriel« usiamalla ta<
walla^

W. Tosin tapahtu: Costa jocu
luot-
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luotta ihe päällens, wijsauteens/ rie»
kauteens ja tawaroihins; usnlda mui-
den ihmisten womaan ja corlemeen;
nijnmyös cosca >ocu pitä watzansa ju-
malanansa.

Sanal.;: z. luota itzes KERraan caike,
sta sydämmestai/ ja älä luota sinun ymmät»
ryxees.

«01. z: 5. Ahneus on epäjumalan palwelns.
Psal. 146:;. Aitat päämiehin»

ihmeet he owat/ ei he woi cuton autta.
P'al.;: 19. Heidän watzans on heidän j<»

malans.
i;. Mitä Jumala kaste tnfimmäisesAstola?
W. Että meidän pitä handä oikein

pelkämän, racastaman, ja hänen
päällens uscaldamcm, nijn myös hän-
dä caikesa hädäsämme auxemme huu-
taman ja händä kljttämän.
«4. Cuioga meidän pitä Jumalalapell«,

män ja racastaman?
W. Dlitze caickein cappalden, cai-

kesta sydammestäm, caikesta sielustam,
jacaikesta mielestämme.

5. Mos. 6: ;. Sinun pitg racasiama»
HERraa sinun Zumalatas, caikesta syd'm>
mistäs, ja caikesta sielustas, ja caikesta w«l»
mastas. M'tth. 22: ;7.

»;. «likä se on/ yWn caickla peljätä
ja racasta Jumalala?

W. Se on, tunnusta ja cunnioit-
Jumalan suurutta jawanhurstaut-

ta: pltää hälldä sydämmesans par-
hana tawaranans; händä cumarta, ja
plitze caickia racasta.

»ftl.
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Psal. ig: 2,,. Mnä racastan sydämmsl
ston Glnln HERra »inun »voiman: HER»
«a minun callion, minun linnan / minun
«apahtajan ; minun Jumalan; minun w»
Kan» johon minä tuman : minun kilpent,
ja minun auludent sarwi / ja minun war»
zeluxeni. . .Zos. 24:14. Peljatkat HERroa, ja pal<
»velcatHändä täydellisest ja «seollisest: ja hyl»
Mät ne jumalat / joita teidän isänne palwelit.

,6. M.ka se on: Hänen ainoan päälleniuscoo ja tulMta?
W. Se on: täydellisesti ja lujasti

tmwata Jumalan caickiwaldiaisu,
teen, hywyteen, ja totuteen, ja Hä-
nen ainoan päällens uscaldaa.

Psal. 62:9. 3e cansat toiwocal Häneen
joea aica: wuodattaeat teidän sydämmenne
Hänen e^eens: Jumala on meida» turwam»
«ne. Gela.

Psal. 71:5,6. Slua olet «inun lurwan,
H«Rra HERra, minun toiwon hamast ml'
«un nuoiudestanii Sinuun minä olen luot»
tanut hamast altini cohdnsta : Sinä minun
«vedit ulos äitini lohdulta: Sinusta on aina
Minun lerslouMi.

17. Mitä lieldään toisesa lösfysä?
W. Ettei sitä suurta ja peljättapä

HERran Jumalan nimeä turhan lau>«
smais eikä häwästais.

»8. Mikä on HKRran Jumalan nimi ?

W. Se on itze Jumala, Hänen
lumalalliftn olemisens ja omaisuttens
puolesta; nijn myös Hänen sanans;
tecons. ja ylistyrens ; eli caicki ckitä
Hänestä ilmoitettu on.

Wl. 4»:". Jumala/ nijncul» Vln»«
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nimes on, nljn myös on Sinun lijtores h«<
man mailman ääreen.

Sannl. 18: 10. HERran nimi on wah,
»alinna; wanhmscas juoxe sinne, ja tule
»arjcllupi.

19. Cuinga Jumalan nimi turhan lan»
su?an?

W. Costa jocupilckaa ja häwäise
Jumalala, nijn myös wihasta, pahast
tawasta, leikillä, eli turhasta ihmet-
telemisesi mainitze Jumalan nimen,
nijnnlin ei sijta mitan enämbätä vlis.
Jumalan nimen turhan lausumus ta-
pahtu myös silloin, cosca jocu rucou-
xisans Jumalan tygö, ei pidä ajatu-
xianscoosa, eikä ajattele perän, ketä
hän rucoile: eli cosca jocucuule Ju-
malan sanaa ilman nö»ryttä ja mur-
hen pitämistä, eli wäälidä sen wä-
rään mieleen.

;. Mos. 24: ,6. loca HERran nlmee
pilckaa / sen pila euoleman : eaiken
carlan pitä härda kiwitlämän.

M«tth, 12: ;6. Minä sanon teille; j«calt<
zest turbzst sanast, «!uln ihmiset puhuwat, pt»
»a heidän lugln te'eman duomio pöiwäuä.

20. Mikä kirous on?
W. Se on: wikas ja tuituS toi-

wotta itzellens eli lahimäisellens caic-
kea pahaa.

M!, in: ?. Jumalattoman suu on täyn»
n.ins?>l°!»xla.

Alli. .l2>): 17. Hän tahdoi kirousta: senpila utto- hänelle tuleman.
Rom. ,H.- Giunatcat wainolisianne:sinua cat ja Ml Kdalelco. .z. M?/ 24: ii, 2; Israelit»» »aimon

E 2 pylcs
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polca pllckaii nimee, ja kirols, ia he Weltsen leirist ulos, joca kiroillut oli/ ja klwi<
tlt hauen.

21. Mifä se on, culn Jumalan nimen
cautta wannotan?

W. Cosca Jumala oteta» todista-
jaxi ja costajaxi; sillä puhettansa wah»wistaxens.

22. Ongostacalcki walaperatl kieltty?
W. Ei: cosca Jumalan cunnia,

ja meidän uscollisudem welwollisusEsiwaldaa cohtan, eli meidän lähim,
mäisemme, ja oma tarpemme sitä
waati: nijn myös, cosca se du»ma<
rilda kDetän, mahdamme walan teh-
dä/ ja sillä totuden wahwista.

5. Mos. b: I;. Slnun plta pelkämän HEr»
r« sinun lumalatas / ja palweleman Händä/
ja Hänen nimens cautta wannoman.

3er. 4:2. Silloin sinä olet «vannon»»/ nij»
totta culn HERra elä/ toludes/ oiteudes j«
wanhursaudes.Ebr. 6: ,6. Ihmiset tosin wannowat Sen
cautta iloca suurembi on cuin he: ja se on
«iken heidän rijtans loppu, jos st «alalla
«ahwistetan.

2. Tor. i: 2;. Minä lucoilen Jumalat»todistajart sieluni päälle.
2;. Culca owat luwattoma! ualal?

W. Re, jotca tehdän Jumalan?
nimen cautta Wwattomasti, ilman
tarwetta, turhas asiasi»/ petollisesti,,
juopumuxes, wihasa ja tmtusa.

;. Mos. «9:12. «i teidän pidä waarln >
lvonnoman Miu-iln Nlmeeni, ia häwäise» >män smun lumalas Nimeä/ sillä Minä olen
HEN«. '

s» zM



Joe. 5: »2. Ennen caickia, rackat welje<
nl, ällät wannoeo/ eikä talwan cautta eikä
maan, ei myös yhtän «uuta walaa: multa
olcontcidäu puhenne, mj»/ cuin nijn on;
ja se olcon ei/ cuin ei ole; Ettette ulcocullal»
suten langeis.

Match. 5: Z4/;?. Minä sanon teille: äl»
lät eusingän wannoeo l wa«n teidän puhen
pila oleman, on on, ei ei: mutta mitä fij»
hen lisätä», se on pahasta.

24. Mika noituminen on?
W. Se on: ei ainoastans cosca

jocu perkelen awulla wahingoitze lä-
himmäistäns; mutta myös cosca
taikauxisa: Jumalan nimi ja sana
pahoin käytetan, laudeja liewittäman
ja pois poistaman ihmisistä ja eläimi-
stä / lumoiman itzens, salatutta asioi-
ta tiedustaman, jamuita sencaldaisia.

5. Mos. l8:10. Katzo li. kysymys.
25. Mitä täsä tolsesa kastysa käffetä»?
W. Että me HENran nimen cun-

niasa pidämme, cuin silloin tapahtU/cosca me sitä caikes hädäs auxem hu-
damme, rucoilemme apua ja siuna-
usta, kiitämme ja ylistämme Juma-
lala caickein Hänen hywäin tecoins
Edestä.Psal. fc>: 15. Aures huuda Minua habä,
fas, nijn Mlna tahdon autta sinua, ja sinun
pila cunnioittaman Minua.

3ac. 5: iz» Jos jocu kärsi »vaiwaa teidänse rucoilcan, jos jocu on hywälli
mielellä, se weisatcon wirsia.

Psal. 146:2. Kijtä HERraa minun sielu»11l minä ltjtän HURraa nijncauwan cui«
C j »!»«
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ininä elän/ ia minun Jumalalleni kiitoxen
welsan / nijncauwan euin minä taalla olen. .

Eph. 5: 20. Kiiltiin oIM jumalala ia !
Isaa joeaitzen edessä / meidän HERran IE»suxen Christuxen nimeen,
26. Mitä Humala kaste «lolmannesa

W. Että meidän pitä muistaman!
Sabbatia ja lepopäiwää, nijn että
me sen pyhitämme.

27. Mhi Jumala sano muista?
W. Hän tahto, että meidän bule

muistoomme joydatta cosca Sabbati
eli lepopaiwä lähesty, ja meitämmc
sijhen sowcliasti walmistaman.

28. Cuca on lepopäiwä?
W. Ensin wanhas testamendis

oli seitzemäs päiwa cuin on Lauwan-
dai säatty ja pyhitetty lepopäiwaxi:
mutta sitten uudes testamendis on
Sunnundai sixi asetettu; että mei-
dän HERramme Christus on sinä
päiwänä ylösnosnut cuolluista: jon«
ga tähden se myös HERran päiwari
cutzutan.

1. Mos. 2: ;. Jumala siunais seitzemöm
nen päiwön jo pyhitti sen; että Hän lepöii
hänes caikista leoistans jotca Jumala loi
ja teki.

2. Mos. 20: ic>. Eeitzemändena väiwana
on HVRrsn sinun lumalas Sabbati: silloin
ei sinun pidä työtä tekemän.

Tee. 2s: 7.
Ilm. i: 10. Minä olin hengesä yhtenä

sunnuntaina.
2?. Mitä lepopäiwän pyhittäminen on?
W. Että lhminenjätta caicki mai

mall
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malliset ascaret, ja mumillisen
cuin Jumalan palweluven että; ja cu-
lutta sen päiwän Jumalan sanan cnu-
lemisella, rucourilla ja kijtos wirsillä;
palwellen Jumalala sekä ajatuxilla/
puheilla, ja töillä.

2. Mos. ;i: 14, Pltakat sabball, silla se
»»teille pnhä/ joca sen rick,/ hz«e»piläto,
tisesti cuolemon: sillä cuc.i ikanan, Moi»
työtä tese, sen stelu pilä bäwltetlamil» c<nnsans seasta.

Psal. 92. i, 2. Hywa o» HERra tijUs,
ja weisata tijtost Sinun nimelles Sinä ca<<«
lein ylimmäinen, aamulla julistaSinun «<

mos/ ja ehtona Sinun totuuttas.
Lue. lv: 16. Zoca teitä cuule/ se Minu»

eu«l«; ja joca teidän ylöncatzo/ se y!öncatz»>
Minun: multa joca Minun ylöncatzo/ hä»
ylöncatzo sen joca Minun lähetti..

30. Ellöst siis mitan lyötä saa tehdä
Sunmmdaina?

W. Mitä suuri tarwe ja Christil-
linen rackaus waati, se ei ole kielty:
sentähden sopi kyllä parata sabbatina,
ja ylösautta härkää caiwosta.

Mottl). 12: n, 12. Cuca on teista lhml»
»e«/ jolla olis yxi lammas, ja jos se sabba»
tlna pulols calwoon/ eitö hön tartuis sijhe»
ja wcdäis ylös. Euinga paljo jalombi on ih»
minen cuin lammas? Sentähden sopi tylli
sabbatina hvwaä tehdä.

l«e. 14:5. Kenenga teisti nauta eli «all
pnto caiwoon/ cltö hän cohta sabbalin päi«
»an« hauda y!öiota.

;i. Mitä se on: pilä Jumalan sana«pyhänä?
W. Se on, pitä sitä sielun parhan

na tawarana; ei nijncui» ihmisen sa-
E 4 nm.
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«aa, waan nijncuin Jumalan sanaa;
sitä mielelläns ja nöyrydesä cuulla / ja
lukea/ pyhäsä sydämmesä kätkeä, ja
«elamäkertans sen jälken oijeta.

i.Theh. 2: z;. Cosca le saitte sen sanan
Jumalasta, jonga temelldä cuulitta, nijnte
ftn wastan otitte/ ei uijneuin ihmisen sanon/«aan nljneuin se totisesi on / enin Jumalansana»/ joca myös teisä ufcowaifisa waieutta.

lec. iz: 16. lolca teisä owat Jumala»
ta pelläwsiset/ teille on tämä autuden sana
lähetelty.

Ebr. i;: 17. Olcat teidän opeltaillen cu«
liaiset/ ja seuratcat heitä ; sillä he walwo<
»at/ teidän sielujanne, nijncuin ne jolca
lugun nijstä tesemän pitä, että he ftn ilolla
tefisit / ja ei buoeaurella: sillä ei se ole teille
Hyödyllinen.

32. Mitä Jumala kieldä tösä Colman»n«sa kästysä?
W. Ettemme ylöncatzois saarnaa

za Jumalan sanaa, engä ylönannais
ja laimin löisi yhteistä Jumalan pal<
welusta, engä turmelis sopimattomat
la ja pahendawaisella elämällä tätä
päiwää, ruin Jumalan nimen eunni-
«xi asetettu on.

Ebr. 10:25. Ei ylsuandain yhteisiä sen»
»acundaa, nijncuin muut<main tapa on:
»aan neuwocat teitänkestcnän ja W enäm»
«tn cuin te näette sen paiwan lähestywän.

Toinen Taulu.
z;. Eutca ja euinga monda tastni on

loises taulus?
W. Ne seitzemän seurawaista.

;4. Mitä ne waatiwat?
W. Rackauttalähimmäiseme tpgö.

zz. C»<
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z;. Tulnga meidän tule ratasta lihi«»mäistämme?
M. Nijncuin itze meitämme.
Mattb. 22: ;y. Sinun pitä racastama»

sinun lählmmäistäs nijncuin itze sinuai.
;6. Cnea on meidän lähimmäisemme?
M. Caicki ihmiset, sekä ystäwät

että wihamiehet; tutut ja tundematto-
mat; köyhät jarickat/ cuinikänäns
meidän neuwom ja apum tarwitze.

Malch. 5: 44. Racastacat wihollisianne,
fiunatcat nijtä/ jotta teitä sadattawat; teh»
lät nM bywin, jotta teitä «ibawat: jaru»
coilcat nijbeu ebest/ jotta teitä wainowat ja
«ahingoillawat. Luc. ia: ;6.»

37. Mingätähden caicki ihmiset meidän lä«
himmäiseremme cutzuta»?

W. Sentähden että meillä caiki-l-
la on yxi Jumala; caicki me asumme
yhdesa täsä maan päällä, caicki me
olemme Adamisi ja Ewasta ulos tul-
let, caikilla on yhtäläinen ulos käy-
mys, silla caickein pitä taälda läh-
temän.

Tec. 17:26. Jomala on tehnyt caiken ih,
misten sucucunnan yhdestä «erestä caiken maan
pijrln päälle asuman.

Job. 5: 7. Ihminen snndy onnetlomn»
teen/ nijncuin euumain hijloen kipinät fiNgol»
lewat ylöspäin.

Job. 7:1. Eikö ihmisen pidä aina olema»
sodas «aan päällä : ja hänen päiwäns nijn»
luin orjan päiwät?

Saarn. 9: ;. gMelle käy nijncuin toi<
sellengin.
;8. Vita Jumala käste Neljännesä kastys?
W. Cunnioita isää ja äitiä.

C 5 js.Ni*
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zy. Mllä ison ja äitln nimellä vmm«r<
telan?

W. Luonnoliset wanhemmat; ap,
pi ja anoppi; .isä ja äitipuoli; elatus
isät; esiwalda; opettajat; isännät;
ja caicki jotca meistä isällisen murhen
pitämät.

lluc. 2:41,5». IESUM «vanhemmat
(Joseph!« Maria) waelstt, Jerusalemiin,
ja Hän »li heille alammaineu.

Mich. 7: 6. Poica catzo ylönifäns, <y,
tör carca aitiälis «vastan / ja miniö anop»
z>! ns wastan.

i. 4;. Pharao annoi huula Jose»
Hh n edellä: tämä on maau isä.

2. Cun. ij! 14. Cosca Elisa sairasti cuo»
lin tautians tuli Hoas Israelin Euningas hä<
«en lygäns, ja ittl hänen edefäns ja sanoi:minun issn, minun isän.

Gal. 4:2. Perillinen on esimiesten ja hal»
dioin halius, isäldä määrättyyn aicaan asti.

Mlä se on» pitää heitä cunnics ja mei»
dän silmäimme edes?

W. Se on: sydämmestä raeasta
heitä, rucoilla heidän cdestäns; nöy-
tydesä olla heidän cantzans; ettemme

>, heitä wihoitais eli murhellisevi saat-
tai?; mutta palwelisimme heitä, ja

i «unnioitaisimme: töillä, puheilla ja
«kärsimisellä, ja mielellämme heitä

' tottelisimme.
; M°s 19:;. loeainen p«lKton äitiänsä

» z« 's«iusä^
Mal, i: 6. Poian cunnioittaman isaw

, sä/ ia pal>relia isandätäns.
Eph. 6: 2 ;. Cunnioita isäös ia siliäs,

< »n enlimmätnen Wo, jolla lupas on,
«ttas
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ettäs menesiylsit ja canwan eläisit maan
päällä.

C»I. ;: 20. Lspset olcat euulioistt
heinillenne eailtsa/ sillä se on bEßralle hy,
win otollinen.

41. Otvatco läpsit welwolliset totteleman
wanhimmianst cHillsu?

W. Owat, caikisa cuin ei ole Ju-
malan sanaa ja omaa hywää mndoa
wastan, sillä muutoin vita enä lotel»»
daman Jumalala cuin ihmisiä.

Eol n 2Q. setzo d<, 40.
Gananl. 2;: 22. suule isääs joca sinu»

siittänyt on, ja älä catzo äiliäs plön coscc»hän wanhaxi tule.
lec. 5: 29. Petari ja muut Apostolit sa-

noit: enä tule cuull» Jumalala cuin ihmisia»
42. Mitä Jumala lupa nijlle/ culn nain

tekewäl?
W. Että heidän pitä menestymälr

ja tuleman pitkäijällisexi maan paäl.'ä.
5 ls. Sinun vita cunmoittama»

isäs >a aittäs/ «ijnculn HENra si>iun Junia,
las un sinulle köstenyt; ettäs cauwon «linsil
ja menestyisit sijiä maasa, jonga HENra st»
nun lumalas sinulle anda.

Eph. 6: z. Cctz, l>i. 40.
4;. Owatco sijs ne aina Jumalallekelwol»

tomat iotca warhain cuolewot?
W. Ei hinaan : sillä se tapahtlr

usein, että Jumala temma ne war-
hain pois onnettomudest, joita häw
racasta/ ja allda heille paremman e-
lämän.

les. 57:1,2. Wauhurscqs hucku, ja el
ajattele kengän sils sydammesäns; pyhät mie»
het temmcfnn py,s, ja ei <ij?ä kevgän pids
waaria: sillg wauhulscat otetan pois onn-
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mnbesl/ l< jolca toimellisesti waeldanet »wat/
tnlewat raubaan, ja lepäwät eammioisans.

44. tuiuea sijs tämä 3umal«n lupaus
viti pmmärrettämsn?

W. Sepitä ymmärrettämän sillä
«hdolla, jos se on meille hyödyllinen
ja Jumalalle otollinen.
45. Mitä täsä Neljannesä tastysä tieldäu?
W. Tottelemattomus, ylöncatze,

wihoittamlnen wanhembia wastan,
eli caickia nijtä, cuin isän ja äitin ni-

s mellä ymmärretän.
5. Mos. 27:16. Kirottu oleon joca isans

ja öilins ylöncatzo/ ja caicki eansa sanocan,
Umeu.

Ro«. iz:l. zoealnen ol«» EsilvallalK,
jvllawalda on, alamainen: silli ei Effwalda
«le mutoin cuin Zumalalda: ne wallal jotta
«nmt/ Zumalalda ne säätyt owat.

46. Mitä Jumala lieldä WijdennesH
lassys?

W, Tappamisen eli mies tapon.
47. luinga tappaminen eli mies tappo

tapahtu?
W. Cosca jocu itze eli muiden caut-

ta, salaa eli julkisesti lyö cuolliaxi, eli
myrkyllä cuoletta / eli wahingoitta
lähimmäisenshengeäelijäsenitä; hän-
dä ftdammesäns wiha; pahoilla sa-

> noilla ja käytöxillä cohtaa, ja hän-
dä waino.

«. Mos. 9:6. Se cuin ihmisen meren wuo«
datta, hänen werenS pi<ä ihmisen ecutta
wu"d»tettaman; sillä Jumala on jymisen leb>
nyt cuwaxens. .

Matlh. 5:22. loeainen joca tyhmäsi «l»
lastu weljllkns/ hänen pit» duominhon
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»ltapäö oleman; mutta jocainen cul» sano
»eljellens Rach»/ hänen pitä «euwon al«
lvlcapää oleman / mutta jocainen joca sano,
sinä. tyhmä/ hänen pila helwelin tuleen «i»
capäa oleman.

i.Mos. 4:;. Sainin ia hänen uhrins pu»
olen ei Jumala catzonut leppisesti / silloin
sain wihalllul sangen cowin, ja bäneu hah<
mons muuttui.

48. Onaost siis calckl tappaminen, ja
wibalumalaldakieltly?

W. Mailmalisen Esiwallan, jon-
ga kateen Jumala miecan andanut on
pahain rangaisturexi, tule rangaista
tylyjä pahantckiöita hengeldct pois, ja
«Heta wäkiwaldaa, wihastuman
myös pitä nijden päälle jotcapahaa te-
kemät / ja wihamim syndiä.

Rom. iz: 4. Jos sinä rahaa teet/ nljn
peitä; silla ei Esiwalda miecka huckan canna;
silla hän on Jumalan palwelia ja eostaja sille
langMumi joca pahaa tese.

i.Mosy:6. 47.
49 Mitä tasa Wildennesä kistyi käsfelan?
W. Että meidän pitä auttaman,

pelastaman, ja holboman meidän lä-
himmäistämme caikesa hänen hä-
däsäns.

, sa. suinga se tapahtu?
W. me armahdamme lä>

himmäistämme ja ahkeroitzemme caiki-
sta cuin hänen parhaxens, elämähäns,
<a terweyteens tule; ja estämme mikä
händä wahingoitta taita.

