








0. UMJRTINUS LUTHERUfM
CATECHISMUS,

Se SUUREMBF
Hänen OunlngMjm Mmj:^

.Luningl» SMmf sm XI.
Ruotzm/ Göchem/ jaWmdem/:c.lc. Suur-

woimallisimman Cuningan ia Herran armollisimman.
Kaffystä/jaCulutuxella.

Suomexi täåtty
å

JACOBO RAUMANNO Pastore&Pracpofico in Birckala.

TURUSA/
PräMtty Johann WinterildH/ amio »674.,



Lutherns/hänmwanhallljälläns/sano:
Wncuin minä opetanCatechismust/nijn luen minä joca Aamu/

ja myös muulloin cuin minull aica on/HE«anßucouxe,l/
* Of<* meidän/ JumalanKymmenen Kästyt/Uscon Cappa-
let/eli muutamita JumalisiaPsalmeja/ Sanan Sanasta
Tee finä Whttsttttp) samallamuoto:

Autuas on st/ cuin HEAran Lakia lueskele/ yöt Päiwat sitä
tutkistele.

Ia waicka cuinga hywin minä' jocapaiwa Luen / ja ahkeruden
teen kirjossa / en cuitengan minä tule nijn lewiäldä/
cuin minck toiwon/ enga myös woi / toimitta sitä
cuin minä mielelläni tahdon: Nijn myös tapahtu st/etta
minä tcknäpäiwänck/sekä hywälla mielellä tahdon/ja tar-
Pellinen on/tunnusta minuani Lapsexi/ja Catechismuxen
Opetuslapsext.



Suurwoimallisimmalle Vunin-
golle jaHerralle/

Kuningas
CARL XI.

Ruotztn/ Göthein ja WändetttCunlngalle/
Suurel-RuhttnalleSuomeen/ Hertualle
Skonljn/ Esttn-Maalle/ WtrotN/ Karcltjn/
Brehmljn/ Werdljn/ Stetttn-Pommerljn/
Lassubtjn ja Wändijn/ Försttlle Rugtjn/
Herralle plttzen HngmnMaan/ jaWtMa--

nn: Ntjn myösPfals-Grcfwllleßha>
nljnBeljensä/Gultchm/Olcwtn

jaBergln Hertualle. tu

Minun caickein Armollisimalle Cuningalleni,'a Herralleni/

Isan Jumalan ijancaickisen Rauhan jaLaupian Hywästi-
siunauxen/Ruumin ja Siclun autualliseu ttrwcyden / pitkin on-
nellisen Halliluxcn/ lE.uxen Chl<lssuftn camtai Pyhän Hcngcn
Armos ja Woimasa/ sangcn nopräili ja
nyljaainaloiwolan.



SumiwotmMstnja calcketn
Armollisin Cuningao,

) Osta se ylistettawä Keisar Maximiltani»
£ll. näki waeldaisansyhden Talonpojan
puita lstuttawan/nijn hän andoi yända

) tygönsä cutzutta/kysl.den hänelle,• Min-
Puun Hedelmttä hän istutta; Talon-

poica wastais: st on Palmu Puu: Kei-
Sari naurahti ,a sanoi: Ntzn ett tosin sinä yhiäkän He*delmätä/ si/tä ole syöpä,- Sillä nijncuin Uvjoitttan/
PalmuPuu wasta Sadan ajastajan perästä Hedel-
män canda. Za sanoi Talonpoica / sen minä kyllä hy-
win tieden; ainoastans minä teen sen ZumalaUe
Cunniaxi ja jälkinlUlemaisiUe tarpexi. Tämä puhe
kelpais Keisarille nijn hywin/ että hän andoi cohta silleTalonpojalle Sata Culda Penningitä.

Se Christilinen Seuracuda cutzutan myös
Wijnamäexi eli Prtitarhaxi/ \a tosin ho«us conciufus,
sichetuxiKrydimaxi. Zonga Jumala pyhäin Enge-
lltten Sotaleirillä ymbärins ptjrittänyt VN/ ettei hän-däketut turmele/eikä metzasica yldscaiwa.

Muutamat kymmenen Vuotta ylitzen sadan o-
wat fijtten edesmennet / culn Jumalan Mies Luthe-
ms on tämän Palmu Puun/ st on/ Suuremman Ca~
reckismuxens (ynnä muiltein Jumalistein / oikian ja
puhtan Rdigion eli Uston Kinrnnfa cansa) Saxanmaä
Wtjnamäkeen/ se on/Jumalan pyhän Seuracundaan
istuttanut/ joca on sielck/urtunut/ caswanut/ ja myös
lewlämälle hedelmäns lewittänyt. Ia tosin/Jumalan
Caichwaldian erinnomaisest Zsälisestä edescatzomi-

ftst.

Cant, 4-
v, 12.

f/ai. 34-
v. s-

tat. 2.\>js
& pf- so.

*.i-



stst Teidän Cuningallsen Maij:"n on tähän Kirjaan
erinomaisen CuningaUlsen Armon/ sydämellisen suo*
sion jahalun Pyhän Hengen ylöswalistuxesta saanut.
Nijnettei seainoastansßuotzmklelen Annoiöö7, ole
prändistä uloSkäynyt: Alutta myös nyt Suomexi
Teidän CuningalllsenMaijan armolijen ja runsan a-wuncansa käätty ja präntijn annettu.

Luetan yhdestäCuningasta At2Upanimeldä/joca
oli wWeinen CuningaS duscoz indiafa, jongaKeisar
carl v:««" Sodanpäämles on tappanut/jolla on paljo
l>iickautta oUut/Nimittäin Colme Huonetta täynänS
Culda Klimpejä.eli cappaleita/ ja si,tten wiela Wtjsi
Huonetta / joisaon löytty sata tuhatta taottuaCulda
kappaletta/ joista itzecukin cappale 50 Culda Pennin-
gitä maxoi. Se oli kyllä sangen suuri tawara / josta
ilmainepäilemätä ne ihastuit / jotta ntztä löysit ia kä-
sijns sait. Waan Jumalan Sana pitä pal>o suurem-
bana/corkiambana jacatlimbana pidettämän: Ntzn et-
tälumallnenlhminen sanois/DavidCunlngan cansa:
HERrafinunSuus Lakt on
otolltsembt/ cutn monda tuhatta cap>
palettaKulda jaHoplata. ZaCH^I-
S TUS ltze sano: Unum eft nöfcCfonimu-,
3lxi on tarpelltnen/ foca sen hpwän o-
san/ Jumalan Sanan on wallnnut/
etj sitä lkänäns ptdä häneldä polso-

LuVu7l

tcttaman.
Että nyt CalckiwaldiaS itancaickinenZumala otr

az Teidäw
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Deut.g.v.

Pfal, ijs.
VJ.

Teidän Cuning. 3)taij:«m erinomaisen Rackauden/lil-
malall pyhän ia puhtan Sanan tygö andanut/ eij ai-
ainllastans itze hywaxens ja autuudexens/ waan on
myös armoUisimmast / coco Waldacundaans ulosle-
wlttänyt/lujastjaangarast manaten ja kastein/ ntjn,
ylmmaisiä cuin alimmaisiakin/ stnjalken elämän/ja i-
tzecungin hänens/ nijncuinydden
wilpittömän Ojennus Nuoran perän/ ahkerast laitta-
man jakäyttämän: Ntjncuin se kyllä nähtäwä on/
eij ainuastans Tämän CuUaistn Kirjan uloslewtttä-
mistst ja ymbärins coco SuurenRuhtinan Maan
Suomen julistamisesta: Mutta myös nijstä Cunin-
gaWsta ri2c3rcista/ julki-Rucous/ Kijtos ja Paasto
Päiwäin/edesmennein ja corkiasCunnias laMuistosapidettäwäinHerrasa nuckuneinEsi^sunjaCuningain
EsicuwaUa asetuxesta ja saattamisesta: Ntjn myös itze-
cungin Päiwän sangen suloisista/sowelioista ja luma-
lisistä Tcxtciftä/ /otta caicki Pyhästä Raamatusta poi-
mitut / walitut/ ja Jumalan omasta Suusta läh-
tenet owat- Ja caicki namät owat tapahtunet /senjäl-
ken cum CuningasDavid ennustanut ja sanonut on:
HERra/ flnua kljttäwät iaitfi ff u-
ntngatMaan pååUå/tttåfyt cuulewat
sinun (suus Sanoja. Ja welsawat
HERran MM/ että HERran ffun-
nta on suun.

Tämä sijs cauwain peitos ollut/ja caikilda luma-
lisildaalna ikäwöltty \a toiwottu Kiriä liither.u*
xen.Suurembi catechismus on nyt/ Tei-

dän

DEDIC A T I O.



tm Cunig: Matj:«n (joca tähän pcrustoxen ensimmäi-sen jawijmeisen Kiwen cuin Sananlascus sanotan/
armoUisimmast lastcnut on) suosiosta/ kästysta jarun-
sasta awusta SUOMEXI kckätty jaPrandista ulos,
käynyt. Sentähden myös Teidän Cuning: Maij:""
mielljuosioxi corkmn CuningaUisen Nimen Cunniaxi
ja tzancaickifexi muistoxii/ tämän caickein nöyrimmäsi
Deciicei-ÄN. Za että Teidän Cuning. Matz:"« laupi*
oiUa Silmillä tämän halwan Työn päälle catzois/ ja
armoUisimmast wastan ottais/ caickein sywimmäs
nöyrydesii rucoilen. Näistä tule meidän erinomais st
täsä Suuren RuhtinanSuomenMaasa/ toinen t:U
stam ylösherättä ja wiriästkehoitta/ Teidän Cunimst»
Maijan Sydämellistä ylistystä ja kytöstä andaman/
joca täällä kylmän Pohjan Tähden alla / enämmin ja
enämmin ahkeroitze JumalanPyhä japuhdasta Sa-
nanSiemendäkylwämän ja leivittämän. Jumala
itze £:>«» Cuning: Matz."» cautta näitä teke jatoimitta:
Silla
tamatom on hänen wotmans/ ja se
onkäsittämätöm cmngahän hallttze.
Sanocam sijsDavidin cansa: HERraoNOU^
nlngas ljancattktsest/ sinun Zumalas
Zton ilman loppumat/ Halleluja.

Suloistx sinä Suomen Maa/muilla Kielillä cu>
tzutan/ ja sanotan (Fijntland) ston suloinen eli puh-
das. Suloinen tosin sinä olet tähän aican Jumalan
Sanan puolesta/jolla JumalaCalckiwaldias ja corkia

Esiwal-

Pfal. 14.J,
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Wf.il

tUC 21. V,

23

Antto Cht

\660. 14
Febr.

ffal. 34
V.lfi

Efiwalda runsast sinua ruocki, Ntzn fftö'jocm'nw
mahta ilolla weisata:

Mika silloin taita puuttu/cosc Herra tarpet suopi.
Mix myös mahdan hclneen suuttu/Cosc Taiwan

Leiwckll minun ruocki/lc.
Nijn myös sitä wastan/olet sinck Suomen Maa

Surullinen/ sen suuren ja rajcan Cuorman tähden/
jolla sinäwWeiseU Mailman lopulla (Synnin täh-
den) rasitettu olet/ itze Christuxen enlwstuxen jalken.
Cusa cuitenginpitä muistettaman Lunastajan CHri-
stuxen lEsuxen ihana Lohdutus: gofcättd'
mckt rupewat tapahtuman/ nljn catzo-
catjanostacatPäänplös/Mftllom
lähesty teidän Lunastuxenne.

Ja tosin/Teidän Cllning:Maij:tl« on itze Surun
ja Murhen Cuorman alla/ Jumalan edescatzomisest/

-jo Lapsudesta ollut/ Wtzden Ajastajan wanhanafon
Teidän Cuning. Maij:«« Teidän Corkiast ylistetystä
Jörn Faar' Wainastann CARL GUSTAF
Ruotzin/ Gothem ia Wendejn k, Cuningasta Orwoix
eli Zsattömär »4. Ecbr. (Helme Cuulla) )äänyt- Nijn
myös Teidän Cuning. Matj:"" Corkiast cunnioittttu
FrwMuori hedewig eleonora, Ruotzin/ Gö-
thein ja Wendein Drottningi/ Surullisex/ yxinäistx
ja Leffexi joutunut/ josa suuresa Suruja cuitengin U
tze HEAra Jumala on Lohdutuxens cansa läsnä ollut/

% oman Lupauxensjalken: HERRA 0N jUUN'
' läsnä mjts/jollla on murhcllmen 6i)>

Mn/
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dän/ ja autta nljtH/ joilta on fmtfia
Mttli. Vtyn myös on Orwotn ZsH ja iLestelnßuoman.

Dn myös sangenRastan Euorman teidän Cunin-
gaUinen Maij:"» Piliwillä Stock-
holmis pldettylUä 18 Dccembris(Talwl (UuUa)paäUenS
ottanut- Zosa T. C- M" coco Auotzin Waldacun-
nan sangen corckian/ työlan / jaSuurestylistettawän
HaUituxen nuorudens Zälla/ HartiolllenS/ lu-
malan Caickimaldian armosta/ ja caickein/Waldacun-
nan ylimalstem ja alimaistein/ Ustolisten asuwitten
toiwon ja nöyrän anomisee jälkenonelisest ottanut on.

Za cohta osottanut Hurscaudens ruweten ctzi-
män Jumalan Waldacunda/ ja hänen wanhurstaut-
tans.ja hänen Pyhä/ terwelist ja autuax ttkewatä
Sanans ahkerasi lewittamckn.

Tämän cansa osotta ja näyttä T.K-MayM U
tzens/ yhdex hywäx lu,ax ja wahwax Valmu Puuxi:
Makirjoitetan olewan/erinomaiset Cahdetvirtmes eli
Awut/ '. Palmu puu/rastan cuorman canda; sitä cuin
rascambi cuorma hänenpääUenspannan/ sitäylem-
mä hän nouse.

2. Palmu Puu aina nijn talwella cuin Suwellakin
wiherioitze /ja Hedelmän tuotta. Josta/ Cunmgas
Dawid hän weisapi: Se WaNhurstasWt^
herottze ntjncmn Palmupuu.

Nämät m olemat PalmuPuun Suret jacorckiat
Awut/ owat 3> Cun: 50i<jy:«« heidän hedelmäns
osottantt/nyncuin täsä edellä jokirjoitettu on. ,

b Mutta

Pfcl. 6g.
v. 6%

Anno \6jz

Matth. 6.
«fejfif»

Piin. Lib.
13. Cap. j.

I
; I.Palma
maximum
fuftinec
pondus.

j 11. Palma
fempervi-
ret & fru-
gifera eft.

I v\ 13.
I

l
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Mutta cuinga meidän pilä itzem sitä wasian / laittaman ia astt<
taman? Nimittäin/ nijneuin yhden hpwän Palmu Puun juurcu-
nee oxae wihcröitzemän ja hedelmän candaman! Meidän pilä seura-
man/ sen suurencansan paljouden Csicuwa/ jolcatulit »uhlalle leru-
salcmin/candadePalmu oria heidän käsisäns/ja iloi«n huusic ja sanoit:
Hosianna/hywästsiunattuonsecuintuleHErranNl-
meen/ Israelin Cunmgas! Rucoilemauja toiwollaman
Vivat Rex! Jumala suo jaanna Cuningalle pitkä ikä/ onni ja me-
«estys/ jacaictiliainen hywastisiunaus ! Ia myös Cuningan jaPro-
phecanßawidinNeuwonjälken.- WeisatcatHEßralle ufi
Weisu/pyhäin Seuracunnan pltck handä kijttämän/I-
-loitcanlsrael tekiäsäns/jaZionin LapsttCuningasans.

Olcon HERra sinull iaupia»/ Hädäs rucouxes cuulcon.
Hän ou luonosians armias/ Senlähden auxcSlulcon.
Jacobin Jumal sua warjclcon/ Cuin sinun Cuningar teki.
Hän sinun mrwas myös olcon/ jocapäiwäjahetki /

Sen loiwota caicki wäki/ ?c.

pKu.v.
U-

1, Sam. 10.

v. 24.
l.Reg.uv.

W..40.
'

2. cor.zj.
V. il.

tfal 140
pfal oJ

Nijn myös niillä lohduli sill Rucous sanoissa/ cuin JumalanPal-
wellus caitija Suomen Seuracunisa pääletän.• Jumala anna
meidän Cuningalle ja cackell EsiwallaU/ Rauha ja hy-
wa hallitus/ että me hänen allans/lewosja rauhas ai-
na eläisimme/ caikes jumalisudes/jacunniaUistldeS/ A.

Mäillä ja muilla sencaldaisilla Jumalisilla Psalmeilla/ Kijlos.
wirsillä / ja si)dämelifillä rucouxilla Teidän Cuning. May.«n mi-
mm caickein Armollisiman/ Herrani ja Cuningani ynnä Teidän
May:t,n Rackan Frw Muorin / iESKI DROTNJNGIM/
jocaiaupiuden Isa/ ja luohdutuxen Jumala suojelcon! Mijn myös
sureji cullnioitelun/ja cortiasi ylistetyn coco Cuningalisen Huoncn/ stn
caickein corckcimau/Caickiwaldian Jumalanhaldun ja Huoman/san«
g« uscyliscst ja caickeill nöyrimäst anllan.

T:"«" (*> May:«n

r .iT' 1
*

» V

r ,r ,2'

v***

Caickein nöyri»alemainen ja Sanan palwclla
Jaeobusßaumannus ?.&c^P-

inßirckala.'
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Misttlltselle/ Jumaliselle ja toitntUU
selleLukiaUe/toiwotan minä Isän Jumalan ar-
mon ja laupiuden/lEsilxeuEHristuxencautta/
LohduttajaS Pyhäsä Hengesä.

1 Ttä se Jumalan uloswalittu Ast d.
\CMAKIINUS hIIIHERUS 0N ltzt
> Cahdet Esipuhet tämän Kirjan eteen

joista «tzecukin hywin saa nähdä
W ymmarta / cuinga tämä Kirja on san-

gen tarpellinen ja hyödyUinen käsillä pidettä ja aina
luetta: Ntzn etz tähän tarwita muita Esipuheita lv
sälnän. Waan että monet ja usiat owat (waicka Chri-
stityt) nWä wääristä Lahcocunnista/ jotca sijtä Zuma-
lan Miehestä/ pahoin ja määrin walhedellen häpemät-
tömast puhumat/ joca cuitengin nytMailman lopul-
la janäillä wijmeisillä ajoilla / Jumalan erinomaisest
Isällisestä Armosta/Pyhän Hengen ylöswalistuxella/
on meille pyhän Raamatun oikein ja hywin selittänyt/
ja Paawilaisten pimeydest ja muitten Lahcocundain
suurista erhetyxistä pelastanut. Sentähden on tar-
Pellinen / että coco hänen elämäns alusta nyn lop-
puun/ totudes ja wacuudes ylöstirjoitettu/lyhykäistst
ja yxikertaisest täsäedespannan-

b* d.mar-
»



»48;

4 9 7

j. 9 8

D. MARTINU S LUTHERIISI
ff oco Hlämäkerta ontämH.

fflßP8 UTHERUS on syndynyt EGlebis/ Mansfäl-
JBliSÖ^," n Grefwin Länifä Anno 1483.10 Novcrnb.
SRK&( Marras cuulld) 11. lyödes yöllä: joca oli Tij-

wastan/ ja cohta Seurawaisna pciiwa-
na/ioca oli n.päiwä/ennen nimitetyllä cuulla sen pyhen
Casten sanut Petarin ja PawalinKlrkos/ ja annettu
hänelle Nimi MARTIN us. Hänen Ifäns oli Johannes
Luther yxi Metallein caiwaja jaÄiteiMargeta Jigle-
rin. Mmät hänen wanhembans olit ensist köyhät ja
cuitengin Cunnialistt/ ja owat hänen wiriäst Schou-
lusa pitänet/ johon Jumala heille wara Isällisest edes-
catzoi/ ja että Jumala hänen lahjoittanut oli hywällä
inZcniumil ia taidolla/ nljn on hän myös sijnä hnwin
menestynyt. Neliändenätoistakymmendenä Wuo-
tenä owat hänen wanhembans lähettänyt hänen
Magdeburgin ccusahywinasetettuSchouluoli) iosa
hän oli yhden-aiastajan/ cusa hiinstudentein tawan
jälkenon myös usein cunnialistenZhmisten porteinedes
weisanut.Sinä toisnaWuona sen jälken cuin oliis.Hä-
ne ijäläns/on hän wähembains sllosiost/andanut itzens
Eistnachin/ josahänenÄitenssyndynytoli/ cusa lu-
mala kehoitti yhden Chnstilisen Mmonan,ja cunialisen
Wailnonioca suostui hänen yywin tapoine/ wireytens
ja siweytens j otti hänen tygönsä./ andaden hänelle
Ruan/ waattetja muut tarpet/ntzn että hän sat hänen
harioituxistanSparemanja lewolistmä waarinotta; ja
sijnä hän oli 4. Wuotta.Sijtte hän on menyt yhdexän>
toistakymmrnrn Ajastajan wanhana ?Yxce?toritms
eliOpettaitens neuwostajakälkystä/Erfurdin corckian
Schouluun eli AcallcmiÄl,. hän on saanut Cah-

den-



denkymmenen Ajastajan wanhana Gradum Magifterii, eli
Mestarin nimen. Stztte on hän aicoinut itzens anda ad i/ 0£
ftudium juns, (Lain harjoituxeen:) waätapahdui etta a-
kist ylöspaisui nxi sangen wakewa ,a tuima ilma/ jayhdest
rascast Uckoisen jylinänpauckinasta / on han cowin hämä-
stynyt ja peljästynyt ja sijnä ahkerasi Jumalala Aucoil-
lut/ja ntjnHengelisenwircaan eli säätyn itzens andanut/ja
mennyt (waicka wanhembains tahtoa wastan) EllArdin 1/04.
Auguihnein Klostarin / ja sijnä coco aiastajan / tawan
jälkcn cocteldu ja tutkittu/ on myös sen jälken Munc-
kix itzens wihitä andanut/ ja neljän Wuoden £ol>
matlakymmendä wanhana Dominica cantate, joca silloin
oli x.Tviäii,eli sen toisenpäiwänpäälleToucoCuusa/ w< ISO 7*
simaisen Messun pitänyt/ Munckein CapaUa eli Hamcllaitzenspuettanut/nijn myös RucouxiUa/Lukemisilla/Paa.stolla ja angaralla elamallä/hcidän OrdninginS jaSään-
döns jälken/ hänens wmåft ja ahkerasikäyttänyt.

Cuudenellcolmattakymcndä ikänsVuodella on hän 0. lsoSJohannes StaupitzjupflDfl Wittenbergin(CUf(l CUUfI Ajasta-
ca Univerfitet seisonut oli) cutzuttu/ cusa Hän cnsist publici
profitciaifi Dialerticam & Phyficarn Ariftotelis. SittkoN
Myös Theoiogiam eli P.Ramatun oppiaedes pannut.
Mutta privatim on Hän ahkerasi lukenut Scholaflicos Dy.

heidän errarcz jaerhetyxens hawainut/ merkinyt
ja muille osottanut ja tiettäwäxi tehnyt: Ntjn että 0.
Meiierftadius/ cuin hän sencaldaisia hänestä tuuli/ sanoi:TämäMies caicki opettajat erhctyxis läytä/ja coco Ao-
min Kircon opetuxen muodon lliuutta jauudista.

SeitzämäneUä Vuodella Colmatttakymmendä in»,
on hän/ hänen Cumpanittens eli cansa pitäwittens/ neu-
wosta ja käffystä mennyt Romijn/ sielä on sen Babylo-
nianPorton istuimen nähnyt c joca cohta sen

b; jäl-
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I/I*

i/13-

1/17*

ifit,

iåltini hänen jviholisens jawainojans oli) nimitä PMn LEO X.sen
kymmenen silla nimellä.

Vhdcxännellcl Coimattakymendä ikäns Muodilla/ on hänFridrlch
Chursirstin armolisest suosiosi ja culumxellaP.Ramaeun elikirioiluxen
Do&orirt D.Andreas Rodolphi i?. O&obris Icta*
cuuUaWittcnberginitrinanÄirföö/ tchly ja julistettu. Ia cohla Zl,
Wuoden wanhana/ on hän P. Ramaeun kirioja/ ja uloseoimil-

Psallarin/P.Pawalin Epistolat Romarein
jaGalamin lygi / jaCaleckismuxen: caiken Opemxens Jumalan Sa«
nalla wäkewasii wahwifianut/ cuuliat/
ainoastans P. Ramalun wirisn tutkimisen neuwonut.

Meliclndenä Meliätläkymmendä Ikäns »vuotena / paiws enne»
pyhän Miesten pcliwä iauwandaina Cahocneoistakymmenen lyödes on
hanhäncn on ollut?;, WittenberginiinaanKirkon
owen ylöslysnytt Johan / Pirn-Mcijseist/ yhden hclpemätlömän
Dominicanerein MunckiN/ Ablateita wastan/ jocaAlbertus Archi-
Pispalda Mentzist oli uloslähälelty/PawinLeonin sen X. kymmenen suo-jpof)a/Ablateincautta/Raha haaliman ja cocoman. Se Tctzclil pani t*
des luullU'kirians/ Ablateijla ja häpemättömäst kerstais/ sanpden « .l.
Cfhjnptaiictiiii Ablatin Penningi heilelänArckuhun; Nijn pian Sie-
lu pääse ulosKijrafi tulesta. a.Abiatti andexianda/ ne Synil/ cuin enein
emt ttytytl nijl» myös ne cuin nyt ja tastcocs tchdän/ ja ne cuin Ihminen
tehdä eahto. Nijn myss sanoi'Ablatillantf olewan sm woiman ja armon/
josjocu JumalanHitin häwäisis/ ja olis lyönyt Isäns jaÄitiänsä/ nijn
hänen Ablatihsftti andexi anda. j. Eij hän cahyois P.Pietarin cansa/
Taiwast waihelta. Sillä/ hän sanoi AbJatiflantf enämän Sieluja autta-
wans/cuinPelari Ewangcliumillans. 4. Ablatinamio/ on se armo/
»onga cautta / Ihminen Jumalan cansa sowilclan. 5. Watcka eq jocu
murhedeis/ suns eikä emit Syndiäns/ cil'4 HErran Christuxen päälle
uscois/ jolla ainoastans on Abia t in Kirja/ nijn sijliä on lyllä. 6. Hän on
myss osoltanul/ yhden punaisen Ristin, Pawin Waapuna» cansa/ ja on
häpiällisefi ja pilcatcn sanol,ut : Tämä Risti jongahän Pawin puolesi
cansalle osolla/ on nijn woimallinen cuin Christuxen Risti. Sencaldaist
Ablatia naftan ttiioMil cjilburerais/ Saarnaisja opetti l.ucberu«.

Seniälken cutzui Kieisar Maximillani» I. Lutherurm Augzbur-
gin Herran päiwitt erinomaiscst Pawin iegaein Cardinalm Thomas

Caje-
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Cajetänujtftt cansa camppaileman joca (Cajetanus) Mr)ÖötLutheru-
*«i kiäldämän ja tacaperin ottaman opelusians / nijn caicki asia olis hy-
win. Multa Lutherus anoi ettäpyhclstcl Ramamsta piti crhttyxms
ofttellaman/ tarjoten itzens29 Novembris <Marras Cuulla) yhlen wa-
paan Concili-amfn: cajetanus kysyi hänelle/ jos cij häll tahdo lacaperin
seca ja kiäldcl, Cunga hänen pidäis Pawin pannan jaKicfarill wallan al-
da I'oumman? sanoi.subcxlo.cusasta minä olen/waan Tolvanalla.

Anno 1519.DifpuWrtitf iwfytmt icipsigis julfiff(!'Joharnes Ecciu- IS%p.
%<\\ cansa/ve primatu Pontificis ,de Indulgentiis, & dc Libero Arbi-
trio,fe 0N Pawin wallast jacorckeudesi/ AncHin käymisist/ jaIhmisen wa-
paali ehdosta. Tämä Difputatio aljellin 27 Junii. (KesäCuulla) ja
lopettttin >4 lul". \

Anno r;zo. Pawi Leo X. pani hälMi pannaan / yhden Bullan l-flO-
-kirjan) cautta: Se Bulla uiosannettin/i; Junii (Käsä Cuulla)
Lutherus publiccrais ja julisti Hänen Altiklins/ jolcaPawi poisduomi'
«IM oli/manaten Pawia yhten wapaan julkisen cnnciliumin eli cocou-
xewNimiltä Pawin Ancicnrittuxex. 10 Decemb. (Talwi Cuulla) Wlt»
«nberginElsterporlin edes polla hän Jiis Canonicum jaBullam Leonis.
Se 0N Pawin tircen Säändl's iain japanna kirjan.

Costa Keisar Carolus V; Wijdes sillä nimellä/ piti Herrain päiwä tf 21.
WorminCaupungis/johongä Lmherus myös cutzutlu oli/nijn Hänen Hy-
wäl ystäwäns/ ja tullawans kiälsit händä sinne menemäst/ peljäten että hä«
nen sillä tiellä nijn lapaduie/cuin JohannesHujjmcanja pahoin mcndin;
Mijn wastais Lutberu«: Minä tahdon mennä/ehkä nijn monda Pnte»
lcllä sielä olis/ cuin Tijljä on caeos? Cusa Keisar kasti händä 8 Maji cah,
dexanden Päiwä» ahdista/eli Fangiulen panda/ waan Fridrich
sii Saxasi andoi salaisesi muulamitlcn uscolisiein hywäm Abelein stlosio.
siawiedähäneniiunanKrickoön Wanbmgin/likiEisenachi/ jongaLu-
therus nimitti Pathmum cli Eremum st 0M Erclmaax / josaHäncnwai»
noin ajalla oleman pitä. Sielä oli Lutheruslo Cuucautea. Sijhcnaican ts ,y

cukisti cuwal/ja heitti ne ulos kircoista jarupesi caicki Mstama "

Se kchoitli Lutlnluxcn Wittenbergin jällcns menemän rijta ia eripu-
raisutta siellä asettaman ja sowitlaman. Samalla ajalla andoi hän ulos
käydä/Saxankielisen Mfjil Wittcnbcrgie on Lurheru. i-f *3*
xcn suosiosi Messu poispandu ja Herran Ehlolinen Christuxen astmxenlälkcu pidetty. } J 2 f\

n, Dom. Trinit. joc oli 9 diovemb.(MarrasCuulla) on hän har.
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i ; 2j. Man Munctin capan eli hamen poisrijsunut. Toisena wijdettä kymendä
hänen ikäus Wuocena *7 Junu(3oucoaiulto) otti l.ucl,eruzawioxens
yhden AoelinNcitzyen/ nimittäin Catht.rinan Borast/joca ennen Nonna

is 26. eliKlostariNeiyy oli. lns2nu2ril)sTammiCuulla)on l.utkefu« an-
danm ulos käydä/ stn wclhcln Catechifmujrrn / joca kyllä culdakiriaxi

IfS o. cutzullamanpidclis. Augzdurgin Confeffio eli Uston Tunnustos on
annettuKicisar Carleil V. Heilan Pcliwillä/ cuinsielä
daina edellä lsisen P. Colminaisuden Sonnuntain/ cuinoli is Junii
(Kesä cuulla) sen luki Saxan Churförstin Cantzler vuÄor Chrifiianus
Bajer cahden Stundin sisäll/ julkisesiseltiäst/ ia ymmärrettäwästi.

tSJS' Dn Llblian elicoco Saxankiäliscn pyhänßamatUN/u-
-\SS- loskäydäandanut. lacuin Augiburgin confeMon yh«n

tulit on hän myös Smakaldin kirjoittanut jotta piti siinä
Concilinmte Mancuas edtspandaman jaiulistellaman.
jaSacramenlerarein Opemfla wastan on hän urholifest itzens asttlanutl
nijmuin hän eij tahtonutZwingliusta ja OccolZpadiusta ja muita heidän
cansapiläwitäns I Marpurgin ColJoquiumig eli cansapuhcs weliexcns
nimillä. Hänen lahians owat sange su«t ollcl/nijncnin häncn tirjocuxens
sen näyttämät/ cosca hän Saarnais/nijn hänen änens loljstji jylysnyt on/
Ntjncuin PhilippusMelanchton on hänest puhunut: Fulmitaaeranc
lingvaefingulaverbatuae, Cuinga hengcst rickal owat caicki hänen
wireens/ cuin hän tehnyt on? nijfä ole/ juuri valawat ja pollawal
sanat/ erinomaisest näisä Neljäsä - Isä meidänylhäl Taiwas/«. HEr<
ra CHristus tuli lordanil sjc Meidän iinnam on Jumal/«. la/
Jos eij HENra autameitä/«.

\S4 i7.]an. s/Tammi Cuulla) Toisna Sunnuntaina ioppiasesi/on Lu#
therus Hänen WijmeisenSaarnans Wittenbergispitänyt. Sieldächän
on mennyt Heislebin/ johongahän cuyultin Mansfelden Grefwin asioic-
«n tähden/ nijtä sowiltama». Hänen caickein Wijmeisen Saarnans/
on hän pitänyt Eistebis/ i4Februarii (HclmeCuulla) 4.päiwä ennein
cuolemaeans/ jacohca 18- päiwänä samalla Cuulla/ aulualiscst crcani.
Hänen ikäus colmandena stitzcmälräeymmendä wuotena. Mansftldin
Greswi on hänen cuollunRuumins/ andanut wiedä Wilcenbergin/ siclä
on hän suren cansan cocouxes / ilkull ja walitusrvirsillä iinnanKirckoon
julkisesi ;a cunuialisest haudattu.

?/• Ad memeriam <eternimtis crit JUSTUS.
*•* IMaiekises Ruijiosaon HUNSEAS. D,Mai>
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!). Mårtinus Lutheru-
xen sen Suuremman Oatechls-muxen

Gsipu§e/
Zosa on hyödyllinen ja tarpellinen/ nijln myös uscol-

lincn ja luja Manaus / caickein Jumalisien erinomaisefi
K!rckohc«ai!,ja Saarna>Micsten tygö/klrjollcltu/ «tä hejokopcliwä/seka' itziäus että muita/ Cacechismuxes/ nyncuin
coco P. Raamatun lyhykclises Summas/ ahkerasi harjoin
lelisit/ ja sitä ustolliftst ja alinomaisesi SeuracunnaUe edes
panisit / k.

TtH me(Saarnajat jaOpet-
tajat) Meidän Saarnoisam/em' ainoa-
fianö edestuota Catechifmuxen Oppia/
mutta myös rucoilem ja ahkerasi muita
.neuwomme/ että he myös sitä tekisit/ch

meillä ole fiehen wähät Syyt/ erinomaisesi että me
ymmänäln'/ että Saarnajat ja Papit Maalla / o-
wat hitaat ja laistat/ halpana pitäden heidän Wir-
cans/ ja itze Opin/ luulemat olewan sen Työn halwan/
ja itzens corkiana ja wijsana. Muutamille heistä on
Laiscus ja Wadzan Suru sangen racas/ ja stntäh-
den owat sillä Mielellä tähän Työhön/ntzncuin he o-
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lisitalnoastans/WadzanSja Ruocans tähden/ asete-
tut Papif'/ ja Jumalan Sanan Opettaixi/ cuin ch
sijnck mitan muuta tarwlttais/ cuin tuhlata ja culut-
ta: ja eläwät nijn cuin ne jotca Pawicunnan alla o-
wat: Ia ehta cuinga hywin/että caicki st cuin he o-
pettawat ja Saarnaman pttä/ on heille yldäkylläisest
täsihin annettu/ tähän aican ja selkickst' Silmäin (H-
-hen pandu/ nijn suloisis ja hywisä ulgoskäynyis Kir-
joifa/ jantzncuin st Puhe / Sananlaskuna ennen pi<
demn: Ole Surutöin/kyllä Saarna pp
tå hpwtnkäymän i Nyn myös st nyt on/ et-
tcl heillä owat ne parhat walmistetut Tawarat / ja
Saarnan Formula, eli Muoto ja Tapa/ ntzn että ne
wuotawat ja owat liki itze puhuwaistt/ (cuitenuin o-
wat he Saarnazat/) taicka ntzn toimettomat/ eli yxiosa heistä / nyn tottelemattomat / ettei he näitä kir-
joituxia/CatechismuxenOpetuxiS/eli itze osta/ eli jos
heillä owat/ ettei ntzhin kurkistele/ eikä luge nijtä. O
hywä Jumala? cuinga wahingollistt ja cauhiat ZH-
mistt/ Watzan Surun Oriat/ Menga cansa parem-
min tehtäistn/ että ne Sicain. cuin SielunPaimenex
tehtäisin. Ia oliS toiwottapa/ että sen tarwetto-
man/ rastan ja pitkän Rucouxen Tapa ja Sorina/
heidän wisseill Ajoilla asetettu/ on nyt (Jumalan
Kijtos) häiritty ja sen sian säätetty/ Amul'/ Puoli-Päiwan' jq Ehtona lugettawaxi/ muutamat Bladit
CatechismuxestV eli muista lumalisist Rucous Kirjoi-
sta/eli Vdest' Testamendistä/eliottaden etehens/jon-
gun muun Cappalen Pyhäsi Raamatusta / eli lukisit
yhden hywän/ Isä MttdäN/ Sen cansa rucoil-

DEN

* D. M. L. Sen Suuremman Cattch.