51. Mitä Jumala lieldä «uudennesa
lässys?

W. Caicksn haureuden ja houru-
C 7 den
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Den synnin, cuin tapahtu ajatuxilla,
sanoilla,käytöxillä ja tölllä,nijn awios-
kästyja, cuin ulcona sijtä.

Matth 5:28.. Zocainen jocacatzo »aimon
päälle himoitaiens händä, niin hän teki jo
huorin hänen c.ll!hans sydämmesäns.

Ebr. 1;: 4. Awisskaffo pita cunniMsesti
caickein seas pidettamän, ja «wio wuode faa>
staloina: mutta huorin tekiat ja salowuolel»
set Jumala duomitze.

52. Mitä tasa Euudennes kästns kastelau? .
W. Ensin yhieisest, että caickein'

ihmisten tule pitää siwiätä ja puhdasta
elämätä, ja catta caickea haureutta,sen tilaa, ja mikä sixi näky: sitten
erinomattain, cttä cukin jo awios kä-
stys olewa, caikesa usiollisudes racastaja cunnias pitä awiopuolisonsa.

l. 3beh. 4! 3/ 4' 5- Se on Jumalan tah»
10, teidän pyhodenne, että le huorntta wäl»
dälte; että jocainen liedäis pilä aliians py»
hydes ja cunnias; ei himoin halauris, nljn»
c»in pacanat, jolcg ei Jumalasta mitään
tieds.

Gal. 5:24. lötca Christuxcn omat owat,
ne owat rislinnaulinnet lihans, himoin j»
haluin canha.

3it. 2: 4,5. Että nuoret waimot hywia
lapoja oppilit, miehiäns racastaisit, lapseni
rackaua pidäisit, olisit siwiat, puhtat, cotn'
rans pysywäiset, hywat, heidän miehilleni
allemmaisct, ettei Jumalan sana pikatu»
f! tulis.

. .

5;, Mitä Seitzcmannesa kästys kieldZn?
W. Caickinainen warcaus.
54. kulnga monella taw«lla warcaui

tapahtu?
M. Monella tawalla: mutta ew
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nomattain cosca jocu: i. Luwata ja
salaisesti, pois otta toisen rahan eli
omaijnden/ wastoin hänen tahtoans;
eli wäkiwallalla jotakin hänelda tem-
ma. 2. Wiettele jahaucuttelc hänelda
jotakin. 3. Pettä jongun caupast»/
wäarällä mitalla ja waaNa. 4. Costa
Esiwttllalle ja opettaillc ei anneta: hei-
dän laillinen osans cuin heille tule.
5. Costa jocu wirccmsci työt laiscasti
teke. 6. Pidätta työntekialdä hänen
ansaitun pakkansa: ja muuta sen-
kaltaista.

Eph. 4:23. loca warastannt «N/ alkan
sillen warastaco / wacm paremmin tehkö»työlä/ ja toimittaconkäsillöns jotakin hywää,
eltä hänellä olls tarwltzewalle jacamist.

;.Mi,s 19: i;. El sinun pidi tekemän Ia»
himmäiselles wäälytta eli ryöwZmän häudä,
sinun pmwämiehes palcan ei pidä oleman st»
nun tylönas huomisen asti.

l.Thetz-4: 6. Ettei nrikän sorrali eikä
petäis weljeens josacnsa asiasa; silla OErra on
laiclein naiden costaja.

5. Mos. 25: n, 14, Älä pidä cohtalaista
lvaaca sinun ftklfäs ja wähembä»ltö, eikä myös pidä sinun huonesas olema»lcahlalainen mitta suurembi >a wHembi.

Matth. 221.21. Andacat Keisarille cui»
lletsann owat; ja Jumalalle cuin Juma»
!an owat.

Mal, ;: 10. tuoeat täydelliset fymmene»
«t Minun «iltani, että Minun huonesanb
Avca olis, ja nijn coetelcat Minua sanoHERra Zebaot, ellln Minä myöi awaja
!e!lle taiwan acluM/ ja. wuodata sieldä luw
asti siunausta.

53. Ml»
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5;. «itä tasa seitzemännesä söstys f«stelän?
W. Uscollisuus ja wacuus jocaista

wastan, ettei kellengän wääryttä teh-
däis, eikä häneldä mitän otetais, cuin
oikeudella hänellä on: mutta antai-
simme että meidän lähimäisemme calu
ja elatus tulis enätyri jawarjelluri: ja
estäisimme caickinaiset wahingotzja
waarat, joidenga cautta hänen omai-
sudens taidais paheta ja wähetä.

Hes;;: 15. Jos jumalaloin pandln an»
da jällens/ ja ma»a mitä hän on w»rosta<
nut/ ja elämän sanan jälken elä/ ettei hän
pahaa tee: nijn hän saa totisesti elä, ja ei
pidä cuoleman.

zb. Mitä Jumala lieldö CahdeicannesaKästos?
W. Märän todlstuxen ja walheN/

cuin on perkelen sikiä.
Joh. 8: 44. Perkele el pysynyt toludes;

silla ei tstuus ole hanesä; cosca hän vnhu
»valhetta/ n!jn hän puhu omastans, sillä ha»
on walhetelia ja sen isä.

57. Cuings se topahlu?
W. Cosca joeu ».Lähimmäisens

päälle walehtele, ja wäärin händä
wastan todista. 2. Pettä händä uscot,
tuin salaisutten ilmoittamisella. 3-Hä-
nen sanans ja työns pahimmaxi käan,
dä, jahändä panettele. 4. Määrällä
solmulla hänen hvwän nimeus ja ar-
wons turmele.

2. Mos. 2j: I. «i sinunpidä uscomau W«I»
heitä / ettäs antaisit jumalatoinda, ja tulisit
»ääräfi todlstajafi.

..

V«n«nl. iv: 19. Hlö s«°lt« finuas sen«M»
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eautza joca salaisuden ilmoitta/ ja joc» panet»
tele/ ja lolla petollinen suu on.

58. M!tä kästetän «ahdexannesa löstvi?
W. Hyivää puhua ja ajatella lä-

himmeisejtämme; peitä hänen wirhens
ja heikoudens : ja cosca hän kielilac-
kareilda syyttömästi panetella», hänen
Ammatista nimeäns wastata, ja caicki
parhaxi käätä: japuhua totuutta.

i. Eor. iz: 5/ 6. Rackaus ei pahaa ajate»
le: »l hän wäärydestä iloitze / mutta hän
iloitze totuoesta.

Psal. 15: 1,;. HFRra cuca asu Si»u»
majasas? Joca ei kielelläns panettele, ei<
la lahimmalftns mitan pahaa tee/ ja ei hä»»sise lihimmäistäns.

;9 Mitä kieldan Yhdttmnesi köstys?
W. Himowaisen himon ja pahan

halun, ston, caicki pahat ajatuM,
joisa ihminen waelda/ ja nijstäpitä:
mutta erinomattain kieldän himoitze-
masta lähimmäisen huonetta/ perin-
döä, calua, ja laillista omaisutta;
joita ei meidän pidä alleme saattaman
petollisilla, juonilla, eli lain marjolla,
nijncuin se tapahduis öikeudllla.

1.14,15..14,15. locawen flusatan, cosca
hän himost wietellan ja haucutellan, fit»
te cosca himo on siittänyt, synnyttä hän syn»
nin; mutta cosca syndi täytetty on, nljn s«synnyltä cuoleman.

60. Mitä täsä yhdexennesa fösketan?
W. Että me mielellämme soisin»

meidän lähimmäisellem hänen hywy-
deus , olisimme hänelle awulliset/ ei
Nluoastans että hän sen pitää janauti-

ta
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ta sniS/ waan myös caickea wahingota
wiriasti pois poistaman.

Phil. 2: 4. Alta» jocaine» mnaa paw
stans eatzoeo, w«an toisen parasi».

bi Mitä kleldän kymmenennes laskyfa?
W. Se cansiamme syndunyt paha

himo japerisyndi; joca on juri ja als
cu pahuteen, cuin meitä yByttä teke-
män Jumalan kaffyjä wastan: mutta
erinomcmain himo lähimmäisemme
puolison tygö , miehen eli waimon,
palkollisten/ ?carjan, eli muiden sen-
caldaisten tygö.

Rom. 7: lg. Mins tiedZn eltti mlnusa» se
on minun lihasani, mitän hywa ai>; silli
lahio minulla on, waan täyttää hywää, en
minä fitä löydä. 5. Mos. 5: 21.

lac. 1:14. C«tzo". 56.
62. Miti täsä fassetzn?

W. Että me peräti pois lMyttäi<
simme sen pahan halun, ja että meil,
lä pidäis oleman yri täydellinen sy»
dämmen puhtaus, nijn myös neuwol-
la ja toimituxella auttaisimme, että
lähimmäisemme puoliso j« palcolliset,
olisit alallans cutzumisesans, palwelw
xefans ja tilasans, ja uscollisesti tekisit
mitä he owat welcapäät.
6;. Mingltähde» joca käffyn selilyres sano»

lan meidän piti velkäwän jarmasta»
man Jumalala?

W. Sillä me tiettäwäri teemme,
että Jumalan pelco jarackailz on al^u
ja lähde josta caicki laisa kastetyt työt
wuotaman pitä; silla ilman Jumalan

pel-
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pelkoa jarackcMto ei ne Jumalanedes
muuta ole euin ulcocullaisus.
> i.Zloh. 5: 2. Sijtä me tunnemme/ että
me rcleaOamme Jumalan lapsia / cosca me
jumalala tacostamme, j, hänen lassoni pi»
dämme.

64. MisZ on Lain summa?
W. Se cuin lEsus sanoiLain op-

penelle Phariseuxelle:
Match. 22:57. ;8,;?. Sinun pilö raeo»

siama» sinun OERraaS lumalalas caiteffa fi»
nun sydämmejläs, ja caitesta sinun stcluftas,
ja caikeiia sinun mlelestäi; tämä on ensimäi»

ja suurin käsky / toinen on tämän caldai»
nen: sinun pitä raeastamssn sinun läh mäistäs
Nijncuin itze siuuos. 5. Mos.6:;»

65. Cuinga La» el! kymmenen käsky s«»«'tpaätelän?
W. '. Rangaistuxen uhcauxella

nijden ylitzen, jotca Lain rickowat.
2. Mutta armon ja caiken hywän lu-
pauxilla, nijtle cuin sen pitämät ja
täyttämät.

66. taitaen joeu ihminen täyttä eli tay»
deNWI pitä Lakia?

W. Ei. Wiattomuden tilasa, en-
nen cuin ihminen syndiin langeis, taisihän Lain täydellisesti pitä: waan nyt
jälken syndiin langemuxen, on st hä-
nelle mcchdotoin; sillä Laki on hengel-
linen , joca waati täydellistä cuuliai-
sutta; mutta me olemme lihalliset/ sil-
dä pahalda halulda turmellut.

Ilom. 7:14. Me tiedämme/ että Laki o»
hengellinen, waan millä olen lihallinen/ syn«
«in ala mMy.

Xtc.
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3ec. i;: lv. Mifi te kiusatte Jumalala,
että te tahdotte opetuslasten «ulaan pannasen ikeen/ jota ei meidän isämme/ engä me
«voinet canda.

Eph. 2: i Te olitte cuollet ylltzcttvmisten
ja spndein tähden.

2. Gor.;: 5. Emme ole itze meistän, so<
lveliat jstafln ajatteleman nijucuin itze mel»stäm.
67. Ongo sijs Jumala cowa ja wöara , et»tä bän »vaati meildä iitä cnin emme

t«id« pito?
W. Pois se, ei Jumalan sijhen

syytä ole: waan hän waati oikeudella
sitä jällens, cuin hän meidän Esiwan-
hemmillemme lainannut oli; nimittäin

, woiman ja taidon Lakia täyttää; ei
toisin cuin cosca jocu toiselle jotan lai,

' nannut on , ja tämä sen tuhlannut
ettei hän sitä cnä woi maxa, se ei tai-

, da wääräxi soimatta, cuin omans hq,
! nen lapsildans japerillisildänsulos etzi.

68. Mhinga stjs laki on larpellineu?
W. Laki opetta 1. Mitä meidän

pitä tekemän, ja jättämän. 2.Tun-
deman meidän stmdim, ja turmellun
luondomme. 3. Curitta ja aja meitä
etzimän Christusta cuin on Lain loppu
ja täyttäjä: sillä, että se näyttä meil,
le, ja meidän omasa tunnosam wäke,
wästi päättä, ettemme omasta woi-
mafiamme taida händä täydellista
sti pitä.

ilivm. ;: 20. El yxilän liha taida lain
- töiden cautta hänen edesäns »anhnrseafl tul»
K: lilla lain eautta synnin lnnbo lule.

<I«l»

«W (26) V?



Gal.;: 24. Laki on ollut meidän opetta»
jam Chrlsturcn tygö, että me »scon cautt»
wanhulscoxt tulisimme.

Nom. ,c>: 4. Chlijtus on Lain loppu / jo»
eaitzelle uscowaiselle wanhulscaudlict.

69. Cuinga me synnin Laista tunnemme?
W. Cosca me oikein tutkistelen»

Jumalan kymmenen kästyä, ja coet-
telem meidän elämämme/ ajatuxem-
me / sanamme ja tecomme «ijden jäl-
kell; nijn me sijtä hawaitzemme ia
löydämme. nijncuin sielun hengellise-
stä speilistä/ meidän wirhcmme ja
puutoxemme: silla montnaisisa me
caicki puutumme.

Rom.;: 12. Caicki owat poikennet pois,
jaynnä kelwoltomari tullet; ei ole yhtancuin
hywaä teke , ei yhiäkan.

?o. Mlla syndi on?
W. Caicki cuin Jumalan Lakia

wastan tehdän, Jumalan wlhoitta,
jaansaihe rangaistuxen.

l.loh. ;:4- Jocainen cuin syndia l«ke,
ft myös lete wiöryltä / ja syndi on tväärys.

Psal.;: 5. Gt Sinä ole se Vumala, jolle
jumalaloin meno kelpo: joca paha o»/ ei sepysy edesas.

Rom. 2: y. Murhe ja waiwa ihml»sen sielun päälle, joca pah«« teke.
71. ssninaa moninainen on syndi?

W. Cahtalainen: Perisyndi ja
tecosyndi.

72. Mika pm'syl.di on?
W. Perisyndi ei cunoastans ote

Jumalan cuwan cadottamus; waan
myös, coco ihmisen tmmeldu luondo

ja

«W (2?) M



ja paha halu, josa hän siki ja syndy
»vihan lapsexi, ilman Jumalan pci,
coa, ja totista uscoa: hän on lyhyä-
sti sanoxemme, yxi woimattomus
caickeen hywään / ja halu caickeen
pahaan.

Rom.7>',B. Eatzot<i.6i.
?z. M xi st perijynnixi c»tz:,lan?

W. Sixi, että me sen perinet
lemme, sen luonnollisen fyndyman
cautta, esiwanhcmmistamme Adami<
sta ja Ewasta.

Psal. 51:7. Catzo minä olen synnisa syw
dyr.yt, ja minun äitin on jynnlsä minun sijt»
linyt.

Rom. 5:12. Yhden ihmisen cautta on
sondi mailmaan tullut/ ja synnin cautla <u»
olema.

?4- Mikä on leco synd! ?

W. Caicki se paha, cuin me ajat,
telemme / puhumme / ja teemme lu<
malata ja lähimmäistämme wastan;
joca perijynnistä tule?

Matlh. 15: 19. Sydämmest ulostulewal
pahat ajatufet/muchat, salawuottlldet, buo»
rudet, warcaudet, wäär.itllld!liuret,pi!cat.

75. Mitä oli syy meidän esiwanhembalm
fynd!m?

W. Perkele» cateus, ja he itze,i
cuin wapaan tahtons pchoin käutit,
enämmän ustoit karmettä cuin lu<
malata, ja söit kieldyn puun hedel,
mastä.

~ Mos.;: 1/4,6. KZrme länsi wa!mi»l'
le: sanottu I>nml«, ällät syökö caickinaili»
M puista MMisq? Ei sN»NM pidä teidä»

lU»l«
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«nolemala enoleman, ja «vaimo otti sen l«
delmalt ja söi/ ja «ndoi myös mlehellens fij»
tä, jahänsöt.
76. Rangaisecoss Jumala lapsia wanhenu

bain pahaintecoin tähden?
W. Rangaistus kyllä lange sen

päälle erinomattain cuin synnin teke:
mutta jos lapset owat osalliset wan-
hembain synnisä, jakäywät samaa tie-
tä/ nijn he saawat kärsiä seka omain
että wanhembainsa syndein tähden.

Hes. »8:4. Se sielu joca syndiä tele/ sen
pita cuoleman.
77. Minää rangaistuxen ne ansaitzewat cuin

Jumalan Lain rickowat?
W. Jumalan wihan/ kiwuxen/

caickinaiset waiwat, cuoleman ja ijan-
caickisen cadotuxen.

5. Mos. 27. Kirottu olcon joca ei eaickia
näitä lain sanoja täytä että hän nijden jällen
tekis, ja caicki cansa sanoen»: Amen.

Gal. ;: 10.
78. snlnga «e mahdamme «ailesta sencal»

daisesta. pahasta pelasteturt tulla?
W. Sen opettamat Uscon Tun-

nustus eli Cappalet, ja Ewangelium.

Toinen Pääcappale,
Uscon TunnustMst ja

Ewangeliumista.
l. Mikä Uscon Oppi on?

W. Se on Oppi Jumalasi Pyhä-
stä Colminaisudesta ja Hänen hymi-
stä töistäns; jo»M Christityn ihmisen
caikeli tule tietä jauscoa, jos hän a«-
tuaxi tulla tahto.

2. M
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2. Mitä se Glelan sana Evangellum
merkitz: i

W. Suloista ja iloista sanomata.
?. MilästaEwangelium ovetta?W. Se opetta että meillä on yri

armollinen Jumala, uscon cautta IE»suxen Christuxen päälle, että me saanv
me synnit andexi, ja ijancaickisen e<
lämän.

loh. z: 16. Nijn on Jumala mallmaa re,
castanut/ että hän cndoi Hänen ainoan Pot.cans ; että jocainen cuin usco Hänen paäl>
lens, ei pida huctuman/ mutta ijancalckiscn
elämän saaman.

Iol). 20. ;i. Nämät owat kiljoitetut, et<
ta le useo!silt«/ että IGsus on Chrtstus
malan Poiea, ja että te saisitte elämän,
«ston cautta Hänen nimeens.

4. Mikä eroitus on Lain jaEwangelluml»
»välillä?

W. Laki nuhtele ihmistä synnin
tähden ja peljättä/ mutta Ewange,
lium lohdutta händä, ja wacuutta
Jumalan armost ja syndein andyi
saamisesta. Laki waati töitä; Ewan-
gelium uscoa. Laki tutan joldisesti lu,
onnosta; Ewangelium on yri salaisus
caikelda toimelda joymärryxeldä kät-
ketty ; mutta Jumala on sen edestuo-
nut Poicansa cautta. Laki lupa ljaw
eaickiscN elämän «ijlie iotca omasta
wanhurscaudestans lävdelliscllä cuuliai-
sudella sen pitämät: Ewangelium lu,
pa sen myös; waan teisen, nimittäin
Christuren wanhurscauden cautta u,
scolla omistetun.

;. «of.
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5. li, i?> KintMMlt» ,»t»
taimetun eli walemn epäjumalan cnman tele.
Kirottu olcon jota lähimmllsens tajan stjrta,

ja ralckt eansa sanotan: Amex.
Rom. t: »6. Christuren Ewanaetium o»

Jumalan woima itzemllengiit usco!valsell«
«utudexi.

Luc. 10: ig. Itt se. niins saat elä.
Rom. ic>: H. Jos finH suullas tunnustat

HERranlEsuM, ja uscot sydämmeläs, et»
ta Jumala on Hänen cuolluista herättänyt,
»ljn sini tulet autuas

Rom. 2:14. Pacanat, jotlla el Latia «lt,
tekemät luonostans sitä cuin Laki ano.

Eph. t: y. Jumala on meille hänen tal),
ious slllaisuben, hywästä suomastani tletta»
wöri tehnyt / ja sen Hauen eautlans edes tu«
ottanut saarnatta.

I,h »: lg. Ei ole kengän tnscan Jumala»
la nähnyt: alnorainen Poica Ioc« on Isä«t
helmas/ Hän ilmoitti meille.

5. ssuinga monda on Uston Cappalellal
W. Colme.

6. Eutea ne vloal?
W. EnsiMinen Isäst Jumalasta
luomisesta / toinen Jumalan Pdja-
lja lunastuxesta: colmasPyhäst
,ettgestä ja pyhittämisestä.

' EnMäinen UscöN kappale.
' Mstll Jumalasta' ja Luomi-

sesta.
- Mifl liina sanot: Minll uscou?

W. Si>i, että se cuin tahto au«
n tuaxl tulla / hän ei saa luotta muidenuscon päätie; waan hänellä pitä ltzel-

lans oleman st Chnstillmen usco; nijn
s. D «ttä



että hän taita sanoa Pawalin conffa:Minä teidän kenengä päälle niinä n-scon, ja olen luja/ että Hän woi mi<
nulle kätkeä minun uscotun caluni/ sij,
Hen päiwän asti.

8. Kenen päälle meidänritä ufcoman?
M. Jumalan päälle.

y. Mikä Jumala on?
W. Jumala on olemisens puole

sia »xi hengi; ijancaickiuen, caicki
waldias, wanhurscas, caikisa läsm
vlewainen, caicki tietäwä, totinen
ja armollinen.

Job 4:24. Jumala «n Hengi.
Psal. 90: 2. Ennen cuin wuoret olit o!

maa, ja mailma luolin / olet Sinä Jumalijancaifjsest ijancaickiseen.
?tob. 42: 2. Minä tiedän Sinun cslcl

ttoiwan.
Dan. 9:14. HssM meid'n Jumalana

burscas cuitisa toisins cuin Hän tcle.
Psal., 59: i z y, ic>. HENra Sinä tu!

kit minua jg tunnet minun; jos minä «stti
fin ylös txiwaselA/ «ljn Sinä siellä olet/ jo
»nina wuottni hclwelis ralennaisin, cctzoS!nömyös siellä olet; jos minä oloisinaanu

sijwet, ja asuisin meren öänla ! n!j
Gmun käles siellä minua johdataX
ja Si»l,n oikia kates pidäis minun.

loh saiibi: se on loline
Voca lähetti.

2. Mos;4l l>. HERrahmisi: HENra
HERra, Jumala lanpics a armolioe»
pitkämielinen/ suuresta «rmosta la lutltze^a

«o. Onaosto siis enö cuin rxi lumoia?
W. Ei. Pxi Hän ainoasians on,

mmm siinä InmMden »lmises o«
colml
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colme Pcrsonata, la/ Poica, ja
Pyhä Hengi: ja cutzutcm Pohaxi Col-
minaisnderi. eli Colmcyhteydcri.

~ Mos t,: 4. Cn"le Isra.l, HERra mei,
dau lumalcm rxi ainoa Hiß^a,

l.Ioh.;:?. Eolmevwat» is<ca
wtt taiwasa, M, Sana/ K PHi H:ngi:

-ja ne colme yxi. owat.
ii. Eucalsaon?

W. Isä on ensimmäinen Persona
sijnä lumalallises olemi^es; loca
ijancaickisudest on synnyttänyt Po,
jcm canjjans yhdesolewatstn, ja yh-
denwertaisen.

Psal. 2: 7. Vlssä «let Minun Poiconl:tänapän Minä Sinun synnein.
sbr. 1:;. 5.

12. Mingälähdm Isa cutzutan ensimmäiseni
Person«n?

W. Ei sentähden, cuin olis Hän
misän enämbi eli suurembi, eli ajan

Uuhten ennen ollut, cuin ne muutPer,
son.it: waan Hän cutz.tm ensmiäi-
sexi järjesiyxen lahden; silla nijncuin
Ift on ijanc.ickiilen/ ilman al ua ja
lo?pllii, «un on Poica ijanmicklnen,
nijn on Pyhä Hengi ijmc.mkiuen:
ja ci cu.tengan colme I':m,ilat.i,
wian vxi Jumala, ijancaick.nen j»
tuicklwaldias.

1;. M ltä t,st ?sä Jumala meil.
le lehn -l «n?

W. Hän on me dän luomtt, ylös-
pitä meitä, suojele, ja edes cako.
Han on ulosandanut PoicanS mel,
bän edestäm.

D 2 Psal.
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Psal. ?l:6. Sinä minun wedtt uloiöi»
tini cohdussa.

Job: ic>: 8. Sinun kaies owat minun wal<
mistanet/ ja tehnet minun caickt ymbörins.

3ec. i?: Hönesä me elämme, ja lij»
lumme, ja olemme. , .

.

les. 41: w. Ala pellä, silla Mtna blen
sinun canhas/ älä harhaelt/ sillä Minä olen
sinun Jumalas. Minä wahwistan sinun, M
Uä autan myös sinua/ !ja tuen myös smu»,
Minun wanhurscaubeni oikialla kädellä

Matlh.6:2;. Ioh>;:l6.
«atzo i^.;.
Guljttango sijs Pöicala Pyhs Hengl

vois luomisen työstä i
W- Ei suingan. Sillä Zsä on

tuonut eaicki cappalet Pojan cautta
Pyhäsä Hengesä.

Ebr. 1:«. Jumala on Pojan cautta Mali»
Man tehnyt, «01-t: 16.

Psal. ;;:6. HERran Sanalla owat tai»
»vat tehdyt, ja caicki heidän jouckons Hänensuuns Hengellä. Job. ;z:4.

»5. Mistä Jumala alusa caicki teki?
W. Tyhjästä.
Ebr. li:;. Useon tantta me ymmärrän»

me/ että matlma on Jumalan Sanalla lval'
«listettu/ ja että caickt enin me näemme/ ne
owat tyhjästä tehdyt.
16. Mikä se sijs on cuin Jumala on tehnyt?
W. Taiwas ja maa, ja caicki

euinnijsäon, sekä nakywäiset, etti
näkymättömät.

1. Mos. 1: i. Alusa loi Jumala taiwanjO
maan. soi. n ib.

17. Millä järjestnrellä Jumala caicki mail-
maft loi?

W. Cuutena päiwänä loi Jumal,
tai
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Taiwan ia maan, ja caicki mitä nijsä
on, tällä tawalla, nimittän, ensim-
mäisnä päiwana caickein aineen / ja
walkeuden, toisna päiwänä, taivay,
coluumdena meren ja maan, caickein
puiden jgruohoin cantza, neljHndenä,
auringon, cuun, ja tähdet. Wijden-
dlna,, calat, ja linnut, cuudendena,
eläimet maan päällä, wijmeisexi l«>i
hän ihminen cuwaxensa.

l, Mos.,. Lue coco lucu Luomisesta.
»8. Visa Jumalan cu »a ihnises

seisoi?
M> Se seisoi ihmisen myötä luo,

dusa täydellises wijsaudes, hurscau-
des, ja pyhvdes : hänellä oli myös

i ruumin cuolemattomus, ja mallitus
> caickein eläinden ylitze maan päällä,
mcresä ja ilmas, ja monet suuret e-
dut; enin caicki Jumalan cuwaxi

l cutzumn: se olis luonnollisen svndyi
män cautta mliut lasten ia jällen tule,
.maisten päälle, jos esiwanhcmmat
olisit heidän cansta luodusa täydellisy,
desäns ollet selsowaiset.

i. Mos. i: 27. Zumala loi ihmisen omorl»euwaxens, Jumalan cuwafi biu sen loi,
Mlehcet j« waimoxi «oi ha» hella.

Eph. 4:24. Pukekat päällenne uusi lhmi»
Nen, joca Jumalan jälken luotu on, totises

ja pphydes.
i. Mos. i: 28. Jumala stuuais hellä j„

ftnoi: wallitcat calat meres, ja taiwan
lin ut, ja «icki eläimet jolca maalla lijc»
tuwat.

D; «9 «i»
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IZ. Eikö ihminen pysynyt täsä hänelle luomi'
ftsa annetus cnnniallses tilaso?

W Ei, paratcon Jumala!
20. sulnga hän fijs Jumalan cuwau
! cadottN
W. Syndijn langemuxen cautta,

ja Jumalan kästyn l^itzekäymisen.
i. Mos. 5:;. Adam ssjtti pojan, M bi«nen cuwans caidainen oli.
21. Gutta ne näkymättömät luoudocap»

palet owat?
W. Engelit.

Psal. 104: 4 HMra Gina teet snge»
lis heng'ri, ja Sinun palweliai l!ekitzewai<sexi tullft.

22. Mitkä Engelit owat?
W. Engelit owat henget, näky-

mättömät, alusa luodut tomdesa,
wijsaudesa, cunniasa, woimasa, ja
wmchurscaudesa.

Ebr. 1:14. GisZ he caicki ole pZllvelewai»
set henget, palweluree» lähetetyt uijlle, jotta,
auuuden perimän pila.

2; Pystitkö he eaickl läsä eunnlasa?
W. El.
Foh. 8:44- Perkele ei pysynyt totudest, ei

toluns ole hänesa.
24 Cuinga moninaiset siis Engelit owat?
W. Cahtalaisct; hywät japahat.

25. Entca ne hywät owat?
W. Ne cuin pysi)it wahwana hei-

däncatista luodusa cunniasans ja waw,
hurscaudesans: ja owat nyt niin wah,
wistewt js lujat hyivydesä, ettei he enä
taida langeta; ja ne cutzutan pyhixi,
ja walkeudm EnZeleixi. MM
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Mättö. 13:10. Catzocat, ettette eatzo y<
lön rhtatan nslsta pi«nlmmjstä; sillä Mjuäsanon teille, heiden Engetins taiwais nake<
wat aina Minun Ksäni caswon, joea on tai»
lvaift. Marc. 8-8. -

2. Cor. n: Itze satanas muutta itzeni
walteudcnEnczelixl. ,

26. M.kä Heidin wnlmani on?
W. Cnnnioitta Jumalala, Hä-

nen tässyns toimitta, nijn myös pal-
wella ja warjella nijtä jotca autuuden
perimän Ma.

27 Cutti fta pcho'x! srgele?xi c>'tzut?
N Ne cuin Jumalasta pois luo-

wuit, ja alassiisättin helwettiin, sido-
tut pimeyden cahleilli, kätkettä duo-
miopäiwän asti.

Pub.». 6. Ne elelit, jotca ei aleuons
pitänet, waan ylönanllsit cotons, o» Ha»
kätk?ny: ptmeyleen, cahleilla,sen suuren paiwän duolwoon ai'i.

2. Pet. 2: 4. Ei Jumila u»j a eyzeleita,
jotc« syndia teit, armahtanut, waan on vi»
»eyden cableilla belwettifn syösnyt, ja y!ött»
annoi heidän dusmioou kaiketta.

28. Pitäkö Innala wielä jo.ca pöiwä
murhen caiWa,?

W. Tosin Jumala pitä murhen
caiklsta luoduistansa: waan ylchen
caickein ihmisistä, erinomattain usco-
wmsistansa.

MMh, 6: 26. Catzycst taiwon linnui?,'
el he kylwa «K nij?Z, e« myöe eoc» rijbeen;
ja le dän Istnne runcki heidän,
ettäfö te ysiljon enambi o!e cilin he?

Matth. io: 20. Eaicki teidän päänne hilv
xet owat lue ut.

V 4 F.»M
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~tlm. 4l ly. Jumala on eaickeln ihml,
sten «vapahtaja, erinomatlain uscollisten.

29. Mingätähden Humala colM näi<
tä teke^

M' Omasta sulasta armostansa,
ja Isällisesi hyrvydestäns, pgitzi wa«
hindakän ansiotamme.

Psal. 145: 9- Suloinen on HERra cai»
fille, ja «mahta «alckia tecojansa.

zc>. Mlästa cailella sijtä pahasta sanoa tule
cuin mailmas tapehtu?

M. Jumala teke caickia hpwää,
ja edesautta sitä cuin tapahtu hänen
tahtons jällen: mutta sitä pahaa
Hän kieldä, rangaise, ja usein estä,
muttq wälistä myös myöden andss,
asettain witzin määrän sille, ja hy<
wään loppuun ojenda,

2. Sam, ,7: ,4. HEslra «setti sen nijn
<ttä Achltophelin hywa neuwo estettin, että
HERra saattais Absalomille onnettomuden,

Job. 2; 6. HERra sanoi satanaNe; cctzohän olcon sinun tödesä«, euitengln saästshänen hengeus.
Job- ?: jy. Ylimmäiset etzeit ZEsulla kä<

Mnns ; waan ei kengän »assenut kattaus
Hänen paöllenö z sillä ei Hänen aieans «llu<
wielä tullut.
Zl. Vtihinga me olemme weleapaat naiden

ja muiden Jumalan bywgin töiden
edestä?

W. Kijtoxeen, ylistyxeen, euuliais
suteen, ja palwellu -en.

Ml. l;6:,. KWzkät HERraa, sila
Han on hywa, ja Hänen lauvludenj pysy
tja«caickisest. j!ue coco Psalmi.

l. Sam. 22. Samuel sanoi Saulille:
lllpae» HEsirM paremmin Moub.rl jauhri,

«ulni
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«ulni euulifft HERran äänen? «latzo, euu«
liasus on parembi cuin uhri, ja telellä p«»
rembi cuin oinasten lihöwus.Luc. l: 68,74. Zacharias sanoi; Njtelty
olcon HUMra Israelin Jumala: fillö Hän
on etzlnyt ja lunastanut Hänen cansani: että
me «vapahdetut meidän wiholllstem kädestä,
handä pelkämötä polweKstmme, pybydesj»
»anhurscaudes Hänen «Hesani» fqicjena mei«
döu elinaicanamme.

C<?,nen ztscon Cappale.
Jumalan Pojasta ja Luna-

siuresta.
2. sula on Jumalan Polea?

W. Jumalan Poiea on st toinen
Persona lumaludes, Isästä ennen
jjancaickisutta syndynyt/ loeg tuli ih-
misexi, ftndynyt Neitzesta Mariasta.

Vlich. 5: l. Betlehem Gphratasta on Se
tulewa/ loca Israelis on hallltzia olewa,
longa ulosttymys on ollut alusta, ja ijan»
caiclisudesta.
. 3es. 7: 14. «atzo Neitzy fijtts ja synn»t,

ta Pojan, Ve» nimi pila cntzuttaman Im»Manuel
;z. Mitta hywat työt on Jumalan Poic«

meille tehnyt?
W. Hän on meitä pelastanut mi-

kistä synneistä, cuolemasta ja peMen
wallan alda.

l. Job. r: 7. lEsuxeu Ehristuxen 3«ma»
l«n Pojan weri, puhdista meitä eattesta syn»
Nistä?

Hos. 1;: 14. Vlins tahdon heitä pä«stH
belwetist, ja wapahta heitä cuolemasta.

,4. Millä Hän mettä lunasti?
M. Et enllalla eikä hopialla,

B s MW
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mutta Hänen pyhällä ja callilla we>
relläns.

i. Pet. n »8/ iy. Tielkat ellette »le cats»
wqisella hopialla el! cellalla lunastetut teitzan
turhasta menostanne / jonaa te isäin säädystä
saitte: waan callillaEhristulen «verellä, nijn»
luin wi«twm«n ja puhtan Carlhan.

35. Mitä bywaa Hän wlelä tehnyt on?
W. Hän on myös meidän puole,

stam täyttänyt Lain Hänen täydelli- /'

sellä cuuliaisudellans.
Gal. 4:4,5- Colea aica oli täytetty, lä,

hetti Jumala Poicans syndynen walmosta,
lain alaiseei tehdyn: että Hän ne, jotcaLain
alailet olit / lunastais.

Matlh. 5: 17. tullut Lalia pää»
stäman» mutta täyttämän.

;6. Cuinga Hän täsä Uscon Cappalesa
mmitctän? ,

M. lESUS CHRISTUS.
i.Cor. ;:il. Muut« perustusta e! taida

ylitän panna, «aan sen enin pandu on, joca
vn lEsus Cbristus.

37. Witä se Hebrean sana lEsus mer«
Me?

W. Wapahtajan: sillahan wa,
pahti,canlans synnistä.

M^lh,»: 22,21. HENron Engell ilme-
ily' Mephille unes/ ja sanoi: Marian pila
synayttsman Pojan, jonqa nimen sinun ptta
rutz iman 3Esu«! sillä Hän on wapalMw»
canftns heidän synnelstanj.

38. Mitä se Grec«n sana Cbristus mer,
kG?

W. Woidellun isillä Hän on Mie-
huden luonon puolesi woideldu iloöljyl-
lä, PyWä Hengellä, ja woimalia.
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Psal.4s: 8. Jumala, Sinun Humalat
on Sinua »voidellut ilo öljyllä/ «nä cuinSl,
nun osaweljes. , ,

Tec. ic>: ;8. Jumala on woidellut3«»
luren Nazaretist/ Pyhällä Hengellä ja wol»
Malla,
zy. «uiuga mondaLuondoa Ehristures on?
W. Caxi. lumaluden ja Miehu-

den Luondo.
40. Ongo sijs caxi Personals lhrlsluttst
W. lEsus Chtifius totinen Ju-

mala ja Ihminen, on yxi Persona:
sillä ne caxi luondoa owat niin Chri-
stuxes personalisesti yhdistetyt, cuin
ruumis, ja sielu ihmises: cuitengin e-
riämättömästi, nijn ettei ne ijancaicki-
sesti taida eritä toinen toisestans.

41. MingalahdenEhrisluxen piti oleman
Humalan ja Ihmisen?

W. Ihmisen Hänen oleman piti,'
että Hän taidais kärsiä ja cuolla:
mutta nijn cuin paljas ihminen ei tai-
tanut jyndejä maxaa, ja poisottä Ju-
malan wihaa ja Lain kirousta, eikä
woitta cuolemata, perkelettä, ja hel-
wettiä, sentähden täydyi Hänen olla
totisen Jumalan.

Psal. 4y: 8/ y. El Weil taida ketan
Ila / eikä Jumalalle fetän sswitta: sillä het»dän sicluns lunastus on ylöncallis, nijn että
st jaä tckemata ijaueaic?iftstl.

Rom. 8:;. Se c»:n saille oli mahdololu,
«tä hän lihan cautta vii heieoxi tullut, sen
Fumala te?l, ja läbättt PoicansH ftndiftn
lihan Kahmos, ja duomitz! synnin lihas syn,
Ni» f«»!ta< D 6 42. M
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42. Ml lEsus woldellu on?
W. Prophetaxi, ylimmäisexi Ai-pixi, ja Cuningaxi.
4Z. Vingatähden Hän Ptsphetari c»t»

Man?W. Sentähden. että Hän on
meille ilmoittanut taiwallisen Isäns
tahdon, ja neuwon meidän aum-
destam.

5. «os. ,8: tz. HERta sanoi: «tina
Varotan heille Vrophetan heidän wellMns,
«ijncuin sinä olet, ja Minä panen Minun
Vanani Hänen suhuns, Hön puhu heille
«icki mitä Minä Hänelle tassin.

Job i: »8. Ei ole kengän coscon luM»lata nähnyt. AlnocainenPoica/ jocaonWll
belmas, Hän ilmoitti meille.

44. MingötähdcnHzn t)llmmaisexl Pa<piri eutzulan?W. Sttttähden, että Hän kerran
uhrais ltze«s, sowinttoxi meidän syn-
deimme edestä ; ja jocapäiwä rucoile
Isää meidän edestämme.

Ebr. 9: 28. Cbristus on wihdoin uhrattu
Monen syndejä poisoltaman.

Rom. 8: shristus on cuollul: jaHän
«M myös ylösheräletty / on myös luma»
lan oiktalla kädellä/ jota Myös rucoile mei»
dän edestaul.
45. Mikä onHänen suningalltnen lvircans?

W. Se, että Hän hallitze/ ei ai,
nostans caickia cuin owat taiwasa ja
maascl/ mutta myös crinnmattain
Zionis, se on Hänen armonsa walda-.
cunnas, Chriftillises seutacunnas: ja
Hänellä on myös Hänen tunnians
waldacunda taiwasa. M.
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Psal. 8:7. Sinä asetat Ihmisen Pojan Si«
n«?> käsitecois HERraxl: caicki olet Sinä
Hänen ja..i....« ala Eittänyt.

2: 6. «Mm asetan Minnn tunln»
gani Zlonli, Minun pyhälle wuolelleni.

Psal. 7.
46. Mftls sanot: minä uscon, että I«su<

o» Minun Hsßrani, j«l« minun
lunasti?

W. Sixi>ettM minä Uscon asiol-sa mitän pidä, eli päätä omasta pi-
miästa järjestän!: mutta uscon Mer,
taisesti, ja omistan minulle ChristuM
yhteisen lunastuxen/ wahwalla tiedol-
la/ että Hän myös minun on lunw
stanut, ja Jumalan tygö saattanut,
euolemasta elämään, ja synnistä wan-
hurfcauteen.Gal.;: iti Wanburscan hila elämän u»
seosta.

47. Mitä meillo on waarin otlamist
Christuxesa?

W. Hänen alendamisens ja cor-
gottamisens.

48. Mikä Christnxeu alendaminen oli?
W. Se oli Chtistuxen huono mu,

oto, josa Hän ttäwyi orjan hahmös
täsä maan päällä; tyhjensi Itzens,
eikä aina waicuttanut sillä lumaluden
woimalla ja cunnialla, jonga Hän
Miehuden puolest saanut oli, mutta
harwoin ainoastans muutamisa ihmei,
sä cuin Hän teki / cosca Hän tahdoi,
ja sen tarpellisexi löysi.

Ml. 2: 7. Chrilius lEsus alensi itzens,
»tti orjan muodon päölielul, ja tuli muiden ih

D 7 miste»
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mlssen wettalser! / ja löyttin menoisa nllncuiu
ibnnnen, nönrytti itzxs, la oli cuolemaan
saacka cuuliailiei!, ia ristin cnoleman astl.

loh. 2: it. TämZ on ensimalnen tunnns
tahii, ionga lEsu; teki Galilean Eauas, j,
ilmoitti cunnlansa.

49. Euinga cauwcn se päällä seisoi?
W. Hamast Hänen sikimisestans,

ja syndymästans, Hänen ckas astu-
misens asti helweltijn.

50. Milla asiat Hänen alendamisens tl»
laantulelvat?

M. Christurm sikiminen,
mä (että se oli huono jaylöncatzottu)'
pijna, cuolema ja hautaminen, nijn
myös ymbärins leickaus / köyhyys,
paco Egyptiin; Hänen cnsiensa / kiu-
sauMs, wainonsa, ja muut sencal-
Vaisec.

51. Kenellä Ghrlsius silisi?
W. Pyhästä Hengestä, Hänen

chmellisen waicutuxens cautta Ncihen
M. rian cohdusa, ilman synnitä ja
miehen apua.

L -e.,: ;>;, Enaeli sanoi Walinlle: Pyhä
Hcnql tu?"r si',un paalles, jaylimä.sen woi»
ma w rjo sinun.

Mitth. Z: 20. HENran En„ell sanoi:
I '>" b Diwibin Po 0,, äiö. velka ottcres

sa on siiimyt. on Masa H n<>cka.
Keresta Hän syndynyt on?

W. NeitzM Mariasta, joca oli
Nc>h» seka ennen että jällen synnyt-
tämlsen.

lue.
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Bue. 2:7. Maria synnyttiPojan hänen ess»
colsers ja capaloltz! Hänen, ja panl seimeen.

5;. Kenen mallan alla Hiu pijnattin ja
ristinnaulitt!»'?

W. Pontius Pilatuxen alla, joca
cuin Keiftrillinen ja pacanallinen duo,
mari, duomitzi lEluxen cuolemahan;
tämä asia sisälle wedetan Uscon tun-
nustuxeen sen päälle, että historian to-
tuus sillä wahwistetan Christuren kär-
simisestä, ja prophetian täyttämys,
että waldicka silloin oli ludalda
poistullut.

l. Tim. 6: i;. Minä' lasten finn luma
lan edes ja Christuren Msueen edes, joca
Poutlus Pilatuxen alla hywän lodtstuM
tunnusti.

i> Mos. 49: 10. Ei waldicka oteta poii
ludalda, eikä opettaja hänen jalwoistans,
sijh» asti cuin Sangar tule.

54. Mitä me shrlstuxw pijuassa jaristw-
naulitzemisest tunnustamme?

W. Että Hän on totisesti kärsinyt
meidän jyndeim edestä, sekä sielun että
ruumin puolesta, ja on ristin puusa
ollut Imnalalda »lonannettu, ja mei-
dän edestam kärsinyt kirouren ja hel-
wetin ahdistuxen.

les. 5;: 4.5,6. Totisesti Hän cannoi.mei»dän fairaudem, ja meidän kipumHän sälytti
pöallens. Hanonhaawoiteltu meidän pahain
tecoimme lähden, ja meidän sondiimme täh<
den »n Hä» hosuttu: rangaistus on Hänenpaöllans, että meillä rauha °lis. HErra heitti
caicki meid'n wöärydem Hänen pääLe«s.

Match. 27:46. Lcki yhbtrZttä helke huusi
Mus suurella äälilllä/ sanoben: Eli, «li.

Lm»
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lammasobachtani; se on, Minun Jumala»,
Minun Jumalan/ nchis Minun ylönannoit?

l.Pet. 2:24.;5. Gulnga lEsus cuoli?
W. Coscq Hän oli sen cywan pii-

nan kärsinyt, ylönannoiHän hengens
ristin päällä, ja cuoli totisesti, ja cu-
olemallans ansaitzi meille elämän ja
autuden.

Joh, ,y: ;y. Cosca lEsus oli etickata ot.
tanut, sanoi Han? se on täytetty, eallistipääns, ja andoi Hengens. ?ob. i<?: 18.

56. Mingstähde» Cbrlstus haudattln?
W. Että hän nähtäisin totisesti

cuollexi; ja Hän hautamistllans py«
hitäiss meidän hautam lepocamioixi.

les. 57: 2. lotca toimellisesti waeldanet
owat, tulewat lauhaan, ja leeömt «am»
mlolsani.