Den lumalata Racast Taiwalllsta Isa/ sekä itzens/ettck hcknellens cuscotun) Laumans edestä/ että he ker-
takin/ näyttäisit heidän Kijtoxens/ Ewangeliumin
Valkeuden puolest/ jonga wälicappalen cautta/ mc
olemma wapahdetut/ nijn monest' rastasta (Lain ja
Pawin) Jkeest jakuormasta. Ia mahta-
wat heitäns hawetä/ ntzncuin muuta ole
oppenut Ewangeliumin Saarnasta / cuin ainoa-
stans/ pitämän yhtä Cauhiat/ HckpiäUist/ja El-
tiwaldaist Elämätä/ juUNMjN/culNOot-
ra/ joca mene hänen OxeNuxchens ja
©m §åmn Locahans jällens/costa
HM pesty on. Sillä että yhteinen Cansa/eh o-
le muutoingan hywäUä mielellä Ewangeliumita coh-
tan,- Za me cuitengin sitä wastan corkemmast ahke-
roitzem/ saamme wähän eli ensingän tolmitetux/cuin-
ga palion wähembi olis jotakin hywä toiwomist/ jos
me nijn laista -Watzat ja hitaat Opettajat olisimme/
cuin me Pawin alla olimma. Siehen tule myös pa-
ha/ cuin ulgostule Suruttomudest'ja ylöspaisumude-
sta/jotca Wiat monen Sydämet ja Mielen wähittäin
owat sisäl ottanet/ ja ntznhieronet/ että he nijn py-
häst/ sen päälle wannowat/ etz yhtäkän muuta ntzn
felwettä olewan/ cuin Catechismuxen Oppi/ nijn et-
tä costa he owat sennopiast läpitzen Silmännet/luu-
lewat he caiken sisällens imenex,/ ja cuin corkemaU'/
tuldu on/ heittämät Kirjan Pengin ala/ja häpeile-
wät sitä otta jällensKätehens. Ia st cuin häpiäUl-
stmbi on/ löytän wielä tänäpänä/ monda Wapa-Su-
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culsta (waan tasa Asias e# yhtäkan wapaan Awu«-
tikä Merta) jotca rohkenewal sanoa: Ettei nyt enä
tarwita Saarnalta >a Pappeja: Mutta olewankyl-
la slirjoja/ zoista itzecukin taita itze oppia/ ilman jon-
gun Neuwot' ja Opemxeta. Mingatähden myös he
owat andaneee Kircot langeta/Pitchäthäwitettä/O-
pettäjät ja Sananpalweliat näändyä Näliast. Nijn-
cuin se sopi Tyhmille ja hulluille Saxalaisille.

Tämän caldaist Wckkiäon me,UeSaxas / ja pita
kärsimän. Viutta että minä puhun jotakin itzestäni/
ehkä minä olen Saarnaja jaOpettaja/ en wähemäU'/
Opilla ja cojettamisell' lahjoitettu (minä luulen) cuin
he/ iotca nijn corkiana itzens pitäwät/ ja Suruttomat-
tomuten tullet/ ja en cuttengan Häpiänä pidä/ olla
wähäin Lasten caldainen/ waan ntzncuinme opttam
heille.Cattchismuxest / nijn minä myös lujen/joca
Aamu/ ja cuin minull aica on/ HERtNN 3?li'
couxen/Iss mädän/ Jumalan kym-
menenKäffpt/ Vscon Sappalct/elimui-
ta Jumalisia Psalmeja / Sana Sallast. Ia ehta
cuinga hywin minä jocapäiwä lu,en/ ja ahkerast ftu-
«le«nKirjoisa/nh!n en cultengan nijn tule/cuin minä
toiwon / engä myös woi toimitta sitä cuin minä ikä-
wöitzen: Nijn myös tapahtu / että minä tänäpänä/
stkä mielellän tahdon/ ja tarwitzen/tunnustaxenl il?e-„rn Lapsexi/ ja CatMismuxen Opetuslapstx,: Wut-

' ta ne hercuUiset Ihmiset/ cuin tähän suultuwas/tu-lewat nttn edes yhdellä Opilla/ että he codta jättäwät
jälkens siellä ja täällä/ caicki/et-
teihe tarwitze yhtäkänOpetust/a Neuwsa,- Muttasen
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sen cansa/ nijncum täydcllisell' Merkittä andawat he
nähdä/ ettei he tottele heidän Wirastans/ taicka hei-
dän Laumanö (HcngeUiststä) Hhwydestä/ mutta ylön<
catzowat Jumalan/ nijn myös hallen pyhän Sanan-
ja/ eij myös he pclka jotacum Langemist' ja Cadotu-
sia. Sillä he jo kyllä owat sywckst langenneet; Nijn
että tarwitzewat tulla wdest'Lapsexi/ja että luulewat
heidäns ynnä Lasten Kengäin cansa/io aicaa culutctu>
xi/ (cuin Sannalascus sanotan) ia merkilliscst/läpitzen
käylttp'. Rucoilen minä stntähden/ ja neuwon/ nai-
tä haista - Wadzoja / ja Luulo * pyhiä Zhmzsitä/ ettei
he Jumalan tähden/ auttelisi itzens tulleex/ siehen
corkan OPPijn ja Wijsauteen/ cuin he itzellens omista-
wat/ eikä myös luulisi heidän Mielesäns/ntjn aiwan
sywäst oppenen caicki Cattchismuxen Cappalet/ ja
nyn taitawans/ ehkä cuinga hywin he aiattelewat i-
tzcllcns sangen sywästi/rypännen ja omistanen. Ja
waicka me tahdoisim sen heille myötä anda/ että he
Catechismuxen Cappalet yldäkyllä taitawat ja tietä-
wät/ (joca cuitengin täjä Elämäs on liki mahdotoill)
Ntjn etz se cuitengan täsä paitzi mendäwä ole/ että
tästä ulgoswuota/ runsas Hedelmä/ jos he tätä La-
sten Oppia/ jocapäiwä lukisit/ cojetttlisit/ ja näistä
(heidän LastenS/laPerhens edesä puhuisit) Sillä se
Pyhä Hengi on läsnä/ jencaldaista (Jumalan Sa-
nan) lukemusta/coiettelemusta ja cansapuhetta / ioca
sijtten si äl anda vdet Waicmuxet/Voiman ja Plös-
walistuxcn/ että me pmn ja jocapäiwä saamme tä-
hän Oppin Himon/ cuin CHRJstus lupa sanoden:
Ousacaxl clicolmctulcwat cocohonmi-
nun3?mcmt/sijns olmminsHeldsn
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UfftUåtltil Siehen myös/ eij ole mitan tt?ornw
listmba/ Perkelettä / meidän oma Liham' ja pahoja
Ajatuxia wastan/ cuin se/ cosca me AhkerudeU'ja
Vireydellä/ luemme Jumalan Sana/tutkistelem ja
sijtck puhumme/ tiijn että st ensimmäinen CunmgaS
Dawidin Psalmi cutzu ne Autuaxi: Cuin HE3l'
ranLakta Zöt > a pätwst tutktstelewat.
Et myös sinä Ihminen/mahda uscoa/löytäwas pa-
rembata SaUWUtosta eli wäkewämbä Haju/
cuin Perkelen carcotta/ cuin Jumalan Sana/ cuinS
sitä wiriäst pitelet/ (ja nijncuin SinapinKadesäs/ u-
sein ja hywin muserat ia hierot) sijtä jocapäiwä pu-
hut ja weisat. Tämä (Jumalan Sanan). Har/oi-
tus/ on totisest se hywastisiunattu Vesi/ ja pyhä Ri-
stin mercki/ jocaSatanan pois aja/ ja jonga cautta
hän itze enimmäst pakene. Ia jos etz tästä mitäkän
'Hyödytyst tulis/ cuin se/ että Sathan ja pahatpa-
tuxet sen cautta pakenisit/ nijn pidäis se Hyödytys/
niin corkian pitämän/ että sinä sitäChristillista Op-
pia mielelläs kärsisit/ lukisit |<i coettelisit. Eij Sathan
tahdo että yxikeriaista Jumalan Sana pidäis ensin-
gän opetettaman ja cuuldaman. Ia Jumalan Sa>
na eij ole nijncuin Ämmäin Jutut ja Tihtauxet/mut-
ta ntzncuinPawali sano: Se on, JuMaINN
Wotma/ calktlle Autuudex/ cum sen
uscowat. Totisesi se on Voima/ joca woimallt-
simmast / Sathanata puscrva ja pois carcotta/ mut-
ta meitä sitä wastan/ yldäkylläisest/ wirgottä ja loh-
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dutta. Ia mitä tähckn palio tarwitan? los'caicki
st Hyödytys ja Hywyys/ cuin Jumalan Sana myö-
täns pitå ja waicutta/ pidäis ylöslujeteldaman/ nijn
ey täydyis Paperi fiehen/ ja Aica olis lyhy. Sa-
thancutzutan täydellisesi/ TuhaNNtN lottsMN
MestaN)t. Sentähden että hcknen Woimans ja
Waldans on suuri ia moninainen/ mutta Jumalan
Sana/ /olla etz ainoastanö ole moninainen Woima/
waan myös/ mahan lyy ja ylitzen woitta/ tämän Tu-
hannenkonstlllisen Mestarin/caickein hänen Woimans
ja Konsteinsa cansa/ ja tyhjckxi teke. Mingä Nimen
me hänen annamme? Nimtttäin; Eij Tuhannen ai-
noastans Konstein/ mutta monen kymmenen Tuhan-
Ne<; (hywäin) Konstein Mestarixi hänen totisesi nimit-
tä mahdam.' Jos me nyt Jumalan Sanan Voiman
halpana pidäm'/ ja sen Hyödytyxen ja Waicutuxen/
erinomaisesi me/cuintahdom cutzutta ja olla/ Opet-
tajat jaKircon Palweliat/ nijn en me ainoastansoli-
fi ansiolliset yhtakän?iuoca/ mutta pidckjsoikeudella/
(nijn cuin järjettömätLuondocappalet)pahoildaCoi-
rilda/ (meidän Leiwäldäm ja Wiraldam) hytytettä-
män ja pois ajettaman. Erinomaisesi/ että me hy-
win kyllä tarwitzemma/caicki ne ylösluetellut Hyödy-
tyxet/ cuin sturawat Jumalan Sanasta/ nijncuin me
tarwitzem jocapäiwäistn Leipämme/ ja en me saa il-
man sitä olla/ nytten alinomaisten Kiusausten ja joca-
päiwäisen Wätjymisen tähden / cuin meille sildä pa-
halda Tuhanen konst-Mestarilda/ eteen pannan ja
wiritetän. Jos eij namät ulotu/ ylösherättämän ja
kckändämän Ihmisen Oydändä/yhten ahkeran Cate-
chismuxen Lukemisehen: Ntzn cuitengin Jumalan Kä-

Hsipuht. 7



s
tieut. 6. (

Jumalan'
angara ja j
lujaKästy
läsiä Opi'l
sta. .

sty pitä meitä siehen waatiman/ cuin kirjoitettuun.^
Stnun pttä mjstä puhuman Huoncs
lstutsas/ jaTlcllä täpdesas/ Maata
pannesas janostesas/ja sinunpttästto-
man ne/merklxtkätchcs japttä oleman
sinulle mmstoxl/ sinunSllmcksedes.
Ilman epäilemätä/ eij Jumala olis huckan/ nijn anga-
rast kästenyt/ waan hän parhain tietä/ misä WaaraS
me olcmma; Nijn myös/ mingä rohkeuden ja laitoxen
ne pahat Henget pitawät/ pyytäden meitä/ jocaSil-
män Rapäyxellä Cadoturen. Nijn tahtoi meidän
hywa°/ Taiwalinen Zsäm/ että me hända wastan / sei-sosimme/ wyötetyt/ wakewällä woimalla/ ;<i caikell'
Jumalan HarniscaUa/ ettäme taidasimme/pois aja ja
vlossamutta/ caicki sen häjyn tuliset Nuolet / ja seisoaPerkelen cawaloita Carckauxia wastan. Mutta
cuinga Hullut jaMhmät olemma me? Että mei-
dän nijn wäkewäin Widolisten kessell' pitä oleman*
cMallmanHenat/Försttt jaWotmal-
ltset/ ne pahat Henget Talwan alla:)

s'Cuitenginmeylönannam'/meidänOtam jaAscm/nyn
'etten memaatesam jalewätesamenfingän nijjtä mm*
astuttele/ janytten jäikin cal;o.
, Ia Mitä tekewät ne ylipaisunet ja ylpiät Ihmiset
muuta/ cuin he hyljäwät Catechismuxen opin/ nijn he
pitäwät itzens oppenumbana /fcurn/ Jumalaitze/ ne
hywätJumalan Engelit/ PMlarckat/ ja Apostolit ja
caicki muut Christityt/ eipä Jumala itze ole stta häpiäx'

luke.

Calechis.
niuxen O'
pin ylönca-
tzojae / ja
heidän Ta<
pans.
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lukenut että tätä jocapälwä opetetaisin/ liyncuin se/
jollaetj mitan parembat olis opetta/ ja sitä vstin kertoi
jamuistutta/ jaeiora etens jotakin uutta/ cuin outo
olis tästä opista; Za caicki Pyhät /ei tiädä jota cuta
parembata ja tarpelifemba opetta/ ja etz ikänäns kyllä/
opetetux' saa/ engö me olis caunis janopsa cansa/ ettckcosca mc olem'tämän opin/ yhden keman/ lukenut eli
cuullut/tulisimma cohtasiehen ajatpxen/ ettämecaic-
kitiädäisim'/ jaengä tarwitzienälukemist'sitä/ mutta
yhden sisull/ liki/ caicki oppisimma: Jota
Jumala eij itze/ nyn picaisest/ operta meitä tainut/ ja
etj Mltän muuta wiälä tänäpän meille opeta/ waan p
tä/cu in hän Mailman Algust meille opettan on.

Caickein Prophetain jaPyhäin on kyllä tekemist/
ollut/ sitä cuin he opettanut owat/owat cuitengin aina
täytynyt tunnusta/ itzens/ saman opin OpetUSlapsexi.
Se on wisti ja totimn / että se cuin hywin taita / ja on
oppenut/ne kymmenen Kästy sanat/ hän taita myös
coco sen Pyhän Raamatun) niin palion/ cuin siehen
opetuscappalen tule) nijn että hän taita caickinaisis
menoiSja asiois olla wahwa/neuwosja awus/wäkcwänopsa eroittamas/ Mailmalisia Asioi-
ta ja Rtjtoja / ymmärtäwäinen stlittämäs Kirkon
asioita/ olla-Duomarinylitzen moninaisen opin/ jäsen
opettajat tulemat cogetellux Lais ja Oikiudes/ Cau-
pungin Asiois/ja muita stncaldaisiaculn taita Mail-
mas edes tulla ja tapahtua. Hywäinen / mitä Psal<
tari sisälläns pitä muita/ cuin Jumalisia ajatuxia ja
Harioituxia / jotca tulewat siehen ensimäistn Käffyn ?

ja itzellän ajattelen / että nämät Laista Watzat / ja. yl-
piät Henget/ eij taida ymmärdä yhtä Psalmia/ palion
wähemin coco sitäP. Aaamattua. Cuitengin unhot-

B tawat



tawat he Catechismuxen opin/ jocaon nijncuin yxi ly-
hy summa/ eli ntzncuin ulgos otettu ydyin coco kirioitu-
xesta. Mn stntähden Rucoilen minä jaustolistst neu-
won/ caickia Christityit/ erinomaisesi Saarnatta ja
opettaita/ ettei he ylöin warhain/ tahdois olla (Dodo-
>rez) Corckiast oppenutPapit/ ;a ntzn petolisest luulisit
itzens caicki tiätäwan/ ja taitawan: Silla ntzncuin sitä
palio puuttu/petolisest Wihdist' jaMimsta/cuin ojetta-
man ja cogeteldaman pitä/sitä oikia Wlhtija (Mitta)
kyynärittä Nijn lange heidän turha ajam-
xens/ locahan/ costa he cogetellan ja cuuUan ; Mutta
parembi on/että päiwäpäiwäldä sijnä harjoittelisit ja
muita/ sijnä siwus ja sen cansa oppia. Za aina ahkera
waari pitäden/ ettei hepahennuisi/ sijtä cauhiast surut-tomudest jaylpeydestä ■, Ia että he ennein caickia / ah-keroitzisitsijtä/ ettäheainakäändäifititzens/ lukemise-hen/ tutkistelemisen/ja etz ennein lacka/cuin he itze työns
ymmärdäwat/ ja wahwistuwat/ että he ntzn owat op-
penut Catechismuxen/ että Satan siehen mahdaiscuolla! Ia he ntzn ymmärdäwisex tulla/ cuinJumala
itze (sen tahto) ja hänen P.Engelins sitä ikäwöltzewät.Jos he nijn wirickt owat/ nijn minä heille totisestalupan/ että he suuren Hedelmän jaHyödytyxen sijtäsaaman pitä/ ntzn että Jumala heitä erinomaisixMiehixi ylöScorgottaman pitä/ ja sijtten he tunnu-
stawat/ sitä enämmin cuin he lukewat ja kertoiwat
Catechismuxen Oppia/ sitä wähemmin hehända(hä-
nen täydellisytens) oppewal ja käsittäwät/mutta on
aina tarpellinen/ sijnä siwus ja cansa oppia. Jo-sta pitä tapahtuman/ että sitä cuin he ennen eh tah-
tonut yhtä kerta haista/ell hänen Suunsa liki woinut
kärsiä/ piti ftlpaman ia maistuman/ ntzn hywin Suu-

saja

Jumalan,
kymmenen,
Kästyin j
tieto/ on ,
sangen suu»
ti
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Ft ja Magosa/ nijncuin sen perän suurest isotaisin ja
janotaifin,- Että se nyt tapahtua mahdais/ rucoilem
me sinua Jumala ettäs meiUeArmos lahetaisit/ Amen.

LphlMnm Esipuhe.
Vi käsin ottltun wchäil Työn / olem me ainoastans sillak -\i££ts<\wvi);<W /(ja hywälla mielellä) walmisitMUf/ cttå sepidais

oleman/ yxikertaisten ja nuoreen lasten Opcms/ stnlchdcn£s!£§?* fr myöscutzuean/ Grcreankielellä/ Catcchismus/ jaon
nijn paljo cuinyxi eapa jamuoco/ opetla iapsiä / ja nuorca calisa/ Ky>
fymysten ja Wasiausien cautta; loca i«ecullakin Christilyll'lhmi»
scll'/ nyn lieläwä ja tullawa oleman pitcl/ tttå jolleitämän eundo ole/ ei
hän pidä pidellämän oitian Christilyn edest'/ ei myös pidä händäfal»
liitämän Hsrian Ehfolisella käymän. Nincuin yxi lyönlekewa Mies/
joca eq oikein ja hywm hänen wircans työtä tehdä taida/ nijn eij hänen
pidä Muiden canft cocon tuleman/ waan pois panai, hänen wirafiansa.

Senlähden pitä Calechismuxen oppia jäsenymmärdystä caikclla
«vireydellä opettaman jaedcspandaman. Phden nscolisen ja ahkeran
Perhen IsänänWirca on/wähimäxikin/yhden kerdan Wijcos/cuulla
hänen iapsians jaPerhwäns/ Calechismuxen opis/ cuinga he m lukia
l« ymmärdä lailawat/ ja jos eij sijtä taida lucua tehdä/ nijn pitä heitä
siehän maaliman ja luiasii ncuwollaman. Sillämuistan sangen hy<
lvin/ja näemme myös jocapäiwämeidän Silmäin edes / että cansa on
peräti hidas/ ja muistamatoin/ ja cuinaane wanhal/ joille eij liki yhtä-
tän tieto ole näisiä/käywätynnä meidän canfame HEAranEhtolisel-
la/ ja naulitzewal sen/cuin erinnomaisest Christilyill'Saätly aseteltu on;
Ia cuilengin nijlcen cuin Sacramendill/ käywät/ pidäis tosin/ enäm»
«iän liälämän/ja heillä täydclisembi ymmällys oleman sijtäChrisiilisest
opista/cuin iapsilla ja/astein tulleilla Poicaisilla SchoulunEdespäin/
M tydymme näihin Colmcn Cappalen / sillä yhteisellä cansalle/ jolcä
aina wanhudeft owat Christicunnas pidetyt! Mulla wähä (Jumal'
armahd) opcllu/ eli myös oikein opeteltu/ sichfn saaka cuin molemmat
»vanha, ja nuoret/ja ne cuin tahtomat cu?u«a ja oila Christilyl caicki
Dalmix jaharioilemx sijnätulewat.

Tasa fturawat »e Colme Cappalttta.w i Ensim-

Millä' neui

, on annenu.

.Catcchis-

.muxen lie-
jlooncar»
.pellincn.

.Catechis-
»muxenhar»!
»jolus.

'Perhenl-lsäncln wel-
'wollisus.

<

Zstpuht.
.

n



NnsimmmtM kappale.
Uumalan tpmmenen

Kästpt.
Ensimmäinen.

Hlj sinun plds-mutta Zumalotta
pltsmsn Mtnun edesäni.

Toinen.
Htj sinun pidä turhan lausuman ftnun HERras Jumalas Ntme: Stl-

lä eljHEßraptdHrangalsemata/joca
hänen Vlmens turhan matnltze.

Colmas.
Wutsta ettäs Lepopätwän pyhität.

Neliäs.
Stnutt pltä cunmoittaman Isäs

ia Älttäs/ ettäs olisit pMä ljälllnm
Maan päälle.

Wtzdes



Wijdes.
åii sinun pldä tappaman.

Cuudes.
Htj sinun ptdä Huonn tekemän.

SeitzemäS.
Ztj sinun pldä warastaman.

Cahdcxas.
M sinun ptdä tvååxå Todtstust fa<anoman sinunLähtmmätstäs wastan.

Vddexäs.
Sti sinun pidä pyytämän sinun

Lähtmmststs Huonetta.
Kymmenes.

M ftrnrn pldä htmottzeman sinun
Lähtmmätsts Emändätä/ ti\ §åmn
Palwelmtans/ etkä Pijcans/eij
käns/ etj Aasians/ nkä mltän culn
hänen omansa on.

Tuomen.
.Meidän ChristiUlsen Vscon Arilkilit.'

vston Jumalan päälle/Z-
-MZsän Kateklwaldmn Taiwan ja

Bz Maan

v Jumalan kymmenen KaM t$



Maan Luojan. Ha Issuxen CHrp
stuxen hänen ainoan polcans päälle
mewäuHEßram. ZocasMsiPphäst
Hengestä/ syndyt Neltzest Manasta.
Ptjnatttn ponttus Ptlatuxen alla.
Rtsttn naulttttn/ cuoletetttn jahaudab
tm. Sllasastm Helwttttn. Nousp-
lös Ouollmsta colmandenaPälwänä.
Astut ylös Taiwastn/ tstu Isän Zm
malan Oauttwaldlan offtalla Mbtb
lä. Sleldä on tulewa duomttzeman
Eläwttä jaKuollulta. Wlnä vscon
Pyhän Hengen päälle. Vhden pyhän
Khrtsttlltsen Seuracunnan. Pyhäln
Ihmisten Ihteyden. Spndem andext
Saamtsen. Ruumm Hlösnousemp
sm.la tjancalMsm Elämän. Amen.

kolmas.
On Aucous/ ionga CHRlstus meille anda-

m
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£M&å meidän joca olet Tmwatsa>
olcon sinun Ntmes.Lä-

hestulcon sinun Waldacundas. Ol-
con sinun Tahtos nljn Maasa cmn
Tmwalsa. i?tnna meille tänHpckwän
meldän Letpäm. Ja
anna meille metdsnSpndim andext/
mjncuin me anname meidän Welgol-
listem. Älä johdatamettäKtusauxen.
Mutta päästä mettä pahasta. Sillä
että sinulla on Waldacunda/ ja Voi-
ma tjancaickisest/nljn ljancalcklsehen/
AMEN>
Wlamckt owat ne tarpellisimmat Cappalet/ jotta u

Christitty Ihminen pitä oppiman Sana
Sanasta lukeman/ ja itzens caikell muoeo Nehenhar-
joitteleman ja jocapaiwa pitämän/ ntzn usein cuin he
ylösnoustwat Wuoteldans Amull/liuaU mennes/ ja
Ehtona jällens lewätä pannes/ lukewat ntztä ulcoa/
ja eij pidä Ruoca annettaman/ ennen cuin he nehy-
win ja selkiäst lukenut owat. Etj myös wähemmin
tule yhden toimellistn Huonen Zsän tehdä että han
sitä sama ano ja waati hänen PerheldcknS/ja eij yh-
takan kärsi hänen Palweluxesans/M eij sitä Oppia

taida/

Iscl MtrtMn Rueous. i;



taida/eli kielda' sitä oppemast. Ia ch sitä pidä ttiuv
län muoto kärsittämän/ että jocu Ihlninen on nijn
F>ocari ja-Tompeli/ cuin eij näitä Cappaleita tahdo
oppia: SiUä että nijsa on/ caicki se cuin pyhäs Kir-
joituxes pitkald ja lewiäld edespannan/ yhdes Sum-
mas lyhykäisesi ja juuri yxikertaisest käsitetty ja yh-
tehen coottu on. SiUä ne pyhät Apostolit ja Isät/
cwaicka cutca he ollut olisit) owat nijncmn yhtenKim-
puisen täsä sitonut Christittyin Opin/ Elaman/Kon-
stit ja Wtjsauden/ nMhe puhumat ja suosittelemat/
ja mikä se on / cuin heidän sitcengin wijmein pitä ti
tzens harjoitteleman.

Cosca he nyt nämät Colme Cappaletta owat
oppenet ja ymmärtänet/ on sowelias/ että he tietä-
wät mitä pitä ustottaman ja ajateldaman / meidän
(Christuxelda) asetuista Sacramendeistä / nimittäin
Casteest/ ja ZEsuxen CHristuren Lihan ja Veren
Syömisest' ja luomisestVse on Altarin SacramentW
Parhaitain/ on tarpelinen tiätä / Pyhäin Evangeli-
listainMattheuxen jaMarcuxen/Sanat/kirioitetut sij-
tä heidänEvangeliumisans cuinga CHristus waeldat-sans ja lähteisäns/ltästä Mailmast/on hänen Ope-
tuslapsillens wijmeistn corckian Lahian lahjottanut/
ja nijn hänen tyköäns lähettänyt.

lsasiesia.
vlgos cmckeenMatlMaan/

MDja saarnatcat Evangeliuml taitib
le Luoduille/ ja Sastacat HM Mme-

tzen

,6 Caste



M Mn>ja Pojan ja'Pyhän Hm-
gen. Joca usco jacastetan se tule Äu-
tuaxt/ mutta joca elj usco/ hän
tetan.

Ntzn paljon tietä Castesta/ pyhän Raamatun
jälken/ on sen yxikertaisen Christityn Ihmisen kyllä.
Nijn myös sijtä Toisesta Sacramendist/ lyhykäisill
ja yxikertaisiUa Sanoill' P.Pawalin Epistolast fijtä
Ensimmäisestä Corinterein tygö/ n. Lugusta.

OBRran GtolKsesta.
MZtdän HHRm Msus KHRZ-IMJstus/ finä Vönä jona hän petet-
tln/ ottl hän Letwän/ jaktjttt/ mursi
jaannot Opetuslastens ja sanot: of-
tacat ja spökät/tämä on minunRuw
Mtn/ joca teidän edestän ulgosanne-
tan/se tchkät te mtnun Mutstoxent/

Nijn myös Ehtoltsen jälken/ otti
hän myös Lalktn/ ktjttt jaannot hetl-
le/ ja sanot: Ottacat ja juocat tåftå
tGkt/tämä on sen udenTestamendin



Scätit Minun Weresäm/ <oca teidän
ja monen tGden ulgoswuodatetan/
Spndetn andextandamuitt/ seteMt
te nljn useln cmn te juotta/ mmun
Mutstoxcnt.
C*tf A tchn me näemme/ että se Christillinen Oppi
gKii ftiso Wtzdes Cappales/ joisa nuori Cansa pitä

/ meidän Lapstm cuultaman/
ja sijtti Lucua ttkemcln. Ia ett myös jocu nuoresta
Cansasta mahda luulla / näitä caickia käsittäwanS
Saarnasta/Mieleens laVluistohons pana taitawans.
Ia cuin he owat nckmät hywin oppenet/nhn he saa-
wat mumamita HengellisiaLauluja »aPsalmeja siehen
sopiwita tygö panna ja oppia/ nijtr että paremmin
tulisit tutux'/ ja enämmM ja enämmin wahwistetllp'/
ja nuori Cansa tällä tawalla saatetaisin harjoittele-
man ja oppeman pyhistä Kirjoista/ ja ntzn jocapäi-
wä enänymän/ ja caiklS ChristMisiS me-
neftymän. Mntta etz sijnäkän kyllä wielä ole / tttå
nuori Mäki taita näitä Sanan Sanasta lukea ja
Mmärtä/ waan myös että he owat wiriät Saar-
noisa läsnä olemas/ ja erinomaisest ntzsä/ cuin owat
asetetut Catechismuxen Opetusta ja VlgoStoimitu-
sta edespaneman/ja sillä tawalla tietä i-
tzccukin Cappale sisällänspitä/ ettei he ntzncmn puo-
litta'»:' nijtä ope /waan hywin selkiäsi lukcwat/että co-sca heille nhstä kysytän/ taidaisit wastata/ että nähdäi-
sm/ettei he ilman hedelmätä olcSaarnoja cuuUetMm
Syyn tähden otam me mielelläni/ seft Wäiwan paal-

-> lcm
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lem/ että me juuri usein Saarnamme Catechismu-
sta/ senpäalle/ että se Nuorudelle fitä wirickmckst e-
despandaisin/eij cawatilla Sanoilla jaylpickUPuheUa/
Ihmisten ja tämän Mailman Puhenpar-
ren jälken/ mutta lyhykaisestja yxikertaisest/etta caic-
ti mitä me puhumme/ (täsä) paremmin ymmckrtt-
täisin/ ja pikemmin muistetaisin.Tämän Syyn tähden/ me Käsihim otam/ ne
ennen nimitetyt Artikilit/ jocaitzen ia itzecungin erin-
omaisesi/ nijn palio cuin siehen tule ja tarwitan/juu-
rl selkiäsi siitä puhua ja vlgostoimitta.

Gnfimmätnen Käsky.
M stnun ptdä mmta Jumalotta

minun edesänl pltamän.
Se on/ minua ainoata/ pitä sinun pitämän ja paÄ JS

weleman/ sinun lumalas edeft! Mutta mikä se on? Jumalala,
eli cuinga se ymmärretä»? Mikä on pitä yhtä lu-
malaea? Eli mikä on Jumala? Wastaus. Se on ja
cudzutan/ yxi Jumala/ joldaIhminen caickia hywyt-
tä toiwo; ja johonga hän hädäsäns turwa Wn että
yhtä Jumalala pitää/ eij ole mikän muu/cuin häne-
hen panna Sydämmest caiken Vstons ja Turwans/
Sillä usein sanottu on: M SydäM^scojaV-'
melllnen Vsco ja Vscallus tekeJuma^^",^
lan jaEpäjumalan. Jos Vsco ja Vscal>Jumalan.
lus oikia ja totinen on/ nijn sinulla on oikia Zuma-
la. Mutta sitä wastan/ jos se on petollinen ja wää-

Cl rä/

stznsimniäilttN Kafly. rp



ra/ ntzn sinulla myös on petollinen jawäärä Jumala
Silla nämatCaxi/ Jumala ja Vsco/ owat yhdes/ja
pltä yhdlstettämän. Cunga < sinä Ihminen) sinun
Sydämmes panet/ ja vscallat sinuas/ se on wistist ja
liinan epäilemätä finun lumalas. Sentähden tä-
män Kästyn Pmmärlys on se/ että se ano ja waati
yhtä oikia Vsco ja Sydammen Vscallusta / cuin onsen oikian ainoan Jumalan tygö/ j.a itzens hcknehen
ainoastans pitck. Ia on nijn pation sanottu: Catzol
etlä sinä annat minun ainoastans olla sinun luma-
las/ ja ettes etzi yhtäkän/ paitzi minua: Se on/ co-sca sinua jocu waiwa ja ahdista/ nijn pidä Ges mi-
nun tygöni/ ia etzi minua/ se on/ etzi minun Apuani/
ja jos sinä karsit jotakin/ntznpidä sinus cuitengin lu-
jasti minuhun / minä tahdon suurell HywydeUa / e-
descatzoa ja autta sinua/caikesta sinun Tuscastas.
Ainoastans cawahda ahkerasi/ ettet sinck aseta sinun
Sydändäs johongun muuhun/ja hänesä etzit sinuUes
Apua/, ja Sydämmes Himoa. Tämä pitä wielä jo-
takin selkemäst ja ymmärtäwäisemäst vlgostoimitet-
taman/ yhteisten Esimerckein caurta otetuin nljstci cuin
owat peräti tätä Käffyä wastan/ että nämät Sa-
nat sitä paremmin ymmärrettä taitaisin. Monda
sn Ihmistä (sen pahembi) cuin luule/ että hänellä on
Jumala ja caicki hywät/ jolla on Culda ja Raha/
luotta ja uscalda wahwast/ sen päälle/ ettei he k«tä-
kän tottele/ eikä lucua pidä. Catzos/ näillä on

Mammon wyös Jumala joca cutzutan Mammon/ se on Calu
on muma-ja Raha / jonga tygö hän sano.' Sinä olet minun
mille lu<Lohdutuxen. Joca on Maan päällä/ ntzncuin erino-
mala. mainen ja tuttu Pää »Jumala/ sillä jolla Raha ja

Calua on / hän on kyllä surutöin ja (fin lujast Sa-

S/

io «Hlljwmäinm Kafiy.



tuttö/ on iloinen ja pelkämätöin/ ntjncuin hckn istuis
kesteUä Paradttsi. Mutta .sitä wasian/ Mi Aaha
ja Calua ole/ hän on epäilewäises MenoS/ Surus
jaMurhes ja Helckomlelisydesä/ ntzncuin etz hän mi-
täkän tiedais yhdestäkan Jumalasi/ sillä sangen har-
wat löytän/ jotca owat iloisella MieleUV ja eij wali-
ta/ surcuttele ja nicuttele/ cuin etz Vlammon ole hei-
dckntykönänS. Nijnrippu Ahneus aina/ ja seura
Ihmisen Luondo Hautaan. Nijn myös jejoca öyc-
kä za ylpeile/ si)tä/etta han ylitzen käy Muut Ihmiset/
Konsteis/ Klokeudes/ WijsaudeS/ Woimas/Suosios/ Msninai-
monen ystäwydes za suuresCunias; Hänellä on myös'" ®wttm

Jumala/ mutta ch st oikia TalwaUmen jaainoa
rnala. Tästä sinä c hywä Christitty) jällenS näet/ -'

cuinga ylpiäja röyckiä st Ihminen on/ jolla näistäkyllä on ; Mutta sitä wastan / cuinga epäilewäinen/
heickomielinen ja nöyrä on st/ jolla etz näitä ole/ eli
ne häneldä pois tullut owat. Sentähden sanon mi-
nä wielä nyt kman/että st oikia Selitys tähän Cap-
palehen on tämä; Nimittäin / Pitä lumalata/ on
st/ johonga Ihminen pane caiken hänen Vstons ja
Vscalluxensa. Täsä waari ottacam cuinga cauhiat
Cappalet/ me olemma sijnä Pawin Pimeydes/ ede-
sämme pitänet. Jolla oli Hamban Tauti/ nijn hän
löi itzens Paastohan sen pyhän Appojionian Cunni-
axi/ ia nijn coco 9iuumistans waiwaiS.los jocu pel-
täisi Tuli-Palo/ nijn hän lyckäisi itzens Murennu,

xen Suoieluxen ja Warjeluxen ala. loca pelkäisi
Rutto-Tautia/ nijn hän nopsasti Lupauxen teki rna*
kldaxenS pyhän SebaftianiN taicka RochiurnM tygö.
Ia stncaldaisia cauhioit ja hirmullisia Töitä he ede-
säns piditt että he itzecukin walitzi itzeUeneyhhen cuol-

Ez lue»
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luen Pyhän/ jonga tygö he pakenit RucoureUa bei-
dän Tuscasans. Tähän myös tulewat ne cuin caic-
ki namät ylitzen käywät/ että he telt Ltjton Perkelen
cansa/ saadaxens Calua ja Raha kyllä/ ia myös
Haurelisten Ihmisten Bstäwyttä/ ja että heidän E-
läimens ja Carjans olljlt terwenä. Sencaldaistt o-
wat Noidat/ Welhot/ja MustanKirjan lukiat. Sil-
la caicki na'mät heidän Sydämmens Vstalluxen
muihin astttäwat/ cuin yhten totisen Jumalahan:jolda etz he mitan hywä toiwo eikä pyydä.

Ia täUä tawalla/chywä Christitty( sinä ilman
epäilemätä/ ymmärrät/ Mitä ja cuinga palio/ tämä
Kästy ano ja wati sinulda/ nimittäin/Ihmisen coco-
sydändä/ja caickia hänen uscalustans/ ainoan luma-
lahan ja etz johongunmuuhun. Sillä mikä se on / pi-
tää yhtä Jumalala! taidat sinä tästä kyllä hywin ym-
märtä; ettei händä Sormilla käsittä taita/ ja eij
Cuckaron/ Raha kätkettä/eikä
cuinHopia astiat/ suljetta/ mutta se on/händä ktjni
otta ja pitää / cosca Sydän hänen käsittä ja hänesäkijnirippu. Mutta Sydämen cansa hänesä kijnirip-
pua / eij ole mikän muu / cuin itzens coconans ja ai-
noastans/ häneen luotta. Sentähden tahto hän kä-
ändä poies/caikista muista/jotca ulcona hänestäowat/
ja itzens tygöwetä/ että hän on se ainoa/ ijancaicki-
nen jacatomatoin hywyS. Ntzncuin Jumala sanois:Mitä sinä Ihminen ennein olet Pyhäin tygö etzinyt/
että sinun pita heidän suosiostans saaman / taicka
myös/ mitäs ennein olet toiwonut MammonalV/
eli muilda catowaisilda cappaleilda ; sitä etzi nyt mi-
nun tykönäni/ japidä minua sen edest/ioca sinua aut-
ta taita/ja caickinaisell' hywydellä runsast edescatzoa
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ja autta tahto. Catzos/ täfä on nyt se oickia lu-
nialan palwelus/cuin hänelle kelpa/jonga hän myös
kästenyt on/ iiancalcklsenCadotuxenßangaistusta wal-
täin pitä/ niMlttäm/ettei Sydän pidäis mitäkan tiätä-
män muusta lohdutuxest/ ja turmasta/ cuin hänestä/
josta eij myös hänen pidä itzes andaman pois wedet-
tä/ mutta hänen tähtens/ aldixandaman ja paneman/
caicki cumMaanpäaUe on/ ia enneincaickista luopu-
man/cuinlumalan ylönanda.Tätä wastan taidat sinä
(O Ihminen) kyllä ymmckrtä/ cuinga Mailma tätä
wastan itzens asetta / pitäden wäärä Jumalan pal-
welusta/ ja Epä-lumatisutta. Sillä eij yhtän cansa
Maanpäällä ole ollut/ nijn tyhmä ja paha/ cuin etz
ole itziäns pitänyt johonglln Jumalan palweluxen.
Ztzecukin on ylöslöytänyt ja cunnioittanut eriomaisen
Jumalan edest/ zonga tykönä he apua ia lohdutust/
ctzinet owat.

NWcuin me näemme PacaNotsa/ Waymnaiti
catken Vlhkerudenssiehen panit/ että he olisitMallan/Herjauden ja corckian hallituren saanet/««•stntähde» ylönsit he/ yhdM (UM 0N Jupiter eli Thore,
caickein corckeimax Zumalax; Toiset/ cuin Nicka-
uden/ Onnelisuden/ Hecumalisenelämän/ ja hywäin
Päiwäin jälkin/ seisoit. Pidit Hcrcuiem,Mercurinrn
ja Veneiem, heidän Jumalains, edestä. Rastat ja

Lapsia synnyttäwäistt cunnioititca Lucina, ja heitä Jumalanans pidit. Ia nijn jo-
cainen teki/pitäden sitä Jumalansa edest/ jongapääl-
le he Mielens ja Sydämms panit. NljttMpös
Pacanam oman Luulon jälken vita

Juma-
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Zumalata/ eli ole mtkänmuu/ tuinuscoa ja turwatst johonguncappalehk.
Waan sijnäpuuttuwat ja erhettywät he/etta heidän u-
scaluxens ja turwans/onwäckrä ja petolinen/ sillä eij se
ole asetettu/ yhden oickian ainoan Jumalan tygö/ jota
paitzi totisest eij yhtäkan lumalam ole/ eikä Taiwaja
eikäMaasa; Sentähden Pacanatkm tekewckt/ hei-
dan LuulonS jaVnenS/ cuin heiUe on Jumalasta/E-
-pälumalaxi/ jaluottamat itzens sen päälle/ cuin eif
mitäkän ole. Nijn on se myös caiken Epäluma-

rata cansa/ joca etz ainoasians sijnä seiso/ että rake-
malan pal'tan jocu Cuwa ja sitä rncoillan/ mutta erinomat-
welus, eystst/ Sydämmes/jolla hänen Vscalluxens/tosin mu-
ole muu/alla on/ etzein Apua ja Lohdutost/johongun Luondo-
cuin S,)>Cappalehen/ taicka Pyhäin eli Perkele» tygö: eikä
dämmcn mitan tottele Jumalasta / eikä Mitan hywa hänelda
Aiacus titoitooi että hän tahdois autta/ ch myös usto/ ettSr
9m st hywä cuin hänelle rapahtu/ tule lumalalda.Mn

myös on yri wa'ckrä Jumalan Palwelus/ ja caickein
corkein Epäjumalisus / jota me tähän asti tehnet o-
lemma/ jawielä hallitze Mailmas/ senpäälle myös
caicki st Hengellinen Sääty Pawicunnas on peru-
stettu/ joca ainoastans oman Tundon tulepitettäA-
pua/ Lohdutust ja Autuutta etzitän omisa Töisä ja
Tegoisa/ ajattellen itzens woiwan Jumalata waati-
wan Taiwasta andaman hänellens Palcaxi: Sijnä
cuin hän ylöslujestele/ (UWa palio hän on säättä-
nyt/ cuinga monda Klostarl rakendanut/ Paastoja
pitänyt/ ja cuiNga monda Messuja hän on weisimnt/
ja sijnä läsnä ollut/«. On Röyckiä ja ylpeile nijdeny-
litzen/nhlncumeij mitäkän hänellewmosta tapahduis/

muna
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mutta'caickiitze haalinut/ja yldakyllckansainut. Juu-
ri nijncuin pidäis Jumalan palweleman meitä/ ja
Palcan saaman / ia me olisimme hänen Hmans.
Mikck se muu on/ min tehdä Jumala Epaiumala-
xi /ja itzens lumalaxi asetta. Mutta tämä on liki
ylöncorkia nuorelle Cansalle/ nyn ettei he tätä ym-
mana.

Tämäolcon nyt sanottu/ntzlle yxikertalsille/ että
he'tietäsit/ ja pidäifit tämän Käjkyn oiklän ymmär-«. .

ryxen / että ainoastans Jumalan päälle toiwo pm>£ ä{ \1
da isin/ ja caickia hywyttä häneldä etzitckisin/ ja odo-jat.
tetaisin sitä häneldä / joca meille anda elämän jaelon/
Ruan ja Juoman/Maaten ja Werhon/ Ruumin
ja Zäfenitten terweyden/ Rauhan ja caicki tarpet/
Hengeliset ja Ruumilisel hywydet.- Ntjn myös wa-
riele meidän caickest onnettomudest ja pahasta/ ja jos
meille jotakin wastoin käymist tapahtu/ ntjn hän siitä
meitä woimalisest pelasta ja vlos autta/ nijn että
Jumala on ainoa st/ (cuin myös sanottu on) jolda
caicki hywyS tule/ ja caicki pahus estetän. Josta
myös st tule/nijncuin minä ajattelen/että st sana/lu-
mala/ Saxan kielen jonga cansa Ruotzin kieli sangen
hywin yhtensopi/sanotan GOTT/ja tulesijtäSa-
nast Gut/ ja merkitze molewill kielillä hywä/ sillä
JUMALA on ainoa hywä/ ja Hywydesiä ylitzen
cuohuwa Lähde/ josta caicki se cuin hywä on/ia hywäxi
cutzutan/ uloswuota ja tulepi. Sillä waicka meille
palion hywä Ihmisten cautta tehdän/ nijn cuitengin
st on caicki Zumalalda tullut/ cuin hänen Sanans/
Tahdons ja Käjkyns jälken saadan. Sillä sekä Esi-
walda/ että Vanhemmat/ nijncuin myös jocainen
Christitty Ihminen/ owat stn Kästyn saanet/ että

D hei-
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Jumala
anoaiuon'
docappalde
cautla.

heidän pidckis meille caickia hywytta tekemän / «tjit
ettem me sitä heildä saa / mutta lumalalda heidän
cauttays: SiUci Luondocappaltt owat JumalanKä-
den Rännit ja Wälicappalet / joidenga cautta/ Zu-
mala caicki anda / ntzncuin hän anda Äitllle NlsätV
taynans Maito/ jolla Lapsia imetetän ja elätetän/
ja Maalle hänen LaihonS / ja caickinaistt Hedel-mät Ruax ja Elätuxexi/ jota eij Luondocappale mi-
da itzestäns matcansaatta ja anda. Sentähden / eij
yritän Ihminen mahda rohjeta jotakin otta eli
anda / sitä cuin lumalalda etz ole kästetty / ettäse tuttaisin Jumalan Lahjaxi/ja händä sen edest kij-
tetäisin/cuin tämä Käsky mäti, Sentähden ey pi-
dä sencaldaisia Wälicappaleita hyljättämän/ että
Luondocappalen cautta jotakin wastan otttan/eika
Vlpeydest etzittämän muita Teitä/ waan cuin Zuma-
Ia kästenyt o»; Sillä etz se ole jotacuta hywä lu-
malald wastan otta / waan itzestäns etziä. Sentäh-
den pitä itzecungin Christityn pitämän ahkeran waa-
rin/ että tämä Kästy/ ylltzen caiken Tawaran/ cor-
kiana pidetäisin/ ja etz jongun Leikin edest/ cuin täfa
kästetän. Kysele ja tutkistele hywin Sydämmes/ jos
hän itzens pitä Jumalan ainoan tygö eli etz? On
sinulla se Sydän/joca sula Hywyttä Jumalalda pyy-
tä (enimmittänTuscas ja puuttumises)ja sinä caicki
hyhät >a ylönannat/cuin etz ole Jumala/ ntzn sinulla on
yxi oikia Jumala. Mutta sitä wastan/josfinun Sy-
dämes rippu zohongun toisten/ johongasinä paremin
scallat jq turwat cuin itze Jumalaan/ ntzn että sinä Tu-scas enä pakenet / cuins lähenet händä/ ntzn se on wisii
Merck, siehen/ ettei sinulla ole se oikia Jumala/ mut-
ta yxi Epäjumala.

Mut-
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.
Mutta että me näklsim/ ettei Jumala tahdo/että' tämä Kästy hyliätaisin/ mutta että se aina woi-masans pidetäisin/ oit hän Mtänyt/ sitonut ja ni-

«vonut tähän Kastyn: Ensist/ Mjättäwäistt ja cau-
hiat Udcauxet; >a sijtten suloiset,a lohdulliset Lupa-
uxee: jotca pitä usein kmoittaman,/ia nuorelle Can-
salle edespandaman/ että he tätä ajattelisit/ muistai-
sit/ ja Sydämmesäns pidaisit.

Hnfimmcksen Käskyn tpgö pandmn
Sanain Vlostoimitus.

Mnä HERra sinun Zumalas/
olen pjrt wäkewä Kostaja/ joca etzln %*
satn pahat Tegot/ Lasten Mlle/ col-
mandeen ja neljändeen polwen/ jotca
mtnua wthawat. Ha teenLaupmdcn
monelle Tuhannelle/ jotta mtnua ra-
castawat/ja pttäwät mtnunKäffpnt.

Waicka nämät Sanat sopiwat caickiin
styin (cuin me tästedes cuulla saamme) ntznowat
cuitengin erinomaisest tähän Kästyn panuut / eitä ffJs£' w
on sangen tarpellinen/ että Ihmisen Pää oikein
sopi. Ntzn ope nyt (hywä Chnstitty) näistä Sanoi-
sta/ cuinga wihainen Jumala rt,'/ nijtten caickein y-
lltzen/jotca itzens johongun muuhun luottawat/cuin
häneen; Ia )ällens cuinga hywä ja armollinen Un
on nylle/ Mca vanewat caiken heidän VsconS jaTur-

D'> wans
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Z^yden
Rangai-
fius jotca
Jumalan
ylöncayo-
wal.

wans häneen; Niln ettei hänen MihanS ennen lacka/
cuin Kolmannes ja neljännesPolwes:
Mutta sitä wastan käy hänen ArMONs ja
Laupmdens moneen Tuhanden:
SenpäaUe/ ettei jocu heittais itzens suruttomax/ eli
jotakin näistä ylöncatzois/ nijncuin ne Jumalattomat
ja petolliset Sydämmet ajattelemat: Ia eij sijtä mi-
takan oleman/ ehkä millä tawalla he eläisit- Hän onse Jumala/ cuin etz sitä anna rangaijemata olla/co-sca jocu hänestä itzens pois käändä / ja eij rangasse-
masta lacka/ ennen cuin Neljännes Polwcsa / siehen
saacka/että he caicki tulewat vlosjuuritetuxi. Sen-
tähden tahto hän/ että me pelkämme händä/ ja en
ylöNtatzo/ engä Naurona pidä. Näitä monet
«ilioriat jaJumalan suuret Työt todistamat/ jaKir-
joitUS kyllä edeswetä/ja jocapäiwäinenCojettelemuS
sen hywin näyttä ja opetta. Sillä hän on Alusa
andanut vlosniuritta/ caiken Epchumaluden/ jäsen*
tähden sekä Pacanar että Judalaiset rangaisnut/
ntzncuin han myös wielä tänäpäiwän/ caicke määrä
JumalanPalwelust uhca ja mahan lyö/nijn että ne >ot*
<a siehen itzens Pitämät cukistetan ,a häwitetän. S il-
lä jos wielä tänäpän löytän/ Vlpiät/ Woimallilct ja
Rickat/ cuin Sardampaius ja Phaiaris, jorca PersianRickaudella ylitzenkämit/ ja nijn Heidän Viammona-
stansowatAöycklät/ wähä totellen/ ,os Jumala sitck
naura eli wihastu/ nijncuin he kyllä woisil Men Wi-
Hans edesseisoa/ jaetzcuitengin taida mäittä Cadotu-
sta/waan picaisest ennen cuin itzens Hawaitzewat/lan-
gemat He caicki ja huckuwat caiken heidän Olemlstns

tmfcl
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«m jo/ johonga he uscalsit. Nijncuin ne muut owat
perätl cadonnet/ jotca luottaden heidän Woimans ja
WaldanS/ owat suruttomat ia mielettömät ollet.
Ia juuri sencaldaisten cangiain Päiden tähden/jotca
luulemat/ ettck Jumala jongun Ajan on saUinut/hei-dänKiuckuuns jaPahutenS/ taicka ettei hänen pidäis
sitti ensingan tietämän/ taicka eij sijtä lucua pitämän/
täyty Jumalan ntzn cowin rangaista / ettei hän hei-
dän Häpiätäns ja Syndejäns Lasteingan Lapfiacka
tahdo vnhotta. Coetelcan nyt itzecukin näitä/ ja
pois pangan Suruttomuden ja Cangiuden/ ja ojen-
dacan itzens/ plladen näitä edesans/ ettei Jumala tä-
ma'n cansa Leickia tee! Ia sencaldaiset owat nä-
mät/jotca hän täsä ntzncuin Sormella osottain sano:
Jotca Mlnua wthawat/
wät ja luottawat heidän oman Uscalluxeens/ nijn et>""b"alu-
tä sen cuin heille saarnata»/ ylöncatzowat/ josmlmi

heitä nuhdellan/että he tundisit japarannaisit itzens/
nijn he pahenewat ja kiuckun tulemat/ ennen cuin
Rangaistus heidän päällens tule/nijn että he Ju-
malan Äangaistuxen ockein ja hywin anlainnetowat;
Nijncuin me wielä tänäpäiwän sen tunnemme ja nä-
emme meidän Pispoisam ja Försteisäm. Mutta/ e-
despäin/ nijn cauhia cuin tämä Uhcaus on/ nijn loh-
dullinen sitä wastan on Jumalan Lupaus/ että ne
<uin itzens Jumalaan pitäwät / Pitä oleman wah-
wat sen päälle / että hän osotta heille sulan Armon
ja Laupiuden / eij ainoastans heille itze/ mutta myös
heidän Lapsillens/ enä cuin monen Tuhanden Jäse-
nen jaPolwen. Nämät pidäis meitäkehoittawan
ja waatiman/.paneman caicki meidän Sydämmen
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Ajatuxem caikella uscaUuxella ja turwalla Jumala-
HM/rucoiUen hanelda caickinaista azaUist ja ijancaickl-
sta Hymyttä. Että nyt se corkia Zumaluden Matje-
steetl/nyn corkeila Asioita meiUe taritze/ nijn rackast
ja SydammeUisest cutzu/ ja ntjn runsasti lupapi.
Sencähdcn andacon itzecukin Cyristllty Zhmmen/
Sydämmeens mennä/la alkän aiatelco näitä Sanoja
slewan Ihmiseldä puhutun; SiUä näisä on taicka
sinun ijancaickinen Autuudes/.Onnes j<iTerwcydes/
taicka ljancaickinen Rangaistuxes/ Onnettomudcs ja
Tufcas. Mitäs enä tahdot pitä)a anoa? Cuin ft/että
hän ntjn ystäwäUistst lupa sinulle/ olla sinun omas/
caiken hänen Hywydensä cansä/ sinua suojella ja war-
jella caikes Hädasä? Ainoastans sijnä on puutru-
mus/ ettei Aiaillna tahdo näitä ustoa/ eikä pitälu-
malan Sanana/ cosca jocii näke / että ne cuin lu-
malaan turwawat / ja ctj Hlammonaan / ne kärsi-
wät ahdistusta / ja etlä Perkele heitä wastan stiso/

mA .IHtA ettei he tulis Rlckauten/ Suosion ja Cunnian/ )<t
N»ma.saawat tustin Hengens pitää: Mutta sitä wastan/
lanSanan jotta Mammona palwelewat/nijllä on kyllä Rada/ja
Walhena. fuureef Cunnias owatMaanpäällä/sentähden pitä nä-

mät Sanat muiston pandaman/ jotta asetetta taitan/
tämän Mailman turha Cuwausta ja Cauneuttawa-
stan/ja uscottaman se/ että nämät Sanat/eikä taida
walhcdella etkä pettä/ Mutta pitä lujana ja
wahwana seisomä.Muista (O Ihminen) ajatella tacai"
sin/ ia kysy ahkerasi perän/mitä caicki ne owat stn can-sa matcan saanet ja toimittanet/ jolca caiken heidän
Wircydens stchen pannet/ ett.ä heiden pldäis oikeu-
dxUa ia wäärydellä haaliman ja cocoon kärimän Ta-

warata
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warata ja Aickautta/ nijns hywm löydät/että he
owat cadottanet caiken heidän Walwans ja Työn-
sä. Ia waicka he olisit suuren Tawaran cocon pan-
net/ cuitengin tulewat ne pois/ nijncuin he lendänet
olisit/ elkä itze saa nautlta heidän hywyttäns/ Ilolla
ja Lewolla/ palion ivckhemmin tulewat
colmanneU Perilliselle. Esimerkit löytän tähckn mone-sa Hiitorias, ja cuulla saatntjldä coetttUllda Zhmisil-dä / ota ainoastans waari / ja älä nM ylönca-
tzo. Saul oli suuri Cuningas/ lumalalda vlos-
walittu/ hywin cuuluisa Mies/ mutta cuin hän Cu-Csimerki
ningax woideldu oli/ andoi hän Sydämmens wilpi-Saul.
siellä Jumalasta/ pani caiken hänen Uscalluxens Cu-
ningallisen Crunuuns/ Cunnians ja Corkeuteens /
piti hänen caickein hänen omainsa cansa / pois tule-
man/ huckaunduman/ ja Peräti catoman / nyn ettei
yxikän hänen Lapsistans elämän jäänyt' Muttasi-
tä wastan David/ oli yxi köyhä ja ylöncatzottu Mies/David.
Lammasten Paimen/ jota vsein taca aiettin ja ahdi-
steldm/ ja oli mones hengen waaras. Cultengin tu-
li hän Saulin Vainosta ja Vallasta ja
hänen sians Cuningari woldelluxi. Sillä ne Sanat
yiti lujana ja totena pysymän /sillä eij Jumalawalhe-
della taida. Ainoastans catzoettei Perkele ja Mail-
tna hänen Cauneudellans sinua petä. loca waicka
st jongun a/an pysy/ nijl» cuitengin pitä hänen tyh-
jäx tuleman/ ja nijncuin Uni eli Varjo catoman.

Sentähden oppicam hywin se Ensimmäinen Ka-
sty/ että me saisimme nähdä/ cuinga Jumalach woi
kärsiä/ että pannan Uscallus ja Turwa johongun
muuftun/ cuin häneen/ eikä hän myös mitäkän meil-
dä waadi/ muuw ntzn ahttrasti cuin Sydammen u-

scallu-

sZnsimmsllttU Kasty. H



scallusta caickinaista hywytta häneldä saadaxem/ ja
että me täyden oitiata Tietä/ en toisin nytä cappa-
leita täyttä cuin Jumala meille ArmostanS anda/
cuin Suutari hänen Neulans/ Nascalitans ja Piti-
langans Työhönsä/ jotca hän sijtten poiSpane cuin
Työ tehty on. Eli nijncuin Wierat Majasa / että
meille suodusta Tawarasta Ruoca )a Verho olls /
nijncuin jocapäiwälstn Elatuxen tarwe waati / itze-

Säädysäns/ johonga Jumalan cutzumiscstffXt >a saannosta asettttuc olemme /engä yhtätän Cappa-
oik<in nau-letta salli meidän Herlanam ja Epäjumalanam olla.
titzem. Ia nämät olcan sijtä Ensimmäisestä Käskystä

sanottu/ ioca meille tarpellinen oli/monein Sanaincansa seliltä/ sillä (nijncuin cnnein sanotti») cosca
Sydän on Jumalan cansa hywin ja oikein sowitet-
tu/ ja tämä Kässy pidetän ( nijn muista myös waari
oletan/ja ne caicki soweliast peräs jeurawat.

£ornrn siassp.
Mfimn pidä tmfyan lausuman si-

nun HERras Jumalas Nlme.
Nijncuin se Ensimmäinen Käsky on meitä nm*

wonut/cuinga meidänSydämem sisällisest pitä oleman
asetettu ntjn myös opetettu sijtä oikiasta Vstosta ja V-
scalluxest.- Nijn myös tämä Käffy vlconaistst meitä
neuwo/ cuinga me meidän Suum ja Kielem hallita
ja Jumalala wastan oikein asetta ja täyttä taidam-
me. Sillä se ensimmäinen cuin tule ja vloskäy Sy-
dämmest/on Sana eli Puhe. Ja nijncuin ennen
opetettm cuinga wastattaman pidäis siehen Kysymy-

XCM
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xen:Mika se on/ PltM phtä ZUMalata:
Nijn on myös tarpellinen/ ettcl tämä nysä seurawai-
fis KästyiS yxikertaiscst ymmcknetän/ ja tieean sijtä
Tili tehdä. Cosca sijS sinulda kysytän: Cuinga frnäymmäriät tämän Toisen Kästyn? Taicka mikä se on:
Turhan lausua Jumalan ZAmes
Wasta lyhykäisest näin: Se on Turhan lausua lu-
malan Nime/ cosca sitä/ millä tawalla se tapahtua
taita/ mainitan wahwistaman Valheita ja muita °*um imWicoia. Sentähden on täsä nijn palio kielty/ettem Nimen
me Jumalan Nime petolltstst nimitäisi eli Su-wMn
hum ottaisi/ ja Sydän cuitengin toisin tietä/ ja wä- mm '
himmäxikin pidäis toisin tietämän: Nijncuin ntjlle
tapahtu/ jotca heidän Rtztans Lain ja Oikiuden e-
ttn tuowat/ cosca se yxi/ nijn hywin cuin toinengin
wäärän Valan cansa edestule. Sillä Jumalan
Nimee etj taita enämmin turhan lausutta/ cuin
Walhestn la pctoxeen: Ia olcon tämä sa^
nottu juuri kelwest ja yxikertaiscst/ tämän Käffytt
Vmmärlyrestä.

Näistä caikista taita itzecukin Mielens johdatta/
cuinga vsein ja monella muoto Ihminen Tulhattlausu Jumalan Ntmen. Boitaonm^^^^
dotoin caickia ylösluestella.' Cuitengin lyhyesi sanot- ®Sim
tu: Että Jumalan Nimen tMhaN lausUMUs sumus.
tapahtu enimmittäin MatlMalllfis %fiOism«m«u
jgMeNo<s/ nimittäin nijsä/ cuin Rahan/ %}fiWå>

E waran
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waran ja Cunnian puolen tuimat/ jos st tapahtu
LaiS jaOlkiudes/ RaadzstuwaselimuaUa/cusa wan-
notan ja tehdän wckärä Vala Jumalan Nimeen/eli
oletan Asia Sielun wastata/ja sen päälle wannotan.

Awiostä. Mutta useimin tunge hän itzens NWloskäsfpN/
flps: cusa Caxi Persona menewäi/ ja salaisesi sen toinen

toiseUens lupawat/ ja cuin sytä tullan Duomarin e-
teen/ kieldä jombicumbi nijn olewan/ ja wanno sitä
toista wastan. Mutta caickein enimitten / tapahtu
Jumalan Nimen wäärin nimittamyS HkNgellP

H<ngcllis,s pg ptca oman Tunnon puolen tulewat/
cosca wäärat Sarnajat ylöstulewat / ja juttelemat
heidän wääriä Unians / Näkyjäns ja Oppians ja sa-
nowat ne olewan puhtan Jumalan Sanan.

Catzos/ tämä on nyt ZuMaINN NtMtN
PtttoN Ulla jotakincaunisteUa/ nijncuin se toti-
nen ja oikia oliS/ olcon se taicka suunsa Mail-
mallisis Asiois/ taicka corkeisa Vscon Opin Cappa-
leisa. Sencaldaisten Walhcsuiden tygö tulcwat caic-
ti Hawäisiat/ eij ainoastans ne suuret häpcmättömat
ja caikilda tutut/ jotca etz yhtan Muodon cotzomust
pidä/waan hckpiällisest Jumalan Nimen häwäise-
wät/ (>oidenga lumalattomus pidäis ojettaman ja
rangaistaman/eij ioldaculda Schoulumestarild/waanBöwelildli.) Mutta, myös ne/ joM Totuden ja
Jumalan «vanan julkisesi nijn laittawat/ että he sa-
nowat Jumalattomasi Perkelen frn olewan: Josta
nyt eij enä täsä puhuttaman pldä.

Wn oppicam nyt täsä/ cuinga tämä Kästy onsan-
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sangen corkia / että me ahkerasi cawahdam meitäm
caickinaista Jumalan Nimen ivaavin käyttäMlsta/
ntfneurn caickeln suurinda Syndiä / joca vlconaisella
TawaUa tapahtua taita. Sillä walhedella ja
tä on itzestäns kyllä suuri Syndi/ ntzn tule cuiten-
gin palio suuremmaxi ja pahemmaxi/ cosca jocu taty
to sen catitta/ autta hänen paha Watans/ ja sen
wahwistoxexi/Jumalan Nimee mainita/ nijncuin yh-
tä Synnin Peitto; Nyn että yhdestä Walhesta ja
Synnistä tule caxi kertainen/ ja tosin monen kertai-
«en Syndi ja Walhe.

Sentähden on myös Jumala andanut tähän mm 9
Kästyyn asetta ja jowitta cauhian VhtaUjcett /Jumalan
joca on näisä sanoisa: HtjHERm ptdä häw^n"
dä rangalsemata / joca hänen Mkäyttämi-
MeNs turhan MMMtze. Se on eij v,Wh
läkckn pidä se salllttaman/että hän pääse nuhtelema-
ta/ mutta sangen rangaista». Sillä nijncuin
eij hän tahdo anda costämat olla/ että jocu Sydäm-
mens cansa luopu pois Jumalasta,- Ntzn eij hän
myös kärsi sitä/ että hänen Nimens mainitan/ jasen cansa Walhe peitetän ja caunistetan.

Nyt on (Jumala armahda) yxi pahast kirottu
Tapa/cuin Mailmas on nyt wallan saanut/ettälu-
malan dMmi wäarin lausutan/ suojeleman Valhet-
ta / wahwistaman Turhutta / ja holhoman caickia
pahoja Juonia/ nijn että ne owat usiammat/ cuin
ne jotta tätä pyhä Nime oikein mainitzewat/ ja Sy-
tyttimellä ja Mielellä Jumalaan turwawat. Se
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Jumalan
Mimcn et
kia täytti
MPs.

ulcocullainen Cauneus/ on meillä (stn pahembi) cat-
kiUa Luonnostani/että sijnck cuin jocu paha Työ tet>
ty on / tahto sitä mieleUckns siloitella ja caunisteUa/
nijn ettei yxckän mahdais sitä nähdä eli ymmärtä.
Za cuca on nW Tompcli/ cuin jocaitzen edes ltzens
kersta hänen pahoista juonistans/ ja eij paremmin
tahdo/ että se peiteläisin ja salataisin / cuin että ,ocusen saiS tietä; Ia jos jocu stntähden soimatan/nijn lu-
malan Nimen WarjoS tehdän paha hywäxi/ Häpiä
Cunniaxi/ ja wiallinen wilpittömäxi.

Ia tämä on se yhteitten Mailman luoxu/ cuin
wuota ylitzen Vlailman / nijncuin Synnin wlrta.
'Sentähden on meille sijtä palca cuin me sillä etzim-
'me/nimittäin/ Rutto/ Sota ja Weren-wuodaius/
Callisaica/ Murha ja Tulipalo/ Wedenhätä/pahaw
curiset ja tottelemattomat Vaimot ja Lapset/ peto-
linen Perhe/ ja muut sencaldaiset lukemattomat wa-
pingot! Custast ilmaln sencaldaiset waiwat tulisit?
Se on suuri armo lumalalda/ ett<l Maa meidän
kviälä nyt canda ja elättä. Sentähden ennein caickia
pitä meidän nuorta Cansa / waatlman ja harivitta-
man/ että he tämän ja muut HERRAN Kästyt
corckiana pidäisit; ja cuin he ne ylitzen käywät/coh-
ta (urittaman Witzalla jaCarbasilla / ja Jumalan
Kästyt heidän silmäins eteen asettaman/että hentzn
mahdaisit/ etj ainoastans/ylöspidettä ja caswatrna/
Rangaistuxes / Curituxes ja Manauxes/ mutta
myös wapistoxes )a JumalanPelosa.Näistä (sinä hywä Christitty) ymmänät/mikä se on
wäänn Jumalan Ntme mainita/
nimitäin/( juri lyhykäisesi sanottu) taicka yxikertaistst/

sitä
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sitä waarin täyttä/ Walhen warieluxexi / taida
muuta edestuotta Jumalan Nimen alla / S cuin eij
mitäkän ole/eli myös wannoa/ kirioiUa/ ja noitua -,

yhdes summas / millä tawalla ikänäns Jumalan
Nimi tawoitetan peittämän paha työtä'.

Tätä wastan/ pitä myös liettämän/ cuinga me
oikein Jumalan NäldtN f<l>
naln alla: &j sinun pidä HERras
Zumalas Ntmee turhan lausaman/
anneean myös tietä että me ftn oikein käyttämän pi-
tä. Sillä se on myös meille stntähden ilmoitettu /

että st oikein ja meille hyödytyxexi nimitetäisin/ stntäh-
den seura se itzestäns/että kiältty on walhettella/pettä/
hapiälisiä töitä tehdä Jumalan Nimen cautta/ ja ha-
nen Nimens alla: Ntjn on myös/ (tosin) sitä wastan
kästetty/ että sepitä mainittaman/ Totuden wahwi-
stoxexi/ jamuitten cunnialisten jaHywäin asiain tuexi
nimittäin; cosca oikein wannotan/cuin tarwe waa-
ti/ ja wala meildä (soweliast) anotan; Nijn myös/
cuin sitä oikein of>etetan/rucoiUan wastoin käymists/
ylistetän ja kijtetän myötäkaymists: joca caicki on
yhten summan suhettu ja kastetty/ sijnä jo Psalmis:
Rucotle mmua hädWs/ nljn mmck
autan sinua/ ja sinun pltä (unntottze-
Man Mlnua. Sillä tällä tawalla/ Jumalan
Nimi oikein mainitan/ totuden waNvistoxexi/ toti-
stst ja ttrwelifrst. Ia nain ZUMaIaN NtMt/
meM pyhitttän/nijncuin me rucoilemma/HERran
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Rucouxes; ZsHmcldänjoca oletTatwal-sa. Pphttettp olcon sinun Nlmes.
Ianijn sinulle (O Christitty) on yxi Suma/ tastaKästysta/ edespandu. Za cuin st oikein ymmärre-

tan/ taitan kelwest' wastatta/ siehen Kyfymyxen:
joca monelle oppenelle on tehnyt kyllli tekemist:
Mngstähdens melts Hvangeltw

■■,:. J mts on kteltp wannomast/ ja cmtew
Coscawan.gtnOHnstus/PawalljamuutpphHt/
noman, jaowat vstlnwannonet s Tähän on yxi ly-

ja sowetias wastaus tckmä., Eh! pidä wan-
nottaman johongun pahUtkN/ st on/ Walhexi ja
Petoxexi / ja cusa etj yxikan tarwe eli hyödytys /
( meidän eli L<ihimätstm) sitä waadi. Mutta
hpWpteett/ ja Lahimäistm tarpexi/ on luwalinen
wannoa. Sillcl st on juri oikia työ/ jonga cautta
Jumala ylistetän/ Totus ja Oikeus wahwistetan/
Walhe lataisin ajetan/ sopimattomat Ihmiset söwi-
tttan/cuuliaisus nckytetan/ja rtjtaistt asiat stlitttan:
SilU Jumala itze tule/ siehen wälille/ ja eroitta oi-
tiuden ja wääryden/ hywän ja pahan/ toisen toise-■ „ stans. Wanno jocu waärin/ ntzn hänellä on hänen

Waarm Duomions/ ettei hän Rangaistusta wälttä saa. Iasen cansa wähä aica wtzpy/nijn etz se cuitengan
stus perätöin ole. Nijn että mitä hän luuli wääräl

walalans woittawans/ pitä hänen tundcman / että
st käsistä huckandu ja pois cato/ ja eij yhtän iloista

pai-
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päititä saa nautita/ nijncuinminä sen usein olen coe-
teUut/ että ne cuin walan ja Awiostästyn Lupauxens
owat rickoneet/eij ole yhtan iloista Hetke nautinet/
elipäiwäkan terwenck ollet/ ja ntzn stka tawaran/elä-man ja Sielun puolest huckunet.

Sentähden neuwon ja manan minä nyt/ cuin
ennengin/ että me ajallans/ sekä opill' että Ma-
nauxella/peliätämme nuorta cansa/ ntzn myös piäxä-
misell' ja hosumisella/ wierotaisimme,a eroitaisimme
heitä Walhesta/ erinnomaisest/ ettei he Jumalan
Nimen cautta/ heitäns totutaisi sitä wahwistaman.
Sillä jos nuori Waki/ elkiwaldaisudes rangaisema-
ta elä ntzn eijj sitä hywä perästä sema/ nijncuin Sil-
mäin edes näky/ sillä Mailma on nyt pahembi cuin
ennein/ ja etz jotacan hywä hallitusta pidetä,- Cuu-
liaisutta/ vsco ja totlelemusta eij osoteta/ mutta
caicki on täytetty cowacorwaisell' ia tottelematto-
malla wäellä / jotca eikä rangaistuxella eikä opilla
ojtta / nijn että sekä sanat että (uritus turhan teh-
dä». Joca caicki on/ wiffl mercki Jumalan Ran-
gaistuxen ja Coston/ ylitzen senmuotoistn häpiättsen
Jumalan Nimen turhan lausumisen / ja tämän Ka-
styn ylöncatzen ja ylitzen käymisen tähden.

Toisen keraan/ pitä heitäjällens kehoittaman ja
harioittaman/ että he pyhitäisit Jumalan Nimee/
faaina suusans pidäisit/caickinaises hädäs/sillä se on
oikein pyhittä ja cunnioitta Jumalan Nime/ nijn et-
tä häneldä toiwotan hywä/ ja händä sillä ajatuxella
rucoillan/ ntzn että Sydän/ (cuin ennen on sanot-
tu) anda Jumalalle hänen cunnians hänen vsconS
ja vjcaluxens cautta/ ja siftten Suu ja Kiäli sowe-
lian tunnustoxens cautta/ ylistyxrn ja ktztoxen.

Toineu KDy. )p



Za tämä on yxi terwelinen ja hysdylinen lu-
malan Nimen lausumuSj joca on sangen woimall-
nen Perkelettä wastan/ joca aina meitä ymbarins
tay/ wäijyin/ cuinga hän meidän hänen Paulains
ja AnfainS catitta Syndin / såpm/ Waiwän ja
myös Tustan saattais/ ja saisi kyllä monen cauhian ja
hirmuisen Langemisen äkildä päälle carcaden/ josetz
Jumala auttais/ hänen pyhän Nimens auxhutami-sen ja Aucouxen cautta. Minä olen (sano Luthe-
rus) vsein nähny ja coetellu / että monda picaista ja
tapaturmaista Langemusta ja Onnettomutta luma-
lan Nimen auxhutamisella on estetty/ ja ilman wa-
hingota tapahtunut. Sentähden (sanon minä) Per-
kelen Mielen pahaxi menewän / cujn me sen pyhän
Nlmen aina Suusam pidämme/ettei saa meitä wa-
hingoita hänen Tahtons jäikin.