57. Mikä Ehristufen ylendämium on?
W. Se on se tila, johon Chri,

stus Miehudens puolest on eorgotettu
ja asetettu lumaludeM istuimelle,
täydellisesti pitämän, ja nautitzeman
corkeuttans, woimaans, ja cuniatans,
ynnä Isän, jaPyhän Hengen cantza.

P5a1.68:19. Sinä astuit ylös colleuteen,
ia olet fangix! ottanut faugeuden: Sinä oletlabloja saanut ibmisille; wastahacotset myös,
että H«Rra Jumala siellä cummtngin asu.sph. 4: z, 10.

58. Mitä Chrlstuxen ylendamiften tule?
W. Sitten cuin Christus jällens

omasta woimastans eläwäxi tuli, ja
sielu ruumin cantza yhdistettin, nijn
M i.Msgstm helweltiin; 2. Nousi

plös
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ylös cuollelsta; 3. Plösastui taiwa-seen; 4. Istu nyt Isän Jumalan oi-
kialla kädellä; f. Sieldä jällens tule-
wa duomitzemaneläwita ja cuolleita.

~ Pet, ;: 18. Christus kärsei kerran mel»
dan syndeimme tähden, hurscas määräin ede,
stä: että Hän mettä Jumalalle uhrais: Li»
hau cautta tosin cuoletettu, mutta Hengen
cqutta eläwöli tehty. Zosa hän myö« pois»
Meni ja saarnais hengeille fangiuxes.

Rom. ,4:9. Sentahden on Cbristuj en»
yllut/ ja ylösnosnul, ja jällens «lawäri tul»
lut, ettq Hän M kuolleitten ja eläwltttn.
H«Rra.Job- »o: l- El ota kengän Mnu» Hen»
gceniMlnulba; waan. Minä panen senltze<stäni, Muulla on walda sitä pannq, jaM
Ma on walda filä taas otto.

59, Mili Chrlstus helwettiin Mastul?
W< Julkisesti osottaxens,.että Hänon kärmen pään ricktmusertanut, ja

woittanm perkelen, ja cajken helwotin woiman.
C«l. z: l;. Christus on ryöstönnt wallilm

fet j« wäkewydet, ia toi heidän näsywm/ jq
sai heistä woiton cunnian itze eauttans,

Hos, i;.14. Catzo^z;.
« Cor. iz: ;;. Cnolema/ cusa on sinun

vtas? Hclwctti/ cusa on sinun wolttos.
bc>. M>kä ?n Christuren ylösnousemi»

M. Se on: M Hän molleista
ylösnousi, ja ulyMwi haudasta elä-
wänä kirkastetulla ruumilla.

6i. Costa se tapahdui?
W. Colmandena päiwänä jalkett

Hänen euolemans, joea oli Sun-
nun-
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nnntai, jonga me Pääsiäis päiwäxi
cutzumme.

llic. 24: 46. Nijn on kirjoitettu, ja»A
tuli Cbristuxcn kärsiä, ja ylösnosta cuotlutsta
colmandeua »äijänä.

i Cor. 15:4. Cbristus ylösnousi colmam
deni päiw-uä roanmtuin iälken-

62. Mitä on ChriAifen taiwase» astu<
minrn?

W. Se että Hän neljändenä
päiwänä. jällen ylöenou-

stmi'ens, näkywäisellä muodolla ylös-
meni öljymäe!da taiwascen, ja nijn
erotti Itzens näkywalseft olemasta ja
cantza käymifest maan päällä.

Tcc. i: 9. lEsus otett>n »lös Ovelusla«
ten n hden, !« p.lwi wei Hänen ylös heidän
silmätns edclla.

Luc. 24,' 51 Cosca lEsus oli siun<Mt O»
peeuelapsians erc:ni Hän heistä, ja meni
y!ös taiwaseen.

6z. Eko Hän siis nyt ole läsnä meidän
lpfösiöm täällä maan pMä?

M. On tosin, waan näkymättö-
mällä tawalla on Hän meidän cans-sam joca päiwä mailman loppun asti.

MaH. 28: 22. lEsus sanoi Opttus>ap»
silens : cclzo Minä olen teidän csntzan joca
päiwä, maiimau loppun asti.

64. Mikä se «siummen on Asan lums»
Ia« oitialla kädcllö?

W. Se on, Cbristus hallitze Mie-
hudcnsa puolest, nyt ja caikes ijan-
caickisudes, Isän ja Pyhin Hengen
cansti, cunniasa, ylitze caickem luo-
tui' taiwasa ja maan päällä.

Psal. 110: l. HENIt, sanoi MMNNb<?R<
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rallenl: issn Minun oiflalle kädelleni, sijhen
osti culn Minä panen Sinun wlholllses Si-
nun jalciis astinlaudari.

Eph. i: 2a, 21. Jumala herätti khriffu»
xei cuolleisia, ja pani istuman oikialle tadel».
lens taiwaisa; cailen hallituren ja «vallan,
ja wZfewyden, ja Herrauden päälle, ja cat»
ten sen päälle/ cuin nlmtlta taltan / ei ai»
«oastans tasa mailmasa / mutta myös lul«>
lvaises.

Eph. 4: ia. Zeca alasasiunul on, Hän
on se joca caickein taiwaften päälle ylösastui /

että hän caicki löyltöls.
65. Cuinga Christus on tulewa huomille?
W. Hän on tulewa näkywäisellä

muodolla, taiwan pilwisa, suurella
wolmalla ia cunnialla, ja caicki pyhät
Engelit Hänen cantzans, duomitze-
mau caickiacansoja, sekä silloin elä-
wia, että caickla cuolleita hamast
wailman alusta.

Tec. i: li. Tämä ZEsus, Joca tellda y»
loiotetlin taiwaseen, on mjn tulewa/ cuin le
Han« taiwaseen menewängln näitte.

Tec. 17: ;i.
Matlh. 2;: ;i, ;2. Cosca ihmisen Poica

tule cunniasans» ji caicki pyhät Engelit ha»
«en cantzans / silloin Hän istu cunnians is»
tuimmelle; ja Hänen eteeus coolan caiclt
cansllt.66. Mingä buomiou Hän siis langetla

heidän ylitzens?
W. Wanhurseaille sano Hän: tul-

cat Minun Isani siunatut, omistacatse waldacunda, joca teille on malmi-
stettu mailman alusia; mutta jumalat-
lomille, sano Hän; mengät pois
Minun tyköni te kirotut, sijhen. ijan-

chicki-
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caickiseen tuleen, ,0 a walmistettu on
perkelelle ja hänen engeleillens.

Cuin luetan Match. 41.
67. C sca tami pitä tepohtuman?

W. Wismci nä päiwanä, tolea
tamämailma loppuns saa: mutta se
aica on meildä perän salattu.

Mailh. 24: ;6. VckH paiwästa ia he?le<
sta, ei ttedä leagän/ ei faiwan EngelitläNf
wnan Minun Isa»! prlnäns.

6z. Mngi on meille n«»
mat hywät työt lehnyl?

W. Että me Hänen omans oli-
simme, Hänen wald',minnasans, Hä-
nen allans eläisi.n, ja häudä iiancaic,
kiies wanhurscaudes/ wlatlomudes, ja
aututzeft palwelisimme.

Luc. l 74, ffaho l^.; l.
Tlt' 2:14. ondoi meidäntdestäm että Hän meilä calkcsta

llnastiis / jo erinnmaisexi cansaxipuhdistais, «hkerari hywtjn töihin.
Co'mas Uscon Cappale.

PyhD Hcnqcst ja Pyhittä-
mtscstä.

6y. Cuca Pybä btng! on ?

W. Hän on Colmas Persona lu,
maluden olemises, loca Isästä ja
Pojasta ijancalckisest ulo«käy.

loh »5:2,6. Costa L»hd«ttaja tule, jou»
ga Mmä teille 3s«lda lähetän, totuden Hen,
«' f»cca Isästä nloMy, Ve on Minusta
lvd.ffawa.

Gal. 4: 6. Jumala lähetti Poicans Hen»
ge« teidän sydammihin.
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70. Vita bvwla töitä Pyhä Hengi mell»
leteke?

,
W. Hän cutzu mettä Sanan ja

Sacramente:n cautta Hänen Seura-
cundaans; ylöswalaise Meidän Pimi-
än järkcsse; pyhittä ia ylöspitä Meitä
oikiasa ja autuaxi tekewäises ustos;
meidän syndimme jocapäiwä cmderi
anda; on Myös wijmeisnäpäiwäna,
ynnä Isän ja Pojan cansta, meitä
ylösherättäwä cuolluista, ja andawa
meille caickein Christin Uscowaistencantza ijancaickisen elämän.

2. Am. 1: y. Jumala on Mtitö pyhällä
tutzumiftlla rulzuNut.

Rom. io: 17. Usto tule cuullosta j mutta
tuullo Jumalan Sanan cautta.

t. E°r. 6: ti. Te olette pestyt, ti olette
pyhitetyt, le olette wanhurseali tullet, MR'
tao lEluren Nimen cautta/ ja meidän In»
Malamme Hengen cautta.

K. Tim..t: li, t4. Minä tiedän kenen
päälle mmä uscon; ja olen luja, ettäHän n>ol
minulle tacke / minun uscotun caluni siilienpöiwaän asti. tämä hywä uscotlu calu
Pyhin Hcnqen cautta, JotH me sä asu.Rv 5. 8: li. Jumala, Zocal Chnsturentuolluista herätti/ on teidän cuolewaiset ruu»
minne eläwäri tekewä/ Sen leisä csuwaisenHengen cautta.

71. Ta'da«meeo omasta ivoimastammt
Cblistuttn tsigö tlM> ja Hänenpäällys uscoa?

W. En millatt tawalla: sillä me
olemme cuollet lynnisä; niinuin Nvt
yxi molwt ihminen ei taida itzens elä,
wäxi tehdä; nijn myös emme talda o,

masta
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masta soimastamme, meitän kääs
tä Christuxen tygö ja Hänen paäl-
lens uscea.

Eph. 2:1,5. Te c «offef yl<tzck'yml,
sten :a syndeill lähden. Armosta o!ma te au,
tuaxi ttl!!et.

2: 14. Ei luinnolllnn
ymmällä nijstä JumUan Henqw owa';
silla ne omat h'ne!le h illuus, >a ei taida la»siltä; sillä ne duomitan,

1. Cor. <2: ;. E« ypfän laidz °?Esu<sta cntzoa HERraxi, wa n Pyhän Hengen
cautta?

72. Mitä seuracunnan cartzi ymmär»
letan?

W. Ei itze huone jarakennus, cuin
me cutzumme; sillä nijtä Chri,
siilillä ei ollut monena wuonna,
waan he tulit cocoon cusa he taisit,
Sanaa cuuleman ja SacramentejH
nautitzeman : mutta sillä ymmärretä»
cansa cuinChristuxen uscoa tunnusta.

7Z. Wixt tämä feuracunda yhdlfi cut,
z tan?

W. Ei sentabden että ainoastans
yxi joucko ja enchl mailmasa mno-
maissa paicaft löytan coosa Juma-
lan Sanaa cuuleman; waan semah-
dcn, että yxi ja siima Hengi heitä
o, että cusa lkänäns he owa«; ja mä
heillä on yxi Jumala, yxicafte, yx-i
wapahtaja, yxi usco, yxi toiwo, yxi
tunnustlls.

E b. 4: ?' 6. Ahkeroilcat pitämän Hcu«
gcn yl, cn iö rauhan siten cautta. Blt ruu-
mis j« vx»HeM, nijneuin tekin o!ette wd-u

cuW
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tutzumfselanne yhden caldaseen toiwpon eut»
i»sut. Mx, HEZlra, »li «jo, M caltt/ rli
humala »a caickci», Isa, Hoca c.tcke!» pääl»
lä on, ja c,<ck,in cautla, ja teist ealkisa.

i.sor. >: ,o.

74. Mingatahden seurccunda pybijci eut»
Man?

W. Smtähden, ettäChristus on
hänen pyhittänyt werelläns: ja hän
palwele Jumalala pyhydes ja wan-
hurscaudes: Pyhä Henai eroitta hä-
nen caikesta chnnist ja saastaisudeft,
pyhäri teke Sanan ja Sacramentcin
cautta, ja omista hänelle Chrisiuxen
pyhityren.

Luc. 1:75. ;i.
Eph. 5:2;, 26. shrijtu" ulssannniMeneseuracunuan edestä/ että Hän sen pyhitäs.
75. Cuinga seuracunda ybteisexi cnt<

zutan ?

W. Sen yhteisen uscon ja'opin
tähden jonaa hän tunilusta, nijn-
myös sentähden, ettei se ole sidottu
mihingän erinomaisten palckaan, eikä
ai aan, eikä erinomaisihin ihmisiin;
waan on hajotettu ymbärl cmkcu
mailman.

Te».. 1;: il. Me uftomme ICmrenlhri»sturen armon
wan, nijncuin hekin (wanh K 3est<,m?rd,s.)

Gal. ;: 28. Ei ole M ludalmnen lli
Grekiläinen; orja eli wava / ei wie« eli
»a'mo : sillä te oletie c» cti pxi Ehristnxes
lEsures.

Col. i: 2;. Ewl,l»gelium on saarnattu
calctein luondocoppalden edes/ luin la<w«»
alla ow<lt.

76. Cu,
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76. Eusasa sijs pyhä iaChristililneu sen»
racunda löytäu?

W. Caikisa paicoisa joisa luma,
lan Sana selkiäst ja Puhtast opeteta»,
ja pyhät sacramentit ChristuM kä»
siyn ja asetuxen jälken jaetan: ja cuft
ikänäns ChristuM Nimi oikias uftos
auxihuutan.

77. Mitä se pyhäin ihmisten yhteys on ?

W. Se ott caickein Christittyin
yhteys, jotca osalliset owat Jumalanarmollisist lupauxista; yhteiset uscosa,
rackaudesa ja toiwosa, ja owat Chri<
stuxen Hengellisen ruumin dikiat jäse-
net , jotca lumqla yxinäns näke ja
tunde.

i. Fotz. »i;. Mä me nähnet ja euut«
let olemme, sen me teille ilmoitamme/ «ltä
leiliäkin meidzn rauhamme osallisus ol!s, ja
me«d,'n o<all<slidemme Isän jaHänen Poir«n<
ZEsuren Christuren rantza.

Epb.4:;.* Catzo 7j.
2. Tim, 2t iy. Jumalan «vahwa peru»

stus pysy, joca Ma kljnitetly«» : HE«ra
tunde omans.

78. llscoteoi syndein andejli saamisen?
W. Mon Minä olen luja sijta,

että Jumala armostansa, ja Christu-
ren tähden, anda synnit anderi cai-
kllle nijlle jotca uscowat Hänen pääl-
lens, ,a ei lue heille cadotureri hei-
dän pallia te<-oiansa.

Tee. to: 4,. Ehristuresta calcklPropbetal
tohi"awat, että jocainen cuin usco Hänen
pöällens, pitä Hänen Nimms cautta synnit
tmdeili saaman.

79. Vi.



7Y. Vlltt olkia usco on?
W. Olkia ja autuaxi tekewäinen u-sco pn, ei paljas tieto Jumalasta ja

Hänen pyhästä Sanastans, ja sen to-
tena pitämys eli suostumus; mutta se
vn yxi wahwa Aotttmus ja sydämel-
linen uftallus Jumalahan, jyndei»
andcxi saamisest, ja ijancaickisest elä-
mästä , lEsuxen Christuxen ansto»tähden.

' Rom. 8: ;8/ ;y. »inä olen wahma sijt«,
ettei cuolema, eikä elämä, eikä Eng?»', ei»la Esiwallat-, eiss tväkewydet/ eil°z uyknset,
eifa tulewaiset, M corkeus, eikä sywyvi,
eli jocu muu luonbocappck/ taida meitä lu«<»alan rackaudeiia ersittä, locaon lEsmesChristures meidän OGRraftm.

Ebr. ii: i. Ufto on wobwa uscalliiiuilbin jolta totwotan/ ja et nälomänönM<päile.
«2. Mlngä wälicappalen cautta Pyhä

Henui uscon waicutta?
W. Sanan ja Sarramentein

Mtta.
«i. Kenen cautta Pyhä HeuglSanansju,

lista/ ja Sacramenbit jaca?
M. Pyhän Saarnawiran cautta,

tui» Pyhäs Raamatus Hengen wira-
,xi cutzutan: ja Saamamiehet HER-ran Zebaotin Jumalanapulalsixi, Hänen salaisudens huone»haldioixi, ja ChristuM puolesta kä-
ffylaisixi.

3e. 22! 28. Ottacat Hellänne waari f«ealkesta Icumasta, johon P»hä Hengi on lei«
>«« p«mmt.

« lv.
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2. Cor.;: 6. Jumala on meitä stlvellatl
tehnyt uuden teltamendin wircaa pitämä»/ el
boolstawln waan Hengen.

Mal. 2: 7. Papin huulet pitä opin talle»
män, että Laki hänen suustans lysytäisin:
iillä hän on HERran Zebaotin Engel».

i.Eor. ;: 9 Me olemme Jumalan a,
pulaiset.

i. Cor. 4: i. 3oc«i»en pltökän Meitä lhrl»
stuxen palweliaina, ja Jumalan salalsude»vuonen haldiana.

2. Tor. 5: 2c». Me olemme Christuren
puolesi käskyläiset; sillä Jumala neuwo mel,
dän cauttam.

82. Mitä sinä lihan ylösnousemisella pm,
märrät?

W. Että caickein ihmisten cui,
<uollet owat, hywäin ja pahain, p!
tä wijmeisnä päiwänä ylösnouseman
jaasetettaman Christuxen duomio istui
men eteen / saadaxens sen jälken cm
he eläisäns tehnet owat.

Dan. 12:2. Monoa, jotca maan tomu
macawat, heräjäwät, muutamat ijancaick
leen elämään, ja muutamat ijancaickiseen pill
«an ja hilpiöän.

Zob 19: 25. Minä tiedän minun Lu»<
fiajani eläroan» la Hön heralta minun »lj
Min maasta. les 26:19. loh. 5:28.

l;. Luoleco ihminen, yn«ä sekä sielunettäruumin puolesta?
W. Ei. Waan ruumis aino

sians cnole, ja maari jällens tul
mutta sielu on cuolematoin.

Saarn »2: 7. Mullan pitä jällens mc
h«n tuleman, ni>ncuin se ollut on ; ja hn
pitä jällens tuleman Jumalan lygö, Jo
ft 3 andanut»«, Malth.«: 28.
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«4. kuhunga sijs cuolleitlen sielut joutu»
«at?

W. Uscowaisien sielut wiednn Py-
hilda Engeleildä Abrahamia helmaan,
ja samoat ijan aickisen elämän; mut-
ta uscottomain sielut hclwettiin pij-
nan siaan.

Luc. 16-, Kerjajä cuoll, ja wielinEn»
gelelldä Abrchamm helmaan: cuoli myös ri»
cas ja haudott»n; ja coic» hän wai»
was oli, huusi hän sanoden: minä cowtn
waiwalan ta a lietlsö.

Mattb. 25: Kirotut pitä menemän
ijancaickiseen waiwaan: mutta wanhurscal
ijancaickiseen elämään.

8;. Milliftri uscollisten ruumit tulewat
ylösnousemisesi

W. He tulewat Christuxen kirckan
ruumin caldaisiri, eikä enä tarwitze
ruocaa eli juomaa ylöspitämisexens,
Nijncuin täsa elos: owat turmelemat-
tcm.tt, kijldäwäiset, ja cunnialiset;
cui:cngin kuckuuden suuruden eroi-

o turclla.
Phl ;: 21. lEsus CtMusmeidän hei,

Ucon ruumimme kirckaslo/ elti se Hänen lirc»
Ukan ruumins callainen olis! sillä »voimalla/

' jolla hän myös woi caicti itzellens «lamaise»
l< tehdä.

1. Cor. l5: 40. Toinen kirckaus on tai»
tuinen moalisiLa, toinen kirckons

on <?nnrgollll, la lotnen kirckons cuulln, ja<
t 'tolittu kirckaus tähdeillä; si»i yri töhci woitta

loiscu Nijn myös cuollettten ylös»
«o nousemus: se lylwelän turm«lluxes, jaylös»
ny «o»se turmeiemctoin : se fylwetän huonona,
oci jo "lotnouse cuniiasa : se fiilwetän heickou»

t>«!»/ ja plötnouse »äkewi)deiä: se lylwe»
m «2 täu
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tö» wouollmen ruumis, ja ylösnouse hengel»
linenruumis.

86. Mikä ijancalclinen elöma o»?
W. Se on sanomattoin ilo ja ijäi<

nen autuus Jumalan tykönä taiwasa;cusa me caickein pyhäin Engelein ja
caickein walittuin lackamatasaamme nähdä Jumalan, caswosta
nijn caswohon, cuin raamattu sano, ja
nähdä Hänen nijncuin Hän on.

i. Cor. i;: »2. Nyt me näemme Nl'j»<
cuin sveilis tapaMsa; mutta silloin caswost»
caswohon.

i. loh. ;: 2. Minun rackani, nyt me o>
lemme Jumalan lapset, ia el se ole wielj
ilmestynyt, mir! me tulemme mutta me tie>
dämme, cosca se ilmelio, niln me Hänen cal<
daiserens tulemme: sillä me saamme Hänen
nähdä nijncuin Hän «n.

87. Eutca ne «alitut owat?
M. Ne jotca Jumala ijancaickism

desta näki oleman pyfywäiset
sa lEsuxen Christuxen päälle
puun asti.

«ph. 1: 4- Jumala on meitä lEsme»
Ehristuxen cautta »valinnut, enneneuin mail<
man perustus lassett» oli, että me ollsimi!
me pyhät ja laittamattomat rackaudes H«i
nen edesans.

8-8. Mingatähden ei caicki ihmiset aulu» ,
«rl tule?

W. Sentähden, ettei caicki iM
Christuxen päälle: waanylöncatzowal«
autuuden wälicappalet, ja stlso'vlilc
Pyhän Hengen waicutustawastanit,
ja owat nijn itze heldän cadotuxenW
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fty; ioea ei usco hän eadotetan, jaIw
malan wlha pysy hänen päälläns.

Matth, 2z:;7> Jerusalem, Jerusalem/
situ joca P, ophetat, ja kiwtlla surmat
ne joica si ui lyaös lähetetyt otrat, cuinga
usein Minä lähdöin coota sinun lapses n!ju<
cuin cana coco poicans sljpelns ala; ja ette
lohtonet.

Luc. 14: 16. Mx! ihminen teki suuren eh»
lollistn j, crtzui monde» ; ja lähetti palweli-
«us chlollistn lMellä sanoman cutzntuille:tulcat, sillä ceicki owat walmilielnt; ja he
eupeisit järjestäns calcki heitans estejemän.

I«h.;: »8/ Zoca Zumiilan Pojan pa»
alle ufto/ ei händä duomita: multa joca eiusco, hän on joduomitlu; sillä ei hän usconut
Aumalan ainoan Poj«n Nimen päälle. Joca«sco Psjan päälle/ hänellä on ijancaickinen
elämä: multa joca el useo Pojan päälle/ ei
hauen pidä elämäla näkemän / mutta Z«»
malan wiha pysy hänen päälläni.

Marc. 16: 16.
!9. MingZtähden caickein uscon cappalben

uloitoimttus paätetän näillä sanoilla?
E e on totinen tosi?W. Sillä me tiettäwäxi teemme,

!ttä me caiken sen, cuin me näisä su-
illamme tunmlsiamme, myös sydäme,
'äme wahwast uscomme, ja sen päälle
elä elää että cuolla tahdomme.
2. Tim. 1:12. Catz?n. 7.

v. Mingätähden eli min' hywöxi me taineal»
daisen usconlunnusturen tmsie?

W. Että me sen cautta eroittaisim-
« mejtam caickein uscottomain ja ul»
ocullattuin parista, ja sencaldaisen
linnusturen cautta myös autuaxi lu-

mme. _.^.
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Colmas Pääcappale,
HERran Rmouxesta;

Isä meidän.
1. Mikä Vlucous on?

W. Rucous on yxi nöyrä jauscol,
linen puhe Jumalan canha ; joja me
hänen tahtons perän lEsuxell Ni-
meen/ Hänelda pyydämme sekä hew
gemsiä että ruumlltsia tarpeita: ja
myös kiitämme ja ylistämme Hänen
Pyhää Nimeäns.

80H. ib: 2;. Totisesi, totisesi sanon Minä
teille: mitä ilänänsle anotte Isäldä Minun
Nimeeni, nijn Hän anda teille.

Dan, 6: ,o. Daniel meni p!ös huonesens,
ja langets colme kerta pälwäs polwillens,
rncoili, kiitti ja ylisti Jumalotans, «ijncuin
b«li>m tapans oli e>Mngin tthdä.
tö ennen caickta pidetatstn rucouxet, anoml»
set, toiwotuxet, jakiMtt, caickei» ihmisten
«dcsta. .

2. Mikä meitä rucoMw fchoittaman pita?
M 1. Jumalan Wy. 2. Hänen

lupauxens että Hän meidän rucom
xemme cuulla tahto. 3. Meidän o,
ma tarpemme. 4. Nucouxen woima
ja arwo.

Match. 7: ?. Anocat nijn teille
etzikät, nijn te löydätte, colcutlacat, nijn!
teille lllvatan.

Job. 15:7. Jos teMinufa eysytte, ja Ml»
«un Sanani ppsywät teisa, mitä llänöns te
tahdotte nijn anocat, jate saatte. !

Psal. ,2: iZ AMs huuda Minua hads<
nljn Minä lahdo» autta sinua, ja sinn

pila cunniyiltamau Mi»ua. , _
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Fae. i6. Wanhurscan rncous wol pal»
jon, cosca se totinen on.

;. Cuinga oikein rucoilla tule?
W. Sydammellä ja suulla, he«F

gesä ja totudesa, ston, Jumalan
tahdon jälken, jydämmen nöyrydesä,
u cosa, epailemätä, totises parannu-
xes, paitzi ulcocullaisutta.

Malth. 15: 8. Tämä conft lähesty Ml»
uua suullans, ja cunniottta Minua huuli!»
lans; mutta heidän svdämmens »n cauca»
ua Minusta.

3nh 4:24. Jumala on Hengi: ja jote«
Hända r 'coilewat, uijden pila Henzes j«
toludes Häudä rutoileman.

I.IOH. 5:14» Clltzo dl. 5;.
Jae. 1: ; / 6,7. Joi joldainteista lvil»

ftutta puuttuis, hön anocau fitä Jumalat»
da » joca jocaitzelle anda yrllerlaiseft; hä»
«nocan uscis epä>l«mäta: sillä joca epäile se
o» meren aallon raitainen, joca tuulelda aje»
tan ja »jcutttan, älkän se ihminen luulco jo»
tain HERralda saawans.

4. Kets lucoildaman piti?
W. Ei ketän muuta, cuin SitcV

totista ja corkeinda Jumalala taiwa»»sa; jolla caickein Engelitten, pyhäin,
ja myös Neitzen Marian cumarrus
poissuljctan.

. Matth.4:ic». Issui sanoi hänelle: me»
ne vois salan: sillä lirjoitettu on-: sinunHsßrasZumalatas pltä sinun cumattama»/j« Händä ainoata palweleman.

Psal. 50: i;. Calzo 2.

5. Mitä meidän rucoileman pltH?
W. Caickia cuin Jumalan cun-

iaxi tule, nijn myös meidän, ja mei-
E 4 da»
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dän lähimmäisemme hywäxi; olcon se
hengellisis eli ruumiliisis asioisa.

loh. l6: 2Z. Eatzo K. l.
t. Mingä sinä bengelllstri bywäxi cutzut?
W. Caicki cmn sielun parhaxl tu-

le, ja ijancaickiseen autureen: nijn-
<uin syndein andexi saaminen, uscv/
toiwo, kärsiwällchs, Pyhän Hengen
hallitus, jamuut sencaldaiset.

7. Mllä luumillinen hywä on?
W. Se cuin meille tarpellinen o»

tähän mumilllseen ja ajalliseen eloon;
nijncuin tcrweys jaraitius, waattet ja
tuoca, ja mitä muuta sijhen tule.
s. luinga ja millä tawalla meidän caickla

näitä rucoileman pila?
W. Hengellisiä tule rucoilla ilman

Hhdota : slllä me tiedämme, että Im
»ala nijta wilMi meille anda tahto,
ja se on meille aina tarpemnen: mutta
ajallisia meidän pitä ehdolla pyytämän,
«imittäin, jos se on Jumalalle otolli-
nen/ ja meille hyödyllinen.

luc. »K 1;. Publlcani sanoi: Jumala A
mahda minun sylidise» paolleni.

- I«c. 4:;. 3e anotte ja ette saa, ettö tt
telwottomasti anM, että le teidä» bimoisan»
« sm minlalsstte.

Ma'h. 8:2 Vll spitalinen mies cumarst
ja sanoi; HERra, jos Sinä tahdot,

»ijn Sinä woii minun puhdista.
9. Cuca ov meille oveltanltt tämän t«

eoufen: Isä meidän.
M- Itze Christus.
«attb 6:9. Näin teidän Pitä r»c,il<»

«m: Isä meldän«.
_.
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«,. Misä jarjeslyxestamäHENran rucowt
on cocoonpandu? ,

W. Ensin on esipuhe: sitte itze
»ncouxer: ja wijmein päätös.

n. Cuea on esipuhe?
W. Isä meidän loca olet tai-

waisa.
luca Zssn nimellä »mmarretZn?

W. Ei sillä ymmärretä Isä yri-
näns se ensimmäinen,Persona luma-
luden olemises: waan coco Pyhä Col-
minaisuus, Isä, Poica, ja PchH
Hengi; ei Personain / waan olemi-sen puolesta.

lef.6;:i6. HERra, Sinä oletKeibän
Isamme, ja se on ijäli Sinun Nimes.

Gph.4: 5- Bri Jumala, ja eoickein mol<!
ban zsamme.

1;. «ingätDden Jumala tasa Zsaxi
cutzutan?W. Sentähden, että me meillem

muistutaisimme Hänen Isällisen hy-
wydens ja rackaudens, joca meidän
on luonut ja Castesa lapsixens ylös-
ottanut ; ja ettemme millän muot>
epäilisi rueouren cuulemisest, costa me
händä lapsillises turwas rucoilemme j<l
auxem huudamme.

Luc. ii. 9. Anocat, «ijn teille anneta»
14. Mili me sanomme Isä meldan?

W. Että me uscosa Händä turwal-
lisejt rucoilisimme, ei ainoastans itzeedestäni, mutta myös muiden, sem-
mcugin nijden jotca meidän weljem ja

'»sisaremme »lvat uscosa.
»3 M.
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Gol» l:y. Emme lacka leida» edestan r«»
«oilemast ja anomast/ että le Hänen tahlons
»undMlsella täyteläisin caicliuaisei Hengelli»
fet wijsaudeS ja toimes.

15. Mitä ymmärretä» sillä sanalla taiwals?
W. Ei nijn / cuin asuis Jumalaluodusa taiwasa, uijn cuin erinomai-ses paicas, sillä taiwat ja taiwasten

taiwat, ei woi Händä käsittä: mut,
ta tällä ymmärretä» Jumalan Cun-
Nian asundo, ja taiwallinen corkeus
sijnä walkeudes, johonga ei cucan tul-
la eli sitä käsittä taida.

Matth. 2;: 9. Mtat fetakän cutzuco Na»
zenne maa» päällä: sillä yxl o» teidän Isa»»»e, Ma on taiwas.

1. Gun. 8:27. Luuletcos Jumalan maan
päällä asuwan? Catzo. taiwat ja taiwasten
Kiwat el woi Glnua käsittä.

Psal. 11:4. HERran istuin on taiwasa.
1.31m. 6: ib. Guningasten Euningalla, ja

ealckein HERraiu Herralla ainoalla »n eno»
lemattomui/ loca asu sirckaudes, johon ei
Vrikan tulla taida / jota ei yrikän ihminennähnyt ol«/ eikä taida nähdä.

16. Cumgamondaonrucousta?
W. Seitzemän.

Ensimmäinen Rucous.
17. Cuinga Jumalan Nimi meildä py«

hiletän?
W. Cosca me oikein tunnemme,

kijtäm ja ylistämme Jumalala/ Hai
nen Sanans cuulemme/ ja sen Me»
täytäm meidän elämäkertamme / nijn
Hänen Nimens meildä pyhitetä».

» Pei.;: 15. VyhittM HERra luM'
la teidän sydämmisänne.

Walth,
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Match. 5:16. Malista con teidän walseKs
denne ihmisten edes, että he näkisit teidän hy»
wät työnn<, la cunnioitaisit teidän Zsänne,
joea on talwais.

»8. Mistä pahasta me rueollemme Ium»«
lata meitä »varjeleman?

W. Määrästä eriseuraisest opista;
nijn myös syndisest ja pahendawaisest
elämäst, ionga cautta Jumalan Nis
mi tule häwäistyxi.

Match. 15:9, Turhaan he Minnapalwele,
wat, opettoin nijtä opeturia, joten owat >h«
misten köstyt.

.Rom.2:2z. llinö kerscat itzes laista / j«
Ulvaiset Jumalala Lain ylitzekaymisellä.

Toinen Nucous.
«9. Mitä täsä Jumalan waldacunnall»

ymmörretön?
W. Ensin armon waldacunda tä-

sä maan päällä; josa Jumala Sanan
ia Sacramentein cautta taritze caikille
ihmisille armons, jaeatuwaisille andexi
anda synnit: ja sitten Cunnian walda-
cunda taiwasa, josaHän anda walitu,
illens ijancalckisen elämän jaautuuden.

Rom. 14: 17. Ei Jumalan waldacunda!
»Ie ruoca ja juoma, multa wanhurscaus, j<»
rauha / ja ilo Pyhäs Henaes.

tnc. 17:20,21. Ei Jumalan waldacu»»»
da tule nijn että se tailais nähtä: sillä catzsJumalan waldacunda on teidän sisällanne.

2. Tim. 4: ig. HERra pelasta minun cal»
tefta pahasta / ja «utta hänen taiwallisee»waldacundaani.

20. Euinga Jumalan waldacunda ltz«,
Ons lähesty?

W. Sulasta Jumalan armosta,
E< pai-
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p«iht meidän ansiotani, työtäm ett
M^hdollisuttamme.

21. «utnga se meidän tygöm tule?
W. Costa me täällä, Jumalan

armon cautta, uscom Hänen Pyhää
Sanaansa; ja sijnä haman loppun
asti py ywäiset olemme, nijn me, siellä
Eunnian waldacunnasa saamme ijan-
saicklsest elää.

Colmas Nucous.
22. Mikä on Jumalan tahto?

W. Se on Jumalan tahto; jott-
Za Hän me Ile Sanasems ilmoittani
on, joca meille opetta mitä meidän
tule uscoa, tehdä, jakärsiä ; nimit-
täin Laista, pitämän pyhää ja laitta-
matoinda elämätä; ja Ewangeliumi-
sta, uscoman ChristuM päälle: ja
cosca Hän laffe Mgunristin meidän
päällem, että me sen kärsiwälisesti
cannamme.

l. Thctz. 4: ;, 4. Se on Jumalan tahto
teidän pyhydenne, että te huorutta wäldäl»
te; että jocainen tiedäis pitä astians pyhy»
des ja cunnlas.

loh. 6:40. UZmä on sen tahto locaMi»
«un lähetti, että jocainen cuin »ale Pojan, l
la usco Hänen päällens, hänellä pitäijancaia l
linen elämä oleman.'

..

i!uc. 9:2;. Jos jocu tahto Minun perasa»,
«i tulla, han kieldälön itzens, ja ottacon li»
siins jocapätwä, ja seurateon Minua.
2;. Cuinga ja teiden seasa Jumalan tal>

totaiwasatapahm?
W. Pyhäin Engelein seas ja

mennein pyhäin sijnä riemuitzewmsesseuraa
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fturamnnas; jotca ilolla palwelewat,
tottelemat, ja kijttäwät Jumalalataiwasa,

Psal. ic>;: 20. Kllltakat HERra te Ha»»en Enaelins, te wakewät fangarit, jotca
Hänen faffyns toimitatte/ että Hänen Ga<
«ansaani cuuldMn.Dan. 7: lc?. luhciie« kerta tuhcnen pal»
welitHandä, ja fata kerta tuhkiien tuhattaseisoit Hänen edefans.
24. Cutca ne oivat jotca meitä effawat leke<

mäst Jumalan tahtoa maan päällä?
W. Perkele, mailma, ja meidän

«ma lihamme.
Ilm. 12:9. Se suurt lohikarme, se »van»

ha mato, joca perkeleri ja satalmi cutzw
lan, oli uloiheittlty; joca coco maan pijrin
lvietlele.

i. loh. 2:15. MZt mailmaa raeastoco,
eli milän cu!n mailmas on.

Rom. 7:18. Minä tiedän eltel minusa, seen minun lihasani, mitan hywöä asu.
25. Vita sinä mailman cantza ymmärrät?
W. Pahoja ihmisiä, cuitt mail-

mas elämät, heidän pahaa menoans,
japahendawaistsl eloonsa.

26. Mitä omalla lihallamme merkitsn?
W. Meidän syndinen luondomme,

ja lihallinen sisumme, cuin caickcen
pahutecn aldis on.

27. Cuca melto autta caickla näitä woit»
taman?

W. Jumala, Joca Sanallcms
meitä wahwista, ja lmana pitä usco,
sa. Hän poista caiken scn, cmn estä
Hänen tahtoans tekemästä.

E 7 luc.
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tue. 22: 2,2. HERra sanoi Slmonllle:
Minä rucoilin sinun edestäs, ettei sinun useos
puuttuman pidä.

Eph. z: ,4, »6. Mnä cumarran polwent
meidän HEsiran lEsuxen Ehrlliure/l Isän
puoleen; että Hän «nuais teille «voimaa, Hi»
nen eunnians rickauden jällen/ että te Hauen
Hcngtns «utta wäkewöfl tulisitte sisälllset«hmises. Neljäs Rucous.

28. Mlngötähden me sanomme täsa rn»couxcs: Anna?
W. Sen tähden, ettemme ilman

Jumalansiunausta/ omalla työlläme,
<li taidollamme mitän taida ansaita
eli coota: waan caickinainen hywä
ando, tule ylhäldä walkeudenlsäldä.

Zac. i: 17.Psal. 127: i. Mosel HENra huonetta ra»
kenna/ nijn ne huckaan työtä telewät/ jolc«
sitä ra?cndawat.

Psal. l;2:15. Minä HERra siunan hä«
nen el«tlmns/ ja hänen köyhlllens kyllä on»
nan leipää.

2y. Mirline sanomme: anna meillek
W. Sillä el meidän pidä ainoa-

stans itzellemme anoman; mutta myös
meidän lähimmäisellemme; ja cosca
Jumala meille jotain hywää anda / ei
meidän pidä sitä yxinäns pitämän,
mutta myös muille sijtä jacaman.

zo. Mixi me sanomme: anna meilletänäpän?
W. Niincuin me jocapäiwä tar-

witzem meidän bengemme ylöspltämi,
stä: nijn meidän mM tule joca päi-

wö
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wä sitä mcoilla: jaemme myös tiedä /

josme huomisexi elämme.
;i. Mtxi me sanomme: anna meille

meidän leipam?
W. Sillä me wcoileme, että Ju-

mala annais meille meidän määrätyn
osamme; ja että me mahdaisimme
syödä oman leipämme, jonga luma,
la meille meidän työsäm anda; ja ei
«uiden leipää warcaudes, wäärydes/
ja laiscudesa.

Sanani. ;o: 8. Köyhytta ja rickautla sli
minulle anna, mutta anna minun saada mää»
lätty osani rawlnnosta.

2 Thch. ;: 12. Jos ei jocu tahdo lyöls
tehdä, ni>u ei.hänen syömängän pibö.

Z2. Mlngä tähden me anomme joeapäi,
wäisiä leipää?

W. Ettemme ajattomalla murheM
ja epäilyxellä sureis huomisesta päiwäs
stä; waan tydyisimme sijhen cutn
meillä on : sillä cullakin päiwällä onsuru itzestäns; tytykön cukin paiwä
surullans.

;;. Mitaleiwancavhaymmärretöu?
W. Caicki ajalliset, cuin ihmiset

tarwltzewat tämän elämän ylöspttä-
miscxi, jaCatechismuxesa luetella».

l. Mos.;: 19. Sinun otzas h!es, pllä st»nun syömän leipäs.
les. 58:7. Taita «somalle leipas, wie raa»

dollistt cuitlal huonsfts: cofcus näet alasi,»
man, niju waateta händö/ jaälä lääunä itzei
l»ois lihas totoa.

Wij-
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Wijdes Nucous.
34. Mitä me täsa rucouxes pyydämme?
W. Että Jumala annais meille

meidän lyndimme andexi/ se on Chri<
stuxen tähden poispyhkiäs ja andexi
annais caickt meidän ricoxeme,wicam<
me, ja ylitzekäymisemme, millisetikä-
näns he olla taita.

Malih. 18: 27. HERra srmchli sitä pal»
weljata, ja paälli hänen / annoi hänelle »e»
lan anben.

Psal.;-: i/ 2. Autuas on se, jonga pahat
leot owat annetut andexi, ja jonga synnit pel»
tc yt owat. Autuas on se ihminen, jollen
HERra ei soima wääryttä.

;;. Ongo cucan ihminen ivapa, tästä
wiasta?

W. Ei yxikän, waan Christus yxi-
näns; sillä caicki me olemme si)ndiset,
ja ei ole meillä mitän kerscattapa lu-'
malan edes.

Psal. 14:;. CMI owat poikennet pois, j«
kelwottomat; ei ole yxikän joc«

hywäa tele, et ainoacan.
: Run, ;:2;. Katckl owat syndiä tthnet, j«
ei heillä ole mitän kerscattapa Jumalan edes.
;6. Mixi nämät sanat tygö pannan: nijn,

cuin mekin andexi annam meidän wel»
wollistem?

M. Ei sentähden, cuin taidaisim
me ansaita Jumalan armon ja syndein
andexi saamisen meidän andexi anda,
misellamme: mutta Christus tahto
tällä meitä opelta, että meidän pitä
sillä NWttämän meidän welwollisen
kijtollisudem/ ja andexi aMman niille

Gin
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lcuin meitä wastan rickowat, jos he si-
tä pyytämät eli ei / jos me muutoin
tahdomme lumalalda «Mlduxi tulla.

Match. 5.2;, 24. Joi sinä uhrat lahjas
«Itarille, ja siellä muillat/ että wetjelläs on
jotatin sinua wastan ; niin jätä sinne lahjas
«Itarin eteen / ja mene ensin sopiman »veljes
canha, ja tule sitle lahjas uhramsn.

Marc. n: 25. Cosca te seisotte, ja rucol»
lette, nijn andext andacat, joi teillä on jota»
lin jotacuta wastan; että myös teidän Isän»
«e / joca on talwais / annais teille andext
teidän ricoxcnne.

37. Euinssa meidän M meidZn lählm<
meistllem ondcri andaman?

W. Ei ainoastans sanoilla; mut-
ta myös sydämmestä; niin ettemme
pidä salaista wcha hända wastan /

waan loimotamme ja teemme hänelle
caickia hywää, ehkä hän wahingota
meille tehnyt on: seurain sillä meidän
taiwalMn Isäm esimerckiä, loea
nijn andexl anda synnit, ettei Hän
Nijtä cnä muistuttele.

Zer. Zl: ,4. Minä tahdon heidän pahat
lecons «nba andexi, ja en lkauäns cnä muist»
beiban snnnejäns.

Matth. 5:44. Min, sanon teille: racalw
cat »vihollisianne; siunattat nijtä jotta teitä
sadattawac: tchkät nijlle hyroin/ jotca tetta
wihawat; jarucoilcat «ijben cdest, jotcateils
wainowat jo wahingoitzewat.

Cuudes Nucous.
?z. Culnga monellaiuen on kiusaus?W. Cahtalginen: yxi pahaxi ja

«adomxexi; toinen hywaxi ja autu-
dixi.

39' Eu»
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;y. Euca pahuteen ihmistä liusa?
W. Perkele/ joca sentahden km-

sajaxi cutzutan.
i. Pct.;: 8. Olcot raitit, walwocat: sil»lä teidän wihoWnne perkele ymbärius käy/

«ijnculn klljuwa jalopeura/ ja etzl kenen
hän ntelis.

I.3heh.;: 5. Minä lähetin tietämän tel,
dän uscoau / ettei ttusaja olis teitä llusannut.

40. Mingä caldaisten wälicappaHen caul»
ta hän sen teke?

W. Mailman/ jaMidän oman
lihamme.

41. Enlngahän mailman eautta kiusa?
W. Wälijt wainolla, wälist hau-

cutuxilla: nijn myös pahan seuran ja
pcheudmvaisten esimerckein cautta.

Dlm. 12:12. Woi maan ja meren asm
Mitä: sillHlclkele astu alas, teidän tygönne,
piläin suuM wlha, tieten hönellans wähää
aicaa olewan.

Joh 15: lg. Jos mailma teitä wiha/
nijn lictkät hänen ennen Minua vihannen
cuin lcitil.

Math. 18:7. Woimallmaa pahennusten
tähden! sillä pchlntMlt cummlngln
wat, woi cuitcngin sitä ihmistä, jonga caub
la pahennus tule.

Vanuni. 1: in. Polcani, jospahanjuoni»
set sinua haucultelewat, nljn älä heihin suostu.

42. Euinga hän oman lihamme caut»
ta kiusa?

W. Hän sisälle lyckä pahat yNyty,
M, häijyt himot ja halut.

Gal. 5:17. Aha himoitze hengeä wastan,
ja hengi lih.ia »vaston: nämät owat »vaston
toinen toistans, nijn ettet te tee mitä te lah»
dotle. R0m.7!18. Eatzol<.24.