Siehen on myös st hyödylinen/ että me harientamjoeapäiwä andaman itzem Jumalalle: jaha-
nen warielltxenSala/Auumim/ Slelum/ Waimom/
Lapjem/ Perhemjacaickl cuin meillä on/ wastoin
caickia Waaroja ja Vahingoita. Siltä myös st on/
että Ruoca Lugut ja Kijtoxet Ruan jätkin / nijn
myös Amu ja Ehto siunauxet tapana pidetän. E-
hespäin/ st lastein harioitus/että he Aistilla ja lyhy-
täisillä Siunauxen sanoilla itzens stlojelewat/cosca jocu
peliätys piti cuulumaneli näkymän/sanodcn. Wariel-
con meitä Isä Jumala. Auta HERra lEsu CHri-ste ? jamuuta jencaldaista. Nijn myös joswngun jota-
kin paitzi toiwons/ hywä tapahtuis ehkä cuinga wä-
hä st ollS/ nijn hän sanois: Jumalan olcon ylistös
jachws.' Jongahywydestä minun tämä tapahdut/ k.
Ntznmin muinan Lapset/ Wanhemitten neuwost/

menit
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menit P Nicohujcen lygö/ cunnioittaman händä
Paastolla ja Rucouxilla. Mmät tosin/ jos ne teh-
taisin/ paremmin olisit Zumalallen telwolliset ja o-
toUistt/ cuin jocu 3)iunckein Elamli eli canhufancin
ulcocullattu Pyhyys.

Catzos/ näin pitä nuorta Cansa Lasten tawal-
la/ntzmuill haucutellen ja Uitimx ylöscaswatetta-
mmx Jumalan Pelosa/ ja HERRAN Manauxes/isn että st Ensimmäinen ja Toinen Käsky pidetaisin
jocapäiwäists Harjoituxes,- Sijtä jotakin hylva toi-
wotaisin/ ja Hedelmätä odotetaisin/ stnpäälle/ että
sencaldaist Cansa ylöscasivais / joilla Maa täyteläi-
sin ja suuren Hyödytyxen käsitäiS. Se olis myös
hywä Tapa/ oikein ylös caswatla Lapsia/ että suo-
sioU ja hywäll Menolla/ taitaisin heidän Sydäm-
mens käätä Jumalan Pelcoon; Sillä cosca ainoa-
stans piexemistllä ja hosilmiftlla pidäis heitä siehen
waatiman/ nijn eij sijtä ole mitan hywä Toiwo; ja
jos sen cansa cauwas tulla tahdotaisin/ ntzn he c >

tij] enä hywät/ cu»'n ainoastans niinF uwan/cuin he
näkisit WitzanheidänPääns päällä. mkita tämä la-
pa harjoitta heitä astu paremmin Sydämmeen/ ettähe enä pelkäwär Jumalala/ cuin Haawoja. Naita
minä puhun yxikertaistst Nuorell Cansalle/ että se
kertakin rupeis/ tartuls ja jurluiS heihin: Sillä että
me opetam ja saarnam Lapsille/nyn me mahdamme
Lasten cansa lnutista ja puhua.

Ia nijn olem me tähän asti kieldänytlllmalan
Nime turhan lausumasi/ ja neuwonut oikein nimit-
tämän/ joca eij ainoastans ole paljas Sanasa/ mut-
ta palio mämmin sen Harjoimxes ja Elämän ker-
ras/ ja että tietäisin sen Sydämmcllisest JumalalleF kelpa-
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kelpawan / ja että hän sen nijtr runsasti ja hywin
maxa tahto/ cuin hän myös sen wäärin kayttämi-
sen hirmuisest ja cowin rangaiscpa on.

Lolmas Kästp.
Muista ettäs pphltät Lepo * Päi-

wän.
Pyhck Päiwä cutzutan Lepo-Päiwäxi/ Hebre-an Sanan jälken Sabbath/ joca merkitze Lepo/ se

on/ syöstä lewäteUä/ josta se tuli/cuin sanotan: Hän
Lepo pita/ hän pitä Pyhä. Jumala on sijnä Wan-
has Testamendis eroittänut Seitzemännen Päiwan
Lepoon/ ja caickein muitten Päiwäin edest kästcnyt
Pyhänä pitä. Ia tämän vlconaisen Lewon pitami-
stn tähden/ on tämä Kästy annettu ludalaisille/ et-
ta heidän rastasta Työstä piti Lewon saaman / ja y-
löspitämän/ että sekä Ihmiset että Eläimet wäjynet
heidän Arkio-Päiwäln töistäns/ piti tästä Lewostasaaman Mens/ ja etz älinomaisest Työstä
coconanö näändymän ja peräti wäsymcln. Ehkä
cuinga ludalaistt sijtten monesta Työstä pois lackai-
sit/ Lepo eli Pyhä Päiwäin päälle/ ia hirmuisestr#
sä määrin menit/ että he myös CHristuxes lai-
titj ja eij tahtonet kärsiä sencaldaM Toit/ zotca he
cuitengin itze teit/ senpäälle/ cuin Evangeliumin Hi-
storias mones paicas luetan/ juuri nyncuin luma-
lan Kästy olifi sen cansa kyllä täytetty/ ettei ensin-
gän vlconaista Työtä tehty/ waicka eij se ole tämän
Käskyn oikia PmmärmS/ että heidcln ntzn piti Lepo-
päiwck pyhittämän cuin me edespäin cuulla saamme.

2a ch
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Ia eij tämä Käffy meihin Christittyin tule/ sen
vlconaisen Vmmarryren jäikin/ sillä se on coconans
vlconainen Cappale/ nyncuin caicki muutkin Saanöt
sima Wanhas Testamendis/ sidotut johongun erin-
omaisen Tapaan ia Muotoon/ erlcoisin Personain
aicaan/ siaan ja paicaan/ josta me nyt olemma Chri-
stuxen cautta wapahdetut.

Mutta että me käsitämme tästä yhden Christil«lisen Pmmärryren/ yrikertaisten tähden/ milä luma-
Ia täsä Kästysä waati mcildä? Nijn pitä tiettämänNijden
että mc pldämme Lepopatwä/ ey n^n/Zm-ntztten ymmärtäwaisten ja oppenuisten
tähden/ sillä etj ne sitä ntzn Mutta ensist
MMmallisen SyynlaßuumiUisenTarpeen tähden/
tuin itze Luondo opetta ja waati/ nimittäin yriker-
taisto.tähden/Ptjcain ja Drengein/ Palweliain ja
Palcaptzcain/ joten coco Wijcon rastas Työsä owat
bllot/ että heillä olis yxi Päiwä/ jona he huocaisit
ja Lepo pidäisit; Waan six toifex erinMaisest sen
Syyn tähden/ että Lepopäiwänä/(ettei muutoin sie-
hen tulla taita ja Tila ole) pitä oleman Aica ja Tila
pitää sitä julkista ja yhteistä Jumalan Palwelusta /

nijn että cocon tullan/ lumalall Sana cuuleman ja
tutknnan/ ja Hengellisillä Lauluilla/ Psalmeilla/ Ktj-
toswirsillä/ Rucouxilla/ Jumalala ylistämän/ ktjttä-
Mäll/ cunnioitzcman ia rucoileman.

Waan se/ (sanon minä) eij ole erinomaisin ai-
caan/ nijncuin ludalaisille sidottu/että se pidäis juu-
ri sinä Päiwän/ eli stn Päiwän Päälle tapahtuman:
Sillä itzestäns eh ole yxi Päiwä parembi cuin toi«
nengan > Ja waicka le pidms jocapäiwä tapahtu-

-3* mam
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mmv Cuitengin md yhteinen Cansa on estetty/
Alailmalllsilv ascaroilda/ettei he ntzn saa yhteen tul-
la; Sentähden on tarpeUinen/ että wähimmäxikin
yxi Päiwa Wtzcos siehen vloswalitaisin. Mutta co-
sta meidän Wanhimildam on Sunnuntai siehen a-
fttcttu/ nijn sen pitä andaman nijn olla / ja sitä pit-
kälda pidettyä hywä Tapa / eij Vlpeydest muutta-
man/ ja että sencaldainen yximielinen Säändö/ pi<
tä seisoman/ ja eij jongun tarwettoman Waihetuxm
cautta caickia turmeleman.

Za nijn on tämän Kästyn ylitzen sanottu yxi-
Ymmär. kertainen PmmärryS. Että nyt tämä Päiwä pide-
N t«lman M Lepopäiwänä/ ja on asetettu Lepo pidettäwäxi/xmn p'senpäälle/ että silloin Jumalan Sana opetttan/ ja
mh se tämän Päiwän erinomainen Työ pitä oleman/

että Saarna Miran ja Jumalan Palweluxen toi-
mitetan nuoren Wäen ja yhteisen Cansan hyödyty-
xexi ja Cuitengin eij yhdengän pidä Lepo-
päiwä nijn angarast pitämän/ettei pidäis tehtämtin
nytä Töitä/ cuin erinomainen Tarwe waati/ ja joita
paitzi etz oUa saada.

Sentähden/ cosca kysytän/ Mikä se on: (3U
ris*lMti pitå pyhittämän Lepopälwäns
popäiwtl. Nijn wasta: Pyhittä Lepopäiwä on nijn palio/cuin

pitä händä pyhänä. Mutta mikä se on pitä händä
pyhänä? Etz mikän muu/ OMN Pltä pphtck
Sanoja Suusa/ tehdä pphlä ZbitåA
japttä pyhä Elämätä: em se Päiwä eij
tarwitze itzestäns jotamta Pyhytta/ että on luma-lalda

44 ' <t<ilMi Käfly.



lalda hänen Luojaldans/ cohta kyllä Pyhaxi luotu.
Mutta sila waati Jumala/että hansinullengm clH-
minen) olis pyhä,- Nijn että st sinun tähtes/ taicka
on Pyhä eli Arkio/ juuri nijn cuin sinä itzes käytät/
eli Pyhän eli Arkion Päiwän Töitä silloin teet.
Mutta millä tawalla Lepopälwä pp-
tzltctän t Eij nijn että jocu istu KiucaUa eli uu-
nin edes/ ja pane Kätens ristin / ja eij mitan Työtä
tee/ taicka iocu pane Seppelin pähäns/ ja caunill
Maateillä itzens waateitta * Mutta (ntjncuin sanot-
tu on) että Jumalan Sanaa tutkistcllan/ ja si/rnf
harjoitellan Elämän parannoxesta.

Ia tosin/ meidän Christittyin pidäis alati stn-
caldaista Lepopäiwä pitämän/ että me ainoastans
pyhiä töitä silloin tekestn/ st on että nk jocapäiwci
harjoittelisim meiläm Jumalan sanasa/ ja st olis
meidän Suusam ja Sydämesäm. Mutta ettei metl-
le (cuin sanottin) caickilla ole Aica ;a Tila/pitämel-
dän/ muutamat erinomaiset hetket Wijcosa/ nuoru-
dena/ ja wähimäxikin yhden Pälwän Seuracunnan
ja yhteisen joucon opetuxexi pitämäni stnpäälle/että
Jumalan kymmenen Käffyt/ vscon tunnustos/ HEr-ran Rucous/ saarnata,sin ja ahkerasi edespandaisin:
Ja nijn caicki meidän menom ja elämäm/ asttettai-sm ja lauttaisin Jumalan Sanan jäikin / ntjncuin
yhden Regulan ja ojcnus nuoran. Millä ajalla ikä-
näns nämät/ yhteisesi ja yximielistst tapahtuwae ja
edespidetän/sijnä pidetän st oikia Mut-
la jos H/ nijn etz sitä pidäcutzuttamanChristittyin
Lepopäiwäxi/ sillä laistana olla/ ja lewättä caickista
töistä/ taitawat kyllä hywin nekin/ cuin ChristuxestFz i<»
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ja caikest lumalisudesta owat sangen caucana/ nljn-
cuii\ coco se yhten niwottu Hengellinen Pawin iouc-
ko/ jotca heidän KircoisanS weisnlewat/ cowin cu-
majawat ja huutawat. Mutta taman heidän am-
mumlsens/ sorinanS ja vlwomlsens cansa/ eij he yh-
täkän Pyhä paiwa pyhitä/ sillä eij he yhtäkän In-malan Sana opeta/ eikä harjoittele/ waan sitä wa-
stan opettamat ja eläwät peräti toisin.

Sillä Jumalan Sana on Pyhys ylitzen caiken
Jumalan pyhyden/ joca caicki muut pyhät Asiat suuresi ylinen
Sana on käy/ ja tosin se ainoa salaisus/ cuin me Christityt
meidclnpy.tiedämme ja meillä o,n Sillä joö meillä olis/ caic-
hydem. f tin edesmennein Pyhäin Luut/ eli ne wlhityt ja py-

hät Waatet/ ntjn eij ne mitätön meitä auttaisi/ sillä
ne owat Cuollet Cappalet/ cuin eij taida anda/ eikä
jotakin pyhittä. Mutta Jumalan Sana on Tawa-
ra/ joca .caicki Cappalet pyhittä taita/ jonga cautta
myös caicki Pyhät pyhitetyt owat. Nyt millä ajal-
la ikänäns Jumalan Sana opttetan/ Saarnata»/
cuullan/lujetan/tutkistcllan eli muistutellan/silloin
sijnä cuulewaPersona/Päiwä jaTyöpyhitetä»/ eij sen
ulconaisen Työn tähden/mutta Sanan/ joca caicki py-
hittä; Sentähden sanon minä/ nyt ja aina/ että
meidän pidäis asettaman caiken"., meidän Elämäm/
Työm ja Tekom Jumalan Sanan )älken / jos me
muutoin tahdom että ne Jumalalle kelpawat/ja py-
häxi luetan. Jos se nyn tapahtu/ nijn tämä Kästy
pidetän woimasans ja täydeUisudesans.

Jumalan (g itä wastan/ mitkä Työt ja Vienot toimitetan
hllStxidii* tehdän paitzi Jumalan Sana/ se luetan Yumalan"edes saastaisexi ja cauhiaxi/ he paistacan ja kijldäkän

Silmäin edes nijn patio cuin heWhtowat / ja olcan
cauni<
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caunistetut caickinaistn tyybåin Coreudella. Sen-
caldaistt owat ne moninaiset HellgeUistt Säädyt
Pawicunnas/ jotta eij Jumalan Sana tunne heidän
Hywaxens/ mutta heidän Töisäns ja TeoisanS Py>
hytta etziwät. Sentahden tiedä/(tttt täMäN
Käffpn <mti jaWotma ole Lepänw
ses/ mutta PphtttäMlsts/ja että tämän
Päiwän päälle edespidetäisin caickinaiset pyhäin asi-
amHarjoituxet/siUä caicklmuut Työt ja Teot/
tzuta erinomaisest pyhäx Harjoituxexi/ jollei Zhmi-
nen ennein ole pyhitetty; Mutta täsä pitä sencal-
dainen Työ tapahtuman/ jonga cautta Ihminen itze
pyhäxi tule/ joca ainoastans (cuin cuultu on) tapah-
tu Jumalan Sanan cautta/ ja siehen owat asetetut
ja säätelyt wissit paicat/ Ajat/Personat/ja coco ul-
conainen JumalanPalwelus/että nämät julkistst ja
vstin suurella wireydellä pidetäisin.

Että nyt/ nijn corkia on Jumalan Sana/ ettei
yhtäkän Lepopäiwä taita ilman sitä pyhänä pidettä,-
pitä täsä meidän tietämän/että Jumala tahto/tätä
Käffyä angarast/ totisesi ja lujasi pidettä; ja ran-
gaista caickia nijtä cuin hänen Sanans ylöncatzowat
ja kieldäwät itzens sitä cuulemast ja oppemast/ erin-
omaisesi sillä märätyllä Ajalla/ cuin sitä cuuleman ja
oppiman pitä.

Sentahden eij ainoastans ne Syndiä tee tätä
Kässyä wastan/ jotca Lepopäiwän häpiällisest wåirin

ja saastuttamat/ ntzncuin ne iotca hcldän
Ahneudcns ja hecumalisen Elämäns tehden eij ensin-
M cuule Jumalan Sana/ mutta owat Mna eli

Olu
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OluKrouwis/ tchnans nijncuin Pedot eli Siat;
Waan myös ne/ jona Jumalan Sana ntznzcuule«
wat cuin Juttuja eli Ämmäin larituxia/ainoastans
Tawan wuoxi menewät Klrckoon ja sieldä lähtewät/
ja cnin Ajastaica ymbärills culunut on/ nijn eij ole
yhtän Carwakan paremmat cuin ennengän. SiUck
Ihmiset owat tähän !saacka ajatellet/ ftna olcwan
kyllä Lcpopäiwan täytetty/ cuin Sunnuntaina cuul-
la isin yri Messu eliyxiOsaEvangeliumist luettawan,-
ja muutoin eij ole yxlkän enämbä kysynyt Jumalan
Sanan perän/ ntzn myös eij nhtäkän ollut läsnä jo-
ca sitä oikein opetti jaselitti. Waan nyt että meillä on
se suuri ja suloinen Tawara ZUMalanSana/
jota etz mikän parembi olla taida / en cuitengan me
sen wäärin käyttämist pois pane / kyllä me sallim
meillem palio saarnattaman ja opetettawan/ waan
etz ole yhtäkän Wireyttä eikä Ahkerutta sitä cuullaN, onia seurata.kuulla ja' Sentähden ota'tästä waari (O Christitly) ettei

oppia lu.se siinä ainoastans seiso/ ettäs anelet/ waan palio e-
malanSa<nämmin ettäs Jumalan Sanan opit/ pidät ja sen
na. jälken teet. Ja älä luule/ sen olewan sinun ehdo-

Sas/ ja elj mitan sijtä scurawan/ jos sinä cuulet sitä
taicka etz; Mutta että se on Jumalan Kästy/ joca
ke«an on lucua waatiwa sinulda/ cuinga sinä sitä
cuullut/oppenut ja cunnioittanut olet.

Nljn myös owat ne deiicatit eli herculliset Ih-HercM. mifef täsä nuhdeltawae/ jotta cuin he yhden eli toi-
Saarnan cuuUet owat/ owat he sijtä nijn rawi-

M, <-W'tnt ja suuttunet/ että he sen itze hywin tietämät/ia
eij enä tarwitze Optttajata ja Saarnajata; Se on sesama
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salna Syndi cuin tchä» asti on pidetty cuolettawan
Synnin edestä / ja cutzutan Grecaxi Awdia, st on
Hitaus ja suuttumus/ yxi wahingollinen ja myrkyl-
linell Cappale/ jollaPerkele on tähän aican monen
Sydämmen turmellut ja wie.eUyt/ senpääUe että
hän meidän päällem tapaturmaisest langeis ja jällenS
humalan Sanan meildä salaistst pois temmais.

Alma siis tämä olla nyt sinuUes sanotun/waic-
kas Jumalan Sanan cuinga tiedäisit/ ja caickein
päälle Mestari olisit/ nijn sinä cuitengin olet jocapäi-
två Perkele» Valdacunnas/ joca eij Pstä eikä Pai-
wä lepä/ sinua käsittäxens/ että hän sinun lSydäm-
mees Epäuscon ja pahoja Pjatuxia sytyttäis / näitä
ensimmäisiä ja caickia Käffyjä wastan/ Sentähden
on sangen tarpcllinen/ ettäs Jumalan Sanan sinun
Sydämmesäs/ Corwisas jaSuusas pidäisit; Mut-
ta cuin Sydän on laistana ja Jumalan Sana eij sij-
nä enä cuulu/nijn carcaa Perkele/ jaennein cuin luul-
dangan/ tule sisälle ja teke suuren Vahingon. Si-
tä wastan on Jumalan Sanalla se Voima/cosca si-
tä ahkerasti coetellan/ cuullan ja tutkistellan/ ntzn eij
se ikänans ole ilman Hedelmätä,- Mutta aina ylös-
heratta uuden Dmmärryxen/ anda Halun ja Juma-
lisuden/ pyhittä ja puhdista Sydämmen/Ajatuxen
ja Mielen: Sillä ch se ole wäetöin ja cuollu Cappa-
le; waan wäkewä/ waicuttawa ja eläwä Sana.
Ia jos eij meitä jocu muu hyödytys ja tarwe waadj/
Jumalan Sana vsein ja ahkerast
cuitengin tämä yxi on sangen lvolMckUmen ja erino-
mainen joca meitä siehen mahta kehoitta/ estä Per?
kele sen cautta carcotetan ja pois ajetan/ ntjn myös
tämä Kästy täytetän/ ioca Jumalan Snnasa har-
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joittelemus on haneUe kelwollisembl/cuin caicki muut
UlcocuUatum corkiat ja Silmäin cdesa ktildäwäiset
Työt.

asti me olemma ne Colme ensimmäistäH>Kal?y oppenet/ jottaJumalan puolen tulewat.
että me hänen päällens caikest Sydäm-

mestäm ustaUam ja turwam/hcindä pelkämme ja
rastamme caiken meidän Elinaicam. Sipi Tolftri/
etten me wäärin käyttäis hänen pyhäNimens/wal'
hexi/ petoxexi ja muuxi pahaxi Työxi, Waan lu-
malan Nimen Kijtoxcxi/ meidän ja meidän Lähim>
mäisem Hyödytyxcxt jaAutuudexi. Sixi Colmanev/
että Pyhä-Päiwinä Jumalan Sana ahkerasi edes-
pidetäisin ja cuullaisin/ stnpäälle/ että caicki meidän
Elämäm ja Työm stnjälkcn nijncuin yhden Ojennus-
Nuoran sowitaisim: Seurawat nyt ne toiset Seitze-
män Kästy/ jotta meidän Lähimmäisem puoleen aft-
tttut owat: Joiden seas ensimäinen jasuurin on tämä.

Smunptts cunmotttaman Zsäs
jaAtlas ettäs menestptsit ja cauwan
eiälsit.

Tälle Isän ja Äitin Säädylle on Jumala e-
rinomaisen Cunnian andanut caickcin Säätyin suh-
teen/ ruin tämän aUa oivat/ ettei hän yrikertaisest
kaste heitä racasta/ waan cunnioitta: Silla meidän
Veljemme/ Sisarittem ja Lähimmäistem cohtan etzhän muuta kaste cuin heitä racasta: Nijn että hän
eroitta Isän ia Äitm caikista muista Maanpäällä /

JAA-
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ja asetta W siwuns: SM st on.pallo corkiambi
Asia.cunnlöitta curn Nijncuin st joca (ii ai-
noastans sisäUänspidä Rackautta/ mutta myös yh-
den erillomaistn Nöyryden ja
Ntjilculll jotakin corkiata Cappalctta cli MaMetlä°"
wastari/ joca täsä salaistst on. Za cij waadi
stans/ ctta heitä rackasti ja cunlualliscsm m,
mutta enimmäst että Svdckmmen ja Ruumin heitä«anspitä.
wastan nijn asttalsim ia tttå mc heistä
palion pidälfim/ ja jälken Illmalan caickein corcki-
ammaxl lukifimme. Sillä jota me Sydämmcstäm
cunnioitta tahdomme/ st myös totistst tule suurna
za corkiana pita.

Ntjn pitä nllorta Cansa ahkerasi opetettaman/
että he heidän «öilmrfmö edes pidäisit WanheinmansWanhem-
Jumalan la nijn ajattelisit että waicka he owac
lisit köyhät/ waiwaistt/ heicotja
Ntjn he cuitcngin owat meidän Isilm ja Äitim Zu-'
malälda meille annetut/ heidän menons ia puuttu-
mistns tähden/ eij ole heidän Cunniatansheilda pois-
otettu: Sentahden etz pidä Wanhembain Persona/
cuinga he owat/ waan Jumalan Tahtoa canotta-
man/ joca sen nijn säättänyt ja asettanut on. Muu-
toin olemma me caicki Jumalan Caswoin edes yhtä-
tälstt/ mutta me kestenäm en taida paitzi stncaltaista
Laillista eroitusta olla. Sentahden on myös st Ju-
malalda kästetty/ ettäs minulle nijncuin sinun Zsal-
les olet cuuliainen/ ja minä sinun haUitzcn.

Nijn ope nyt Enslst/ mikä Cunnia Isää ja
Äitiä cohden täsä anotan/nimittäin/ että he ainein
caickia Cappaleita suuresa Cunniasa pidetän/ nW@h cuin
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min se taittein suurin ja callein Tawara Maan
Mitästsa.pääUa.
o7a C"S SltällktN/ Pitä myös meidän silveittä Sa-
jaÄitis si.noiUa heitä puhutteleman/ eij cowin wastaman eikä
Mnspi- puckaileman/ waan oikeus heille andaman ja waicke-
tl neman/ waicka he aiwan cowat olisit.

Kolmannes/Että me sen Cunnian näy-
tämme itze Töillä/ se on meidän Wäelläm ja Tawa-.
rallam / että me olemma hywä Mieli - suosiolliset/ au-
tamme / ruokimme ja holhomme heitä/ cosca he wan-
hari/ sairaxi/ kiwuUifexi ja köyhäxi tulemat/ >a sitä
eij ainoastans hywällä Mielellä/mutta myös caikella
nöyrydellä jaCunnialla teemlne/nyncuinme senlu-
malan edesä tekisimme; Sillä sejocarietä/cuinga hän
heitä Sydämmesäns pitämän pitä/ eij anna heidän
Waiwa ja Nälkä kärsiä/ waan pane heidän wieren-
sä ja ylemmäs itzensä/ jaheille jaca sitä cuin hänel-
la on/ ja mitä hän woipi.

Sitälikin ota waari ja opi/ cuinga corkia japy-
hä Työ täsä Lapsille edespannan/ joca cuitengin(sen
pahembi) monelda ylöncatzotan ja hyljätän/ja etjken-
gän tottele/ että Jumala sen on kästenyt/ eli myös
että se on Jumalan pyhä Sana ja Oppi/ sillä josse olis sen edestä pidetty/ olis jocainen tainnut
ymmärtä/ että ne myös mahtawat pyhät Ihmiset
olla/ jotca eläwät näiden Sanain jälkin: Eikä myös
olis tarwittu jotacuta Klostarin Elämätä / ja nhtä
hengellisiä Munckein ja Nunnain Säätyjä ajetta/
waan itzecukin Lapsi olis täfa Kässysä pysynyt/ja
tainnut pitä yhden hywan ja lewollisen oman Tun-
non Jumalan tygö/,ja sanoa: Jos minun pitä jo-
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tatin hywa ja pyhä Työtä tekemäll/nijn en tiedä pa-
rembata/ cuin että caiken Cunnian jaNöyryden mi*
nun Vanhemmilleni osotan/ että Jumala itze sen on
kännyt; Sillä mitä Jumala fäffe/ pitä totijeft o-
leman cunniallisembi ja suurembi caickia nijta cuin
me taidamme ltze ylös ajatella? Ia ettei yhtäkän cor-
kiambata eikä parembata Mcstarita ja Opettajata lumalal-
löyttä taita cuin humala: Ntjn ctj myös
saa yhtan Oppla Mwnba olla/cuin se jonga hän an- *9* J cwu
da. opettä Hall'runsast mitä tehtämän pitä/ m*u

cosca oikeita hywiä Töitä harjoitella tahdotan/ja fij*
nä cuin hän nijtä meille kästepi/ anda hän tietä/
että ne owat hänelle kelwollisec: Että hän on lu-
mala joca näitä kastepi/ eckä parcmbia anda taida/ f

ntjn en myös minä taida mitan parembata tehdä.
Catzos / näin pitä yhtä hywä Lasta oikein ope-

tettaman/ autuallistst cotona pldettämän ja ylöscas
watettaman Wanhimbains cuuliaifudes ja palwelu-
xes/ että sijtä hywä ja 110 olis nähty. Mutta eij
Jumalan Kästystä pidetty näin suurta waari/ eikä
sitä näin selitetty/ waan vnhotettin ja ohitze mendin/
ettei Lapsi sitä ajatella tainnu/ mutta piti silloin ntjn-
cuin awoi Suun sen perän hauhoileman/ cuin ylös-
ajateldin ja edespandin/ jostaeijlumalaldaensingän
ole neuwo kysytty.

Oppicam stntähden joscus Jumalan tähden/
tä nuori Cansa wiäia muita mielestäns poispanis/ia Nanhcm-catzois ensist tämän ftoftw päälle/ cosca he Jumala- mulrn en
ta oikeilla hywilla Töillä palwella tahtowar että depyhä Työ.
tekewät mitä heidän Isillcns ja Äitillens/taicka nijlle
cuin heidän fiasans owat kelpa ja otollinen olis. Sil-
lä cuca Lapsi iktklläns sen tietä ja teke/hänellä on en-
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sist suuri Lohdutus Sydäminess.,"/ctta hän täynclns
Iloa iftickns totisesi kerscata saapi/ cmckia ntjtä nw
stan/jotca omia ja itzeldäns ylösaiatelduja töitans f>
tetvåt/ ja taita sano: Catzos minä olen wahwa nU
män Työni minun Jumalalleni kelpawan/ sen minä
totisesi tiedän. Mutta anna heidän monen/ juurten/
työläin/ cowain ja rascain Xöiornö mennä cunga he
tahtowat/ ja nysiä itziäns kcrscata! Annas nähdä/
jos he taitawat yhtäkän edcStsiloN ioca sorkembi za
parcmbion/ cuin Isälle jakille cuuliaincn olla/M>
ga Kästyn Jumala »älkcn hänen Matzestetins
aisuden on ensimmäisex asettanut/ ia käske/ että ,06
Jumalan Sanalle jaTahdolle sia annetan/nijn myös
etz pidä mitan muuta nijn kelpaman eikä edeskay-
män cuin Wanhemmitten San ija Tahto: Cuitell-
gin nijn/ että sekin pysyis Jumalan cuuliaisuden al-
la/ eikä mitan edellisiä Kästyzä wastan tehdäis.

Scntähden pitä sinun Sydämcstäs iloinen ole-
man/ ja ktzttämän Jumalata/ että hän on sinun sie-
hen walinnut ja mahdolistxi tehnyt/ ettäs saat hä-
ncUe rehdä sencaldaista callita ja kelwolista työtä ia
pidä se nyt corkiana ja callina cappatena/ ehkä se
Ihmisten seas pidetän caickein halwlnbana jaylön-
catzottuna/ eij meidän mahdolisudem tähden/ waan
että se on käsitetty ja wahwistetty Jumalan Sana-
sa/ nijncuin caickein callimas ja pyhimmäs cappalesa
O cuinga palion Onneikic, Mungit ja Nunnat am
daisit/ jos he caikesa heidän hengeUises menosans tie»
daisit edeswetä yhdengin työn Jumalalda käffetyn/
ja taidaisit iloisella mielellä Jumalan edes sanoa:
Nyt minä olen luja sijtck että tämä työ on sinulle kel-
wolmen- Mutta cunga tahtowat ne wcheliäiset
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ja waiwaiset Ihmiset loutua/ cosca heidän Jumalan
ia coco Mailman edesck täyty häwctä/ ja tosin yh-
den wäl)än Lapstngm edesä/ joca tämän Kästyn jäl-
ken elänyt on; ia täyty tunnusta ettei he caikella hei-
dän elämä töilläns ole mahdoliset/ sille
Lapselle nhtä Wesimalia taritzeman? Se myös oi-
kein heille tovafytu /

% tttä ntjn owat andanet itzens
Perkeleldckpetettä/Jumalan kästyjä jalcains ala tal>
laman/ että he turhaan/ ltziäns waiwaisit heidän o«
millä ylös ajatelduilla töilläns häpiän wa.)ingon
palcaxens saawat.

Eikö Ihmisen Sydän mahdais Ilosta hypätä/
ja Riemusta pehmitettä/ cosca hän Työhöns mene/
ja teke mitä hänelle on käsketty/että hän taidais sa-
noa: Catzos/ tämä on parembi/ cuin caickein Munc>
kein Pyhyys/ waicka he itzens cuoliaxi paastoisit /, ja
ilmain lackamat Polwillans rucoilisit. Sillä täsä
on sinulle totinen Jumalan Sanan Todistus/ että
hän on näitä käskenyt tehdä: Mutta ntzstä eh ole
yhtä pienindäkän Sana käsketty/ waan se on se suu-
ri Surkeus ja Ma ilman hirmuinen Sokeus/ ettei
näitä caickiä yxikän usco. Nijn cowin on Perkele
petollisella Pyhydellä/ ja omain Töiden Cuwaudel-
la meidän Silmäm pimittänyt ya peittänyt.

Sentähden toiwoisin minä (sanon wielä) että^wSilmät za Corwat awataisin/ ja näitä Sydämmencuulimsu-
otetaisin/ ettem me jällens tulis pois wedetyxi
malan puhtasia Sanasta/ Perkelen Walhestn ja Op-
pijn/ nijn se hywin saadais nähdä / että Wanhem-
mille olis sitä enämbi Iloa/ Rackautta/ Ystäwyttä/
ja yximielisyttä heidän Huonestns/ nijn myös Lap-
set'heidän Wandembains rackauden ja hywän Sy-
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dämmen woittaisit. Sitä wastan cusa he owat can-
giat/ ja etj tahdo cnnein tehdä sitä cUin heidän pi-
däis cuin Seipäillä' taca ajeran / silloin he wlhoit-
tawat fefd Jumalan että Wanhcmbans/ ja si,nähe
poisheitcäwär sen suuren omantundons Ilonpa Ta-
waran / ja päällens cocowat caifen Onnettotumu-
den. Smtahden käy caikesa Mailmasa nijn/cuin
jocainen walitta/ että sekä Wanhat että Nuoret o-
wat nijn hllliMlittömät ja wimmatut / ettei heillä
yhtän Cunniata eikä Hapiatä ole/ eij myös mitan
ilmain Hawoita tee/ waan sala tekewät ja poiswie-
wät mitä he taitawat. Sentähdcn myös Jumala
heitä rangaise/ että he moneen Wicaan jaOnnetto-
mutcen joutuwat. Nijn myös näemme ettei niitän
taida enimmittäin Wanhcmmatcan/ että Tyhmä
Tyhmää opetta/lja ntzncuin Wanhemmat owat elä-
net/samaUamuolo eläwät myös Lapset sen jälken.

Tämä pidäis nyt (sanon minä) ensimmäinen ja
suurin oleman/ cuin meitä tämän Käffyn Cuullai-
suteen watiman pitä/ jonga tähden waicka eij meillä
ensingän olisi Wanhembita/pidäis meidän toiwoman/
että Jumala meidän etem panis Puul jaKiwct/ joi*
ta me saisim Isän ja Äitm siasa cunnioita; Cuinga
palion enämin/ että Jumala on andanut meclle eläwät
Wanhimmat/ me mahdamesi»tä iloita/ että me saam-
me heitä cunnioitta ja cuulialsuden heille näyttä; Co-
sta me tiedämme / että se sille hylvälle ia caickcin corke-
malle ja caikille Engeleille sangen hywin
kelpaa Ia Perkelelle mielicarwaudexi on. Shnäsi-wusa että se on caickein corkein työ/ cuin tehdäZtai-
tan/ sen suurimman Jumalan palweluxen jälken/
cuin ntzsä colmesa edellisis kästyis on käsitetty > Sillä

Almun
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Almun andamus/ ja caicki muut hywät Työt/mei-
dän LähimmälseUem tehdyt/ ci< miUätan muoto ole
tähän werrattawat: SiUci Jumala on tämän Wan-
hembain Säädyn asettanut ylitzcn caickein/ ja myös
MaanpääUe itze siansa pannut. Tämä Jumalan
hywä Tahto ja Suosio pitä oleman meille Syy ja
yldäinen ylöokehoitus / että me hywällä halulla ja
Tahdolla teklsiinme mitä me taidamme.

« Vielä sillekin olemma me caiken Mailman cde-^,...,
sä welwolliset/ että me caiken senhywän edestä/
nie Wanhemmilda saanet olemme/ kijtolliset
me. Mutta täsä jällens hallitze Perkele Mailman/Wanhcm-että Lapset unhottawat Wanhembans/ ntjn cuinmillcns
myös me caicki Jumalan unhotamme/ eikä myös y-iuonnon
xikän muista/ cuinga Jumala meitä ntjn ruocki/ suo-lain iMm>
jele/ warjele ja ntjn palio hywä meille teke buumin
ja Sielun puolesta; Erinomaisest cosca jocu cowa
aica ja onnettomus tulepi/nijn me nurisemme ja na-
pisemme kärsimältömydestä/ ettem me kertacan mui-
stele sitä suurta hywyttä/cuin Jumala caickena Eli-
aicanam meille tehnyt on. Ntzn myös me teemme
meidän Wanhemmittem cansa / ettei yhtän Lasta o*
le/ joca muista hänenWahembains waiwat/cuin he
owat hänen Plöscaswattamisesnw nähnet ja fär*
sinet/ jos eij hän siehen Armo Pyhäldä Hengel-
dä saa.

Sencaldaisen Mailman pahan Luonnon ja kijt-
tämättömydcn Jumala kyllä tiera ja näke/ scntäh-
den kästylläns muistutta ja waati/ että itzccukill ajat-
telis/ mitä hywä hän Wanhemmildans saanut on/
ja hän löytä/ että heildä on saanut sekä Nuumin et-
ta Elämän/ ja on suurella Waiwalla ja Työllä elä-
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Tämän
Kästyn
lupaus

tetty ja ylöscaswatettu/ cusa sata kerta olis taita-
nut huckua omasa sästaisudesans. Sentähden on se
oikein ja hywin sanottu wanhoilda: Deo, Parenti-
bus & Magiftris non poteft fatis gratia; 0N l

Zumalata/Wanhemblta ja OptttaU
ta/ elj taita tkänäns täpdelllstst ktjtet-
tå/ ja hellle maxetta. Cuca itån&ta t\m
Sanoja oikein ajattele/ etz se odota muittenneuwo/
mutta waatimata Wanhemmillens caiken Cunnian
teke / ja pyytä heitä Sylisilns canda / nijncuin nij-
tä / joidenga cautta Jumala hänelle on caickia hy«
wä tehnyt.

Plitzen caickia näitä/ mahta myös suuri Syy
olla/* ja sitä enämmin meitä kehoitta/ tätä Käffyä
pitämän / että Jumala on tähän Kästyyn ruumil-
listen Hywyden Lupauxen sitonut; Sanoden:
Mås cauwan elälsit Maan päällä/
jonga HERra sinun Jumalas stnul-
le anda.