».Ptt.
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i.Pel. 2:il. Rackat «veljet/ minä new!»von :eitä nijncuin oudoja ja muuealaisia,
lvältäkät lihallisia himoja / jotta soliwat
sielua wasian.

4;. Minga päälle hän calckia naita leke?
, W. Saattaxens meitä epäuscooN/
eväilyxiin, smllttomuteen, ja muihin
surlm syndeihiN/ ja wijmein ijancaic-

kiseen cadotuxeen.
44. Vninga meidän plts sencaltaisia kisaulla

»vastan seisoman jaylitzen woittaman?
W. Wahwalla uscolla, ja har-

taalla m ouxella.
Eph b: 16,18 Mu!ta ealfis otlacat uscon

kilpi, jolla te woilte sammutta caicki sen ru»
mon tuliset nuolet / ja rucoilcat joca aica
taitella rucoilemistlla ja anomisella henge,
st ; jas,!nä «alwocat caitella ahkerudella ja
rucouxeUa.

4;. Kiusaco Jumala keläkqn?
W. Ei Jumala ketän kiusa pahu-

teen; waan hywäxi Hän coettcle la<
stensa uscoa, toiwoa, ja kärjlwälli
syttä : nijncuin Hän teki Abrahamin
cantza, cosca Hän kästi hänen uhrata
ainoan poicansa.

Gal. i: >;. Mkän kengän sanoco, cosca
han kiusata», että hän lumalald, kiusata»;
sillä ei Jumala ole liusaja pahuteen, ja «l
Hän ketä» kiusa.

l. Mos. i!: i/ 2. Jumala<oettell Abra»
hamia/ja sanoi hänelle: ota nyt Isaak sinun
alno» poicos / jotasracaliat, ja mene Moria»
maalle jauhra händi sielä volto uhrixl.
46. Mikäkiusaus se on, jota me rucoilemme

Jumalanpoiskäälä meistä?
W. Pttkelen/ cmn ihmisen cado-

ture-
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tuxexi tule: ja jos me sildä kiusatan,
ettemme häncldä ylitze woitetaisi,
waan Jumalan awulla/ uscosa wij<
mein mottaisimme.

2. Tim. 2: ;. Kärjl walwa «ijneuin luj«
ZEsuxeu Ehrlssuren sotamies.

2. Vet. 2.> 9. HERra tietä jumalisetkiu.
saudista pelasta; mutta määrät tälle duomio,
paiwään asti / waiwaltaa.

1. loh. 5:4. Catcki mitä Jumalasta syn»
dynyt on se woltta mallman: ja meidän uscomeon se woitlo, joca mailman woittt.

SeiHelNiis Nucous.
47. Mitä pmmärretan silla sanalla: pa<

hasta?
W. Perkele, ja caicki pahuus,

cuin ihmisiä täsä mailmas waiwa, se«
kä ruumin, sielun, tawaran, jacun-
inan puolesta : nijn myös tämän elä-
män perästä, helwetti ja ijancaicki-
nen cadotu^.

Kpl). 6: 16. 44.
Rom. 7:24. Minä wlhellalltt» Ominen,

euca päästä minun tästä cnoleman ruumista.
48. Mitä sinä päästämisen nimellä pm»

marrot?
.

W. Pahuden poistamisen, ja sijta
auttamisen: eli että risti liewitetäi-
sin> ja armo annetaisin sitä kärsiä, ja
wijmein toilpotettawa loppu sen.pääl-
le tehdäisin.

Zrr. ;i: iz. Minä tahdon heidän mur,
bens «lori täatö, ja lohdulta heitä, ja ila»
hutan heitä murhettani.

Psal. 94:19. Minulla oli paljo s«ru« h»
dämmesani: mutta Sinun lolMMs ila»
bulli minun sieluni.
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2.30r. l: II), Zumola meitä nljn s»ure<
sia/uolemajia (seon surusta ja waiwalla)
päästi/ ja päässä : ja «e turwamme Hänen
paällens/ että Hän tästedestin meilä päästä.

4y. Cosca me peräti päästetä» caikesta
pahasta?

W. Cosca me autuallisesti, se on,uscosa Christuxen päälle/ crimme tä-
stä mailmasta.

2. T«m. 4:13. Catzn n. 19.
50. Tuleco ihmisen toiwotta itzellens cuift

lemato?
W. Cosca se tapahtu jumalisesta

himost ijanmicktsen elämän perän,
waan ei karsimättömydest, nijn on se
cohtulinen, että me joeapäiwä wcoi-
lemme cultualista lahdennötä.

Phil. 1:2;. Minä halajan tZäldä eritä,
ja olla Ehristuren canha; sillä se paljo pa»
»embt olis.

2 Eor. 5: 8- Meillä on turwa/ japaljo
halamme enämmin olla caucana pois runmi<
sta jamennl asuman HENran logo.

51. M!ri Rucous näillä sanoilla päätetä»:
Sillä Sinun on waldacun-

dn, woima, ja cunnla ijancalc-
kiscsti? Nmen.

W. Että me wahwat olisimme,
että meidän rucouxeme tulewat cuul-
duxi: sillä Hän on Cuningas seka
woimalllnen että laupias, joca tahto
ja woi autta, ja me olemme Hänen
waldacundas jäsenet ja alammaiset;
meidän tule myös sijtä oppia päättä-
män meidän pucoft>iamme ylistpxellä
ja kijtoxella. E^h.
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soh.;: 20,* Hänelle, Cuin ylonpMsesl
woi tehdä sengm ylitzen, cuin me lm
coilemme taicla vmmarämme, sen wonnanjällen, culn melsä waicma» Hänelle olcon
cunnia seuracunuas, joca onChristlms lE>sur-:s, cailin aicoln, ijancaickisest nijn ijan»
lailliseen! Amen.

52. Amen, mikä se on?
W. Amen on sencaldainen scna,

jolla jocu ei ainoastans toiwota itzel,
lens, sitä cuin hän rucoillut on; waan
myös näyttä sillä itzens wacuutttuxi
sijtä, että Jumala cuule rucouxcn;
jonga päälle hän nijncuin sinetillä luki-
ten, sano: Amen / nijn se tapahtncon.

5;. Cuuleco Jumala aina meidän m»
courem?

. W. Costa me rucoilemme Hänen
tahtons jällen, nijn Hän cuule meitä:
ja josemme cohta saa sitä cuin me rm
coilemme, nijn han anda meille sitä
cuin parembi ja hyödylisembi on.

Psal. ,9. HERra tele mitä Jumala,
ta pelläwaiset halajamat, ja cuule heidän
lmulons, ja aulla heitä.

Matth. 7: 8. Joroinen joca ano, hä»saa; ja joca etzi, hän löyta, ja cslculta»
walle awatau.

l. loh. 5: 14. TämZ on se turwa cuin
meillä on Häneen < että jos me jotakin anom»
me Hänen tahtoni jällen, nijn Hän mei,
ta cuule.

Matth. 21: 22. Caicki mltö le anotte m»eouxes uscoden, sen te satte.
54. MinMhden lumcla toisinans cauwan

wijpy cuulemiftn canha?
W. Sen Jumala tele: I. Coe,

tellq-
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tellavens sillä meidän kärsiwällisytäm-
me ja wahwuttamme uscosa. 2. Mui,
stuttaxens meille meidän hitauttamme
ja cowacorwaisuttamme, cosca Hän
huuta ia meitä parannureen euhu.
3. Että me sitä ahkerammin rucoili-
simme. 4. Ia sitä enämmin iloitzi-
simme, cosca me cuuwuxi ja anteli
xi tulemme.

Neljäs Päcicappale,
Lasten Sacramentiff.

l. Mikä Vacramenli on?
W. Sacramentti on yxi pyhä toi-

mitus, ja armo työ, josa Jumala
näkywäisten ja maalisten eappalden
cautta, ulos jaca taiwallisia lahjoja,
sillä ei ainoaftans taritze ihmisille E-
wangeliumin suloisia armon lupauxia,
mutta anda myös ja lukihe ne nhden
si)dämmisä, cuin nijtä oikein wastan
vttawat, ja uscosa nautitzewat.
2. Cuinga moninaiset owatSacramentit?
W. Cahtalaiset; toiset owat wan-

han, toiset uuden Testamentin.
z. kulca olil wanhan testamentin Sa»

cramentit?
W. Vmbärins leickauS, jaPää-siäis lammas.

4. Mitkä owot uuden testamentin?
W. Caste; jaMarin Sacramen-

ti eli HERran Ehtollinm.
5. Ml.

(77)



5. Mika on Caste?
W. Caste ei ole ainoastans patsas

lvesi: mutta on wesi Jumalan kä-
skyyn suljettu, ja Hänen Sanans
eanffa yhdistetty.

6. Mikä se on: Wesi Jumala» käskyyn
suljettu?

W. Se on, lumalalda säätty
ja kästetty.

7. Mikä se on: Jumalan Sanan cans«sa yhdistetty?
W. Se on Jumalan Sanan ia

Hänen Pyhän Nimens cantza yhdi-
stetty ja pyhittety, Sacramentillisäl,
lä tawalla.
z. Taidalcos sen selkiamminuloitolmitta?
W. Taidan talla tawalla: Caste

on uuden Testamentin edellinen Sa-
cramenti, joja Jumala weden ja
Sanan cautta ylösotta ihmisen lijt,
toons; puhdista hänen synneistäns, ja
wahwista hänen armosta ja perindö-
oikeudesta ijancalckiseen elämään: jota»
wastan ihminen luopu pois perkelestä,
ja caikesta hänen menostans, ja perä-
ti anda itzens (lupa lujasti, eli otta
päällens) Jumalala palwelemMwil»
pittömäsa uscosa, ja totisesa pul)ydesä<
ja wanhurseaudesa.
9. tuca Casten asettanut ja säattanyt on?
W. Jumala lähetti itze lohanne,'

M castaman: ja sen jälken kästi lE-sus Christus opetus lapsens mennä
ulos caickemmMllflaqn, opettaman
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aickia cansoja, ja castaman heitä Ni»
neen Isän, ja Pojan, ja Pyhän
Luc. ;: 2,;. Cosca Kannas ja Calpha<

ylimmäiset Papit olit: silloin tapnljdui lu<
malan Gana lohannerelle Zlichan'a» pojalle
torwes, ja hän tuli caickiln maan paickoi»
hln Jordanin ymbärins/ ja saarnals paran»
«uxen castetta / synbeln andexi andamiseft.

3oh, i:;;.
MM. 28: 19. Ilksus sano? opetuslap»

sillens: mengät jaopettacat caickia cansoja,
ja caitacat heitä Nimeen Istln, ja Pojan, ja
Pyhän Hengen.

f ic,. Mika se on: catlaa Uan, Pojan, ja
Pyhän Hengen Nimeen?

W. Se on Jumalan Pyhän Col-
minaisuden kästyn jälken, ja Hänen
Pyhän Niinens woimasa, ja auxi,
yumamisesa, Upotta, walaa, eli
,prijscotta ihmistä wedellä, syndeinan-
>dexi saamiseri.

li. Mitä Castesa on?
W. CahtMiset asiat; maalliset,

ja taiwalliset.
12. Mikasta s< maallinen on / long»

me näemme?
W. Luonnollinen ja puhdas wesi;

ja ei mikan muu märkyys.
Job- j: 5- lElus ftno, Nlcodemuxelle:

lotssest, tstlsest sanon Minä sinulle, ellei joen
synny wedest ia Hengestä, e! hän taida In»
inalan wald.icundaan sialle lulla.

Eph. 5: 25, 2b. Ehrlstus uloionnot It»
lns seuraeunna» edestä, eta Hin jen pyhit»
täis, ja on se» jo puhdistanut Weben Pesos
Vana» eautta.

F <;. Mi<
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«;. Mika on se taiwallinen/ jota e«»
me näe?

W. JumalaPyhä Colme-yhteys,
ja erinomattain Pyhä Hengi.

Tit.;: 5/ 6. Laupiudeni cautta hän mei»
bän «utuaxi teki/ uuden syndymiseu Peson,
ja Pyhän Hengen uudistuxen cautta: jonga
Hön meidän päällemme/ IGsuxen lhristu,
xen meidän Wapahtajamme cautta, runsasti
wuodattanut on.

,4. Mlfl sinä sanoit: erlnomattain Py»
ha Hengi ?

W. SentähdeN/ että uuden
nyttämisen lyö erinomattain omistetan
Pyhälle Hengelle / joca meidän pääl,
lemme tällä Casten wedellä wuodate"
tan: ei cuitengan nijtä muita Perso-
naita ulossulkein; sillä Isä Jumala
ylösettä sen joca castetan, lapsexens:
Poica puke hänen wanhurscaudellan-sa: Pyhä Hengi hänen wasta udest
synnyttä/ ja teke asumasiaxens; sew
tähden me sanotan syndynext, ei Py,
hästä Hengest yxinäns, waan Ju-
malasta: joca on työ caikille Cofmelle
Personaille yhteinen.

3it. ;:;,6. Eatz, ,;.

1.Eor. i: ;c?. Cbristus ZEsus on meille
lumalalda tehty wijsaudefi ja wanhurslaude»
fl/ ia pyhydexi. ja llmaliuml.

Rom. 8: i;, 16. Ettt ole saanet/ otjuden
hengee. että teldän wielä pidais reikamanz
mutta le otetta saanet waltltuin lasten Hen»
«en/ losa me huudamme: Abb« racas Isä.
Se Hengi todista meidän hengemme eantza,
että me olemme Jumalan lovset.

i;. On,
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15. Ongosaste tarpelllnen?
W. On tosin, sillä Christus sano:

ellei jocusynny wedest ja Henaest), ei
Hän taida Jumalan waldacundaan
sisälle tulla.

Zoh. ;: 5. Catzo ". 12.
16. Waicuttaco kaste sondein andexi saa»

misen?
W. Tosin; me puemme päällem-

me Christuren Casiesa, loca caicki
meidän jyndtmme wanhurstaudensa
hamella peittä.

Gal. ;: 27. Niln monda cuin le caste,
lut olette, nijnte olette Chrilluxen päällenne
pukenet.

les. 61: ia. Minä suuresti lloltzm HsR.
lasa / j« minun sielun nemmtze minun lu<
malasani: sillä Hsn puetti minun autuuden
»vaatteilla, ja wcrHoittl minun wanhurscau»
den hamella. Ivh.;: 5. Catzo 1^.12.

17. Mikä se on: päällens pukea Cbri»
stuxen ?

W. Se on, istutetta ChristureeN/
jauscolla itzellens omistaa Hänen an-
saitun wanhurscaudens, ja cuuliaisu-
dens cuin ikänäns me olisimme itzetäyttänet Lain, ja kärsinet meidän
jyndeimme edest.

18. Wapahtaco Caffe myös cuolemasta?
W. Tosin: sillä Casten cautta

Christus elä meisä, ja me Hlnesä:sentähden ei mitan cuolema talda mei-
tä wanhi«goitta.

Gal. 2:20. Minä elän, en sillen minä:
waan Ehrilius elä mlvusa : sillä jota m nä
«yl elän lihasa, sen minä elän Jumalan Po<

F 2 jan
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Jan uscoft /loca on minua racasianut/ ja an,
noi itzens minun edestäni.

iy. kuinqa moninainen on euolema?
W. Colminainen: luonnollinen/hengellinen, ja ijancaickinen.
20. Mikä se luonollinen euolema o» ?

W. Cosca sielu ja ruumis eriwät
toinen toisestansa.

21. Mikä on se euolema ?

W. Cosca stelu synnin cautta eriä
Jumalasta.

Eph 2:». 3e olttte cuollet ylitzekäymisten
ja syt deln tähden.

i.lim. 5:6. Aoca hecumas elä / se on
eläwäldä cuollut.

22. Mikä on se ijancaickinen euolema ?

W. Costa sielu ja ruumis eroile-
tan pois Jumalan caswon edestä ijan,
caickisefti, ja heitetän ulconaiseen pi,
meyteen.

Matth. Lo: 28. Älköt peljätkö niitä/ jol<
«a ruumin tappamat/ ja ei woi sielua tapoa:
mutta peljälkat enammin sitä, joca woi sekä
sielun että ruumin helwetii huculta.

2. Iheh 1:9.
Zllm. 2Q.-14. Euolema ia helwetti

tiu tuliseen jarween : tä«a on se toinen cu«
olema.
2;. Tulemmaco me Cassen ecutta caikesta

ftr.cal,a'!esta cuolemasta wapahdeturi?
W. Tulemme: jsllä ebkä meidän!

täyty luonollisejti ja ajallisesti cuolla;
ei se cuoicma cuitengan meitä wahiw
goche; silla ei se taida meitä pitä ijam
caicki'esti; waan meidän pitä wij-
nmsna vaiwana ylösnouseman,
culn unesta ijancaickiseen elämään.

i. Pet.!
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~ Pet.;: 21. West meitä Castesa autuarl
tele/ (ei että lihan saastaisudet pannan pois/
waau että se on hywan oman tunnon liitto
Jumalan tykönä) Isslyen Ehristulen ylös»
nousemisen caulta»

loh. n: 25. lEsus sanoi Marthalle:
Miua olen ylösnousemus !a elämä! joc«
usco Mlnun päälleni hän elä/ ehkä hau oll<
cuollut.
24. lulemmeco me myös perkelestä wapsh»

detuxi Gasten cautta?
W. Sy-inin tähden me olemme

perkelen wullan alla: mutta Casten
cautM Me tulemme sijrtyxi Chniw-
xen waldacundaan / ja perkelestä e-
roitetuxi.

Col. i: 12,1;. Kljttäkät Isää, Foca mel»
lä soweliaxi tehnyt on, pyhäin perimisen o»
sallisuteen walkeudes : Zoca meitä pimeyden
«vallasta pelasti, ja on meidän siirtänyt racka»
Poicans waldocundaan.

2;. Cuinga Easte anda ijayeaicklsen elä»
män?

W. Sen mutta että st anda meil-
len »voiman Jumalan lapsixi tulla, semyös teke meitä yhtä hanwa Juma-
lan waldacunnan/ ja ijancaickiftn au-
tuuden perillisixi.

loh. l: 12, li. Niille jotca Hänen otit
vastan, annoi Han woiman Jumalan lapsiri
ull», jotca uscowat Hänen Nimens päälle:
otca ei merestä, eitä lihan tahdosta, ei myös
niehen tahdosta, mutta Jumalasi synby»
»et owat.
Rom. 8:17. Jos «e olemme lapset, nlj„

>e olemme myös perilliset: joi «e muutoininä kärsimme, että me ynnä Hänen caniMsWlilon tulisimme.
K z .Tit.
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Tit.;: Että me Hänm armo-s coulta
tulisimme, ja ijancaickiseu elä

man peiillW, toinen jälken.
26 lulewatco siji caicki sastekut auluar?
W. Caicki ne, jotca pitämät Ca,

stensa lijton, ja pyhwät wahwanauscosa loppuun asti, he tulemat autu,
axi: mutta ulcocullatut, jotca tawan
ja ajallisen hyödytyxen tähden, anda/
wat itzens casta, nijlle se tule enämin
cadotuxexi, cuin autudexi.

Matth. »o: 22. loca 'oppuun asti wah»wana pysy, hän tule aunmi.
Hlbr, 11:6. Ilman uscola on mohdoloin

kelwata Jumalalle.
27. Mingätöbden Caste cutzutan Uuden

syndymisw Peftxl?
W. Caicki ihmiset jotca sikiwät ja

syndywät synnija, owat luonnosta
wihan lapset: mutta Casten cautta he
wastaudesta syndywät, jaltulewatlu»
malan lapsixi, puhdistetut ja pestyt
synnistä, ijancaickiseen elämään.

Pfal. ;i: 7. Catzo, minä <,w synnisä
syndyuvt, ja minun äitini on synnisä minun
siittänyt.

«vh. 2:;. Me olimme luonnostamme «l»
hau lapset» niincuin muutkin.

Rom. 8: 17. Eatzo t^.25.
28. Mingatahden Caste cutzutan Pyhän

Hengen uudistus?
W. Slntähdm että Pyhä Hengi

Casten cautta uudista meitä seka ym,
märryxen että tahdon puolesta, ja cm-
da meille woiman uuteen elämään,

' nijn että me mämmin ja mämmin sei-sone
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somme syndiä wastaan, ja'tulemma
soweliaxi hywijn töihin, jotcacutzutaan
Hengen ja uscon hedelmiri.

Gal. 4: 6. Että le olette lapset, lähetti
Jumala Polcaus Henqen teidän stdämmihln»
n</ loca huuta, Abba racns Isä.

Eol. z: l 8 Pukecat päällenne uusi ihmi»
nen, joca Hänen tundemlseenz uudissetan,
Hänen cuwans «alken )rca hänen luonut on.

2y. Mitä se »anha Ad im merlitze?
W. Meidän turmellun luo»ldom-

me, ja f»l dyuen pahan
himomme, jouga me esi-lsästame Ada-
mista perinet olemme.

;o. Cuinga se »vanha Adam meisä upo»
tetan >« cuoletetlln?

W. Cosca me iocapäiwäsen catu-
muxen ja parannuxen cautta, nijncuin
hengelltses wedes, upotamme sen pa-
han himon / ristinnaulitzemme liham-
me , ja seisomme sen syndisiä halu-
ja wastan.

Gal. 5:24. Jotca ClMuien omat owal/
«e owat risliunaulinnet lih>!ns, himoin ja
Paluin «arh,l.

Rom, b: 6. Tieten sen, että meidän w«w
ha ihminen on ristinnaullttu hänen cauhani/
että synnin ruumis pitä turmeldaman/ etten
me tästedes syndiä palweliS.
;i. 3uieco se canjiamme syndynyt paha hi»

m» ja perisyudi CaNesa peratl pois
oletuli ?

' W. Sondi kyllä Castesa pois ote-
' tan ja andcx» annetan, nijn ettei sitä
, enä meille lueta, elta se mettä enä
< woi cadotta: mmm se asu cuit ngm

F 4 mei-
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meist niin eauwcm cuin me elämme,
eikä tule pois juuritetuxi ennen cuin!
cuolemasa.

Rom. 7: l?, 2;/ 24. Nijn e» minä stti
enä tee, lvaau syndi/ joca minus asu. Mini
näen toisen Lain minun jösenisönl joca soti
minun «leleni lakia wasto»/ ja otta minun
fangiri synnin laisa, ioca minun jäsenisani on.
Vlna wiheliänen ihminen,' cuca paalia minun
tästä cuolema» ruumista.

;e. Vitä uuden ihmisen cantza ymmär»
retön?

W. Se cuin Pyhästä Hengestä
on wastaudest syndynyt, ja elä wan-
hmftaudes ja puhtaudes: pane pois
wanhan ihmisen, joca himoin eautta
exyxis itzens turmele, ja ahkeroitze pi-
tämän uscon ja hywän oman tunnon.

Eol. ;:io. E«tzo". 28.
Epb. 4: 22. Nnu pangat pois se wanha

ihminen, jongacantza te ennen waellllte, joc«
himoin cautta «Mis itzms turmele

1. Tim-1: »9. Ettäs pidailit uscon ja hy»
wä» oma» tnnnon.
;;. Taitaco ihminen itzens lohdutta Cafteusa

lijtosta, cosca hän sen r!ck»»ut on» ja
jölleni syndljn langennut?