Tästä sinä itze mahdat nähdä/cuinga suures ar-wosa Jumala tämän Kästyn pitä/ ettei hän ainoa-
stans ole tätä julkisesi ilmoittanut/ sen hänellens kel-
wolllsen olewan / ja että hänellä 110 ja hywä Halu
siinä on: Mutta myös meille hywin menestyis/ ja
hywäxi fiilis ■, <£ttä meille yxi lewollinen ja suloinenhywä Elämä olis/ caickinaises Onnesa ja hywydesä
Maan päällä/ sentähden myös P. Pawali Ephef. <s.
Cap. tästä kirjoitta/ ja tätä yllstä sanoden: Lapset/

olcat



olcatttmltaisttteldänWanhemMlllen
sillä se on olkeln: Ounm-

oita IsHs ja Älttäs/ joca on cnsim-
mälncnKäffp/ jolla lupaus on ettäs
mencstptsit ja cauwan elälsit Maan
päällä.. Sillä waicka muihinginKastyin on sul-
jettu heidän Lupauxens/ eij cuitengan yhtengän ole
ntzn selkiäst cuin tähän tygö pandu.

Tästä on sinulle tämän Kastyn hedelmä ja palc-
ka/ että hänelle/ jom eij tätä yUyen käy/ pitä ole-
man hywät päiwät/ onnellsus ja menestns: Sitä
wastan Aangalstus/ että fe joca wanhcmlllens tot-
telematoin on/ sitä pikemmin hucku/ ja eij yhtän iloa
eläisäns nautita saa. Sillä cauwan elä/merkltze Ra-
matun jälken ctj ainoastans wanhaxi tulla/ mutta
myös/ caickia mitä pitkään ikään tarwitan/nhncuin
owat: Ruumin terwcys/Waimo ja Rawin-
do/Rauha/ hywä hallitus/ ja muita stncaltaisita
joita paitzi tämä elämä/ eij taida iloinen eikä cau-
wan pysywäinen olla.

losts nyt tahdolsäs ja äitiäs cuulla/ja sinuaSßöweli j«
anda mitta/ ntzn sinun pitä cuuleman Böwelitä/paha Cuo.
jos et sinä tahto händä cuulla/ntjn sinun täyty on

xuoUmata caickein hillitziätä/ pahain Lastein
tita. Sillä tätä Jumala sinulda waati/ellka iaw«M handä cuulet racastat ia palwelet nijn hän ylön-ja loppu,
paldistst caikella hywällä sen sinulle maxa: Eli jos
sinä hänen wihoitat / ntjn hän tuotta päällcs sekä •

cuoleman että Böwelin sinua waiwaman.
H z Cusia
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tfdl: iop
v.y.

(Tusta tule nijn monda pahantekm/ joista mun-
tamat hirtetan/ leicatan/ poldetan/ ja muutoin cau-
hiast mestatan ja Paiwildä pois otttan/muusta cuin
tottelemattomudesta / ettei he tahdo hywäUä itzens
anda ojeta heidän Wanhimmildans/ nhn he luma-
lan wihasta moneen suuren Syndijn langewat / ja
Wanhemmille hapiäxi ja murhexi funnafim. Silläsangen harwoin se tapahtu/.että sencaldalset häijyn
elkiset Ihmiset oikian ja hywän Cuoleman saawat:
Mutta ne hywät ja cullliaiset saawat hywästlsiuna-
uxen/ että he cauwan elawät hywäsä Lewosa ja nä-
tewät Lastens Lapset/ (cuin ennen sanottin) colman-
deen ja neljandeen Polween.Nijncuin se liähdän sijna/cusa jocu kunniallinen
wanha Sucu on/ joilla hywyttck/ ja yldakyllä Lapsia
on/ ettck se caiketi tule sijta/ että he owat hywin y-
löscaswatetut/ja pitänet heidän Wanhembans Sll-
mäinsedesä: läUenS sitä wastan ntzstä lumalatto-
mistä pyhäs Kirjotuxesa luietan: HäNM Stt-
cuns olcon HHwitetpt/httdänNtmcnS
olcon Tolses Polwes pphlttp pots.
Sentähden olcon sinulle janottu: Cuinga suunta
Jumala pitä cuuliaisuden/ että hän sen ntzn corkial-
le pannut on/ anda hänellens nijn hywin kelwata/
ja runsasti maxa/ja pitä myös angara Kättä sen y-
litzen/ että hän tahto rangaista caickia jotca sitä toi*
sian tekewät. Näitä caickia olen minä sanonut sen-
paaUe/että ne NuorelleCansalle juuri hywin opetet-
taisin. Sillä eij yxikän usco/ cuinga suurest tarpel-
lmen täMti Käffy on/ josta etz cuitmgan Pawicun-nas
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nas tähän asti ole mitan pidetty elka opetettu. Ne
owat tosin ypikertaistt ja kewiät Sanat/ jotca cukin
luule jo ennem taitanens/ ja tämä on st Syy jonga
tähden ne nijn hyljätän/ ja muiden jälken ntzn palio
catzotan/eij nähdä eikä vscota/ että Jumala ntjn suu-
rest wihoitetan/ cosca tämä ylöncatzotan/ ja jällen*
cuinga callis ja otoUinen Työ st on/ costa st pidetän.

Niin edespäin tule täsä Kästysti puhua caickinai-
sesta Cuuliaisudesta Esimiesten puolen/ cuin owat
Mallan ja HaUituxen päällä. Sillä Wanhembain
waUasta vloskäywär caicki muut Hallituret, Sillä
cuin eij Isä woi yxinäns Lastans ylöscaswatta/ nijn
hän otta Schoulumestarin händä opettaman/ja Na-
burins AwuxenS tottelematomda.Poicans hillitze-
män. Jos Isä cuole nijn anda hänPoicansa Edes-
seisojalle ell Caupungin Esiwallan kasijn/ jos st on
heicko/ ntjn otta ystäwäns. Nijn pitä myös Taloin
HaUituxen Perhe/ Palweliat ja Pijcat hänen allans
oleman/ nijn että caicki jotca cutzutan Herroiri/ ne
owat Wanhemmitten siasa/ja heildä wallan ja woi-
man saanut hallitaxcnS.

Sentähden myös ne caicki Raamatusa cutzutan
Isixi/ jotca heidän hallituxesans edesstifowat Isän Ila>i eu-
wiran/ ,a pitäwät Isällistä Sydändä heidän «»,<>

maistens puoleen: Nijncuin muinen Romarit ja,UZV '

muut Cansat owat Isännät ja Emännät cutzunet '

Patres & IsätjaHuo-
nen Äitit; Nijn cuin he owat myös Maan Ruhti-
nat ja Esiwallan nimittänet Patres patria, st on: Cai-
ken Maan Isixi/ meille Christityille suurexi häpiäxi/
zos em me meidän Wanhimbitam ja Herrojam sa-
malla Nimellä cutzu/ eli wähimmäxikin sen edestä pidä
ja cunnioita. Hz Mitä
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Mitä ikänäns Lapfi <w Isille jaHitille welwol-
linen/ ftn owar myös calcki welcapäar tekemän jorca
Huonesa owat. Seniähden pita Palweliat ja Pij-
cat si,tä ahkeran pitämän/ ettet he ainoa-
stans ole Peryen Zsännelle za Emännälle cuuliaistt/
mutta myös pitäwät heitä Cunniast/ntzncuin omia
Wanhembitans/ ja tekemät caicki mitä ye tietämät
heidän TahtonS olewan/ etj waatimiststa eikä ylön-
mielen/ waan hywällä Mielellä jaIlolla juuri sen sa-
man syyn tähden/ että se on Jumalan Kästy/ ;a hä-
nelle ennen caickia muita Töitä kelpawa; Ia heidän
pidäis jotakin andaman/ >a iloiset oleman/ että he
saisit Zsändia ja Emännitä/ että heille sencaldainen
hywä za. lewollinen omatundo olis/ tietäisit cumga
he caickein parhaita ja cullaisia Töitä tehdä saisit/ )oica
tähän asti owat peitetyt ia ylöncatzotut ollet/ ja sen
siasa jocamen Perkelen wietellyrestä
janperäsä/ ja Klostari za Munckein saastaisilleen lan-
genner/ suuren aj<rn/Rahan ja oman tunnon wahln-
gon cansa.

Sentähden jos nyt näitä cuin sanottu on/ köy-
halle ja yhteiselle cansaUe hywin operettaisin.- Nijn
totta/ yxi valcapijca ilosta hyppäis/ lumalata ktj-
täis ja ylistais ja cohtulistsa työsä/ jonga tähden hän
muutoin Ruocans ja palckans saapi/ löydäis sencal-
daisen tawaran/ jota eij ne suingan saa jotta caickein
pyhimmäxi luullan. Eikö tämä ole suuri ylistös/

Cuuliaim. tietä ja taita janoa coscas teet locapäiwäiset huonen
dm ylistösascaret/ että se on parembi työ/ cuin caickem Munc?
ia l,yöoyckeill pyhys/ ja angara elämä? ja sijtten wiela on p
lys." nulle lupaus että se pitä sinulle hywm ja onnelisest

käymän ja menestymän. Millä tawalla sinä tahdot
airni*
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autualisembi olla / taicka pyhembä elämätä etziä/ntzn
paljo cuin tölhijn tule? 6(114 ZUNMIaN i\)>
könä amoastans usco tottsest pphäflja
wanhurscaxt Uit/ ja händä ainoata
palwele/ mutta Työt ZhmlsttH.
Silloin sinulle on caickia hywä/suojellusja wariellus
HERralda'/ nijn myös iloinen omatundo/ ja ar-
mollinen Jumala joca sen sinulle/satakertaisest maxa-
wa on. Ia sinä olet autuas/ jos sinä Zumalisudes
ja cuuliaisudes wahwana pysyt: Mutta jos et/ nijn
sinulla on ensistwiha ja armottomus
yhtakän ilo sydämesäs/ waan sen jalken waiwa ja
onnettomus odottaminen. Jota etz nyt nämat tai-
da käatä ja lumalistxi tehdä/ stn me annamme/
nijncuin hengeens suuttunen/ Böwelin ja cuoleman
halduun. Sentähden ajatelcan itzecukin / joca tahto
itzens neuwoa anda/ ettei tasa Jumalalle ole leikln
teco/ jatiedä/ että Zumala itze sinun cansas puhu/
ja cuuliaisutta sinulda waati: Jos/sinä cuulet hän-
dä/nijns olee hänen Racas Lapstns/ ja kelpat hä-

Mutta jos sinä sen ylöncatzot nijn olcon
myös sinulle Häpiä/ waiwaisus ja Eydämmen kipu
palcaxes. .

'

SamaUamuoto yitä myös sanottaman / sijfa Maitoa
cuuliaisudesta cuin meidänEsiwallalle näyttämän pitäf Esiwal-
fotca myös (nijncuin sanottiwWanhembain säätyyn JJLJJJJL
luetan/ joca itzens sangen lewiälle anda/sillä eij
ole ainoastans yhden Perhen wanhin ja Isä -, Mutta oiccaman.
nijn monda Cansa/ ja allemmaista cuin hänellä on/
ntzn Monen Isä hän on. Sillä Jumala ruocki ja y-
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löspitä meitä heidän cauttans nijncuin meidän
Wanhembaim anda meille Huonen ja Taloin/ wa-
rieluxen/Äauhan jaLewon. Eentähden että he nyt
stncaldaistn Nimen nijn caikella cunnialla candawat/
cuin heidän corckeimman ja suurimman ylistöxenS
nijn olemme myös welcapäät heitä cunnioittaman/ja
caickein parhan lahjan ja calliman tawaran edestä
Maanpäällä suurna ja corkiana pitämän.

loca nyt hywällä sydämmellä cuuliainen on / ja
mielelläns teke caicki mitä tähän cunniaan tule/ hän
tietä tekewäns sen cuin Jumalalle kelwollinen on/ saa
ilon jaonnen palcaxens. Zos e# hän tahdo sitä mie,
lelläns tehdä/ mutta ylöncatzo/ metelin nosta ja wastan
rijtele/ nijn st myös tietkän/ ettei hänelle yhtäkän
Jumalan Armo eikä siunausta ole odottamista / ja
custa hän toiwo/hänen tottelemattomudellans yhden
Penningin woittawanS/ nijn hän mualla / sitä wa-
stan kymmenen kerta enämmän cadotta/ eli Böwelin
käsi/n \muj eliSodaS/eli Rutos/ eli Näliäsä pois
tule/ eli myös näke omat Lapfens tottelemattomu>
des/ lumalattomudes ja caikis pahoisa wioisa ja
synneisä elämän / eli omalda Perheldäns kylälnnie-
hildäns/wiholisilda/ja Tyranneilda wahingota/wää-
ryttä ja wäkiwalda kärsimän pitä/ että nijn meille
maxeeais se cuin me tottelemattomudella ctzinet ja
ansainet olemme.

Sentähden/ jos me kertakin / andaisim itzem y-
litzen puhutta/ että stncaldaistt työt owat Zumalal-
le otolliset/ janijn suuren maxon saamat/ nijn eläisim-me caickein suurimasa onneja/ ja meille olis caicki/
mitä meidän sydämem toiwois ja anois. Waan että
Jumala j<* hänen käffyns ntzn suurest ylöncatzotan/
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Wicuin caickeln huonoin jahalwin Ihminen olis stnsuustans päästänyt/ nyn anna nähdä jos sinä vlet st Tottele
mics joca rohkene taistella'hänen cansans. Mutta ™«™i"'

cuinga rascas st on hänelle sinun kerran
ja sinun Tyhmydes cukista? Sentähden minä Imu* '

len/ sen sinulle palio paremmaxi ja hyödyllijemmä-
xi/ ettäs eläisit Jumalan Armosa/ Aauhaft ia On-
nellisudesa/ cuin hänen Wwasans ja cowas onneja.
Custas luulet tulewan/ että coco Mailma on tay-
nans Epäusto/ Häpiätä/ Murha/ Waiwaistltta/ ia
caickinaista Pahutta/ cuin sijtä/ ettei yxikän tahdo
toista cuulla/ waan jocainen tahto itze Isiindans ol-
la/ ja oman Mielens jslken elä / eij keUengän mitan
anda/ caicki tckewät mitä heille kelpa? Sentähden Cusia O».rangaist Jumala yhden pahantekian toisen uutta/mmm
nijn että cosca sinä sinun Herlas petät ja ylöncatzot/mle.
ntjn tule toinen joca samalla mitalla teke sitä sinulle
jällens,- Että sinun tosin omasa Huonesas Waimol<
das/Lapsildas ia Perheldäs kymmenen kerta enä pi-
tä kärsimän..

Vte tunnemme kyllä meidän Onuettomudem/
nuristln ja napistm uscottomutta / wäkiwalda ja
wääryttä; Mutta em me tahdo ensingän nähdä/ eb-
tä me itze olemme pahanelkistt/ jotca Rangaistuxen
hywin kyllä ansainnet olemme/ ja em me sentähden
paremmaxi tule: En me tahdo Armo jaOnne/ nijn
me mahdamme hywästä syystä Onnettomutta ilman
Armota nautita. Cuitengin owat muutamat hy-
wät ja Jumaliset Ihmiset Maanpäällä/ että HER-ra Jumala wielä nyt suo meille nijn palion hywyt-
tä; Sillä meidän itze tähtem etz meillä olis yh-
täkän Cuusinaista Taloisam/ eikä oikein Corttacan
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Colminai
sttlsil.

/. Cor.+.v.
>r

1

Pellosam. Näitä caickia piti meidän nijn monen
Sanain cansa edespanemaln jos nyt olis jocu cuin
annais namat Sydämmeens mennä/ että me wapa-
xi tulisim meidän Pmieydestäm ja wiheliäisydestäm/
josa me nijn sywästi maannet olemma. Jumalan
Sana ja Tahtoa oikein tundisim/ja täydellä todella
waftan ottaisim,- SlUä sijtä me oppisimme/ cuinga
me saisimme Iloa / OnneUisutta ja Mtuutta äjalli-
sest ja tjancaicklseft kyllä nautita.

Niin olemme nyt tasa Kästysä edespanneet
solmtnalstt Isät. Ensin tosin Luonollt-
set Isät. Sitälikin Huonen Haldmt:
Wijmeiseldä phtelsen Kansan Hallttztat.
Ilman näitä owat myös HeNgelltstt Isät/
eij nijncujn Pawicunnas/ jotca tahtomat itzens an-
da ntjn cutzutta ; Mutta eij he tee yhtän Isän wir-
ca. Sillä ne cutzutan ainoastans Hengellisixilsixi/
jotca meitä Jumalan Sanalla ruockiwat/hallitzewat
ja opettamat/ nijn myös uscollisest Lauman edessei-
sowat. Ntzncuin P. Vawali itzens kerstapi Isilxi/
sanoden: Mnä olen teltä JHGUfes
OHnstuxcs synnyttänyt Hwangcllu-'
mtn cautta. Että he owat Isät/ nijn tule
heille Cunnia/ ja tosin ennein caickia muita: Mut-
ta sijtä he wähimmän ftawat. Sillä Mailma cun-
nioitta heitä nijn/ että he mones paicas ajetan pois
Maasta culkiaxi/ eikä yhtäLeiman pala heille suoda/
ja lyhykäisesi sanottu: Nijncuin P. Pawali ennein

nimi-
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nimitetys Lugus kirjoitta: Heidätt pttå OU* v
tnan Matlman Kuous/ ja jocaltzen
Zhmtstn hplkp.

Mutta st m cuitengin sangen tarpellinen / että
näistä yhteistä Cansä suurella wireydellä neuwotan/
että ne jotca Christityt olla tahtowat/ owat luma-
lan edes welcapäät andaman heidän Sieluns Pai-
menille caxikertaisen Cunnian/ tekemän heille caickia
hywä/ ja heitä ylöspitämän/ sen sinulle JumalaW
win maxa ja ey pidä sinulla puuttumusta oleman:
Mutta moni jällens on nijn cowa ja jana/että luu-
le iiiiun* culwettuwan/ ja Watzans Näl)ästä hiuken-
duwan. Za etz taita yhtäkckn hywä oppenut ja u-
scollista Saarnamiestä ruockia/ sijnä cusa ennein
kymmenen lihawata Munckein Watza kyllä täytetyt
owat. Sen canja me ansaitzem/ että Jumala otta
hänen Sanans ja Siunauxensa pois/ja anda jällens
tulla Walhettcliat ia Pettäjät/ jotca meitä Perke-
len tygö jchdattawat/ ja meidän Hikem ja Wäkem
ulos imewät.

Mutta nijlle cuin Jumalan Tahdon ja KästyNNuden
Sjlmäins edesä pitäwät/ on lupaus/ että heille Pitäpalctacum
runsasti maxcttaman/ mitä he sekä RuumiUisille I-cunnloilta-
M että Hengellisille owat jacanet/ ja mitä he hei-watSaar.
dän Cunmaxcns tekewät. Ette, ainoastans pidänamicM.
heillä oleman yxi eli caxi Aiastaica Leipä/ Waa-
ttt ja Raha/ waan myös pitkä Ikä/ hywä Rawin-
do ja Rauha/ ja lyhyeldä sanottu/ he owat aina ric-
kaat ja autuat. Sentahden tee nyt mitäs wclcapä
olet/ ja anna Jumalal, siitä murhcttia/ cuinga hän

D* sinun
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sinun elättä/ ja calckia hywä sinulle toimitta/ han on
stn luwannut ja ey coscan walhedeUut/ nijn etz myös
hän sinuUerM^valhetele.Mmät meitä mahtawat kehoitta / ja sen Mie-
len ja Sydämmen meille anda/joca Himosta jaRac-
kaudesta raukeis ntztä wastan joille me Cunnian
wclcapäät olemma/ että me Käsiäm yhteen löisim/
ja iloisesi Jumalala ktjttäisim/ joca meille on sencal"
daiset Lupauxet andanut / jonga tähden meidän pi-
däis Mailman Ärijn juoxeman. Sillä waicka coco
Mailma caiken Woimans yhten panis / ntzn eij cui-
tengan yhtäkän wähä Hetke taidais lisätä meidän
Elämäm tygö/ eikä yhtän Zywä Maasta anda:
Mutta Jumala tahto ja taita sinulle caicki yldäkyl-

, läisest anda sinun oman Sydämmes toiwon jälken.
Zoca nämät laimin lyö ja ylöncatzo/ eij st ole mah-
dollinen cuuleman yhtäkän Jumalan Sana.

Nyt on yldäkylläisest simottu caikista ntjstä/jot-
ca tähän Mstyn sopiwat / täsä pidäis myös Wan-
hembita neuwottaman/ mikä heidän wircans on/ja
cuinga heidän pitä itzens käyttämän nijtä wastan
jotca heidän allans ustotut owat. Ia waicka eij sil-
tä ole nijn stlkiäst KymmenesäKästyfanasa osotettu/
nijn on cultengin pyhäs Klljoituxesa siitä moyesa
paicasa kästetty/ Jumala myös tahto että se täsä
Kästysä Isän ia Äitin nimellä ymmärlettäisin. Sil-

(KunUmM eij hän tahdo yhtän Tyranni ja häjyn elkistä täsä
ba.n ja E.wirasa pitä/ sentähden etj myös heille sitä Cunnia-
«wauan ta anna/ st on/ Woimaa ia Oikeutta hallltzeman/et-
Mi«a. tä he annaisit itzens rutoilla ja palwella nijncuin lu-

malata/ waan ajallisesi/että he owat Jumalalle cuu-
lialsuden welcapääl/ ja ennein caickia he,dän wira-

stans
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f!<m« uscollisest waarin ottaisit/ cuinga he heidlln
Lapsians/ Perhettans,a Alemmaisians/ etj ainoa-
stans ruockisit ja ruumiUisest edescatzoisilj Mutta e-
rinomaistst Jumalan Nimen Kijtoxcxi ja Cunniaxi
ylöscaswattawat/ sentahden älä luule/ että se on si;
nun omafa Tahdosas ja ehdosas/ ettäs saat tehdä
täsä mitäs tahdot/ waan ettckJumala on sen anga-
rast käskenyt ia päälle pannut/ jolle myös sinun pitäsen edestä lucu tekemän.

Mutta täsä on jällenS walitettapa Asia/ ettei
tästä kengän lucua pidä/ he tekewät nyncuin luma-
la annais Lapsia/ ainoastans Zlop ja ajan culuxi/ja
lelckiä nijden cansa tehdäxem/ jaPerhen sitä warten/
että nijden cansa ainoastans Työtä tekisimme/ nijn-
cuin Härjän ja Asin/ eli alemmaistem cansa/ meidän
pahan Tahdom jälken eläisim/ engä heistä enä totte-
lis/ cuin cij meidän mitäkän siehen tulisi/mitä he op-
piwat/ ja cuinga he eläwät/ ja eWtä tahdo yritän
catzoa/ että se on Jumalisen Matzestetin Kästy/ joca Tam<sen perän cowasti kysywä ia sen rascasti costawa on.waatiettä
Että myös suuri tarwe waati/ että nuoresta ope-
sta wiriä ja ahkera waari pidettäisiin Sillä josme""",
tahdomme hywiä ja toimeUifia Ihmisiä sekä Mail-
mallisten että Hengelliseen HaUituxeen/ nijn em me
suingan saa säästä yhtän ahkerutta/waiwa ia culuto>
sta meidän Lastem oikian Opetuxeen ja Curituxeen:Että he Jumalala palmulla/ ja Ihmisille kelwollisct
olla taidaisit.

Etj meidän myös tule ainoastiins ajatella/ cuin-
ga me heille ja Rickautta cocolsim/ sillä lu-
mala ta ta kyllä illnain meitä/ heidän ruockia ja ric-
taxi tehdä/ntjncuin hän myös )ocapäiwä teke: Mut-

Di ta
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ta sentähden on han andanut meille Lapsia/ja
nyt/ että me hänen Tahtons jälken heitä ylöscaswa-
taisim ja edes seisoisimme/ muutoin etz Wanhembita
ensingän tarwitaiS. Sentähden itzecukin tietkän v<
tzens olewan welwollisen / joca muutoin Jumalan
Armosa olla tahto/ Lapsians ennein caickia opetta-
man Zumalan Pelcoon ja Tundoon/ ja andamancosca heille näky dywä Luondo ja Oppi olewan/ hei-
tä opetta KirialisiS Harioituxisa / nyn että he olisit
soweliat siehen cuin heitä tarwitan.

Cosca näin tehdäis/ nijn Jumala meitä runsast
siunais/ >a meille Armons andais/ että stncaldaisia
Zhmisiä ylöscaswatettais/ joistaMaacunda ja sen a-
'suwaijet paremmaxi tulisit/ hywän tapaisix Caup-
paMiehixi/ cunniallisixi ja taitawixi Taloin Waimoi-
xi/ jotca aina sitten hywiä Lapsia ja cunniallista Wä-
ke caswatta tallaisit.

Aiattele nyt itze Mielesäs/ cuinga cauhian wa-
bingon sinä teet/ coscas näisä Lajsca olet/ ja annat
sinusa sen puuttu/ ettei sinun Lapses oikein ja hywin
ylöscaswateta/ntzn myös wedät omanNistas pääl-
le caickmaistt Synnit ja Vihan/ ja nijn ansaitzct si-
nun omille Lapsilles Helwctin/ waickas ilze hywä ja
pyhä Elämätä pidäisit. Sentähden myös Jumala/cosca nämät ylöncatzotan/ Mailmaa nijn hlrmuistst
rangaise/ ettei yhtäkän Curitusta / eij hywä Halli»
tust/ eikä Rauha ole/ jota me kyllä caicki walitamme.
Murta em me sitä hawaitze/ että siehen on meidän
itze Syymme. Sillä nijncuin me olemma heidän y-
löscaswattanet/ nijn myös meille owat pahat ja co-
wacorwaiset Lapset ja Alemmaiset. Näi-
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Näistä olcon kyllä sanottu neuwoxi/sillä pidem-
mäldä näistä puhua säästetän toiseen aican.

Si\ sinun plds tappaman.
afjt olemme UloStoimittantt sekäHengel-

Helisen että Mailmallisen Hallituxen/ se on
ja Cuulialsuden/cum meidän pitä

f(f Jumalalle että Wanhemmillen näyttämän: Mut"lo<lmys ch
ta täsä me lahdem ulos meidän Huonestam/ Lähim-eule Hfi.
mäisem tygö oppiman/ cuinga meidän pitä toinen toU mm<.

sem cansa elämän itzecukinLähimäistänS wastan. Sen-
tähden eij ole tähän Käffyn sisälle wedetyt Jumala
ja Esiwalda/ etj myös heildä Walda poisotettu/cuin
heille on cuoletta ja päiwildä pois otta. Silla Iumala on hänen Oikeudens rangaista Pahointektjta
Esiwallalle Wanhemmittcn sian andanut/iotca mui-
nein sntzncum luietan MosexenKir)oija)piti tuoman
heidän Lapsens Oikeuden eteen/ ja Euolemaan duo-
mitraman. Sentähden st cuin täsä kieldan se on
kiellty yhdeldä toista wastan/ ja eij Esiwalda.

Tämä Kästy eij ole työläs ymmärtä/ on myös
usein selitetty/ että se joca Wuosi EwangeliumiS cuul-
lan/ cusa CHRlstus itze sen ulostoimit-
ta/ ja yhdes Summas käsittä nimittäin: Hl/ pp
dä tawaman Kädellä/ ctkä Spdäm>
mm Zljatuxllla/ elj Suulla elkä Mw
falla/ elj Veuwolla etkä 3lwulla.

Sen-
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Sentcihden tcksä on caikllda pois fielty wihastumi-
Wiha kiel.nen/ paitzl ntzta/ ((Uin sanottu on) jotca Maanpäal-
däll caikil'l<i Jumalan sias owat/ se on/ Wanhemblta ja Esi-
daMtzl Sillä Jumalan ja nijtten/ cuin siehen cor-
siWioa. iim Säätyyn cutzumt owat/ tule wihastua/ nuhdel-

la ja rangaista/ cuin tämän ja muut Käffyt y-
litzen käywät.

Mutta Syy ja Tarwe tähän Käikyyn on tä-
mä/ että Jumala kyllä tietä cuinga paha Ala ilma

Syy tähän on/ ja tällä Elämällä monda Onnettomutta etu
Mstpyn. Sentähden tahdoi hän tämän ja muut Käffyt

phdeirWarjeluxext hywäin japahainwälillea.
setta. Nyt ntjncuin monda aiwoitusta on nijtä mui-
ta Käffyjä wastan: Ntjn ey myäs ole suingan har-
fvemmat tätä wastan/ että meidän pitä elämän mo-
nen Ihmisen seasa/ jotca meille wääryttä tekewät/
josta me saamme Tilan wihaisella Mielellä heitä wa-
stan olla.

Phdexi Esimerkixi/ cosca sinun Lähimmäises
näke sinulla olewan paremmat Huonet ja Taloin/
enä Hywytta za Onne Jumalalda / cuin hänelläns/
ntjn hän pahexi sitä/ ja cadehti sinua/ ja ch mitan
hywä pudu sinusta. Ja nijn sinä saat monda Wi-
hollista/ Pahan Hengen ylöskehoituresta/ joca eij si-
nulle yhtä Hengellistä eikä Ruumillista hywyttä suo.
Cosca me si>s näitä näemme/ ntjn meidän Sydäm-
mem jällenwihaan si)tty/ja rupe palaman Coston Hi-
mosta. Sijtä Kirouxet ja Rijdat puhkewat/ josta
jällens TappeluS / Mahingo ja Murhat tuimat
Näitä Jumala nijncuin hywä ja Laupias Isä ennät-
tä ja estä/ asetta jtzenS wältzn/ ja tahto AAa pois

säe-
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stets/ ettei wahingo tapahduis/ eM toinen toistans
telotais. Phdes Summas/ hckn tahto tämän can-sa jocaitzenHojeUa/warjeUa ja rauhasa pltä/caickein
payudcsta ja wckkiwaUasta/ja on pannut tämän Kck-
styn/ nijncuin wahwan Muurin/ Linnan ja Vapa-
uden meidän LähimmäifeUem / ettei hänelle mitä*
kän waiwa ja wahingota hänen Ruumins puolesta
tehdäis.

Sentähden on tämän Kässyn ymmärrys/ ettei
kengän wääryttä tekisLähimmäisellens/eipä pahan-^,...,

#gan Työn tähden/ waicka hän sen kyUä ansalnnut öC™ o!liS. SiUä cusa Miestappo pois kielty on/ sijnä mytej, tmtowat caicki Syyt kieldyt/ joista Murha alcuns saa-
nut on. SiUä moni waicta eij hän tapa/ cuitengin
cauhiast kiroile ja sadattele LähimmäistänS/ että jos
st tawis hänen toiwottamistns jälken/ nijn eij häncauwas menis. Että nyt st caickein lunnosa kijnni
rippu/ ja yhteinen tapa on/ ettei yxi toiselda mitan
tahdo kärsiä/ nijn tahto Jumala täsä ulosaja juuren
ja syyn/ionga cautta Sydän Lähimmäistä wastan
tule catkeraxi ja carwaxi/ ja meitä totutta tätä Kä-
styä aina Silmäin edesä pitämän / josa me curkiste-
lem meidän Elämätäm / ntzncuin Speilisä catzelem
Jumalan Tahtoa / ja hänen halduns annamme sen
wääryden cuin me kärsimme lujalla Sydämmen us-calluxella ja hänen pyhän Nimens a uxihuutamisel-
la/ andaden heidän ntjn tuimast klucuita/wihastua ja
tehdä cuin he taitawat: Ntjn että Ihminen oppis
hillltzemän wihans/ ja pitämän kärsiwäistä ja siwiä-
tä Sydändä/ erinomaisesi nijtä wastan jotca hänelle
andawat tilan wihaan/ se on wihansuopians wastan.

Sentähden on tämä Summa yxikertaisesta
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Summa catckein stlkiämmäst opetta/ mikä se on: Hl'/ ft'
tärnånM* nun pldä tappaman. Ensix ettei fellendtfn£7" ** wahingota tehdäis/ensin eij Kädellä eli TyöUa,- Sit-

ten ettei Kielda ltjcutttais puhuman/ja fiehenneuwo
andaman; Ntzn myös ettei kengän ottais sitä Tietä
ja wälicappaletta eteens/ jonga cautta jocuwihoitet-
taisin ja wahingoitettaisin. Wijmein/ ettei Sydän
ketän wlhais/eli wihasta ja wainosta kellengän paha
sois/ ntzn että Auumis ia Sielu olis wapa ja wia-
toin jocaista cohtan/ erinomaistst nijtä wastan/ cuin
sinulle paha toiwottawat ja tekewat. Sillä tehdä
sille paha/ cuinsinull on caickia hywyttä tehnyt/ se etj
ole Ihmisen/ waan Perkelen Työ.

Sixi Toisexi/ on tähän Kästyyn welcapää/ eij
ainoastans se joca paha teke; Mutta myös st/ joca

,«, .. .. saisi hänen Lähimmäiscllens hywä tehdä/ suojella/
ia warjella händä/ettei hänen mitan wahm-

iolleculli ja wääryttä ruumisans tapahduisz ja cij sitä
tarwitze- tee. Sentähden nijn usein cuins alastoman annat
walle/ on käydä/ ja taidaisit waatetta händä/nijn sinä oletan-
cuolctla danut hänen wilun cuolla/ jos sinä näet jongun näl-
hclndä. ka kärsiwän/ ja et händä ruoki/ sen sinä oltt näljäs

andanur pois waipua. Nijn myös / jos sinä näet
jongun Cuolemaan duomitun/eli muusa sencaldrnses
Tujcas olewan/ ja et händä auta/ cosca sinä.tiedät
Tilan/ ja taidaisit händä autta/ nijn sinä olet hänen*
tappanut. Ia ch sinua auta täsä estelemincn/ ettäs
sanot sinus et mielistynen ja suostunen/ et myös aut-
tancn hänen Cuolemaans: Sillä sinä olet kieldänyt
häneldä Rackauden / ja hywän Työn hänelda pois-
pitänyt jonga (autta hän wielä .oiift elää saanut.

SM<
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Sentähden, Jumala täydestä syystä cutzu caicki
ne Murhajaxi/ jotca etj Tustasa ja Hengen t)åbåfa%vm6m<
Työllä eikä neuwolla autta tahdo. Pita myös \vty mitt®"*'

meifnä Päiwanä cauhia Duomio ntzden ylitzen fä> M, °-

wän/ cum CHAZSTUS itze limoitta/ sanoden:
Mtns tsotsin ja janotsin/jaet te
ruocktnet cli juottanet. MlnH olln 2f-

outo/ ja et te minua Huonesen otta-
net. Mnå olln alastoin/ ja et te mi>
nua waatcttanct. Mnä olin salras
ja sangina/ ja et te mtnua oppinet.
Se on/ te oletta minun ja minun omani Nälkään/la-noon ia Wiluun cuolla andanet/ Pedoilda rickirewäi-
stä/Fangiudes/Loasa ja saastaisudesa mädätä / ja
caickinaisesa hädäsä turmelda saldinet. Mitä se on
muuta cuin Murhaixi ja mericoirixi cutzua ja soima-
ta? Sillä waicka et sinä sitä itze Työllä tehnyt o-
le/ nijn olet cuitengin sinun Lähimmäises onnettomu-
Vesa olla/ ja nijn pallo cuin sinun tuli/ huckua anda-
nut. o<i on yhtä caicki/ cuin minä näkisin jongun
sywäsä Wedesä purjehtiwan/ ja suuresa hädäsä ole-
wan/ eli Tuleen langewan/ ja saisin hänelle Kättä
ojeta/ ja sijtä händä llloswetä ja pelasta / ja en sitä
tekis,- Cuinga minä caiken Mailman edesä muu o-
lisin/ cuin yri Murhaja ja pahin ryöwäri? Sen-
tähden on tämä Jumalan totinen ajatus / ettem me
stllis yhdengän Ihmisen wahingota tapahtuman /

waall caickia hywä ja rackautta tekisimme/ ja on nijn
■ Ä* erin-
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Oroims
Chrisiil.
tyin ia ul
cocullal-
«uin W'
dcn.

erinomaisest nijden cohtan asetettu jotca (cuin sanot-
tm) meidän wihollisem owat. Stllä tthdH hp"
wä meidän pstäwtllem ja hpwtntektjl'
lem/ on sangen köpkämen japacanal-
lMM hpWä Tpö/ «Hflrouin
5. sano.Ntzn ort ta'si meille jällens Jumalan Sana/ jolla
hän meitä kääta ja wckätä tahto/oiketzn/ corkioin ja suu-
rin Töihtzn/ cuin on hiliaisuteen/kärsimiseen ja lyhy-
weldä sanoin/ rackauteen ja Töihin meidän
Wihamiehiäm wastan/ja tahto meitä alinoma muistut-
fa / että me tacaisin mielem johdataisimsitä ensimäistä
Kästyä; Että hän on meidän lumalam: Se on/et-
tä hän tahto meitä autta/ suojella ja warjella / sen-
päälle/että hän meisä coston himon hlllitzis ja asttais.
Näitä piti ahkerasti opetettaman/ että meidän Ka-
tem olisi ollet taynänS hywiä Töitä joita meidän 01-lis

l-lis tehdä tullut. Mutta tämä puhe eij olis Mun-
geille kelpawa/ sillä st astu ylön liki heitä/ ja sildck

• hengellistldä Säädyldä palion wähemmin/ ja mitä-
max sanotais näin hywiä töitä pois kielttäwän/ ja
Klostarit cukistettawan. Mutta tällä tawalla cui-
tengin yhteinen Cansa ja cocö Christicunda tuliS
nttn suurexi ja palion suuremmaxi japaremmaxihei-
ta/ jocainen myös näkiS/ cuinga he petollisella ja ul-
cocullatulla pyhydelläns caiken Mailman wietelleto-
wat/ että he owat nijn hywin tämän Käffyn/ cuin
caicki muutkin elkiwallaistst hyljännet jakelwottoma-
napitänet/ cuin eij ne ensingän olisi käffyt/ waan
neuwot. 2a sijnä tykönä Peidckn ulcocullatUt Sää-

lpns
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tyns ja Työns häpemättömast kerstatvat/ caickein
täydellistmmäxi €Wrn<*ns kerrapi/ stnpäälle / että he
yhtä hywa ja suloista Elämatä pita saisit ilman yh-
täkän ristiä ja kcirsimistä; Sentähden he myös o-
Watt Klostachn juosnet/ ettei heidän keldäkän mitan
kärsimän/ eikä kellengän mitan hywä tekemän pi-
däiS. Mutta sinun pitä tietämän/että ne oikiat py-
hätja JumalisetTyöt owat/joista Jumala itze caickein
Engelittens cansa Sitä wastan caicki Ihmi-
sten pyhys on paha halu ja rietaus/ eij myös mltän
muuta ansaitze cuin wlhan ja cadotuxen.