W. Taita caiketi; sillä waicka ih-
minen hänen puoleldans ricko sen
tehdyn lijton, ja lange syndiin; nijn
on Jumala cuitengin ufcollinen, ja
pysy wahwana lijtosans, jonga caut-
ta hän jällens armoihins otta syndi,
sen , nijn usein cuin hän käändä ja
paranda itzens.

Hes. l8: 21. Jos jumalaloinköandä il-
<n< cailista syiKiiMs jollahän lehn,l on, j»

»iti
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, M cilckl Minun lakini/ jo tele osseude», ja
. »a«burscaude«/ ntjn hän saa totisesi elä/ jaz <i pidä clwleman.

, 2.3im. 2:1;. Ellenwe»s«/. niinhän
Pysn nscollilna/ joea ei itzens tieldä taida.

R«n.;:;. Ettei muutamat usconet Iu«
, dalaisssta / mikä sijtä on? Pidäistö he»dän
epäusto«s, Jumalan uscoa tnrhaxi leke<

"-mau? Poisft.
Wijdes Paacappale,

.
Ripist ja Sonnin Pllil-

' ' stöstä.
i. Mitä se sana Rippi merkitze?

W. Synnin tunnustuxen.
2. Cuinga se tapaht»?

W. Cosca syndinen tunde syndins,
Nijtä catuwaisella sydämellä Jumalan
edes tunnusta, ja pyytä andexi anda-
mistä Christuxen tähden.

;. Euinga monella taivalla synnin lun»
nustui tapahtu?

W. Se tapahtu yhteisesti, ja e-
rittäin.

4. Vingäs yhteistxl cutzul?
W. Costa coco seuracunda yhtei-

sestl tunnulta syndins, yhtelsesä Ju-
malan palweluxesa, eli cosca yhteinen
hätä kasilla on.

Neh. 9: i. Neljandenä pälwönä colmatta»
tymmenda, seitzemännesä euusa tulit Israelin
lapset co:o,n paastoten / stkeis / ja muldo
heidän päälläni; tunnustit heidän spndinS j«
heidän Isains pahat legot.

Duom. iv! io. Israelin lapset hnustt
HERran lygö, sanoben: me «lemme syn»

3 5 "«
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dia tehnet Sinua wasian: silla me olem»
me hyljännet meidän Jumalamme ja pal<
wellet Vaalia.

5. Miiaä sinä cutzul erinomaiftici?W. Cosca jocu erittäin eli yxinäns
tunnusta jyndins.

6, Euinga se tapahtu?
W. Monella tawalla, i. Juma-

lan edes ainoasti, cosca jocu yxinän-
sä ollesans, eli itzclläns huoca Juma-
lan tygö, tunnusta syndins, jarucoile
nijtä andexi: nijncuin Dawid, Ma-
natze ja Publicani teit: jonga caldai-
nen synnin tunnustus on aina tarpel-
linen, ja pitä jocapäiwä tehtäman.
2. Coco seuracunnan edes: cosca julki
siMnen, cuin suuren pahan teon tel),
nyt on, tunyusta ja andexi ano jyn-
dils ; se cutzutan julki ripixi. Z. Lä-
himmäisen edes, jonga jocu »vihoit-
tanut on, ja haneldä ricoxens andexi
pyytä. 4. Jumalan Sanan palwe-
lian edes myös synnit tunnusteta»,
tcncka yhteisesti caicki, eli jocu erino-
mainen syndi tunnusteta», cuin jon-
gunomatundoa waiwa; joca cutzutan
sala ripixi ja tunnustuxexi, jota ei ken-
gän saa ilmoitta.

sl: 6. Sinua, Sinua ainoata wa»
sian mins snndiä tein, ja pahasti tein Sinun
«d s'ls: etläs olisit oikla Sanoisas, j» puh»
das duomilsas.

l. T'm. 5: 22. Nuhtele nljta «uin sondia
lelenit caicktic»cuulden ettäuuluttinpelkäisit.

Luc. 17:4. I«s sinun wclj s stftzemsn ker»
tn pälwäs ricks sitiu» wastan, ja ftitzemäuler,

t»
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te paiwas sinun tygos palaja, sanoden: m!u<l
ladun, n!jn anna hänelle ondefi.

Matth. 5:2), 24. Jos sinä uhral lahjas a!»
tarllle, ja siellä muistat/ että weljelläs °n jo<
talin sinua wajiän; nijn jätä sinun lahjai al»
tarin eleen, ja mene ensin sopima» »veljes
cautza, ja tule sitten lahias uhraman.

/. Sam. 12:1;. Dawld sanoi N3tha»ll<
le: minä ylen syndiä tehnyt HERraa wa.
stan. Nathan sanoi Dawidille: nijn on myös
HERra sinun syndis ottanut pois; el sinut,
pidä cuoleman.

Nattb. ;:;,6. Zeruftlem, ja coco lu<
dea, ja caicki maacunda Jordanin ymbäMä.
menit Johaunexen tygö: ja he castettin häncl»
bälorbanis, ja tliunustit heidanHndins.

7. Ongo se larpellinen/ näin »ivltta
itzens?

W. On; ei ainoastani tarpelli-
nen / waan myös hyödyllinen : sillä
sijtä ihminen saa sydamlmsäns lohdu-
tuxen, ja omalle tunnollens rauhan
ja lewon.

8. Matosta eaicki synnit saarnawiralle
lueteldaman?

W. Ei sijhen tarwetta ole/ eikä se
ole mahdollinen: sillä eryetyxet cuca,
ymmärrä.

Psal. 19: 1;. Erhelyret cuca ymmällä?
Anna minulle ander! salaiset rlcoret.

9. Cuinga monba cappaletta »n oikias
cammuxes?

W. Caxi: ensin totinen suru ja
catumus syndein ylitze; ja toisexi,
usto Christuxen päälle.

Marc. 1:15. Aica on täytetty, ja luma«lan waldacunda on lähestynyt; lebtät paran»
N«s/ ja uscoeat Ewanaeli«mi>

F 6 3ec,
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»«.20:21. Pawali todisti sett lubalal»
sille että Grefei!it sitä käändymiftä cum 3u»
malan tygö on , ja sitä uscs, cnin meldä»
HERrcn ZEsmen Ebristuxen päälle on.

io. Mistä synnin tunbo ja calumus
tule?

W. Jumalan Laista, ,'oca lyckä
ihmisen omaa tnndoa, näyttä hänenpahoin tebnen, ja sillä ansainnen Ju-
malan wihan, ajallisen ja ijancaicki-sen rangaistuxen.

«om. z: 20. Lain caulta synnin tund,
tule.

Rsm. 4:15. Laki kehoitta wih«n: silläcusa ei Lalia ole, ei siellä ole myös ylitze
löymista.

il. Mistä usco tule?
W. Ewangeliumin suloisesta opi-

sta/ ja armon lupauxista, siindeinan-
dexi andamisesta Christuren tähden.

R«n. l: 16. En minö have Christuren
Ewangeliumita.: sillä se on Jumalan wolma/
itzecullengin uscowaWa aututzext.

12. Mltä o» synnin pZäsiö?
W. Oe on lupaus / ja wacnutuS

ftndein andexi saamisesta; annettu
sanan palwelioilda Christuxen siafa.

,;. Cuca on andanut sanan palwelialle
sen woiman?

W. Christus lESUS Jumalan
Polca.3ec. i;: ;8. Olcon teille llettawa, miehet
rackat wel,et, «ttä teille lESUxen caulta il»
Moireecm syndem anoeic! andamus.

2.E«r. 2: ia. loilie te jot°km andexi an«
«ane/ sen mmä «nos andeni annan: silla
jolle minä j°t«l «ndexl «nnom / sen m>- a

«nde»
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«»dezl annoin teidän tähtenne shristMN
puolesta.

»4. Mistäs sen tiedot?
W. Christuxen omista sanoista,

cuin hän sanoi Avostoleillens.
z0b.20.2,. Oltacat Pyhä Hengi: joille

te synnit andcxi annatte / nijlle ne anderi an»
netan: ja joille te ne pidätte/ ne owot pidetyt.

Matth. 18: iB. Tollsest sanon Minä te«.
le/ caicki mitä te maan päällä sidotte, pila
»yös oleman sidotun taiwasa: la caicki mitä
le päästätte «aan päällä / pito myös oleman
pistetyn taiwasa. Ia Petarille.

Matth. 16: 19. Minä annan sinulle tai,
wan waldscunnan awaimet: ja mitä finH
maa» päällä pita sidotun oleman tai»
wais: ja mitä sinä päästät maan päällä, smpitä oleman päästetyn taiwaisa.

15. Mitä laiwan walb«cunnan awawil»
la ymmärretä» ?

W. Se woima cuin Christus on
andanut fturacunnalle, ja erinomat-
tain saarnawiralle, ftndejäandexian-
da ja pidättä.

Zoh. 20: 2;. l4.
16. luinga monda näitä awaimia on?
W. Caxi. Vxi cutzutan päästön

cwaimexi: toinen siteen eli pidätös
awaimexi.

»7. Millinen»»Päästönalvaln?
W. Se on se woima, cuin Chri-

stuxen palweljalle annettu on maan
päällä, päästää catuwaista syndistä
synneistäns, ja awata hänelle taiwan
waldacundaa.

». Cyr. 5:20. Me (Kmo Pawali) olemme
F 7 Chrl<
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Chllstvxm puolesta käskyläiset: silla Jumalaneuwo meidän ecuttamme; nijn me rucol»
lemme ffjs Cbnslulen puolesta/ että le Iu»malan cartza sowitte.

l». Mikä on Stdet eli pidätys
awain?

W. Se on se annettu woima, jol-
la saarnamies sito catumattoman hä-
nen syndeiins, ja sulke hänelle taiwan:
joca pannaxi cutzutan.

l.C«r. 5: ?/ 4/ 5. Minä tosin (sano Pa»wali) joca Ajn cu!n ruumin puolella pois o»
len, euitcnain henges tykönä olen» olen jo/

riincuin tykönä olewa sen duominnut, ettähän joca <en nijn tehnyt o»/ meidän HERran
lEsuxen shlistuzen Nimeen / teidän cocoon
lulemisesanne / ynnä minun hengeni canha,
meidän HENran MsMN ClMuren woi»
malla, annetan satana» halduun/ lihaa ca»
donixeri, että hengi auluaxi lulisHENran
IGsulen päiwäuä.

Matth. 18:15 < 18. Jos sinun »veljes ric«
ko sinua wastan/ nijn mene la nuhtele händä
cahde« kesken yfinäns; jos hän sinua el cuu,z le, nijn ota wiela vn eli coxi cantzas: etts

i coicki assa cahden eli colmen todistajan snus
olis: mutta ellei hän »ijtä tahdo cuullll/ nijn
sano seuracunnolle: ellei hau seuracunda tot»
tele, nijn pidä handa pacanana jaPuvlicani»
n°; lotisesli sanon minä teille: caicki mitä te
maan päällä sidotte, pits my"s sidotun ole»
man laiwasa ; ja caicki mitä te päästätte
maan päällä/ pitä myös oleman päästetyn
laiwaft.

iy. Mitä ponna on, eli pannaan pane»
minen?

W. Se on, cosca »xi catumatoin
mahdotoin syndinen julMn pois

HER-
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HERran ehtolliselda; eli myös peräti
pois seuracunan yhteydestä: tämä cm-
zutan suuremmaxi pannaxi, mutta se
ensimmäinen wahemmäxi.
2c>. Laitaco pannaan pandu/ joca syndeins

sidottu on, jällens armohon ylös»
otetta ?

W. Taita caiketi, cosca hän it-
zens käändä, näyttain oikian catumu-
xen japarannuxen; pitä hän ylösoijet-
taman Ewangeliumin lohdutuxella, ja
wacuutettaman Jumalan armosta;
sillä pidätys awain ei ole cadotuxexi
annettu / waan sielun parannuxeri ja
oijendamiseri.

Hes. l8:;i. Catzo di.;;.
2. Cor. i;: io. Sentähden minä volsolle»

fani näitä kirjoitan, ettei minun pidals läsnä
ollesani cowa oleman, sen woiman jällen,
cuin HKRra annoi minulle rakennuxexi, ja
el cukistureli.
21. Mitä Jumala sitten »eildä waall/ cuin

me olemme parannuxen tehnet, ja saa»
net sondimme anderi?

W. Uuden cuuliaisuden, joca nä-
yttä itzens pyhäsä ja jumalisesa elämä-
kenasa, ja cutzutan parannuxen h<-
delmäxi.

Matth.;: z. Tchkat parannuM soweliai,
ta hedelmilä. Luc. j: 8.
22. Millä meidän vita «vahwistamau meidänuscomme syndein andexi ondami»

sesta?
W. HENran corkialla Ehtolisella

eli Altarin Sacramentlllä.
CUU-
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Cuudes Päcicappalle,
HERran Ehtolliscst eli

Altarin Sacramcndistci.
1. MtnMhden se Altarin Sacramen»

dix! cutzutan?
W. Että se wanhastaChristillisestä

tawasta, pidetän Altarin edes, eli sen-
caldaisten pöytäin tykönä, euin näö-
stäns owat nijden muinaisten Ma-
rein muotoiset.

2. Miri se cutzutan HGRran Ehtolll,

W. Sillä HERra lEsns asettitämän corkian pidon yöllä, sitte culn
Hän Päsiäis lamban syönyt oli, wä-
hä ennen cuolemaans mendyä: se cut-
zutan myös Jumalan eli HERran
pöydäxi; että sijnä edes tuodan cor-
liat ja taiwalliset hercut, cuin on sie,
luu hengellinen ruoca : wielä se cutzu-
tan Metz »xi, AugspurZinMNNustures;
mutta ei paawilaisten mielen jällen.

1 Cor. 11:20, Costa te siis cocoon tulet»
ta yhteen, ei se ole HERran Ehtollista pitää.

l. Cor. iu: 21. Ette taida HERran cale»
kia juoda, ja perlelitten calckia : ette taida
osalliset olla HERran pöydästä ja perlelitten
pöydästä.

;. Mika on Altarin ?

W. Se on uuden Tesiamendin toi-
nen Sacramenti, meidän HERral-
damme Christuxelda säätty ja asetettu,
M Hän, tutkimattomalla tawalla,
anda meille/ ynnä sen siunatun Lei-

wän
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wän cansta totisen Ruumins si>ödä,
ja ynnä sen siunatun Miinan canha,
Werens ju^da: että me silla tawalla
yhdistetyt Christuxen cantza, muistu-
taisimme meillem Hänen piinansa ja

uscomme wahwistux<xi/
ja elämämme parannuxexi.

4. Mitä tasa «blMses on?
W. Cahtalaisia: näkywäisiä ja

Näkymättömiä.
5. lutea ne näkywöiset cappalel owat?
W. Leipä ja Wijna.
6. Cuttllsta ne näkymättömät owat?
W. Christuxen Ruumis ja Meri.

7. Mitästäi siis saat tasä Pyhälä Ehtol>llsei?
W. Leiwäsä, leiwän cantza, ja

leiwän alla, minä saan ja»tan minun
suullani Christuxen totisen Ruumin, se
on Hänen Lihans: ja Wijnan canha
Christuxen Meren.

i.Cor. ic>:6. Se siunattu kalcki, jota
me Nunomme, eikö se ole Ehnsiuren Were»
»sallisus? Se leipä, jonga me murrammr,
«ttö se ole Ghrlstuxen »uumin osalllsui?

8. Mix! se eutzutan uuden Testamendin
Werex,' ?

W. Eroituxexi Lewitsiten eli wan-
han Testamendin uhrin werestä, jot-
ca olit ainoastans yxi warjo ja esi-
malaus Christuxen Jumalan
Pojan Mereen.

Ebr.9: ii. E<kö eauristentaicka nwsickain
lv«ren cautta, w«a» on lm«u omun Wereni

caul»
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cautta mennyt pyhään / ja ijancalcklsen luiial
stuxen löynnyt.
9. Cuinga se on mahdollinen, että Chrlstnstaita anda meille Ruumins ja Wcrenssyödä ja juoda?

W. Jumalalle ei ole niitän mah-
dotoinda : waicka emme taida tutkia
eli käsittä tätä salaisutta; pitä meidän
cuitcngm, niincuin oikiainChristittyin,sen »xtkcrtaiiest uscoman; sijtä/ että
meidän HERrame Christus, joca sens nonut on, on totinen ja caickiwal-
dias HERra / cuin sen tehdä taita.

Lue. l,: ;7. Ongeli sauoi Marialle: ei lII'
malan «bes ole vhiäkän aliata mahdotoinda.

Gpb. ;: 20. Jumala calcki y!önpaldise«i
woi tehdä, caiken senqin ylitze/ cuinmeru»
coilemme taicka ymmärrämme.

Ebr 6: iB. Mahdotoin on Jumalan wa«
lehdellä.
10. Mingöcalbainenon se syöminen ja luomi»

«en, cuin Hsßran Ehtollises tapahlu?
W. HERran Ehtollises tapahm

kolmenlainen syöminen ja juominen.
1. Luonnollinen ja tawallincn syömi-
nen ja juominen/ cosca leipä ja wijna
otetun suukun, niellä», ja culu wat-zasa. 2. Hengellinen syöminen ja juo-
minen , cuin tipahtu uftolla Jumalan
armoon, ja lEsuxen Christuxen an-
siohon. 3. Saccamentillmen, joca
tapabtu käsittämättömällä ja tutki-
mattomalla tawalla, cofta caicki wie-
rat; nijn mahdottomat cuin mahdol-
lisetkin, Ehtollisesa/ ottamat suullans

Chri-
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Christuxen totisen Ruumin ja Weren,
leiwan ja wijtmn alla : ja tämä syö-
minen ja juominen erinomattäin la-
paluu HERran Ehtollises.

loh. ö: 47- sl. Totisest, totisest sanon
Minä teille; joci usco päälleni

/ hä»
Utllä on imcllicklnen elämä. Minä olen elä»
män leipä; teidän is'nne söit manna corwes
ja cuolit. lama on se leipä / joca taiwnst
alas luli: ja joca fijsH syö, ei HZnex pidä
cuolemlm. Minä olen se eläwä ilelpa ,oca
taiwast alas tuli: se cUin tästä letwästa syö/
hän elä jancmcktsest: ja se lelpä jongaMinä
annan, on Milmn ilchaul, jonga Minun pila
andamon mailman elämän edestä.

i Cor, n. 2; > 26. HERra lEsus, sinä
vönä, jone! Han pnettlu/ otti leiwän/ ja
kiitti, mursi/ ja sanoi: ottacat, syökät/
tämä on Mmun Ruumin, joca teidän ebe<
stänne murretan: se tehkätte Minun muisto»
xeni; «ijn myös calckiu Ehtollisen jslken»
ja sanoi : tämä CMi on se uusi Testamcnti
Miiun Weresäni, se tehkät/ nijn usein cuin
te juotta Minun muistoxeni; sillä nijn usein
cuin te syötte tästä leiwästä, ja juotte tästä
rallista, pitä teidän HERran cuoleman jull»
staman, sijhen asti cnin hän tule.
11. Mikä eroitus on sen Hengellisen ja Sac<

lamentilliscn svömisen ja luomisenwälilla?
W. Eroitus seiso sijnä: i. Että se

SacramenMinen syöminen ja juo-
minen tapahtu ainoastans uuden
Tejtamentin Seuracunnas: muttase Hengellinen pidetän caickin aicoin,
seka wanhas että uudes Testamen-
tis. 2. Se Sacramentlllinen nauti--
tan suulla / lelwasä ja wijnasa> Eh<

t»l-
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tolliM : mutta hengellinen ukolla,
sekä Ehtoll>se!a että ilman. 3. Sac-
ramentillinen oletan nijn jumalatto-
milda cuin lumalisilda, mutta hen-
gellinen jumalisilda ja mahdollisilda
wierailda ainoasti.
12. Onao se fellenaan hyödyllinen mennä

tälle HERran pöydälle ilman uscota eli
sitä hengellistä syömistä ja juo»

mifta?
W. Ei. Ilman uscota eli sitä hen-

gellistä syömistä ja juomista se Sac-
ramentillinen ei mitän auta cuin Eh-
tollises tapahtu: waan se tule otta-
malle enämmin duomioxi cuin au-
wdexi.
«z. Ongo sshriNuren 3tuum?< »a Weri lei<

wäsä ja wijnasa, eli m!d>n tykönä/ ehkä
e< cucan sitä si)ö ja juo?

W. Ei. Leipä ei ole muu cuin lei-
pä / ja wiina ei muu cuin wijna, en-
nen ja jälken, eli paitzi Ehtollisen pi-
tämistä ja nautitzemista.

14, Mizä siji sen pitäminen ja nautitze»
minen seiso?

W. Se seiso sijnä, että se siunat-
tu leipä ja wijna, Ehtvllises ulos jae-
tan / oletan, suödän ja juodan.
i;. Ongo se oikein sanottu, että leipä ja lvij»

na merkitze sbristunnRuumin ja
Wereu?

W. Ei. Sillä meidän HERram-
me Christus e» ole Ehtollises andanut
meille Hänen Ruunnns za WerenS

NM
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nijnculn poisolewaisten palsat merkit:
mutta itze olennon, nimittäin totisen
Ruumins ja Werens.

16. Ml!u'fneo sijs leipH ja »viina Chri»
siuxenßunmixljaWeml?

W. Ei millän muoto: waan se
on ja pyst) leipä ja wijna itze Ehtolli,sen namitzemises ; mutta sen Saera-
mendillisen yhdistyxen woimafta, saa-van Ehtolli-es totisesti Christuxen
Ruumis ja Weri leiwäsä ja wijnasa,
leiwän ja wijnan alla, ja ynnä leiwän
ja wijnan tausta.

17. Cuinga se Vanalla wah,
wistelan?

W. Apostoli Pawali cutzu sen lei-
wäxi ja wiinaxi sitten cuin se siunattu
on sanoden: leipä jonga me murram-
me, on Christuxen Rimmin osalli,sus ; ja se siunattu Calcki, jota me
fiunamme, on Christuxen Weren »-

sallisus.
i. Cor. ic>: 16. Catzo 7.
18. Mingatähden on Chrlstus Ehtolli.sen asettanut?
'W. Että me nöyrydesa muistai-simme ja julistaisimme ne suuret hy,

wät työt, cuinHän piinallansa meille
tehnyt ja osottanut on, ja handä senedestä kiitäisimme.

Luc. 22: ,9. lEsus otti leiwän, lijttl ia
mursi, ji annot heille, sany? en : tämä onMinun Ruumtni, joca teid n edestänne a«»
netan) se tchkäl mtnnn muistoxenl.

l. Cor.
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». Cor. li: 26. Nijn usein cuin te syötte
tästä leiwaiiä, ja juotte tästä calckista, pitä
teidän HERran cuoleman julistaman.

»9- Mitä bywaä meille HlRran EH-
tolliselia on?

W. 1. Tule meidän uscomme sij>
nä wahwistetuxi ja wacuutetuxi syn-
dein andexi saamisest. 2. Tulemme
Christuren cantza yhdistetyxi, nijn et,
tä Hän on meisa / ja me Hänesä.
3. Tule meidän uscomme wahwiste-
tuxi ylösnousemisesi ijancaickiseen e-
lämään.

Mauh. 26: 23. Tämä ox Minun We<
rent, sen uuden 3estamend!n, joea monen
tähden wuodatetan sondein andexi andamistxi.

Gal. 2: 20. Minä elän, ensillenminä,
waan Chnstus elä minusa: sillä jota minä
nyt elän lihasa/ sen M-nä elän Jumalan Po»
jan uscosa> Iloca on minuarocastanut, ja an»
noi itzeni minun edestäni.
20. Onqo silla siunatulla leiwöllä ja wljnal»
l«, paitz: Ehdollisen pitämistä/ muisa asioi»sa / ybdesä eli eoisesa, yhtän salaista

woimaa, enä cuin muulla lei»
w«llä ia wijnalla?

W. Ei wäbindäkän: waan se on
yri kirottu syndl ja epäjumalan pal-
welus, cosca nijllä tahdota» parata
ruumlllisia tauteja, jota ei pidä sallit-
taman, mutta ne jotca sitä etziwät ja
pyytäwät vangaistaman ja pois näy»
tettämän.
21. Onqo se jocaitzen ehdosa, löydä HsR»

ran «htollisclle, eli iijtä itzenö pois
pitää?

W. Ei suingan; sillä HER-m
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ra sano / tämä tehkät syökät ja ju-
ocat.

i. Eor. n: 25, 26. Catzo 1^1,12.

22. Cuinga usein HERran Ehtolliftlle mm»
dämän pito.

W. Ei ainoastans kerran wuode-
si»; waan usiammin, ja nijn usein
euin oma tundo lohduturerens ja wah-
wistuxexens waati.

2;. Mlkä meitä kehoitta HERran Eh<
tolliselle käymän?

W. 1. lEsuxen Christuxen käffy.
2.Hänen armollinen lupaurens. 3.0-
ma tarpemme, heickoudemme/ jakiu,
sauxet cuin aina cohtawat.
24, Culca owat mahdolliset ja mahdottomat

wlerat tälle Pyhälle Pidolle?
W. Kelwolliset ja mahdolliset lvi,

erät owat ne iotca ltzens coettelewat/
jos he ymmärtämät, mihinga tämä
Pyhä toimitus kelpa: 1. Jos he si),
dämmestäns catuwat tehty»a sylide-
jiinsa. 2. Jos he wahwasti uscowat,
että Jumala Christuxen tähden anda
heille audexl heidän lyndins, ja <en
lukitze Pvhällä Edtollisella. 3. Josheillä on sopiwainen sydän layimmai»
stäns cohtan. Ia 4. totinen ja waca
aicomus ja tahto parata elämätäns.
Mutta ne owat mahdottomat ja kel-
wottomat, jotca näistä ei pidä lucua;
waan menewät sinne tawan wuoxi,
ulconaisen muodon tähden ja ulco,
kullatusta sydämmesta: ja he svö,

wät
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wat ia juomat itzeNens duomion ja
cadotnxen.

i. ssor. ii: 28. Coetelean ihminen itzen»sa, >a mjn syökll» tästä leimasta, ja juoca»
tästä Callista.

Matth 5:2,, 24. ssatzo tt. 6.
25. Cuinga meidän tule meitam kantta cosca

me edesastumme HERran Pvy»
dÄe?

W. Sitte cuin me sarnawiralda
olemme saanet synnin päästön / tule
meidän : i. Edesastua totises paran-
nuxes, pois pannen caicki wierat ja
mailmalliset ajatuxet. 2. Itze Sacra-
mentin nautitzemises köyttä meitam
jumalisesti, raitisti, ja siwiästi; aja-
tellen, ettei meillä ole ihmisten, waan
Jumalan canha tekemistä. 3. Cosca
me sieldä lähdemme, tule meidän iloi-
ta Heng<sä, Jumalan uudistetusta
armosta, ja Händä sen edestä sydäm-
mestämme kiittä : pitäin hywää aico-
musta ja tahtoa waeldamaan uudesaelämäsä.
26. Taidatcos päötöml, lybyköisesti mlnub
Ie sanoa » euinga jocu oikein taidais täyttö

caicki namas «uusi Pääcoppalet, Ehri»
stllisydensharjoitMxi?

W. Cosca ihminen, Jumalan
kymmenestä käjkystä ja Laista, on op-
pinut tundeman ja eatumcm syndins,
niin ei hänen pidä epäilyreen lange-
man; waan Uscon Tunnustuxen ja
Ewargeliumin iohdatuxest, cohta pa-
eta lEsuren Chnstuxen ansion tpgö,

st?
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sen uscolla itzellens omistaa, »a wah,
wan olla syndein anderi saamisesta:
Sijna siwus tule hänen jompäiwä
uscollisesti rueoilla Jumalala, caiki-
sta hengellisistä ja ruumillisista tarpei-
stansa. Isä Meidän rucourella cuin
lEsus itze opettanut on: muistain
aina Castensa lijttoa, josa hän lu-
wannut on luopua pois perkelest ja
räikistä hänen menoistans; ija sitä
wastan palwella Jumalala pyhydesä
ja wanhurscaudesa. Ia cosca hän ha-
waitze sen rickonens ja wicaan tul-
lens, pitä hänen Ripille menemän,
tunnustaman sijnä syndins jaanoman
shnnin Päästöä ftarnawiralda, jolle
woima annettu on syndejä anderi an-
daa Christuxen siasa; ja sitten Chri-
stillisesti mennä HERran Ehtolliselle,uscons wahwlstuxeri Zumalan Ar-
mosta, syndein anderi saamisesta, ja
ljancaickisesta elämästä, jonga Ju-

mala meille caikille, Christuren
tähden armollisesti suocon l

Loppu.
Ps«lm. 4l: l^.

Maelltt Jumala iiancalckl,
sestljattcatcklsenlAmeni

Amen l l
«m)«(zO>
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Seiyemän
Cuningas Dawldin

Latumus'Psalmia.
I.

psalm. 6.
>. Dawldin Psalmi edelläweisattapa,

cahdexalla kielellä.
HENra älä rangaisc minua

AD wihasos/ ja älä minua »ulmubesas
;.. HERra ole minulle armollinen: Gillä

»inä olen heickl»/ paranna HERra minua:
Silla minun luuni owat peljästynet.

4. Ia minun sielun on sangen hämmästy»
«yt/ woi HKRra, cuiuga cauwan?

5. Käännä sinuas HERra, ja pelasta
«liuun sielun / auta minua sinun hywydes
tähden.

6 Gillä ei cuslemai kengän «uista sinua,
«iica Mä sinu» helwetis?

7. Mlnä olen nijn wäsynyt huocauxista,
minä uitan minun «vuoteni yll yölä, ja ca»
stan minun lepofiani kyynelilläni.

8. Minun muoton on muuttunut murhe»
ga, ja on wanhennnt: Sillä minä ohdiste»
tan caikilda puolilba.

y. Elickät minusta caicki paholntekiat:
Sillä HERra cuu'e minun ilcu«>i.

10 HERra cuule minun rucoufeui, mi»
«un «noMsenl HERr» olla nulsian.
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»i. Caicki minun miholliseni saaeon ha»plän ja luurest peljätettökön, läändykön tcca»
Perin / ja noptast häwäistakön.

i. Dawidln Opetus.
AsUluas on jonga pahat legot owat an»

nelut andefi / ja jonga synnit peite»
lyt owat.

2. Auluai on se ihminen, jollen HER»
ra ei soima wäälyttä/ jonga hengesäei wil»
Pia ole.

;. Slllä cofca minä tahdoin sitäwaileta,
lnuserruit minun luuni minun jocapaiwaise»
siä ilcustoni.
.

4 Silla sinun kötes oli yöllä ja päiwäl»
lä rastas minun päälläni/ nijn «ta mi,
«un nestcni cuiwui, «ijncuin se lesällä cui»
wa, Sela.

;. Sentähben minä tunnustan syudinl,
ja en peitä minun pahoja tecojani. Minä
sanoin minä tunnustan OERralle, minun
pahalteconl, nijn sinä annoit audexi minun
ftndlnlwäärydet, Sela.

6. Tämän tähden pitä calckl pyhät si.
«ua rucoileman ollialla ajalla, sentähden »eosca suuret wedenvalsnmiset tulewat, ei he
sijhen ulotu.

7> Sinä olet minun warjelulen, lätke ml»
«ua murhesta, että minä pelastettuna sangen
riemuisest kerscaisin, Sela.

8. Vino neuwon sinua, ja osotan sinulle ,
tie» jotaswaellat, «ini johdatan sinua mi»
«un silmilläni.

y. Alkat olco «ijncuin orhit ja muulit,
joilla ei ymmänyst ole, joille pitä suitzet
ja ohjat suuhun paudamon, ellei he lahe»
»e sinua.

O 2 «.In»,
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w. Jumalattomalla on monda wltzausta,
Mutta >oca HEÄiraan toiwo, hauen hyn/ys
ymbirl vijrittä.

ii. Rlemulteat teitatt Hsßrasa, ja ol<
eat iloiset te wanhurscat/ ja kerscabcat itze»
caicli te yxiwacaiset.

3.
psalm. 38.

l. Dawidln Psalmi muijloni.
älä rangalse minua wihasas, ja

äla curita minua hirmuisudesai.
;. Gillä sinun nuoles owat minuun Nj«<

Nitetyt» ja sinun lates paina minua.
4. Ei ole terweyi minun ruumisani, sinnll

uhcaurestas/ ja ei ole rauha minun lulsani/
minun syndeini tähden

;. Gilla muun syndini käywät»ääni ylit»
ze, nijneuin rasea» cuorma owat he minulle
ylön rascati tullet.

6. Minun haawani haisewat ja matane»
wöt/ minun hulludeni lähden.

7. «Ma tay» lymaras ja cumarrnxls,
yli oätwa minä käyn murheiscnl.

8. Gillä minun cupcnt peräti culwettuwat,
ja el ole mi an terweyttä minun ruumisan»..y, olen ylöaoalio runncldu »a lyöty
tlcki, minä myrisen minun sydämeni klwusta.

io. HERra sinun ebesas on caicki minun
haluni, ja minun huocaurrnt ei ole sinul<
da sclattu. ,

n. Minun sydamm.en wanse, minun wol»
man on minusta luopunut/ ja minun silmuni
walkeus « ole minun iykönänt.

12. Minun ystäwam ja lähimmäiseni «»

lvat cohdastens minua wailan, jH rahkat
minun waiwani, la minun omaiseni seiso»
lvat caucana.

. ,

i;. lotca Minun sieluani wajywat, hewllittäwät paulat minun eteeni/ ja Ma mi,
nulK



nulle paha suomat, ne puhumat aina pahulta/
la pelosta jocapäiwa ajattelemat.

14. Mutta minun täyy ollanijncuin cuu»
roi», ja el mitän cuxleman, ja nilnculn my«
kan / joea el awa suutans:

i;. Fa minun täyty olla nijncuin se joca ei
mitancuult/ jonga suusa ei ole mustausta.

i6. Mutta minä odotan sinua Hsßra,
sinä HERRA minun Jumalani cuuldelet
minua.

17. Sillä mlnä ajattelen, elttl he suin»
gan minusta iloitzis/ jos minun jolcan aino»
Måns combastuis/ nijn he terscaisit sangen
paljo minusta.

IZ. Sillä minä olen tehty kärsimän, jo
minun kipuni on alati minun edesäni.

19. Silla minä julistan pahatteconi, ja
murhedin minun syndini tähden. .

20. Mutta minun wlhollisen, elämät ja
omat wäkewät, ne omat suuret jolca minua
syyttömäst wihawat.

21. Ia ne jotca minulle marawat pahalla
hywän, ja asettamat lMäns minua wastan/
että minä hywä noudatan.

Hz. Alö byljä minua HENra minun Fu»
malan / ala ole caucana minusta.

2;. Käännä siiluas minua auttaman,
HERr» minun apun.

4.
psalm. 51.

l. Dowldin Psalmi edellä welsaltapa.
.7 sosca Propheta Nathan tuli hänen ly»

göns, sitte min hän Bachsebantygö käynyt oli.
Q>Umala ole minulle armollinen/ sinun h><H wndes tähden / ja pyhi vois minun syn»
dini/ sinun suuren lauviudes tähdm:

Gj 4. Pe,
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4. Pese minua holvin minun waärydestMi,
ja puhdista minua synnistäni.

;. Villa minä tunnen pahatteconi, ja mi»
nun syndmi owat aina minun ebefäni.6. Sinua, sinua ainoata»vastan minäsyndii
lein» ia pahslli tein sinun edesäs. Että olisit
oikta sanolsas/ la puhdas dusmltesas.

7. Latzo, minä «len synnisa syndynyt/ ja
Minun äitin on synnisä minun siittänyt.

8 C'tzo, sinä halajat totutta, jocasalau»
des on, ja ilmoitit salatun wijsauden mi»
nulle.

y. Puhdista minua Isopilla , että mini
puhdtstuisin, pese minua/ että minä lumi»
wälkiari tulisin.

lc>. Anna minun cuulla ilo i» riemu, että
ne luut ihastuisit särkenyt olet.

li. Peitä caswos minun synnistäni, ja
pyh! pois caicki päyatteconi.

12. Jumala lu« minuun puhdas sydän, j«
anna minulle uusi wahwa hengi-
. i;> Älä heitä minua pois caswois ede»
siä/ ja älä mwulba ola pois sinun PyhH
Henges.

14. Anna minulle taas sinun autubes ilo,
ja sillä hywöllä Henaelläs tue minua.

15. Minä tahdon «äärille ovetta sinun
ties, että syndiset tygös palajaisit.

16. Päästä minua weren wigolsta In»
mala , minun autnudeni Jumala, etti
minun kieleni yllstäis sinun wauhur,
scauttas.

17. Awa HVRra minun huuleni, että ml,
Nun suuni ilmoitais sinun sijtores.

»8- Sillä ei sinulle lelpa uhri, että mll'
uä sen annaisi», ,a ei polto uhri sinulle en<
singän kelpa.

19. Ne uhrit jotca Jumalalle lelpawal,
owat mmhellincn hengl ahdistettua ja särjet»
llyä fydänbä et sinä Jumala byija.

«o. 3e
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22. 3<e Zlonille hywöst! sinun armos iäl» ,
ken , rakenna Zernsalemln muulit.

21. Silloin sinulle lelpawat wanhnrscaude»
uhrit, poltonhrit ja muut uhrit, silloin sinun
Altarillei hälkiä uhrata».

5.
psalm. 102.

l. Raadollisen Rucous, cosca hän murheisa«<
on, ja wallturens HERran eteen

»vuodatta.
cuule minun rucoureni, ja anna

minun huuloui tyaös tulla.
;. Älä caswoas minulda peitä hädäsä,

callsta corwas minun puoleni/ cosca mi»
! rä sima rucoilen / nijn cuule pian minun
> tucouseoi.

4. Sillä minun päiwäni owat culunet
«ljrcuin sawu, ja minun luuni owat polde»
tul m>cuin leksle.

5. Minun sydämen on lyöty ja cuimel»
tunut nijncuin heinä, nijn «ttä minä myös
unhodan minun leipäni syödä.

6. Minun luuni tartuwat minun lihani,
mlnnn huocauristanl.

7. Minä olen nijnruin ruog»n pärissöjä
eomes«, minä olen nijncul» Hyyplä häwltt"
tylsä soupungelsa.

8 Mnä wallvon, ja olennijncui» yflnät»
>, nen linbu cato!> päällä.

y. Zoea päiwä häwöiftwät minun wihol»
. sen< mirna, ja jo ca minua syljestelewät,

wannowa? m!'n!m canttani.
is..Sillaminä syön tuhca«ljncutn leipä/

ja secolian mivun juomani ilculla.
n. Sinun »hcaures ja wihas lahden,

ettäs minun ylös nostanut olet, ja paistan»
Mlt M<u»ban.

G 4 «. VH
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t2. Minun päiwani owat culUNtt «W
cuin »varjo / ja minä cuiwelun nijncuin
tuoho.

i;. Mutta sinä HERRA pysyt ijavcaic,
kiseft, ja si?.un muijtos sucucmmast sucu,
cundaan.

14. Nouse fijs ia armahda Zionita/ sillä
«ica on bändä armahia, ja aica on tullut.

15. Sillä sinun palweljas halajamat sitä
«letta, j? näpsit mielellins, ecla hänen N,
wens ja Calckins malmit olisit.

16. Että pacanat HERran Nimee veisai-
sit/ ja calckt «uningal m«au päällä sinun
cunniaas.

Että HERra rakenda ZioniN/ nijn
Van nähdän cunniasaus.

iB. Hän käändä itzeni hn'jattyil>en m»
eouren puolen, ja ei catzo heidän rncou»
stans ylön.

19. Ge pitä kiriolleltaman tulewaisille sm
«ucunnille/ ja se Eansc, cuin luodan/ pitä
liittämän HVRra.

20. Eillä hän cztzele pyhästä corkeude»
stans, ja HERRA näle taiwasta maan
päälle.

21. Elta han cuule ftngein huocaujlet ja
lilwolta cuoleman lapset.

22. Että he saarnawat HERran Nlme
Zlouis, ja hänen kljtostans lerusaKmis. -

2;. Eosca cansat ynnä coconduwat, ja
ttaldacunnat HERra pnlweleman.

Hän noyryttä tiefa minun «voimani/hän lnh>«d« minun paiwänt.
25. Minä safioin: minun ala

m nua o:a pois minun lesti ij saui. Sinun
«jastaicas pysynet sucun.

26 Gtnä olet maan peruunnut ja taiwat
vwat sinln fasialas.

27. Necatomat/ mutta sinä pysyt, ne cMI
wanhenewat nijncuin waa^e: ne muuttumat
«chncnin waatt/ cosca sinä heitä muuttele'.

28. Nut,
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28. Mutta sinä pysyt uijncuins olet/ l'a
filmn wuoles et lopu. , ,

29. Sinun palweljais lapset pysywat, ja
heidän siliäns sinun edesäs menestywat.

6.
psalm. IZa.

Weisu corleimmos susrls.
/V!F)wydesa minä huudan sinua HERra.

2. HERra cuu!e minun ääneni/ wa»«
tin ottacan sinun corwas minun rucoufeni
äänestä.

;. 3°s siaa HERra soimat syndiä, HER<ra cuea sijs pysy?
.

4. Sillä sinun tyso«as on andeU anda»
wus, että sinua peljä ätstn.

;. Mi«a odotan HERRA, minun sie»
lun, odotta, ja minä tolwon hänen sa»nans päälle.

6. Mis.un si?lun wMoltze HERra, Huo<
»en wartiasta toiseen huomen warttan asti.

7. Israel loiwocan HERran päälle, fil<lä HKNcalla on armo, ja runsas lunastushänellä.
8. Ia hän lunasta Israelin «ikistä ha<

nen synneiftäns.

7-
psalm. 143.
Dawtdin Psalmi.

AGRra cuule minun rucoujcenl, ota mi»
nun anomisen cortvijS/ sinun lotudes

tähden; cuule minua sinun wanburscau»
des tähden.

2. Ka öla käy duomlolle pal»e'j!,s can««sa, sillä et yrMn eliiwä ole waca sivunedGS.
;.«««



;. Sillä wihollinen waino minun sielua»ni, ja.lyö minun elämäni rlcki maohanasti, hän pane minun pimeyteen/ nijncuin
cuollet mailmasa.

4. Ia minun Hengen on minusa «chdi,
stetlu/ minun sydämmen on minusa cu>
lutettu.

5. Minä muistelen endisiä aicoj»/ mini
ajatlelen ealkia sinun töitas / j» tutkistelen
sinun kättes töitä.

6. Minä lewitän lätenl sinun puolees,
minun sielun jano sinua / nijncuin earlia
maa, G?la.
, 7. HERra cuule minua nopiast/ minun

hengen cato: älä caswos «inulda kätke /

etten minä niiden callaisefi lulis / jotca hau<
taan menewät.

8. Su» minun warahin cuula sinun ar<
mojai, sinuun minä loiwo», ilmoita
minulle tie/ jota minä käyn : Sillä minä
ylöunän sieluni sinun tygos.

9. Pelasta minua HERra minun wiholli»
sistani/ sinun tygös minä pakenen.

10. Opeta minua tekemän sinun suosiosjällen; Villa sinä olet minun Jumalan /

sinun hywä henges «iekön minua tasat»
sta tietä.

>l. HERra wlrwota minua sinun N!me«
tähden/ wie minun sielun hädästä ulos/ fi»
nun wanhnrscaudes tähden.

12. Ia teloita minun «vihollisen sinun lau»
piudes lähden, ja cadota caicki jotca min»»

sieluani ahdistamat: sillä minä ylen
sinun palwlljas.

.M
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Mslnä waiwainen syndinen Ihmi-
"" nen, joca si)nnis, sekä sijnnyt/
että si)«dynyt olen, jawielä sitteckin
caickena elin aicananisyndistäelämätä
pitänyt olen , tunnujtan caikefta sy-
dämmestän sinun edesäs, O Caicki-
waldias ijancaickinen Jumala, minun
racas TaiwMnen Isan, etten mi-
nä ole sinua racastanut ylitzen caickia
cappaleita, enga minun Lähimmäi-
stäni niincuin itzeni. Minä olen (sen
pahembt) minun Iftini catcha, mo-
nella muodolla rickonut sinua, ja si-
nun pyhiä Kastylanojas wastan, sekä
aiatuxilla, sanoilla ja töillä. Ia tie-
dän ltzeni sentähden ansainnen helwe-
tin ja i!anc6ickl!en cadomxen, jos si-
nun pidäis minua niin duolwtzeman,
cuin siu''n con»a oikeudes wa'ti, ja
minun Syndini ansulnct owat. Mut-
ta nyt sinä racas TaiwMnen Isä
ulos luwannut olet, ettäs tahdot Ar-
mon ja Laupiuden tehdä / cmckein
waiwaisten syndisten car.tz-i / jotca

parata tahtowat. ja wh-
walla u colla paeta sinun käsittämät-
tömän Laupiudes, ja Wip»chtajan
lEluxen Christuxen ansion tygö. nijl-
le sinä tahdot armolli >en "oll', ehkä
cuinga he owat sinua wastan r'ckonet,
ja et ikänäns enä heidän Syndejäns
soimata : Snyen minä myös wai-
wainen Md!j.(N »tzeni luotan, jo ru-

coi-
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«llen tumallisesi, että sinä sen sa-
man sinun lupaures jällen, olisit mi-
nulle armollinen ja laupias, ja an-

taisit eaicki minun syndini andexisinun Pyhän Nimes Kijtoreri ja
Cunniari.

Caickiwaldias ijancaickinen Juma-
la/ hänen suuren käsittämättömän
LaupiudeNs ja Wapahtajan lEsurett
Christuxen ansion tähden , andacon
meille/ caicki meidän Syndim ande-
xi, ja andacon meille Armojans para-
ta'meidän syndistä Elämätäm ja saa-

da hänen canstans ijancaicklsen
Elämän, Amen.

OZS )o( HM