Cuudes
M finun pldsHuonn tekemän.

Menseurawaiser Kastyt owat kettrtat ,__D«IR ymmällä tämän edellisen selityxcstä.
«wcaicfi senpäälle uloskäywät/ ettem me
mäisellem mitäkin wahingota ja wääryttä
owat ne hywin järiestäns tomen toisens jälken
tut. Se Ensimmäinen on Ihmisen omasta Perso-nasta. Toinen on sijtä cuin händä lähin on/ eli sij-
ta cuin jälken hänen Ruumins hänelle paras on/nimittäin hänen AwiopuolisanS/ joca hänen cansans
on yxi L-ha ja Weri. Nijn ettei hänelle yhdesäkän
asias taitais suurembata wahingota tehdä. Sen-
tähdM täsä on selkiäst edespandu/ ettei hänelle pidck
hänen Awiowaimons puolesta mitan häpiätä tehtä-
män. Za erinomaisest on Huorudesta/ sentähden /
että st nijn ludalaisille oli käsketty/että itzecungin pi-
ti Awlostäffysäns elämän: Sentähden myös nuori

#3 Ban-
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Summa
ylitzen ti
män K<l
stp«.

danfa warhain ja aicanans naitit/ nW ettei mitä-
kän pidetty / naimattomain ,a Neitzem Säädystä/
etz myös salittu yhtäkan pulkista huot'a eli huorinte-
kiätä elawckn/nijncuin nyt tapahtu/ jonga tähdense myös heidän jeasans pidtttin caickein suurimbanasaastaisuden Syndinä.

Mutta että meidän tykönäm on nijn häpiälli-
nen secoitus ja saastaijus caickcen Syndtjn ja pahu-
teen/on tämä kästy myös asetettu wastan calckinai-
sta Ryettautta/ millä nimellä ikänäns ne cutzua tai-
tan. Ia poiskieldän täsä/ ejj ainoastans ulconaiset
,työt/ mutta myös caickinaistt syyt ja tilat/ nijn että
.caicki meidän Sydämem/ Suum/ Silmäm/ Cor-
wam ja coco meidän Ruumim olis pyhä ja puhdas/
eikä annais yhtän sia eli Tila/neuwo ia apua saastai-
suteen/ eli johongun irtalisten elämään. Ia eij ai'
noastans tätä; waan että myös itzecukin näitä pa-
hoja wicoja caikella ahkerudella pyydäis estä/ suojella
ia warjeUa cusa hätä jawaara on/ja jällens autaiS
ja neuwois että hänen LähimäisenS cunniasa pysyiS.
Sillä cusa sinä sencaltaista sallit tapahtuman / ja tai-
daisit estä/ eli läpi sormen catzot nijncuin eij sinun sie-
hen mitan tulis/ nijn sinä olet siehen nijn hywin wi-
capä/ cuin sekin/ joca sen tehnyt on. Sentähden
waaditan täsä/ lyhyeldä sanoin/ että' cukin sekä itze
edestäns / puhtaudesa eläisi/ että myös lährnimäWnS
siehen auttais/silla Jumala tahto tämän kästyn caut-
ta jocaitzen awiopuolisan ymbäripijrittä ja wariella/
ettei kengän siehen tarttuiS/ ja itziäns häneen saa-
stutais.Että nyt tämä Kässy nijn selkiästi on asetettu
Awioskästyn säädystä/ ja anda tilan sijtä pu-
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hua'/ nijn pitä sinun tästä wlsun waarin ottaman.
.

EnstN/ cuinga Jumala tätä säätyä nijn t*rtiwTslZ
cunnioitta ja ylistä/että Hansen kästyns cauttawah-lan tåftyt-
wista ja tuke wääryttä wastan. Stjnä edeUisesä ncl-'" "»moi.
jännes kästysä.on hän sen wahwistanut: KUNNp"""'
otta Isas <a Ätttäs. (Alutta täsä on ftn nijn-
cuin sanottin) suojellut jawarieUut. Sentähden tah-
to hän että meidän pitä sen cunniasa pitämän ja si-
tä holhoman/ nijncuin yhtä Jumalista ja autuaUlsta
Säätyä: Että hän sen on ensin ennein caickiamui-
ta säättänyt/ ja sentähden erittäin Miehen ia Wai-
mon luonut/ etz haureuten ja saastaisuten/ Waan et-
tä he toinen toisens tygö itzens pidäisit / olisit hedel-
malliset/ Lapsia synnytäifit/ elätäsit ja Jumalan
Cunniaxi ylöscaswataisit. Sentähden on Jumala
tämän säädyn ennein caickia aiwan runsasti siunaw
nut/ nijn myös caicki mitä Mailnias on sitä. lvarten
toimittanut että tämä Sääty tulisi hywin jarunsast
ylöspidetypi. Josta näky/ ettei se ole leikin Teco eli tur-
ha/ mutta sangen juuri ja corke asia ja Jumalan
wahwa tahto Awio säädyn Sillä suuresi
tarwitan/ että Ihmisit ylöscaswatetan ja harioite-
tan/ jotta Mailma Jumalan tundoon/ autualliseen
elämä kertaan ja caickijn,hywin töihtjn johdatta tai-
daisit/sotiman caick«a pahutta jaPerkelettä wastan. %wi6 miSentähden olen minä alinomaisesi opettanut/lyonMen
ettet tätä säätyä ylöncatzotais/ eli halpana pidetäis/caickem
ttijmuin tämä sokia Mailma ja wäärät opettajat /Sänepm.
ttkewäe«< Mutta että me Jumalan sanan jälftn sitä
catzelem jolla st caunistettu la pyhitetty on/ nijn ettei

st ai-
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st alnoastans muiden saätyin caldaisexi asetettu ole/
mntta edellä ja ylitzen ntzden caickem käy/ olcoon se
Keisari/ Försti/ Pispa eli cuca ikänäns. Sillä mitä
sekä hengelliset että mailmalllstt säädyt owat / nijn
heidän cuitengin pitä cunnioittaman Awloskästyck/ ja
caicki sijnä eidfrnan/ ntzncuin me sijtten lcwiämmaldä
cuulla saamme. Senrahden eij se ole jocun erino-
mainen; Alutta sangen julkinen ja caickein yhtei-
fin ja corkein Sääty: joca coco CHristicnnnan ja
caikein Mailman ylitzekäy.

Tolsttt kenan /Pit<l myös sinun tietämän/
2lwiaMnkttei tckmä ole ainoastans cunnialinen; mutta myös
onearpelli-suurest tarpellinen Sääty/ ja lumalalda cowin td*
mi lu-lketty: että Maisen caikisa säädyisä yhteisestä/Mie-
malalda hen ja Waimon puolen jotca ikänäns luonostaus sie-
tMllp. hen soweliat owat/pitä itzens siehen andaman: paltzi

muntamita sangen harwoja/ jotca Jumala erino-
maisesta eroittanut on / ettei he Awiosaatyyn ole kel-
woliset/eli myös lflönluonollisen lahjan cautta owat
siltä wapaat / että he ilman sitä Säädytä taitamat
puhtauden tallella pitä. Mutta cusa scncaldainen
luondo on/ cuin se meisä yhteisesi luotu on/nijn eij o-
le mahdollinen olla ja puhtasti elä/ vlcona Awio saä-
dylta. Sillä Liha ja Weri eij luondons muutta tai-
da/ ja luonollinen Lihan himo pyytä ilman estettä
aina edespäin/ cuin iftecukin sen hywln merkitze ja
Näke: Sentahden että lihan himo ja paha halu/jol-
lakin muoto waldetaisin; On Jumala myos^astt-
tanut Awiostäffyn / että itzecullakin olis hänen oma
osans/ja siehen tytyis: Waicka siehengin JumalanArmo tarwltan/ että Sydän myös olis puhdas.

Tä.-
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Tästck nahdan/ cuinga Pawin'joucko/ Messu- tåPapit/ Mungit ja Nunnat Jumalan Säatya
Kastyck wastan stisowat'/ jotta Awiostastyn ylönca-g.J
tzowat ja poiskieldäwät/ ja myös ylön rohkiast
wat pita itzens puytana caiken eliaicanS/joUa heidän Jumalanpyhydens paistella ja walhen sanoilla he pettäwckt jaKDyH
wiettelewat ne yxikertaistt ja yxiwacaiset Ihmistt.wasian.
Sillä eij yhdelläkckn ole ntjnwähä halua ja rackautta
puhtauteen/ cuin silla/ jocaAwioskästyä suuren pyhy-
denstähden wältta: lacuitengin/talcka julkija häpe-
mättömäst maca Huorudesa/taicka salaijcsta jotacuta
cauhiambata teke/ jotaon hckpiä sanoa/ ntzncuin lsen
pahembi) kyllä on nähty. Ia lyhyeldä/ ehkä he pi-
taisit itzens pois itze Työstä / ntzn cuitengin pala hei-
dän Sydämmens haurelisista ajatuxista ia häijyistä
himoista/ joca nijncuin alinomainen Tuli ja salat'*nen waiwa on/ jotca Awiookäffysi wältta taitan.
Sentähden tämän Käffyn cautta owatcaicki heidän
puhtaudenslupauxet alinomaisesta naimattomudesta
duomitut jacadotetut/ ja lupa annettu/ja tosin kä-
stetty caikille köyhille ia ahdistetuille omille Tun-
noille/ jotca Klostarin lupauxclla petetyt owat/että
he sijtä saastaisesta Säädystä andawat itzens Awios-
kästyyn; Nijn ajatellen/ waicka Klostarin elämäKlostariu
olisi Jumalan Sääty / ntzn etj se cuitengan ole hei-lupauxet
dän woinmsans puhtauden tallella pitä. Ia jos hep"cihyW-
sijnä owat/ntjn heidän täyty enä ja enä Syndiä teh-"""''
dä7 tätä Kästyä wastan. „ . ...

maita olen minä sanonut senpäällc/ että
Cansa usian ja monen neulvon cautta saatetaisin
wioskästyn Sääty himoitzemall ja halajaman/ ja Jumalalletietämän että se on Jumalalle otollinell Sääty.Mwflinf.

2 Eil>
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Sillä ittä (m cansa taitan edespäin woltetta ntzn
palio/ etta se jallens tulis endisem Cunnians: Ia
st häwytöin/ cauhia ja irtallinen meno wckhenis/ )o-
ca nyt on Mailmas waUan saanut/ julkisen Huoru-
den >a muiden hapiäUisten wicain cansa / jotca Awi<
oskastyn ylöncatzetta seurannet owat. Sentähden
owat tasa Vanhemmat ja Esiwallat welcapaat nuo-
resta Wäesta ahkeran waarin pitämän/ että he puh-
taudes ja cunniasa ylöscaswatettaisin/ ja cuin he o-
wat täydepl caswanet/ aicanans itziäns andaisit cun-
nialliseen Awioskäffyyn / siehen Jumala anda Ar-
mons ja siunauxensa/ että sijtä hywä ja iloinen mie-
li säätäisin.Wtjmeiseldä olcon näistä caikjsta päätöxcxi sa-

Awion nottu/ etlä tämä Kästy eij ainoastans ano ja waa-
puhtaus hi/ että itzecukin Töillä/ Sanoilla ja Ajatuxilla elä

hänen Säädysäns/ st on/ enimmitten Awi-
winoo iaoskästyn mutta myös racasta ja cunni-
Uscollisul. oitta hänen Puolisatans lumalalda annettua. Sil-
ta. la sijnä cusa Awioskästyn puhtaus pitä pidettämän/

sijna myös Mies ja Waimo ennein caickia mahta-
net asua toinen toisens cansa rackaudes ja yximieli-
sydesä/ että he toinen toiseensa Sydämmestäns cai-
kellä uskollisudella mielistyivät. Sillä se on ypi e-
rinomainen Cappale/ joca teke rackauden ja halun
puhtauteen: Ia cusa se on/ sijtä seura puhtaus itze-
stäns/ ilmajn jongun kästyä ja neuwoa. Sentäh-

sph. s. Den myös Pyhä Pawali sangen abkerast neuwo A-
cw> wio -Paria/ että he toinen toistans racastaisit jacun-

nioittaisit.
Täfa on jällens sinulle yxi sangen callisja tosin

monda caunista/ suurta ja suloista Työtä/ joista sinä
saat
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saat hywin kerscata/ caickia muita Sckätyja ja Toi-
tä wastan/ jotca paitzi Jumalan Sana ja Käffya
walitut owat.

Smzemäs <Baffp.
Htj sinun pidä warastaman.

/gV Inun oman Personas ja Awio puolisas jal<
on sinun ajallinen hywydes/ tämän tahto

Jumala warjella ja suojella/ ja kieldä/
ettei kenengän pidä toisen oma ottaman/ eikä fol<tcsmm
pois temmaman. StllH Wamstil ti\ Ok m cm **•

MUU/ Mtn toisen hpwptts elt tawara/Hi"'
ta wäärpdellä omtsta. losa lyhykäisesi
käsitetän/caiklS asioiS caickinaiset Lähimmckisen pe-
toxet ja wahingot. Tämä wica on nyt peräti yhtei-
nen/ joca cauwas ja lewiäldä ulottu/ mutta sangen
wähä totellan/ että se ylitzen caiken määrän käy.

ZZ/ll tf'<* ios ne catckl hntetälsin/ jot-
ca Warcat owat/,ä A JÄ*« *!*
donljncutzutta/ ntjnMatlmaptan tn-
lts auttaxt/ effH ntjn patio Htrsipul-
ta/ etkä Böwctelta taydyts. tzm <$
ainoastans sitä (cuin nyt janottu on) cutzuta
Warcaudexl/fusa Arcut särjetän/ ja
Cuckarot sala po{s wiedän/ mutta myös ulottu #

£* hm



hin paickoin/joisa ostttan ja myydckn/ Wtzna ja Olu
Kellarit pidetän/ ja wircain Töitä tehdän; lyhyeldä/
cusa ikänäns Cauppa tehdän) cusa Rahalla calu eli
Työ maxetan.

Esimerkixi/ ettck me tämän yhteiselle Cansalle
selkiämmäst ja yxikertaisest selitäisim/ettäainoastanS
nähdäisin/ cuinga hywät me olemma/ costa eij Pal-
coliset huonesa uscollisest palwele/ tekewät eli andn-
wae tehdä/ jotacuta wahingota / jonga he olisit tai-
tanet estä/ eli myös tottelemattomudesta andawat
heldän hywydens huckua ja poistulla / taicka laiscu-
desta ja ynseydestä Isännälle ja Emännälle mieli
carwaudexi salliwat cadotta ia huckandua / ja jolla-
culla muulla elkiwallaisudella/ cuin se tapahtua tai-
dais; (en minä täsä puhu ntzstä / joilda se wastan
heidän Tahtons ja tapaturmast tapahtu) Ia nu>
sinä zoca Vuosi taidat jongun zo eli 4" culdapeimin-
gitä IsännäldäS poisotta la pettä,Zotca jos toinen
salaisest olis pois temmanut/ hän oliS pitänyt Nuo-
ralla hirtettämän; Mutta täsä sinä saat kerscata ja
öykatä/ eikä kengän rohkene sinua Warcaxi cutzua.Nijn puhun minä myös Wircami-»)'sta / Työ-

Määrät miehistä ja Päilvämiedissa/jötca caicki elkiwaldaisut-Paicm. fifå iefeftar/ etj tiedä millä tawalla he Ihmiset nyl-
kisit/ ja owat cuitengin laistat ja uskottomat heidän
TöisänS. Vttmät caicki palio ylltzenkäywät ne yölli-
stt ja salaiset Warcaat/ joidenga eteen Salwat ja
Lucut taitan panna/ ja cusa he kijnni saahan/ nijn
curltta ettei he enä sitä tee. Mutta näistä eij taida
kengän itzens warjclla/ eikä tohdi joen heidän pääl-
lens carsasti catzoa / eikä jongun warcauden tähden
heitä soimata: Ntzu että jocu kymmenen kerta en-

NEN
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nen jotain cuckarostans poismistals. Sillä nämät
owat minun Kylälijeni/ Vstäwani/ oma Perheni/
joilda minä caickia hywä toiwon/ ja cuitengin heilda
calckem enfm ryöstetä».

Nijll myös on tämä warcaus enimitten' wallan
saanut/ Turuilla ja yhteisis Caupoisa / cuft toinen
roiftns julkistst pahalla calulla/ wääräUä mitalla ja
Pundarilla ja petollisella Myndillä wiettele ja pettä/
ja wieckailla ja cawaloilla juonilla/ja ihmellisellä liuc-
kaudella haucuttele ja häwittä: Ntzn myös caupal-
la rasitta/ ja oman pahan Tahtone jälken payasta ja
nylke; Za cuca taita nijtä caickia ylösluestella ja a-
jatella? Summaa Se on se yhteinen Tapa/ja caic-
kein suurin joucko Maanpäälle. Za cosca me nyt
Mailma läpitzen caickein Säätyin catzelem/ nijn etj
se muu ole cutn pff suun atoaxa Stallt
täpnsns suurta Warcaita.

Sentähden he oikein cutzutan Maacunnan pää-
warcaixi ia ryöwärnxi/ etz salaisix ja arckuin warca-
ixi/ joeca iongun Tawaran warcaudella pois

.,

mawat j Mutta ne iotca istuwat huoneisans/ja VK» !å»detän suurina Herroina/cunniallistna ja hywinä Zh-„"„s
misinä / jotta cunnian warjon alla warastawat jacamla.
ryöwawat-

Tasa taitaisin ohitzen mendä nijta wähia ja yxiker-
taisia warcaita/ cosca meidän pttä nijhin suurin ja
woimMsiinwarasten päämiehintarttuman/ jnidew
ga causa Herrat ia, ylimmäiset waldamiehet cansa-
käymistä pitäwät/ jotca cij ainoastans yhden ja toi-sen Caupungin/waan myöscocoSaxanMnanwar-
caudella jocapäiwä paljaftawat ja häwittäwät. Ia

1} ' cmn-
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cuingasta Pysyis se caickein warasten Pas ja ylitti*
Pawitßo>mainen edeswasta,a se pyhck Istuin Romisa caiken
mts ioca caiken Mailman hywydet war-
'""""'""caudella on tygöns wetänyt ja wielä tähän paiwätt
mtm asti omanans pitä.

Lyhykäisesti/ ntjn se Vtailmas tapahtu että joca
Gunrlm. julkisest warasta ja ryöwätä taita/ han pääse siitck
unm war» wapaxi/ on caickilda rangaisemat/ ja tahto wielä
caae ran> fttten händckns cunnioitetta: silla wäliUä/ne wähat
gaisemato-ja salaiset warcat/jotca kerlan erhettynet owattäyty
wae Mail-hapiatä ja rangaistusta canda/ja ne toiset hywäxi ja
mas. cunniallisixi tehdä. Cuitengin pita heidän tietämän/

että he Jumalan edes owat caickein suurimmat war-
cat/ joca hän myös heidän ansionS jälken/rangai-
stpa on.

Että nyt tämä Käffy lllottu nijn lewiäldä ccuin
sanottu on) on tarpelinen/ että se yhteiset! Cansalle/sangen wisust. edespannan ja selitetän/ ettem me
saldeis heitä nijn wapana ja surutöinä käydä / waan
am asetaisim Jumalan wihan ja rangaistuxen hei-
dän Silmäins eteen / sillä emme naitti saarna Chri»
stityille/ waan caickein enimän pahanelkijlle / joille
Duonmri/Wahtimies.ja Böweli siiarnaman pidais.
Sentähden pitä itzecungin tietämän chcns e!f«ra* siehe
welwollisen/ ios hän Jumalan wihan wältä tahto/
ettei hän ainoastansLähimäisens mitan wahing</ta te-
m/ eikä hänen hywyktänsestäis eikä caupoisa eli misä-kän tilasa hänelle jotakinpetollisutta ja wääryttä tuo-
taiS/ mutta myös hänen hywyttäns uscolliMedes-autais/hänen hyödytöstäns ja parastans etzis/ erino-
maisest/silloin cosca hän Lähimäiscllens jotakinrahan/palcan za ruan edestä tehnyt on.

JOCA
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loca nyttottelemattomasinämätylöncatzo/josse
nijn on/että hänßöwelm käden waltta taita/ntjneij
hän cuitengan ikänäns wäldä Jumalan wiha ja ran-
gaistusta. Ia cuin han on jongun ajan tehnyt yn-
stydens ja pahan sisuns jälken / nijn pitå hänen wij-
mein tuleman Maanculkiari ja kerjchaxi ntjn myös*uml(mcaickia wahingota ja waiwa karsiman. Nyt sinälolme ra„.
toisialle menet/ sijnä cuin sinun piti Isändäs eliE-gaWs pe>
mandäS calusta ustollistn waarin pitämän/ silloin w
na Curckuas ja Watzas täytät ja otat nijncuin
ras sinun palckas/ ja wielä siitten tahdot
ja cunnioitttta sinun laiscudes tähden. Nijncuin
monda on / jotca heidän Isändiäns ja EmändiänS
wastan rijrelewät/ eikä mitäin heille mielisuosioxi ja
hywäxi tee yhtäkän wahingota estäxens.

Mutta catzo/ mitäs siitä woitat? Nimittäin/coscas itze waimon saat/ ja olet oman huones edes-
stifowa/( ja Jumala anda sinulle moninaiset wahin-
got) nijn tämä sinun petoxes itze tygös tule/ ja ta-
pahtu/ että sinä cuins ennen olet yhden Penningin
wahingon tehnyt/ sen sinun Colmenkymmenen ker-
laisest maxaman pltä.

Samallamuoto myös Wirca-ja Päiwämiesten
petolisus maxetan/joilda nyt saldimatoin elkiwaldai-sus kärsittämän pitä/ nijncuin he olisitHerlat mei-
den hywyden päällä / että itzecungin heille ilmain-
estetä andaman pitä/ mitä he anowat. Anna nyt
heidän rijsua ja repiä/cuin he parhain taitawat/mut-Wllcamie.
ta eij Jumala cuitengan kästyäänsunhoda waan ])hn"

heille / nijncuin he ansainnet owat maxawa/ ettei
tule ripustetuxi tuorejeen/ ivaan cuiwaan Hirsipuw,e
hun: Ettei he caickenaelinaicanans/menestyelimitä-ncn.

kän
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MMMi.känhywtk saa. Ia tosin/ cusa hywin asetettu halli-
senEsiwal-tus Maasa olis taitaisin sencaldainen pahus ja
lan nwc«elfrft>atoa pian estettä ja asetetta/cuin mumenßo-
"' 7ss"'"malaisille tapa ollut/ että sencaldaiset owat cowin
mS rangaistut muille Esimerkix >a Carttamisexi.

Nijn ey myös se ole muille paremmin menestyi
wä/ joica julkiset ja wapat cauppasiat tekewlit
waritten huoneixi/ siinä cuin iocapäiwä köyhiä ylön
patio rasitetan / tehdän wastautiset rasimxet Ihmi-
sille/ callist ja corkiast myyden nijn että jocainen saatehdä tahtons jälkin/ wielä sittekM wihoittele ja yl-
peile nijncuin hänelle olis hywä tila ja oikeus omans
myydä nijn callist cuin hän tahto/ ja eij kenengen pi-
da händä sen edestä laittaman. Näitä tahdomme
catzella/ ja an da heidänrijsu/ ja repiä ahnettia /mutta
me sitä wastan Jumalaan turmamme joca on sen
muutoingin tekemä/ että hän coscas cauwan olit
muita nylkenyt ja paljon calua cocon pannut sen siu-
nauxen sinulle anda/ että Iywät sinun Aitasas/ O-
lut sinun Kellarisas/Eläimet sinun Nawetosas pitä
catoman ja huckuman: Ia siznä cuins olet Lcihim-
mäists yhdesä penningisä pettänyt/ pitä sinun coco
Raha Summan wahingon saaman/rttc, sinulle sijtä
yhtäkän 110 oleman pidä.

Sen me kyllä meidän Silmäim cdejä
wä todexi löydämme/ettei yxikän warastettu ja wää-
rin saatu calu hyödytä. Cuin«za monda on/ jotca
Pötä ja Päiwä cocowat ja käriwät ja etz yhtäkän
Ayriäkän rickammaxi tule/ cuin ja waicka he palion
saisit cocoon/nijn heille on cuitcngin ntjn palion wai-
wa ja onettomutta/ ettei he sitä ilolla saa nautita
eikä heidän Lapsens periä. Mutta/ cosca etz näistä

- ■ fen-
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kengänlucua pidä/ja ollan ntzncuinchmeidänsij-
hen mitan tulis/ täyty Jumalan meitä toisella Ta-
walla etziä ja opetta/nimittäin/ että meille lähdettä
yhden weronlastemisen toisens jälken/ eli myös yh- Ahnms/
den joucon Sotawäke meille wierax pane/ jotta meil-
dä yhdellä hetkellä Arcun,a Cuckaron tyhielldäwät/
ja etf lacka nhn cauwain cuin meillä yxi Cuusinainen SodM jaon. Ia wielä palcaxi Huonet ja Taloin polttamat cau,llWl-
ja peräti häwittäwät/ meidän Waimom ja Lapsem la.
häwäisewät ja surmawat. PhdcsSummas: Jos
sinä palion warastat/ nijn pidä cuin Piwosas / ettck
sinulda palion enä warasteean/ ja joca toiselda lvä-
kiwallalla ja wäärydellä ryöwä ja woitta/ hän löytck
toisen joca hänelle sen jällens teke. Sillä Jumala
taita tämän Tawan aiwan hywin/ cosca jocainen
toisen ryöwä ja warasta / ja että warcaan warcalla
rangaise. Custa muutoin nijn palion Köysiä jaHir- Rangat
sipuita otetaiS. Joca nyt itzens neuwo anda/hän siusftmal-tietäkän että se on Jumalan Kästy/ ja etz tahdo sitä la mitalia,
leikin edest pidettä/ sillä jos sinä meidän ylöncatzot/
petät/ warastat ja ryöwät/ me tahdomme sen wuo-
xi edestulla/ ja sinun ylpeyttäs kärsiä/ ja sinulle Jsii
meidän Rucouxen jälken anderi anda / ja sinun yli-
tzes surcutella / sillä nijlle hurskaille ja hywille piti
kyllä oleman/ ja sinä itzelles palio suuremman wahin-
gon teet cuin toiselle.

Mutta sijtä sinuas cawahda/ että cusa köyhät &In(M(joita nyt monda on) tulemat/ joidenga Rahalla/ pmnma*
cuin he Päiwällä ansainnet owat/ pitä caicki osta- xamifts.
Man/ jolla he 'eläwät/ ja sinä ajattelet/ että caickein
pitä sinun Armostas elämän/ ja nijn Nahangm hei-
dän pääldcknS nyljet/aiwan tylyst ia ylpiästi heidän
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tykös joille sinun pldäis jotakin andaman
ja jacaman.- Ia niin ne waiwaistt murhettien sinun
tyköcks poismenewat/ ja ettei sitä kengän walttta
taida/ ntfn he corottawat Änens Taiwaseen. Sitä
wäldä (sanon minä wielä) ntzncuin itzePerkelettä.
Sillä sencaldalnen huuto ja huocaus etz ole leikin te-
to/ waan sillä on se woima/ joca sinulle ja caikelle
Mailmalle on aiwan rascaS olewa: Sillä se tule hä-
nen tygöns/ joca köyhistä ja wiheliäisistä murhen pi-
tä/ ja sitä wääryttä cuin heille tehty on/ e# costama-
ta pidä. Mutta jos sinä ylöncatzot ja naurat sitä/nyn catzo kenengäs olet wihollisexes tehnyt: Jos se
menesty sinulle / nijns mahdat Jumalan ja minun
caiken Mailman edesä walhetteliaxi cutzua.

Me olemma yldäkyllä neuwonetja mananet/jo-
<a nämät hyhä ja etz usco / hänen annam me olla
nijncauwain cuin hän nämät itze omalla wahingol-
lanS on coetellut. Cuitengin pitä näitä nuorelle
Cansalle ahkerasi mulstuttttaman/ että he sitä car-
taisit/ ettei he sitä wanha ja hillimätöindä jouckoa
seuraisi / mutta pidäisit Jumalan Käskyn SilmäinS
edesä/ettei Jumalan wlha ja rangaistus heidän päal-
lens tuliS. Etj meidän tule enämbi tehdä cuin sa-noa ja rangaista Jumalan Sanalla / muita sencal-

m*iimm. da ista julkista Tottelemattomutta hillltä/ se onPää-
stn Efiwa- mut)m Esiwallan wirca. Joille zos olisit Silmät
lanwlrca. ja Sydän asetta ia woimasa pitä hywät Säännöt/

caickinaisiS asiois ja Caupoisa/ntzn elj se köyhäCalp
si nijn walwatuxi ja pol/etuxi tuliS/ etz myös hekän
itziäns muiden Synneillä rasitais.

Nyt olcon. kyllä siitä sanottu: Mlkck Wa-
rasta-
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rastaMtttett ON/ tmi m ahdistetais/ mutta
nijn lewiäldä sallita isin menemän/min meidän on teke-
mista meidänAhimäisem cansa. Za että me yhdes
Summas/ nijncuin muutkinKäffyt käsitckisim/on tasa
ensist kieltty / lahiimiiselle wahingota jawäaryttä teke-
mästa/ (Milla tawalla se ikänäns tapahtua taidais)
ettei hclnen HywydenS ja Tawarans tulis wahetyx/
estetyx ja poispidetyxi; Nijn myös fi,hen suostuma-
sta/ ja sitä saldimasta poiStulla/ mutta pitck estämän
ja warjeleman; £J- sitä wastan on täja meitä fä>
stetty Lähimmäisen parasta catzoman/etziman ja hän-
dä caikesa hänen hädasänS auttaman/ sekä ystäwitä
että wihansuopia holhoman/ ja meidän parastam
heille jacaman.

loca nyt hywiä Töitä etzi tehdäxenS/ hän löy-
tä täsä yldäkyllä/ jotca Jumalalle aiwan hywin tel- *åm3npawat/ja owat sangen otolliset/ ntzn myös suurella hy<
wästisiunauxella caunistettut/ettälumalasenrunsasti Palck»maxawa on/ cuin me Lähimmäisen hywäxi teemme/ HmgeNi.
nyncuin myös Cuningas Salomon opetta/prov.ip.c nm ja

Jocaköyhä armahta/ hän
ralle/ hän costa hänen Hpwydellä.
Täsä on sinulle ricas HERra/joca sinulle kyllä wah-
wa on/ ja eij salli sinua waiwas ja puuttumises ol-
la/ ja ntzn sinä taidat iloisella omalla Tunnolla sata
kerta enämmin nautita/ cuin sitä joca on wääry-
dellä ja Lähimmäises Vahingolla cocoon haettu.
Mutta joca tähän Hpwästtsiunau-

M 2 xem
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xeen suuttu/ hänen M Wiha ja On-
nettomutta kpllä löytämän.

Lchdexas fgiffy
Htj sinun pldä wäärä TodistustasanvmanLählMälstäs wastan.

meidän omaRuumistan / Awiopuolisatam
«SJttjja ajalista hywyttam/on meille wielä yxi tawaro/
i OuMa eli hpwä sanoma/
jota paitzi emme myös taida olla/ fillck etz se kelpa/
Ihmisten seasa/ elä julkistSHäpiasä jocaitzelda ylön-
catzotuna. Sentckhden tahto Jumala ettei Lähim-
maisen cunnia/ hywä Nimija Wmihurscaus tulis enä
wähetypi ja poisotetuxi/ cuin hänen Rahans ja hy-
wydens/ja että itzecukin emändäns/Lapsens / Per-
hens jaKylällistns puolesta Cunniasa pysyis. Ensist/
on tämän Käskyn caickein yrikertaisin ymmärrys /

Jumalan ntzncuin sanat cuuluwat: ©J sinun pldä wää-
3»MiAn rä todtstust sanoman Lähtmmätstäs
senCunni!wastan; Olkiuden eteen asetetta/ cusa jongun
Ml ja Sa> köyhän wiattoman Ihmisen päälle cannetan ja wää-
noman. v^n todistusten cautta alas poljetan/ että hän ruu-

min/ tawaran jacunnianpuolesta rangaistaman pitä.
Se näky nyt nijn cuin meidän wähä siehen tu-

lis: waan Zudalaiset pidit sencaldaisen afian suures
arwos:Sillä se Cansa oliaiwan hywällä ja toimeli-

sell
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stll Lailla ja HalituxeUa johdatettu. Ia cusa wielä
stncaldainen hallitus on/siehen myöS tunge itznes tck-
mä <Syndi. Syy on tämä/ sillä cusa Duomarit/
Borgmestarit/ Päämiehet ja muut Esiwallat istuwat/cuuldelewat caickmaisia afioita niin siinä käy Mailman
tawan jälken/etz yxikän mielelläns tahdo toisen miel-
dä rickoa/ waan jocainen on ja puhu mielin kielin/suosion/Rahan/Toiwon ja Mäwyden tähden: sijnä
köyhä asiasans polietan/ täyty ivääryttä jaRangai-
stusta kärsiä. Ja 0N st phtktNeN oNNetto- iaifajaOi-
mus Matlmas/että harwom
oikeudesa hpwät ja hmscat Mehet. ZmSillä ennen caickia tarwitan Duomarixi hywinta- Uu
painen ja Jumalinen Mies; ja etz ainoastans hywin-
tapainen,- mutta myös wijsas/ toimellinen/ ja tosin
rohkia ja miehulinen Mies/ nijn myös tarwitan roh-kia ia cunnlallinen Mies Todistajaxi.

Sillä fe joca caikis asioisa tahto oikein Duomi-
ta ja oikialla Duomiolla asian rattaista/ se wihoitta
usein hywät ystäwänS/ Suculaisens/kylänmiehens/
rickat ja woimalliset jotta hänelle palion hywä ja
myös wahingota tehdä taitawat. Senmhden pitä
hänen oleman peräti sokeana tukitzeman Silmänsja
Corwansa/ ettei hän näkis eli cuulis muuta cuin ai-
noastans mitä edes pannan ja sen jälken duomitziS.

Smtähden on tämä Kästy
ten asetettu että jocainen auttais Lahimäistäns oU
keutttlsa/ ja eij sila estäiS eli ännais wäännellä/ mutta ft" oikiu<-
edes autuis japelkämät hänen edestäns wastais/ olis "»

Mz hän
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hän Duomari eli todistaja/ misa asias st ikanans
olla taidais. Ia ennein caickia/ on tckstl Lainoppe-
nuille yxi Määrä etenpandu/ että he hywin eteens
catzowat oikein ja uscollisest asian tutkistelewat/ sen
cuin oikia on/saldiwat oikian olla. Ia wastan/
ttttx he asiata toistatte wäännäis/sitä pklttelis ia sa-
laiS/ eikä ensingän catzois Rahan/ Lahiain/ Cunni-
an/eli woimallisuden päälle. Tämä on nyt yxi cap-
pale/tästä Kästysta ja se yrikertaisin ymmärrys cai-
kista ntzstä jotca oikeuden edesä tapahtumat.

*iS* SttältktN/ sisällens pitä tämä paljo enäm-
Hmgellsis män/ costa st sijrtän sijhen Hengellisen Säätyyn ja
asiois. Hallituxeen/ si,nä nijn tapahtu/ että jocainen

Wäärintodista LahimmäistänS wastan: sillä cusahywät ja oikiat Saarnajat ja Chrlstityt owat/ nijl-
le on se Duomio täldä Mailmalda/ että he cutzutan
wäärix oppeeaiixi Uscosta poisluopunexi/capinan no-
staixi ja häjynelkisix Ihmisixi. Wielä sijttekin pita
Jumalan Sanan/ andaman itzens heildä hapiälist-
sta wainotta/ laitetta/ häwäistä/ walhen edest pidet-
td/ pahoin ulostoimitetta ja käätä: Mutta nämät
annamme nyt sinäns mennä/ sillä st on tämän so-
tian Vlailman tapa/ että hän sadattele ja waino to>
tueta ja Jumalan Lapsia/ ja etz cuitengan sitä syndi-
nä pidä.

f: 'Häwä<. Kolmannen kwan/ nifn palio cuin mei-
£ia

,
yhteisest tule/ nijn on räsä Kassysä kieltty caickimu!. Syndi/ cuin kielellä tapahtua taita / jolla jocu Lähi-

mäisens wanhingoitzeja turmele : ©fll(i tVååxå
todistusta sanoaonSuunjakttlen työ.

Milck
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Mitä nyt Suun työllä Lähimälstck wastan tehdlln/sen tahto Jumala poisestä/ jss se tapahtu wäclräln
opetaitten cautta wäaraUä opllla ja häwaistyrilbä/
eli wääräin Duomarein ja todistaitten cautta/waä-
rällä Duomiolla eli ulcona oikeudesta WalheiUa ja
PanemxeUa. Tahckn tule se cauhia Wica / Panet-
telemus za Hckwckistys/ zonga Synnin Perkele on Hn km-
meihin sisäUe puhaldanut/ josta täsck olis palion PU-3" JJJhumista. SiUck se on juuri yhteinen ja wahingolli-
nen waiwa/ ettck jocainen mielemin cuule paha/ cuin m u ccm„
hywä LähemmälsestänS puhutawan.

Ia waicka me itze nijn pahat olemme/ettem me
woi kckrfiti että jocu meistä jotain paha puhuisi:
waan jocainen mielellckns tahdois/ että caicklMail-
ma meistä caicki hywä puhuiS; Cuitengin/ emme
woi cuulla/ että toisest hywin puhutaisin.

Sentahden pita meidän oppiman tätä wica ca-
wahtaman/ ettei yhdellekän ole myötä annettu La-
himmälstans julkisest duomita ja rangaista/ waicka
hän näkis hänen Syndiä tekewän/ 10S eij hänelle
ole uscottu Duomion ja Rangaistuxen Wirca:
Slllä se on suun crottus nätdm cah-
dm wällllä: Ttctä Syndlä/ja ran-
galstaSpndlH/ sinä saat senkpllä tte-
tå: y?lM<i eij sinunMä sitä duoml-
tzeMaN. Minä saan kyllä nähdä ,a cuulla/ et-
tä'Lähimmäiseni Syndiä teke/ mutta muiden edes
flaf puhua / eij ole minulle siehen ndtäkän Kastyck.
Sillä 100 minä hänen duomitzen/ nyn minä langen

suu,
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suuremban Syndijn cuin hctn. Zos ftttil sttt
ttedät/nljn lukltze ilorwas/ ja kätke
SMmmees/stchen asti cuinsksstpn
saat duomlta/jaWlrcas puolesta raw
gatsta.

Ne cutzutan Pannettelloixi/ jotta eij tydy sie-
Mitä pa. hen/ että he tietckwat/ mutta myös rupewat Duo-
nettclm on? mitzeman/la cuin he jotakin toisesta tietawät/puhu-

wat he sitä joca Nurcasa jaLouctasa/syhytellen itziänä
ja toisen saastaijudesa itzens tahrawat/ ntjncuin Si-
ca loasa käändele/ ia karsällckns locaan tuhni. Eij

M „ st ole mikän muu cuin langeta JumalanDuomioon
såvmm&i i" Wircaan/ Duomita ja Rangaista cowalla Duo-
St tn miolla fillä eij yxikan Duomari cowemin rangaista
langcca taida/ cuin että hän sano: Tämä onWaras/Mur-
Jumalan Haja/Pettchck/«. Sentähden joca rohkene Lähimcki-
Duomion. sestäns sencaldaista sanoa/hän omista itzellens Keisa-

rin ja caiken Esiwallan woiman. Sillä waicka et
sinä Miecka canna / nijn sinä cuitengin käytät sinun
myrkyllisen Kieles sinun jlähimmäises wahingoxi ja
häwäistyxexi.

Sentähden tahto Jumala estä/ ettei kengän Lä-
himciistäns panettele/waicka hän wlelä siehen wicapäck
olis/ja hän sen kyllä tiedäiS/palio wähemmin jos eij
hän sitä tiedä/ waan ainoastans cuullosta on ruwen-

«•.«-«MH* nut sitä puhuman. Mutta sinä sanot: Eiköstä mi-
Wastau. nun sitä pidä sanoman»/cosca se tosi on? Vastaus:
m cansa. Mixes sitä saata Oikeuden jaDuomarin eteen? Iaen minä taida sitä Todistuxella wahwista/ nijn pel-

kän
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kän / että minä sijtä wahingoon tullsin. Sepä se
on/ teklsitkös sen ? Joset sinä luule sitä Oikeuden edes
wastawas/ ntzn pidä myösSuus tijnni: Mutta )0S
sinä sen tiedät/nijn tiedä itzeUes/ja etj toiselle. Sil-
lck jos sinä sen lewiämmäldä ha,otat/ waicka se fthe* ywatHU
lä tosi olis/ nijn sinä cuitengm tulet walhetteliaxi/et- " f at .
Tes sitä MM todexi saada I ,a teet sillekin cuin yxt £SS,
Pahanclkinen: Sillä eij yhdeldätckn pldä hänen
niatans ja hywä Nimens poisotettaman/ joS cij se
ennein Oikeudella julkisesi ole häneldä poisotettu.

Za nijn on wäärä Todistus se / caicki mitä etz
taita julkisesi/ja nijncuin tule wahwlstma. Sen-
tähden sitä cuin eij täydellä Todistuxella ole julkiscst
ilmei tullut/ eij pidä yhdellekän ilmoitettaman/ eikä
Toden edestä puhuttaman. Yhdes Summas: Se
cuin salainen on/pitä salaisena pidettämän/eli myös
salaisesi/ nijncuin täsä cuulla saadan/ nuhdeldaman.
Sentähden coscas ojat jongun taitamattoman/ joca
toista panettele ja lanta/ n#« sano rohkiast hänen
Silmälns eteen/että hän ntzn moni SuunS
ktznni pidäis/ jotca muutoin köyhän Ihmisen huu-
ton saattamat/ >osta hän työllästi jällens päästä tai-
ta. Sillä Cunnia ja hywä sanoma on piain pois-
teilattu/ waan eij nijn piain jällens saatu.

Näin sinä näet/ että se on peräti pois kieltty/
jotain paha puhumast sinun Lähimmckisestäs: Cui-

.

tengin ulosotettu Mailmallinen Esiwalda/ Saarna-
miehet/ Isät ja Äitit/että tämä Kässy nijn ymmär-
retfäisin/ ettei wiat jäts
cuin stn wijdennetr Kästyn jälken eij pidä kencngän
toista Ruumins puolesta wahingoitzcman/ paitzi Bö-
welitä/ joca wircans puolesta eff Lähimmäisens mi-

N tän -
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täti hywä tee/ waan wahingon ja pahan teft/ja eij
Jumalan Kästyä wastan Syndiä tee/ sentähden et«
t<i Jumala sen wiran itze tahtcnS asettanut on/ sil-
la rangaistuxet on han tahtonut itze suosions alla
haUusanS pitck/ ntzncuin hän Ensimmäises Kastysa
uhca. Nijn myös/ waicka eij yxikän oman Perso-nans puolest pidä ketckn duomitzeman: Cuitengin/
cosca ne etz sitä tee/ joille se käsketty on/ tekewat he
nijn hywin Syndiä cuin sekin/ joca itzestäns ilmain
sitä wirata sen teke. Sillä tarwe täsä waati / pa-

v> < hoista puhuman/ päälle candaman/edestuoman/ntz-«3? tä tutkisteleman/ ja Todistuxella wahwistaman. IaK? 2 tapahtu nijn / cuin jongun Läkärin cansa / jonga
mmi toisinans ntjtä/ cuin hänen parandaman pitä/ täyty

catzoa >a tarttua salaisiin paickoin. Nijn owat myös
Esiwalda/ Vanhemmat/ Veljet ja Sisaret/ ja myös
muutoin hywät ystäwät kestenäns welcapäät / cosca
Tarwe ja Hätä nijn waati/ toinen toisens wicoja
rangaistman.

Ia tämä olis se oikia Tapa neuwo ja nuhdella/
jos me sen järjestyxen Ewangeliumin jälken pidai-
simme/ cusa CHAISTUS sano: CMbttb.ig:

Jos sinunWeftesricko sinua wastan/
mjn mene ja nuhtele händä cahdenw
skett. - Täsä on sinulle yxi callis ja suloinen Oftpi/
jolla sinun pitä Kieles hillitzemän / josta myös pltä
ahkera waarl otertaman/ sitä wahingollista wäärin
täyttämystä ja panetusta wastan/ ftnjälken ojenna
nyt itzes/ enes nijn piain panettelis Lähimmäistäs/ja saattais paha sanomata hänen päällens/ waan

neuwo
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neuwo salaisesthändä/ että hän itzensparannais. Sa-
maUamuoto myös/ cosca toinen Corwasas cuistutte-
le/ mitä tämä eli st tehnyt on/ opeta myös händä
Näin/ että hän menis ja nuhteliS itze handck/jos hänsen nähnyt on/ jos etz/ että hän Suuns fijnni pitck.

Näitäs myös mahdat oppia jocapciiwäistst Huo-nen hallituxesta. Sillä ntzn teke Perhen Isändä/
cuin hän näke ettei hänen Palwelians tee sitä cuin
hämn tulis/ nijti hän puhuttele händä erinäns/ waan
jos hän nijn tyhmä ouS/ että hän annais Palweli-
anS istua cotona ristis käsin/ ja itze menis ulos Ca-
tuille kylänmiesten eteen/ walittaman Palwelians y-
litzen/ nttn tosin olis hän cuulewa/ sinä Narri/mitä
meidän siehen tule/mixes itze hänelle sitä sano? Ca-
tzos se olis yxi wehen Työ / että njjn ojetaisin wiat/
ja sinun Cunnias pitä saisit. Nijncuin myöK Chri-
stus nimitetys paicas sano: Jos HHtt slNUlt^"^^
cuule/ njjns olet Weljcs wolttanut. v,ls '

Ia nijn sinä olisit suuren ja cunniallisen Työn teh-
nyt/ luuletcos että st on nijn halpa asia/ woitta yh-
deu Veljen? Anna caickein Munckein ja sen pyhän
joucon ynnä caickein TöidenS cansa yhdes edestul-
la/ jos he sen ylistöxen saawat/ että he owat yhden-
gän Weljen woittanut.

Edespäin opetta CHristus: Zos klj Wtt
sinua cuule/ ntjn ota t># eli caxi
fas/ että cattkt asiat cahden elt colmen
todistajan Suusa olisit, »rna mv

Nt le itze
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te itze sanotaisin/ jonga se asia oma on/ ja etz ttiftöi
Uij p«da f(f n ilmain hänen tietämätäns hänestä paha puhu-
,"?"";. tais: Mutta jos eij st taida mitcln autta/ Ntjn we-
ranaaissa d<i händti julkisesiSeuracunnan eteen/olcon se Mail-
man pois. mallinen eli Hengellinen Oikeus: Sillä et finck sijnä
titmn. ole yxinäns/ waan owat ne todistajat sinun cansas/

joUas sen wiaUisen päättä taidat/ \a Duomari ha-
nen Duomions langetta ja rangaista/ ia nijn taitan
hywäUä toimella se matcan saada/ ettck ne pahat tu-
lewat estetyri eli ojetuxi. Muutoin cosca jocu toi-

' sen joca Nurcas uloshuuta / ja hänen wicojans ym-
bärins hajoittele/ nijn eij ypirän tule sijtä paratuxi.
Ia sitten/ cosca asia pitä Todistuxella wahwlstetta-
man/ nijn eij kengän sitä tunnusta puhunens. Sen-
tähden oliS se oikein/ että Panetteliat cowin ran-
gastaisin/ että muutkin sijtä carten ottaisit.» Jos si-
nä sen tekisit sinun Lähimmäises hywäxi/ eli myös
Totuden rackaudesta/ nijn et sinä salaisesi cuiscutte-
Ils/ et myös esteliS julki edestulla.

Julkisilla Nämät caicki owat nyt sanotut salaisista Syn-
Synmuci neistä. Mutta cusa Syndi juuri ilmei ja julkinen
on lycUtlns m/ että Duomarl ja jocamies sen hywin tietä/ nijns
™l*- taidat händä ilmain synnitä wältä/ ia anda hänen

mennä/ nijncuin sen joca itzens häpiään saattanut
on/ nijn myrs julkistst hänestä todlsta. Sillä coscaasia ilmei ja caikiUe tiettäwä on/ sima etj 'taida yhtä-
tan panetusta/ wäärä Duomiota eli Todistusta olla.
Nijncuin että me nytPaawia wäärän Oppine cansa
laitamme/ joca juckistst Kirjoisa llmei tuotu/ ja ym-
bärins caiken Mailman hajotettu on. ©iltö CU'sa Spndt juMnmon/sijnä pttä mpbs

«h*
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catkellä oikeudella julkinenrangaistus
sturaman/ että jocainen tledäts sitä
cartta.

Nijn on meille Summa ja yjrikertainen ymmär- wm&nta*rys tästä" Kastystä / ettei yhdengön pidä lahimmäi- stynSum-
stäns/ ystäwatä ja wihansuopa kielelläns wahingoi- ma.
tzeman/ etz myös pahoin hänestä puhuman/ joco sto-
liS tost eli walhe/jos eij hän sitä tee kästyn jälken/eli
lähimmäistns parannoxexi i Vaan kielens nijn käyt-
tämän/ että hän jocaitzest hywin puhuis/ lähimmäi-
stns Synnit ja puuttumiset peittäis/ caicki parhain
päin käännäiS/ ja hänen Cunniallans caunisteliS. WmausZohon erinomaifest mahta tämä syy olla/ cuin itze juonnosta.

CHRlstus Ewangeliumis tietä anda/ ja sillä tah-
to käsittä caicki Kästyt Lähimmäisen cohtan:
Soitti sijs mitä te tahdotte/ että Hh-
miset pitä teille tekemän/nijn te myös
hetlletchkät.

Za itze luondo meidän omasa sen o-
petta: Ntzncuin Pyhä Pawali sano /l. corintb. b.
Ne Jäsenet jotta hetcommaxt näky-
wät/ owat Ruumille tarpclltsemmat/
ja jotcame luulemma häpiällisemmck-
xi ruumisa/ nijden päälle me enimän
Kunnian panemma: Ia jotca häjy-

N5 Mäfi
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mäxi nakpwät/ mjtä me emmmätt
caumstamma. Eij kengän peitä Calwojans/
SilmiänS/ Sieramitans jaSuutans/ silla eij ne sitä
tarwitze/ nijncuin caickein cunnialllsimmat jäsenet
cuin meille owat: Mutta nijtä caickein heicommita/
joita me hckpemme/ peitämme catketla ahkerudella/
sieyen pita Kädet/ Silmät ja caicki jäsenetcmttaman/
että ne peitetyxi tulisit- Nijn pitä myös meidänke-
stenäm nijfä wirhlä ja puuttumisia cuin Lähimmäi-
stlläm on/ caunisteleman/ja caikella meidän woimal-
lam palweleman/ auttaman >a holhoman händä/ et-
tä hänen Cunnians tallella pysyis. Ia sitä wastanestämän sitä cuin hänelle häpiäpl tulis.

Caicki mi. Ia erinomaisest on se sangen hywä ja cunnial-
tå Man, linen Tapa/ että caicki ne cuin lähimmäisestä cuullan
pitä par-puhuttaman/ (joca eij julkinen Syndi ia wica ole)
hain päin hywin uloStoimitettaisin/ ja parhain päin käättäisin/

hywäx otetaisin mastoin myrkyllisiä Kieliä/ jotta
siltä ahkeroitzewat/ cuinga he saisit ylöse-
tziä jongun Syyn ja Tilan laitta ja häwäistä Lä-
himmäistäns/ja caikeinpahUnin ulostoimitta/ ja «fln
käätä cuin nyt enimmäst tapahtu/ Jumalan Sana ja
Saarnamiehiä wastan.

Sentähden owat täsäKästysä aiwan monet hy-
wät tyZt käsitetyt: jotca Jumalalle caickein parhain
kelpawat/ 'ja ylönpalio hywä ja siunausta myötäns
tuowat/ jos tämä sokia Mailma ja ne wäärät py-
hät tahdoisit ainoastans /en tuta. Slllä ti} oU
MttMn coco Zhmlsts cum enämbi

tzpwä
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hpwä eli paha matcan saatta/sekä hew
gelltfis että ruumllltsis afioisa/ cmn
Klelt/Waicka hän caickein wckhin ja heicoinZästn
on.

Mhexes sa Mnmmes Oaffp.
&\\ frntrn pldä pyytämän sinun

LMmmcklses Huonettta.
M\ sinunpidä hlmoltzeman sinun

Lähtmmälses emändätä/ elkä hänen
Palweltatans/ etkä Pncans/ elkä §&
nm Härkäns/elkä hänenAasians/w
kä Mltän cuin sinunLähimmälsts on.

caxi wtzmeista käskyä owat erinomaisest JuvalaisetH ludalaisiUe annetut/waicka ne meihingm yh-owae n<l,<
«Swden osan sopiwat/ sillä etz he niftä pahasta li-h», caheen
han himosta ja warcaudesta ulostoimita ja ymmär- Kästpyn
rä/jotca edellisisä kästyisa' yldäkylla poiskieldytowatl spp" mU'

He luulit myös caicki hywin pitänens/ jos he aino- m
astans utconaisest töitä tehnet eli waltänet olit. Sm
tähden on Jumala nämät caxi tähän tygö pannut/
että myös Syndinä ja poiskieltynä pidetäisinLckhim-
mäistns emändclta eli calua/ himolta ja jollakin ta-
pa itzellens pyylä. Ia erinomaisest stn syyn tähden/
ettei ludalaisten waldacunnasa palweliat ja ptzcat
ollet nynwapat palcan edestä palweleman/ ntz» cau-

wan
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Tämän ta,
ftyn Seli<
tys.

wan cmn he tahdoit: Maan olit heidän Henans
omat/ ynnck heidän Ruumins/ elämden ja muun
calun cansa: ntzn myös oli miehelle woima hänen
Waimons ylitzen Erokirian cautta julkisest itzestanS
eroitta ja toisen otta: täsä olit he kestenäns suuresa
waaraS/ cosca jocu oliS saanut toisen Vaimon tygö
Himon/ ja etzinyt syytä sekä hylMtäxens omansa/tt-lä myös toisen omaan suututta ja soweliammastltzellens omista. Tätä ch ludalalsten stas suurem-max synuixi ja häpiäxi luettu/cuin nyt cosca jocu Z-
sändä anda palweliallens eli picallens luwan pois
mennä/ eli toiselda palcolisen otta.

Sentähden owat he nämät käffyt (sanon minä)
nijn ulostoimittaner/ cuin se oikem ongin/waicka ne
lewiämmäldä ulottumat/ ettei yxikän ajattelis ja ai-
eois itzellens omista toisclda omanö/ cuin on hänen e-
mändatäns / perhettäns/ huonertans/ talojans/ pel-
dons/nijttuans/ elämitäns/ ehkä st tapahduifi )on-
gun cunnian ja oikeuden warion alla/ja etj cutten-
gal» ilmain Lähimmäisen wahingota. Sillä ennen
stitzemännesä kästys on se syndi poiskielty / että toi-sen hywys polstemmatan elipoispidetän/johonga eij
yhtän oikeutta ole: Mutta täsä on myös waroittu/
mitäkän lähimmäiseldä poiSomistamast/ waickassen MailMan edeS cunniaUa tehdä taidaisit/ ertei y-
xikänrohkenis sinua soimata/nincuins olisit sen wäck-
rydellä ottanut.

Sillä luondo on sen caldainen/ ettei yxikän suotoi<elle ntzn palio/cuin itzellens/ ia jocainen nhln palio
cuin hän ikänäns eaita/ilzellens coco/ eikä huole mitä
toiselle jääpi. Wielä sijttekin tahdome hywät olla/ tai-
damme myös Gelyalwan hywin caunistella/ja se mei-

dän
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Dan pahudemme peittä/ ylös etzein ja ajatellen niin
cawalat ja häijyt juonet/ nijncuin nyt jocapäiwä caic-
tein tarckammasti löytän/ nijncuin «e ollsit 2aifia
fa oikeudesta ulos otetut. Tohdimme kyllä ylpiästi
ntztä öykätä ja kerscata/ ettei ne ole pahat juonet ja
häijyt etjet/ waan Toimellisus/ Tarckaus ja wtzjaus.
Siehen auttawat myös Lamoppenet ja Oikeuden
Miehet / jotta Oikeuden käändckwät ja wäändäwät
sinnepäin/ cuin st näky asiata auttaman/ sanat so-
wittain/ eij totellen oikeutta eikä lähimmäisen tarwet-
ta. Ia ntjn yhdes Summas sanottu/ joca täsä a-
fias caickein suckelain ja selwin on/ sitä autta Oike-us ja Laki parhain/ ntzncuin he myös sanowat: vi-
gilantibus jura fubveniunt. Sk 0N: JötlH 3«#<ti"
sans walwowat / mjttcn awuxt Ä
ki chtt. **

Sentähden eij ole tämä wWeinen Käffy pan-
du nijden eteen/jotca ilkiätjapahanelkiset owatMa-
ilman edesä/ mutta nijden cuin näkywät parhat ole-
wan / ja tahtomat ylistettä cunniallisixi/ ja waoixi MlhmgH
Zhmisixi cutzutta/ nijncuin ne jotca eij ole mitan ric-g™**'
konet ntztä edellisiä käskyjä wastan/ jonga caltaiset e- ™ ]m

rinomaisest ludalaiset olla tahdoit: Ia nyt wielä
monda suurta Herra/ Päämiestä ja Ruhtinasta/ sil- .

lä toinen yhteinen jouckopitä lykättämän Seitzemän-
nenKästyn ala/ jotca eij palio sen perän kysi)/ cuin-
ga he Cunnialla ja Oikeudella saawat ja
cocowat.

Nämät tapahtumat nyt enimmitten nijsä asioi- ~

sa/ cuin Oikeuden eteen tuodan/ jonga cautta yxi e-Ottcuttm
O teens

PhtzW ia Kymwmes Kästy. nf



teens otta Lahimmaiseldans jotakin woittaxens/ ja
hänen omastans polserolttaxcns. Yhdexi Esimerklxi:
Costa rtzdeUän suuresta Perinnöstä/ eli muusta suu-
resta Tamarasta: Ntzn siehcn wedetän ja awuxi o-
tetan/ mitä oikeuden muoto myötä anda/joca siftten
Sanoilla nijn hywin caunistemn/ että oikeus pitä ha-
neUe langeman/ ja ntzn hän pitä sen hywyden sillä
nimellä/ ettei yxikän saa sen ylltzen walitta/ eikä sij-
tä enä puhua. Edespäin/ costa jocu mielelläns tah-
dois jongun Linnan/ Caupungin/ Greifwin läänin/
eli jongun muun suuren Tilan omaxens/ ja ntjn pa-
lio juonittele ystäwitten cautta/eli millä tawalla hänlkänäns taita / että se toiselda pois ja hänelle duomi-
taisin/ ja se wielä Kirjoilla ja Sineteillä wahwistet-
taisin/ että se Ruhtinan nimellä caikella Cunnialla
saaduxi sanota isin.

Nijn myös yhteisisä Caupoisa/ cusa yxi toiselda
Cauvvaan cawalalla nopeudella jotain ulos kädestä temma/ et-

' tä sen toijen pitä tacane catzoin hänen jättämän/
muutoin hän hänen pettä ja ahdista/ cusa hän näke
woittons ja hyödytyrens/ jota se toinen hätäynnyt/
cli suuren welan tähden/ etj taida estä eli wälttä/ ettei
hän puolda eli enämbätä woittanut ole/ ja eij se pv
dä cuitengan wäärydellä woitettu / waan cunnialli-
sest ostettu oleman. Tämä on se cuin sanotan:
Se paras on joca enfimmälnen an-
damas on/ ja jocalnen catzo oma pa-
rastans/olcon totstlla mtts tahtons.
£Ja cuca tahto nijn wijsas olla/että hän taidais caic-
ki ylösajatella/ lcuinga palio jocu t<Uta stncaldaisenwar-

w6 Vhdexes jaKymmenes K<lssy.



warjon alla jyellens coota? Zota eijMailma yhdeni
ljän wliäryden edestä pidä/ ja ch nähdä tahdo/ että
Lähimmäinen sen cautta poljetan/ >a täyty hänen semyöden anda/ jota etz hän ilmain wahingotans pai-
tz.i olla taida. Cusa eij cuitengan yhtatän ole / joca
tahdois muilda sen itzellens feydä anda / josta kyllä
nähdän/ että sencaldaiset neuwot/a juonetowat wäck-
rät ja petolliset.

Nain on myös muinen tapahtunut Vaimoin ludalal-cansa/ cusa heille olit sencaltaiset el,et/ cosca yhdelle /rn, eapa,
toisen Puolisa varemmin kelpais/ että hän itze tlifyucwM
muiden cautta (nijncuin heille siehen moninaiset Tie "isin wa».
lat ja wälicappalet olit) nijn toimitti/ että hänen '*«'

Miehens sai mielicarwauden hänestä/ eli hän asetti"'"'
itzens tottelemattomani Miestäns wastan/ ja nijn i-
tzens käytti/että sen täydyi hänen ylönanda/itzestänS
erottta/ ja toiselle suoda. Tämä Tapa on ludalai-sten seas ilmain epäilemätä yhteinen ollut/ nijncuin
myös luetan Evangeliumisa Cuningas Herodexesta/
Joca hänen Weljens Wmmon Mtlå
hänen elätsäns Emännäxens ottt.
Joca cuitengin cunniallinen ja hurscas Mies olla
tahdoi/ ntzncuin P. Marcus myös sen Todistuxcn ha-
nelle anda. Mutta ey sencaltaiset esimerkit/ toiwon
minä/ meidän seasam sia jaa. Että Vdesa Testa-
mendis Nainuille kieltty on / eritä toinen toiststans/
muutoin cuin stncaldaiscs Tilas/ cusa jocu yhden
rickan?Hiorsiamen cawalilla monilla toisclda pois o-
mistä. Mutta meidän seasam etz se ole outo/ että y-
xi toisen Perhettä/ makioilla Sanoilla tygöns hau-
cuttele.

0* Ta-
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Tapahtucon nyt millä tawalla st taita/ nijn Pi-
Jumala tä meidän tietämän/ ettei Jumala sitä salli/ että si>
tahto/ ctttl mn pidäls lähimmäiseldäs jotain cuin hänen omans
JSffl sa on nijn poisottaman/ ja hänen sitä paitzi oleman/Varitlä ja sinun ahneuttas täyttämän/ waickas sen cunnial-
" la 3)lailman edeft pitä taidaisit. Sillä se on salai-

nen cawala wieckaus tehty (nijncuin sanotan) peit-
ten alla/ ettei sitä kengän hawaitzis eli ymmärräis.
SiUä waickas nijn sinus teestclet/cuins et kenengän
wääryttä tehnyt olis: Mns olet cuitengin Lähim-
mäistäs wastan ylitzen oikiudencowa ollut: Ia waic-
ka eij pidä sanottaman sinun warastanen ja pettää
nen/ nijn olet cuitengin himoinnut LähimmäistS hy-
wyttä/ st on/ sinä olet stn jälken seisonut ja ottanutsen häneldä pois/ hänen tahtoans wastan: Ia et
tahtonut hänelle suoda sitä/cuin Jumala hänelle an-
danut on. Ia waicka Duomarin ja jocaitzen pitä
sinulle sen saldiman/ nijn etz cuitengan Jumala salli
sitä sinulle: Sillä hän näke petollisen Sydämmen ja
tämän Mailman pahuden/ joca ios hänelle yhden
Sormen leweyden tila myöden annetan/ ntzn hän
coco Kynärän siehen tygö otta/ josta myös julkinen
wäärys ja wäkiwalda seura.

«amsrttå. Ia nyn on tämän Kästyn yhteinen ymmärrys:
«unSum.Että täsä on ensist kieltty/ ettem me himoitzis Lä-
ma. himmäistn wahingota/ eli myös siehen auttaisi ja

tila annais/ mutta mielelläm hänelle soisimme ja an-
naisimme pitä cuin hänen omans on/ ja sijtten wie-
lä auttaisim ja holhoisimme händä/ caikisa cnin hä-
nelle hywäxl tapahtua taldais/ nijncuin me tahdoi-
simme että meille pidäis tehtämän. Ia nijn tämä
Kästy on ermomalsest asetettu Cateutta ja sitä

paha
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paha Ahneutta wastan/ stnpaäUe/ että lu-
mala Syyn ja Juuren josta caicki pahus ulos-
tule peräti pois repis/ jonga cautta Lähimmäisellewahingo tehdcln. Sentckhden hän myös selkicksti
näillä sanoilla edespane: Htj sittUN pldä ht-
mojtzeman/ :c. Sillä hän tahto erinomaistst et-
tä Sydän puhdas olis/ waicka em me taida siehen nijn
täydellisesi tulla/ nijncauwain cuin me elämme. Ntjn
että tämä ynnä caickein muiden cansa kyllä kästynä
pysy/ joca meitä ilman lacfamata soima ja osotta/
cuinga hurscat me Jumalan edesä olemma.

Kpmmenen Kästpsanan Päätös.
(2V>tfn owat nyt meille ne kymmenen Kästyä ntjn-
sl icurn yxi erinomainell summa sijtä Jumalisesi Jumalan
<Z^opista/ jotta osottawat mitä meidän tekemän (Sm(n

.

pitä että caicki meidän elämän Jumalalle kelpais. SLm'

Ntjn myös yxi oikia Lähde/ josta pltä uloscuohu- Q™"Ltlman ja sijhen sisälle jällens wuotaman caicki cuin hy- MmUt t<u
wät työt oleman pitä/ nyn että ulcona kymmenestä wmifo."
Kästystä eij ole yhtäkän hywä ja Jumalalle kelwoli-
sta työtä/st olcon Mailman edesä ntjn hywä suuri ja
callis cuin st taita. Annas nyt nähdä mitä mei-
dän suuret Pyhät kerscata taitamat heidän Hengel-
lisestä säädystäns/ suurista ja rastaista töistäns/jotca
he itze ylös ajatellet ja eteens asettanet owat/ ja nä-
mät Jumalan Kästyt hyljäwät ntzncuin ne olisit pa-
lio halwemmat/ja jo aica täytetyt. -Minä tosin luu-
len täsä on kyllä tekemistä/ NljN paltoN/ ttlM
ttzecuktn woi/stkä käsin että ialwoin/

O l että
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ettck Me nHmät ahtemst ptdätfimme':
Htljmsuden/ kärfimlsen/ ja wcholtsi-am wastan/ spdämclllsen rackauden/
Puhtauden/ Hurstauden/ jamttä ne
Mpotatts pttäWät. Mutta sencaldaistt työt

ncknttäwck l>udot/ uudet/ sidotut johongun erinomaisen aican/
wns su«.paickaan/ muotoon jatapaan: Maan yhteiset joca-
remmax/ päiwälset huonen ascaret/ joita yxi Kylänmies toista
cum lu> coliden tehdä taita / sentähden eij ne ole nijn suuret
malan eysl. eikä calltzt.

Mutta he SilmänS ja Corwans awawat/siehenmyös itze autawat suurella coreudella/ culutusella/ja
aiwan calleilla rakennuxilla caunistawat/ että caicki
pidäiS paistaman ja ktjldckmän: Sijnä sytytetatt
Sawut ja Suitzutuxer/ siinä lauletan / ja soitttan/
sijnä Medenwahaistt kyntilät sytytetan/ ettei kengän
näi&m tähden mitan muuta näkis eikä cuulis. Silla""^".cusaPappi seiso hänencuUalsellaChuoricapallanseli

«s. jocu yhteisestä cansasta/ caiken päiwän Kircon per-
mannolla polwillens ajele/se heildck on yxi suuri ja
corkia työ/ jota etz yxikän täydellisestä ylistä taida.
Mutta että yxi köyhä! ptjcainen catzo yhtä wähäLa-
sta/ ja uscollisest teke sen cuin hänelle kcklketty on/sitä
eij mixiknn lueta. Mitasta muuta PidäiS Munckein
ja Nunnain Klostarisans etzimän?

Mutta catzo eikö tämä ole ntzden epäustoisten
Pyhäin cauhia ylpeys/ että herohkenewat kerfcata/
corkeman ja paremman elämin ja Säädyn löytä-

nens/
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nens cuin kymmenen Kustya meille opettawat/edes-
pannen nyncuin sanottu on/että se on halpa ja huo>no elämä kerta joca amoastans yhteiselle cansalle tule/Mutta heidän elämäns sanowat he olewan Pyhän
ja täydellisen elämän. Ia NäMät Wlhkllät-
set soktatMmtset tx\ Vawattze/ettet pxt-
fån Ihmmen talda mjn paljo mv
caan saada/ että hän phdengän kpm-
menestäKästpstä olkeln pttä taldals/
nljncmn pttätule/waan sekäUsco/ettck
IsH meidänrucous pltä tuleman mel-
dän au)tem (nflncuin me cuulla saamme) Ma
me sitä etzimme jarucoilemme/ sen myös ilmain lacka*
mata saamme. Sentähden on heidän kerscauxens
juuri ntzn paljo/ cuin minä öykäten sanoisin: Etj mi-
nulla ole yhtän cuusinaista andaxeni minun welca
miehill: Mutta kymmenen culda penningitä tal-
dan minä kyllä maxa.

Näitä minä puhun/ja kerroin sentähden/ että
me joscus si,tä häijystä tawasta joca nijn sywästi si-
sälle juurtunut on/ ja wielä jocaitzeja rippu/wapa-
xi pääsisimme/ ja totutaisim itzem caickisa Säädylsä
maan päällä/ ainoaftans tämän päälle catzoman ja
tästä murhetta pitämän. Sillä emme taida ikä-
näns yhtäkän oppia eli Säätyä löytä/ joca kymme-
nen Kästyn wertainen on/ sillä ne owat ntzn corkiat/
ettei yxikän Ihminen ikänäns omalla wäelläns nijtä

käfit-
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käsittä taida. Ia joca ne käsittä/ se on Taiwallinen
ja Engelinen Ihminen/ paho ylämmän caicke Mail-
man pyhyttä. Ota ne etees/ ja coettele itzes hywin/

Jumalan pm caicki sinun woimas ja wakes siehen/»chn sinun„?TJI-, pitä saaman kyllä nijn paljo tekemistä/ tttes muita
"" ""?ntöitä ja Pyhyttä enä tottele/ etkä enä pyydä. Ia
«rikan näisä olcon kyllä ftnottu siitä ensimäisest osasta/ se-
Äärtlop. kä opetuxexi että neuwoxi,- cuitengin pitä meidän
pi. yhdex päätöxexi kertoiman sen Textin / cuin sichen

tuie/jonga me myös alusa ensimäises kästysa seliltä-
net olemme/ senpäälle että me tiedäisim/ cuinga pal-
jo Jumala tahto/ että meidän tekemän pitä/että me
kymmenen Käffysanat hywin oppisim / tutkistelisim /
ja nijsä itzem harjoitaisim.

.

Mnå HLRra finunJumalas/
olen kljwas Jumala/ joca etzlsselen
Isäin pahat teot/ Lasten päälle/ cob
mandeen janeltändeen polweenjotca
mlnua wlhawat: Ia teen Laupluden
monelle tuhannelle/ jotta mtnua ra--
castawat/ja pttäwät MtnunKästpnt.

tähän lisätyt sanat waica neowat lnijn-
ennein sanotti») soweliammast sen ensi-

maisen kästyn tygö pannut/ ntjn ne owat cuitengin
caickein käskyin tähden asttetut/nijncuin ne caicki nai-
den päälle catzoman ja näihin sowitettaman Pitä:
Smtähden olen minä sanonut/ että nämät nuorel-

le can-
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le cänsalle pitck edespandaman ja opetettaman/ ettck
he oppisit ja hylvin muistaisit senpäälle/ että nähtcki-
fin mikcl meitä neuwoman ja waatiman pitä näitä
kymmendä Kastyä pitämän. Ia näitä etz tule mei-
dän muutoin catzella/ cuin että tämä Cappale on jo-
caitzen Kästyn tygö erinomaisest pandu/ ntzn että se
taMein läpitze käy." „fi i/kNyt owat ntzncuin ennein sanottin/ näihin sa- JEJ onnoin yhteen käsitetyt/ sekä hirmuinen uhcaus/ että iocai«ellkä.myös 'istäwäUinen lupaus/ että ne meitä peljätäisit styliä. -

ja »empisit/ ntzn myös rackasti cutzuisit ja wetäisit/
että me h.inen Sanans ntjncuin Jumalan wahwan
Totuden wastan ottaisim ja corkiana pidäisim/ silla
hän itze ftn stlkiästi tietä anda/ cuinga suuren waa-
rin hän sanastans pitä/ja cuinga cowin hänstn tah-
to warjella/ nimittäin/ että hän tahto angarast i#
tä rangaista/ jotta hänen kästyns ylöncatzowat ja
ylitzcnkäywät. Ia taas cuinga runsast hän tahto
nijlle maxa/hywm tehdä ja caickia hywä anda/ jotca
ne suurna pitäwät/ ja mielelläns ntzden jälken UH*
wät ja eläwät. Sen cansa hän meildä sitä ano ja
waati/ että senkaltaisesta sydämmesta uloskäysit/ jo- **m
ca ainoastans Jumalala pelkä/ ja hänen Silmäins malata pel-
edesti pitä: Ia sijtä pelwosta caicki wälttä/ mitä hä-ta ja h<i-
nen Tahtoans wastan on/ ettei händä wihotaiS.nem >««<

Oa sitä wastan myös hänen ainoan päällens luotta "/ hcln «i<
ja turwa/ ia hänelle mielisuosioxi teke/mitä hän tah- 'g/
to että tehtämän pitä/ sentähden että hän meitä *mu
namuin yxi hywä Isä racasta/ ja meille kaikille Ar>
mo ja caickia hywä taritze.

Ia tämä myös on sen ensimmäisen ja suurima
Man Kässyn oikia uloStoiMitus jaymmärrys/josta ne

P muut
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muut caicki uloswuotawat ja cuohuwat: Ntzn ettei
tämä Sana; Elj sittUN pldä pttäMäN Wl(-

' ralta Jumallta/ Qtffcrfaffcfl selitetty/ mitan
muuta tahdo/ cuin sitä jota tasa anotan/nimittäin:
sinun pttä Mtnua Ntjnpelttmän jaxa>
castaman/mtnun päälleni turwanck/
cum finu ainoata oMataZumalatas.
Sillä cusa sencaltainen Sydän on Jumalan puo-
leen/ se on tämän ja muut Kästyt täyttänyt. Si-
tä wastan/ joca ikänäns jotain muuta Taiwasa ja
Maan päällä pelkä ja racasta/ se eij taida tätä/ eikä
yhläkän muuta Kästyä pitä. Nhn on coco pyhä
Raamattu tästä Kästystä sa<n'«annut/ ja tätä aina
kertoinut/ caicki sowittanut näihtzn cahreen cappa-
leen/ cuin owat/ Zumalan Pelto ja Tm-

- wa/ elt luottamus hänen päällens.
Oa erinomaisest Propheta Dawid liki caikisa Psal-
meisans sitä muistutta/ Wncuin hän sano: HEr^
ralle kelpawat ne jotca händä pelkä-
wät/ ja jotca hänen Laupluteens w
sealdawat: Ntzncuin coco tämä Kästy oliS yh-

n?» KOy deUa wersyllä ulostoimitettu/ ja ntzn pallo sanottu:
»mi m<« HHRralle kelpawat ne jottaen multa

Ia nijn pitä.nyt tämän Ensimmäisen Käffyn
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loistaman/ ja nijlle muille caikille paistens antaman.
Sentähden pitä näiden sanain kckymän caickein f*
sfyin läpitzen/ nijncuin Rengas eli Wanne Krantzija/
joca lopun alcuun/'eli yhden påån toisten yhdistä ja

ja caicki yhdesii pitä/ stnpaalle/että me sitä
aina kertoisimme/ ja en mitan unhodais,- Nimittäin
nijncuin toisesi, Mysä/ että me Jumalala pelkrnsim/
ja en hänen Nimens turhan lausuis/ Kironxeen/ ~

Walhesten/ Petoxeen ja muihin wietellyxijn eli pa- * mu

hoin juontzn; Waan että me sen oikein ja hywin
käyttäisimme/ sitä aurhuutain/ rucoiUen/ ylistäin ja
ktzttäin/ siehen kehoitetut rackaudesta ja turwasta en-
simmäisen Kästyn jälken. Samalla muoto pitä se
pelco/ rackaus ja turwa meitä johdaeaman ja waa-
timan/ ettem me hänen Sanans ylöncatzois/ mutta
sitä oppisimme/ mielelläm tuulisimme/pyhänä pidäi-
sim ja cunnioittaisim.

Senjälken myös edespäin/läpitze nijden seurawai-
sten kästyin Lähimmäistä cohtan/ caicki ensimäisenkästyn woimasta käywät/ että me Isä ja Äitiä/ ja
caicki Estwalda cunmoitaisim/ heille alemmaiset ja
cuuliaiset olisim/ en heidän tähtens/ waan Zuma- 2. Taulu,
lan tähden. Sillä eij sinun tarwita catzoman ja
pelkämän Isä ja Äitiä/ etz myös heille mitäin mie-
lixi tekemän/eli jättämän; waan catzo/ mitä lu-
mala sinulda ano/ ja aiwan cowasti waatiwa on/
jos sinä sen unhodat ja hyljät/ nijn sinulla on wihai-
nen Duomari/ eli sitä wastan yxi laupias Isä.

Nijn myös ettes Lähimmäistlles mitäin paha/
wahingota cli wäkiwalda tekis/ eli jollaculla muoto/
händä wastan olis/ joco se tuliS hänen Ruumins
Waimons/tawarans/cunnians/ eli oikiudensjpuo-

<P* len

Kymmenen Käskyin P<i<llös. «;



Len/ nijncuin se järjesttlns/toinen toiscns jälken kästet-
ty on/waicka wiela sinulle siehen syy ja tila oliS ja eij
yxikän Ihminen sinua sijtä nuhdella taidais: waan
ettäs caikille hywck tekisit/ ja holholsit/cuin-ga ja millä tawalla sinä ikcknäns taidat/ ainoastans
Jumalan mielisuosioxi/sillck wahwalla toiwolla/ettck
hän ne sinulle caicki runsast maxawa on. Ntjns näet/
cmnga tåtnå enfimälnen Kästp on
Pää ia Lähde/ joca calckein mjden

ms% mulden läpttzen juoxe/ja jällenscalcki
°«" Vltzens tacalsiu tämän tpgö wetäwät
"m jatässä Ktimrijppuwat/ Lpppu ja Al-

en tolnen toistens ntwottut jaKljntsi-
dotut owat.

Nämät (sanon minä) owat ailpan suuresi tar-
Pelliset/ nuorelle cansalle alinoma edespanda/neuwo
za muistutta/ ettei heitä ainoastans/ nijncuin jörjet-
tornia luondocappalita/ lyöden ja piesten/mutta lu-
malan pclwosa za cunniasa ylöscaswatetaiS. Silla
'cusa näitä nijn ajatellan ja Sydämeen pannaan/ ettei
ne ole Ihmisten jutut ja afetuxet/ mutta sen caickein

Jumpan corckeiman Mayestetin Caicklwaldian JumalanKä-Kaikyli, fa t/ joca n^n waarin nijstä pita ja wihasans
mut en langaist: rangaisenijtäjotca ne ylöncatzowat:la si*
sangmlar. tä wastan/nijlle jotca näitä pitäwät/sanomattomat-
pellmcn ja la hywydellä lahjoitta ja costa i Sijnä he itzestäns
hiMllini. tulewat kehoitetuxi ja wedetyxi Jumalan Tahtoa te-

kemän.
Sen-



Sentähden/ etz ole Wanhasa Testamendis il-
main syytä Metty/että Kymmenen Kck
stpä pttl kttjoitcttaman catcktzn Set-
nljn jaLouckalfin/ntjn mpds Waat-
fftfitt/ etz ettck ne piti ainoastans oleman kirjoite-
tut/ ja'nähdä (annettaman/ ntzncuin Zudalaifetteit/
mutta aina lackamata Silmäin edesä oleman jamui-
stosa pidettämän/ caikisa meidän menoisam ja Toi-
säm. Pitä sijs itzecungin näija itzens jocapäiwä har-
joitteleman caickinaisis tiloisa asmsa ja töisä/ nijn-
cuin ne olifit jocapaicas etehen kir/oitetut/ cuhunga
hän ikäncknS catzo/ ja cusa hän käy eli seiso. Nijn
me löytäisimme kyllä Syyn ja Tilan sekä coiona
meidän Huonesam/ että myös Kylänmiesten tykönä'
Kymmenesä Kästysä meitäm aina harjoitella / nijn
ettei ntzden perän olis cauwas juoxemista.

Näistä nyt jällens nähdän/ cuinga corkiasti nä-
mät Kymmenen Kästyä pitä ylistettämän/ ja cuin-
ga suurna pidettämän ylitzen caickein muiden Sää-
tyin/ Kastyin ja Töiden / cuin ilman sitä opetetan
ja tehdän. Sillä läsä me saamme kerscata ja sanoa:Mttl<l,yös
Tulcan edes cmckt Wljsat ja Pyhät/HU»,
jos he taltawat jonguntyön "««»•

da stncaltatstn cmn tämäKäsky mi
Jota Jumala niju cowain ano ja kaste hänen suurim-man Wihansia Rangaisturen cansa: Nijn myössie-
hen tygö pane sangen suloisen Lupauxen / että hän

Pz tahto



tahto meitil calkeua hywydellck ja siunauxeUa caunista.
Sentähden pitå ne (aukein muiden
Opetusten eteen pandaman/ tattina
ja hywänH pldettämän/ ntjnculn
cauketn olkein Tawara/ Jumalalya
annettu.

Qomen isatechlsmuxen Pää-
, Cappale

Bston Uunnustos.
Zlhckn astt me olemma cuul-
lee sen ensimmäisen Ofiw Christlllllesta
Opista/ ja sijnä nähnet caicki mitä lu-
mala meildä tahto että meidän tekemän
eli wälttämän pitä; Tätä nnt jåvit*

stäns seura usco/ joca meille edespane caicki mitck
meidän lumalalda odottaman ja saaman pitä/ ja ly-
himmaldä sanoden hänen coconanS tundeman opet-
ta. Joca meisti sen waicuttaman pitä/ että mesi-
ta tehdä taidaisimwe/cuin meidän kymmenen Käffyn
jälken 'tekemän pitä. Sillä että ne owat (nijncuin
ennen sanottin) nijn corkiasti asetetut/että caicketn Ih-
misten woima on aiwan wähä ja heicko nijfd pitä-.
män. Sentähden on tämä Cappale nijn tarpelli-

nen
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nen oppia cuin se edellinengm / että me' tiedäisim
cuinga me sichen tulisimme/ custa ja minga cautta
sencaldainen woima saadan. Silla jos me taidai-
simme omalla woimallam.ne kymmenen Kästya pi- Wtcopm
W nijncuin ne pitä tule/ nijn emme ena tarwitzis/ Jumalan
eikä uscoa/ eikck Isa meidän Rucousta. Mutta en. lunocman-
min cuin senkaltainen Uscon tarpellisus ja hyödytyS
stlitetän/ nijn on sijna kyllä ensix MUe yxikertaisille/
että he Uscon itzestäns käsitäisit ja ymmärtämän
oppisit.

Ensin on tähän asti Usco jaettu cahtentoista-
kymmendeen Cappaleen/ waicka ne paljo usiammat
owat/ cosca ne caicki cootaisin cuin Raamatusa io>.
tän/ja Uscoon sopiwat/ jotca eij täydellisest
lä sanoilla taita käsitettä. Mutta että ne juuri yxi-
kertaisest ymmärrettäisin/ntzncuin ne Lapsille pitä o-
petettaman/ntzn tahdomme jacacoco llstöN TUN-
nustoxen colmeen pääcappaleen iåbffi**ken colmen Personan Zumaludesa: <wm.

'

joihin caicki cuin me uscomme/ sowitetut owat.
Nijn että enfimämenKappaleJsHstsJu-
malasta/ ulostotmttta Luomtstn.
Toinen Jumalan pojasta/ Lunastu-
xen. Kolmas Pyhästä Hengests/Pp-
tzlttHMtstN. Ntzncuin Usco caickein Lyhimmäst,
olis näisä sanoisa käsitetty: MtNs UstoN 35*

sän
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sän Jumalan päälle/ joca Mittun to*
nuton. Mnä uscon JumalanPojan
päälle/ joca mmun lunastanut on.
Mmä uscon Pyhän Hengen päälle/

la/ colmejoca mlnun pphtttä. M ZUma-
mm* la/ ja pxi Usco: Mutta colme Pw

sona/sentähden on mpös colme UsconKappaletta elt tunnustosta. mn tmom*
me nyt Uscon Sanat lyhykälsest ylitzen zuosta.

Ensimmamen kappale.
Mnä uscon Humalan päälle/

Isän Oattklwaldian Talwan ja
Maan Luojan.

Sanoisa on caickein lyhimmäst näytetty
oi i ja edespandu / mikä Isän Jumalan Olemus/

Uscodpetla Tahto ja Työ on. Sillä että ne Kymmenen
lnikä lu'Kastyä owat meitä opettanet / ettei meillä pidä ole-
""",""''man muuta/ cuinyxi Jumala/ ntzn mahdetaisin ky-
lm' syä: MkästHJumalaons Mtähän

tekes Omnga hän pttä pllstettämän
ja llmottettamans Että hän fuffaiftoi Sen
opetta nyttckmä ja sezirawainen Uscon Cappale/ nyn

ette»
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ettei Usco ole mitan muu/ cuin Christittyin Wasta-
US ja Tunnustus ensimnmistn Käj?yn päcllle foivi?
ttttu. Että cosca kysytän yhdelle Lapselle: MtfiS
Jumala sinulla on s Mttäs hänM
ttcdäts Mn hckn taita wastata: Se 0N MP
nun Jumalani/ joca on Talwan la
Maan luonut/ paltzt tåtå ainoata en
mma phtskän Jumalanaptda: Stl-
lå ilman §ånttå/ elzole pWn/ joca
Talwan ja Maan luoda taita.

Mutta nijlle Oppenuille/ ja nijlle jotca jongun
Tiedon owat P. Kirjoituxesta saanet/ taitan wfm<ft
Colme Uscon Cappaletta pidemmäldck edespanna/
ja ntzn monen Osaan jaca / cuin sanoja Uscon Cap-
palesa löytän. Mutta nijlle nuorille Oppimaisille on
siinä kyllä/ cosca ne tarpellisemmat ilmoiteta»/ nU
mittain/ nijncuin sanottu on / tämän Uscon
len oleman Luomisesta: Että me näisä sanoisa kijnni
rijpumme: Talwan ja Maan Luojan.
Mikä se nyt on/eli mitäs näillä sanoilla ymmärrät?
Mma uscon Jumalan päälle/ Isätt Cmnga s«
cauktwaldtan/Talwan jaMaanSmsjjg?
Jan/:c. Vastaus: Sen mlnHymmäv '*••

xån ia uscon/ että mtnä olen Juma-
Q lan
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lan Luondocappale. Se on/ että mon
minulle andanut Elämän/ ja jocapälwä ylöspito/
Ruumin/ Sielun/ Elämän/ jäsenet sekä pienet et-
tä suuret/ caiken Taidon/ lärM/ Toimen/ 2)mmär-
ryxen, nijn myös Ruan/ Juoman/ Waatteet/ Ra-
winnon/ Waimon ja Lapstt/ Perhen/ Codon/ Ta-
loin/ ie Wielä sillekin caicki Luondocappalet minul-
le hywäx ja elämän tarpexi palweleman suonut/
Auringon/ Cuun/ ,a Taiwan Täydet/ Päiwän ja
Yön/ Ilman/ Tulen/ Veden/ Maan/ ja caicki Maan
Hedelmät/ ja mitä Maa canda/ Linnut/ Calat/ E-
läimet/ Iywät/ ja caickinaisen caswon/ ja myös mi-
tä muuta ruumillista jf ajallista hywyttä on/ nijn-
cuin on hywä hallitus/ Rauha >a lewollinen Elämä.
Nijn ertä me tästä Uscon cappalesta oppisimme/ ettei
yhdelläkän meW itzestäns ole/ eikä pitä taida elämä-
tä/ eikä muita näitä cuin nyt ylöslueteldut owat/ e-
li mitä wielä luetella taitaisin/ waicka cuinga wahä
ja halpa se olis. Sillä caicki nämät owat sillä sa-
nalla Luoja/käsitetyt.

Ilman näitä tunnustamme myös/ettei Isä lu-
mala ole ainoastans meille näitä caickia andanut/
cuin meillä owat/ ja me Silmilläm näemme/ waan
myös suojele ja warjele meitä jocapäiwä caikesta pa-
hasta ja onnettomudesta/ caickinaiset waarat ja wa-
bingot poisestä ja torju/ ja nämät caicki sulasta rac-
kaudesta ja hywydestä/ ilman meidän ansioeam nijn-
cuin yxl hywä ja Laupias Isä / joca meistä murhen
pitä / ettei meille mitan paha tapahtuis. Mutta
näistä pidemmaldä sanoa / tule nijhin cahteen osaantäsä Uscon Cappalesa/ josä Me sanomme: Isän
Caicklwaldian. Nai-
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Mlsta nyt itzestäns seura/ ja päättä taitan/ et-
ta cosca caickl se cuin meillä on/ ja mitä Taiwasa ja
Maasa on / jocapäiwä Zumalalda annetan / ylöspi- ÄSJL '

detän ja warjellan: Nijn me olemma welcapäät
händä sen edestä ilma in lackamat racastaman/ ylistä-
män ja kijttämän/ ja lyhyweldä sanoden/ händä cai- wm fotiUa näiUck palweleman/ nijncuin hän kymmenellä delmä.Kästyllä meildä ano ja kästenyt on. Täsä \ oliS nyt
palio sanomista/ joca tätä sellttä tahdois/cuinga har-
wat ne owat/ jotca tämän Cappalen uscowat. Sil-
lä me menemme caicki tämän ohitzen/ cuulemma ja
puhumme sitä/ waan emme näe engä a/attele/ mitä
ttze sanoisa meille edespannan. Sillä jo 6 me Sy-
dämmestäm näitä uscoisimme/ nijn me kyllä sen jäl-
ken tekisimme/ ja em me nijn ylpeilis/ engä itziän ö>
täten kerscais/ nijncuin meille olis itzeldäm elämä/
?ilckaudet/ Voima Cunnia/ tu Että muiden meitä
pelkämän ja palweleman pitä/ ntzncuin tämä onne-
toin ja paha Mailma tekemän tottunut on/ joca hä-
nen sokeudesans uponnut on/ caicki Jumalan lahjat
ylpeyteen/ ahneuteen/ hecumaan ja hywijn päiwtjn/
wäärinkayttä ja turmele/ eij kertacan Jumalanpuo-
leen catzo/ että hän händä kijttäis ja mndis hänen
HERraxens ja Ludjaxens.

Sentähden piti tämän Ujcon Cappalen meitä
caickia nöyryttämän ja peljättämän/ jos me muu-
toin nämät wahwast usconet olisimme. Sillä me
teemme jocapäiwä syndtä/ Silmillä/ Convilla/ Kä-
sillä/Ruumilla/Sielulla/ Tamaralla ja Rahalla/
ja caikilla cuin meillä on/ erinomaisesi ne jotca wielä
Jumalan sanaa wastan seisomat: Nijn cuitengin on
Christityille se woitto/ että he tundtwat itzcns wel-

Q: woli-
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wolisex/ Zumalata Luojans sen edestä kijttämän / ia
hänelle cuuliaiset oleman. Sentähden tule meidän
tälä Uscon Cappaletta jocapaiwä harjoitella/ mielen

„> ...
panna ja muistutella caiklsa cuin meidän eteem tule-

Us"""""wat/ ja mitck hywä meille tapahtu/ ja cosca me tu-
Nn?s»scasta »a maarasta päasem; ntzncuin Jumala meille
E ne caicki anda ja teke/ että me sijtä tundisim hänen

Jumalisen Sydämmens ja sanomattoman rackau-
dens meidän cohtam/ nijn että meidän Sydämmem
sytä tulis palawaisex/ ja ylössytttyx ktjtolisuteen/ ja
caicki hywydet hänen pyhän NimenS y-
listöxex ja cunniaxi käyttämän.

Nijn olemme lyhykäisest tämän Uscon Cappalen
ymmärryxen selittänet/ntzn palio cuin ntzden yxiker-
täisten ensist tietä ja oppia tule/ sekä mitä meille Zu-
malalda on/ja häneldä saamme/että myös mitä me
hänelle sen edestä welwoliset olemma / joca tosin ai»
wan suuri tieto on / ja aiwan calliS tawara: Sil-

Aumala lä täsä me selkläst näemme/cuinga Jumala on ltzens
m»daitzms andanut meille/ ynnä caickeinLuondocappaldenscan-
meille/ ja sa/ ja cuinga runsast hän meitä täsä elämäsholhoja
luondocap. edescatzo/ paitzi sitä cuin hän meitä sanomattomilla
palms. tzancaickisilla lähiöillä Poicans ja Pyhän Hengen

caulta caunista/nyncuin me edespäin cuulla saamme.
Vernen Pscott Cappale.

Za lEsuxen CHnstuxen päälle/
hänen mnoanPolcans meidän
ram. Joca fikls Pphäst Hengestä /

syndyi
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syndpi Ntttzest Manasta / ptjnatttn
ponttus Ptlatuxen alla/rtsttn naultt-
tln/ cuoletetttn ja haudatttn/ alasa-
stut Helwetttjn/ colmandena pck>
wänä nousi plös cuollutsia. Astut
plös talwastn/ tstn län Jumalan
catcktwaldlan oMalla kädellä/ fulbå
on tulewa Buomttzeman eläwlts ia
mollata.

Täsä me opimme tundeman sen totsM *ptK*
sonatt Oumaludesa/etta' me näkisime/ mitä Jumala
meille anda ylitzen nijden enein nimitettyin lahjains/ni-
Mittain/culnga hcin iocap<iiwä meille runsast vloswllo-
datta caickt H4»e» hywydens jarickaudens tawarat
ja eij itzellans mitckn säästä/ jota eij hän meiUe anda-
nut ole. Ja tämä vscon Cappale sangen lewiäUe
nlottu / ia on täynnäns hywiä hedelmitä. Alutta et-
tä se lyhykäisest/ja yxikertaiststvloStoimittttasin/ nijn
me tahdom yhden sanan eteem otta ja silla coco sum-
man sijtä käsittä/ nimittäin (nijncuin sanottu on)
että me tästä oppisimme (UtNga Mk
stttUt olkMMa. Ooca näisä sanoisa seiso:
Za KHRlstuxen päälle/hä-

Q3 nm



W?" nm alnoan Potcans meidän HEW
Sentahden jos joldaculda kysytän: Mitäs

ustot täsa toistsa Cappalesa/ lEsuxesta Christuxe-
sta? Ntjn wasta lyyykäisest/ tällä tawaUa/Minckuscon JHsuxen KHRtstuxen tottsen
JumalanPojan tulleen mlnun HEp
raxeni/ Mkästa se on HHRraptullat
Se on: Että hän on minun lunastanut/ synnistä
Perkelesta/ kuolemasta ja kaikesta onnettomudcsta.
Sillä ennein ei ollut minulla yhtäkän HERra eikä
Cuningasta/ mutta minä olrn Perkelen wallan alla
fangina duomittu Cuölemaan/ syndijn ja sokeuteen
sidottu.

Sillä cosca me olimme luodut ja saimme caicki-
naiset hywydet IsäldäZumalalda/ nijn tuli Perkele/
(cadehtein meidän onellisuttam) ja wei meidän pe«
toxella tottelemattomuteen/ syndtzn/Cuölemaan ja
caickeen onettomuteen/ nijn että me Jumalan wiha-sa ja armottomudesa macaisimme ijancaickiseen Cuo-
lemaan duomitut nijncuin me meidclm ricorillam an-
sainnet olimma. Täsä eij ollut yhtäkän Neuwo/ a-
pua eikä lohdutusta/ stjhen asti cuin se ainoa ja ijan-

Perkelen caickinen Jumalan Poica/ hänen määrattömäst hy-
waldacun. wydestäns/ armahti meidän tllstam ja wlhelläisy-
da ja päälle ja tuli Taiwaasta meidän awuxem! Nhlnm- otvat nyt ne Helwetin TyrannitPerkelet caicki pois

carcotetut ja Men siaan edes astui lEsus CHu'«
sius elämän/wanhurstauden caicken hywydenjaVlw

tuden

«« 11. Uscon CappaK.



tuden HERRA. loca meitä waiwasia cadotettuja
Ohmisia/ Helwttin Kidasta ulostemmais/ wottti/
wapayti/ Taiwallisen Isans armoin jäUenS saatti
ja nijncuin hänen perindöns ja omaisudens/ wariel-
luxens ala otti; että hän meitä hallitzis hänen wan-
hurstaudens/ wijsaudens woimans elämän ja autu-
dcn cuutta. Tämä olcon nyt summa tämän Uscon
Cappalen päälle/ NtjN tttä st sana HHR"
ra on nijn paljo pft kertatsest sanottu/
cmn Lunastaja ell Vapahtaja/ se on/ gjsj£
jocameitä Perkeleldä Jumalan tpgö/ i™™ \l
molemasta elämään/ spnmstä wan-
hurscauteen tuonut on/ja nljss myös
mettä wahwana ptts. Mutw m muut
jotca täsä Uscon Cappalesa toinen toisenö jälken stu?
rawat ei mitan muuta tee/ cuin selittämät tämän
Lunastuxen / ja andawat tietä cuinga ja kenen caut-
ta se tapahtunut on/ se on/ cuinga callis Christu-
xella on ollut/ ja mitä hän sen edestä on culuttanut/
että hän olis meidän woittanut ja hänen Maldacun-
dans alla saanut/nimittäin: että häNoNHhMl-sex tullut/ pphäst Hengestä/ jaNeitze-
stä Martasta: tlmatn phtäkän Spn-
dlä sijnpt ja spndpnpt/että hänen piti ole-
man HERran ylitzen synnin: Nijn myäs pijnattu/
kuoletettu ja haudattu * että hänen Viti minun ede-

stû .
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stlin täyden tekemän/ ja maxaman/ sencuin minck
rickonut olin/eijHopialla eikck cullalla/ waan hänen
omaUa callilla werelläns. Ja ncimckt caicki sen paäl-
le/ että hän oliSminun HEArani. Sillä itze täh-
tens etj hän näitä tehnyt eikä tarwinut tehdä. Sen-
jäikin hän Mens ylösnousi/cuoleman ylösnteli/ylös
astui Taiwaseen/ wastan otti HERraudell ja HaUi-
tuxen/istu Isän oikiaUa kädellä ettäPerkelet ja caic-
ki wallat hänen jalcainS alla heitetyt/ pitä hänelle
cuuliaiset oleman/ siehen asti/ cuin hän wijmeisnä päi-
wänä/ peräti eriöttä meidän/ tästä pahast Vlailma-
sta/ Perkelestck cuolcmasta/ synnistä/ iu

Mutta caickia näitä Cappaleita/ täsä erinänS
stlittä (ii sowi tähän lyhykäiseen Lasten saarnaanwaan se tule nijhin pitkijn Saarnoin ylitzen coco

Tämä Ar<wuoden/ erinomaisesi nijllä ajoilla cuin siihen asetet-
ywat/ cuin itzecukin Eappale pidemmäldä selite-cosca saarnatan CHristuxen Syndymästä/Pij-

ottama nasta/ Ylösnousemisesta ja Taiwasen astumisesta/)c.
f ' Za coco Ewangeliumin Saarna cuin me pidämme/

on sijtä/ että tämän Uscon Cappalen oikein ymmär-
räisi'»/ jonga päälle caicki meidän Autuuden seiso/ ja
sentähden on se nijn awara ja corkia/ että meidän ai-
na sijtä kyllä oppimista on.

Colmas Vston kappale.
Mnä usconpphän Hengen pååh

le; yhden pyhän ähnsttltsen Seura-
mnnan/ ppMnJhMlsttn phtepden/

Syn-
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Gpttdein andext saamlsen/ Ruumin
plösnousemlsen/ ja ljancatMsm Elä-
Män/AMW.
GJtefttä Uscon Cappalttta em me taida mihingään <>, tt , «.-

paremmin soivitta/waan nijncuin sa- £o,| Ca"<
on Pphtttämtseen: Että tämän pale opelta

cautta Pyhä Hengi/ ynnä hänen wircans cansa o-'" jH'X,
sotetan ja näytetän/ sentähden pitä meidän kijnni w< y„
tuman tähän sanan: uswN Pphätt *» w,ra«

Hengen päälle. Ettck senifn lyhykäisesi mut>%k m
työn/ ettei meille muuta olla taidan Sillä muu-
toin on monda henge/nWcuin IH-misen Hengi/Taiwalliset Henget/ja Pahat Henget.
Mutta Jumalan Hengt ainoa cuyu-
tanppMHengext. Se on/jocamet-
dän pphtttänpt on/ja wtelä nyt pyM
tä. Sillä mjcmn Isä cutzutan Luo-
jag/potcaLunastajaxt/ntjn myös pl-
tä Pyhä Hengt cutzuttaman hänen
Wlrastans PpWt ja Pphtttäjän.Vc"
Mutta cuinga tämä Pyhittämys tapahtu? Wa-utta tämä
staus: Ntzncuin Poica on saanut HEArauden sen
tähden/ että hän on meidän itzellens woittanut iao* m9mwk
mistanut/ hänen Syndymistns/ Cuolcmans ja3)(ö> m'

3v nou-
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PyhäHen
gi wie mei>
tån CHri>
siuxen ly«

noustmistns cautta/ic. Ntjn myös Pyhä' Hengi
toimitta Pyhittämisen työn nciiden stllrawaisten
Cappaldein cautta/ se on: PphätN IhMtsteN
phtepden/Ohnsttlltsen Seumcunnan/
Syndem andext saamisen/ Ruumm
plösnousemlsen/ ja tjancatcktsen Elä-
män cautta. Se on/ että hän meitä ensin
wie hänen Pyhän yhteyteens/ ja pane Scuracunnan
sylijn/ jonga cautta hän meitä opetta ja Christuren
tygö johdatta.

Sillä et sinä engä minä taida ikänäns mitan
tietä CHRlstuxest/ eikä uscoa hänen päällens/ en-
gä saada händä HERraxem/ jos eij hän Ewangeli-
umin Saarnan cautta Pyhäldä Hengeldä edespan-
nais ja lahja x anneta is.

Itze työ on kyllä täytetty/ sillä
meille stn taivaran ansainnut ja lvoiltanut kärsimi-
sens/ cuolemans ja ylösnousemisens cautta/«. Mut-
ta jos se olis nijn salattu/ ettei kengän sitä tiedäis/
nyn eij st olis yhdellengän hywäx,/ waan aiwan Hu-
cas ja cadotettu: Ettei nyt sencaldainen lahja ja hy-
wns olis kätkettynä/ waan edespannux ja nautituxi
tulis/ nijn on Jumala andanut Sanans uloskäydä
ja ilmoitttta/ josa P. Hengi meille annetan/että hän
meidän sencaldaistst tawarastja lunästllxcst osallisexi
tekis. Sentähden pyhittä/ eij ole mitan muuta/ cuin
johdatta HERran CHRlstuxen tygö / stncaldaista
hywyttä wastan ottaman / johonga em me itzestäm
tulla taidais

MN
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Ntjnope nyt tämä Uscon Cappale sclkiäst ym-
märtamckn/cosca kysytän:Mitäs luulet näistä sanoista:
Mnck uscon Pyhän Hengen päälleiAmänu.
Ettäs taidaisit'wastata: Mnä UswN tttä^n^PphäHengl Mlnun pMttä/ntjncmn Summa.

hänen Nlmens on. Mutta cuinga hän ta-
män teke? Eli millä tawalla ja muodolla hän sen
toimitta? Vastaus: OhttsttlltstN SkUM-
(unnan/Spndem andext andamlsm/
Ruumln plösnousemtsen/ja ljancaw
kisen Elämän tantta. Siua-enM on ha%
nelle tasa Mailmas M MNoMatNM (s(«>
n»<unda/ tämä on Äiti/ joca jocaitzen Christi-
tyn synnyttä ja ruocki Jumalan Sanan cautta/jon°
ga Pyhä Hengi ilmoitta ja saarna / Sydämmet y-
löswalaise >a sylyttä/ että ne sanan waftan ottawat/
sijnä ktjnirijppuwat ja synä wahwana pysywät.

Sillä cusa Pyhä Hengi eij Sana saarnata an-
na/eikä Sydämesä ylösherätä/ että st wastan ote-Pyhien.
taisin ja kätketäisin sijnä on caicki hucasa cadonut! g> umma
Mncuin se Pawin alla tapahtunut on/ cusa Usco mcillcChri'
peräti Pengin alla kätketty oli/ja eij ypikän
nut CHristusta HERraxi/ eikä Pyhä Henge sipi jo-
ca pyhittä/ se on/ eij yxikän usconut että CHRistuson seHERra / joca on meille sencaldaisen tawaran
woittanut/ ilmain meidän ryötäm ja ansiotam / ja

tyi mei-

111. Uscon Cappale W



meidän ZMens otolistx tehnyt. Mutta mikästä
sijs Mn on syy ouut? Se/etteiPphHHew
gt ole sijnä läsnä ollut/joca scncaldal'
siaKHßZstuxesta oltstlmolttanut <a
saarnata andanut: Waanlhmlset ja
pahat Henget/ owat sijnci ollet/ jotca
opetit/ omilla töillä autuaxt tulda>
lvan/ ja armon saatawan. eenwm

myös se ollut oikia Christillinen Seuracunba.
ea/eijsMSillä cusq eij CHristuxesta saarnata/ sijna eij ole
ol< yhteistä Pyhä Henge / ioca Christilisen Seuracunnan teke/
Seuracun-cutzu ja coco/jota paitzi etf yplkän taida tulla HER^
*«• ran CHRistuxen tygö. Za näisck olcon kyllä sanot-

tu/ tämän Uscon Cappalen/ Summasta. Mutta et-
tei nämät cappälet cuin tasa ylösluetut owat/ nijlle
yxikertaisille selkiät ole/tahdomme myös ne y-
litze juosta.

Sen pyhckn Christillisen Seuracunnan cutzu Usco
Comrnunionern Sanftorum PyhdM yhttydexi/ sillä NC
molemmat yhdesä yhtä merkitzewät. Mutta mui-
nain etz sitä toista ollut tygö pandu on myös pahoin
ja sopimattomasi ulostoimittttu / sillä jos se selkiäst
nlossanotaiS/ nhn pidäiS Saxan eli Ruotzin kielen/
peräti toisin cMZuttaman. Sillä se sana Ecdefia, etz
erinomaistst/mitäkän muuta merkitze/ cuin cocousta
eli Scuracunda; Alutta he s nimittäin Saxalai-
set ja Motzalaiset) owat tottunet siehen Sanaan /

Kircko/ jota etz yxiftrtaistt ychmärrä cootusta jou-
costa/
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Costa / mutta wihityistck Kircoista ja rakennuxista/
waicka huone eij ole nimitettawa Kircoxi eli Seura-
cunnaxi/ waan ainoastans sentahden / ettck Cansa eli
jouco sijhen cocoon nile. Sillä me jotca cocoon
tulemma / walitzem itzeUem yhden erinomaisen pai-
can ja annamme siUe huonelle Nimen/ cocouxen eli
joucon jälken.

Nijn st sana Klttfo etz ole muu cuin phtet-
nen cocous ja ntzn tH ole Luonostans Saxan
waan Grecan kielinen/ (nijncuin myös st Sana eo
ciefia.) Sillä stn cuin he cutzuwat heidän kielelläns
Kyria / Latinaxi nimitetä» Curn. Sentahden pitå
st oiken oleman meidän kielelläm OhrlstlllNeN
Seuracunda elt Oocous/ eli caickem tm>
ckmmäst M pyhä ilhnsttcunda.

Nijn myös st Sana joca sijnck siwu-Mikä st
la on/ eij pidais tutkittaman/ Wteyxexi/waan yh- pph<l<nlh-
teistx pyhäin Ihmisten Cocouxexi /ia eij olis sitä m,tf(" yh.
sana syhen pandu/waan ainoastans stlityxexi/jolla Nfiicun.'
tahdotan näyttä/ mikä st OHNstlltNtN SkU- daombi?'
racunda on/ stn sian owat ne/ jotca etz kieldä
oikein taitanet/ pannet PptzätN phtepxeN/
jocasana etz cuitenganpuhen pal-ren jälken ntzn sowe-
l,as ole. Mutta oikein puhua pidais st sanottaman:
Pphckn Seuracunnaft/ ston: phdex
Smracunnan'/ josa ainoaffan* pyhät owat/

N; eli
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eli wiela sälkiämmäst/ phdex pphäx Seura
(ttttttajttt Näitä sanon minäsentähden/ että
ne sanat oikein ymmärrettälsin/siUä Min on nijn
totuttu/ että nijstä työlläst lnowutan/ ja sanotan se
cohta wckärckx opixi/ jos yxi sanakin muutetan.

Mutta tckmä on näiden sanain ymmärrys ja
Summa: MnH uscon Maan päällä 0"
lewan/yhden pyhän Zoucon ja Seu>
racunnan mnoastans pyhistä %smu
fist cootun yhden pään CHRlstwxen alla/pyhän Hengen cautta yhten
cutznttun/yhdes Ustosa/ phdes Mo
les ja pmmärryxesä/ monella lahtalla
cauntstetun/cuttengtn rackaudes yxt-
mielistn/tlmaln msturata ja enpurau
sutta. Näiden Zäsene myös minä olen caikista
lahjoista cuin heille owat osallinen Pyhätda Hengel-
dä sijhen johdatetttu/sen cautta että minä Jumalan
Sana cuullut olen/ ja wielck nyt cuulen/joca onalcu
tähän sisälle tulemiseen. Sillä ennein cmn me sij-
hen sisälle tulimma/ olim me perätiPerkelen wallan
alla/ nijncuin ne jytca eij Jumalasta eikä
sta mitäkän tiennet. Nijn pysy Pyhä Hengi pyhä-
in Seuracunnas eli Christicunnasa wtzmeiseen pm*
wään asti. Zonga cautta hän meitä johdatta/ ja

EN
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Syndein
andex (m*
mincn.

sen walicaftpalenans pita/ että fxnirn Sanans sijnä
saarnataisin ja opetettalfin/ josa han Pyhittämisen
teke ja enanda/ että se päiwäpäiwäldä Uscosa ja senhedelmisä/ jotca hän edestuo caswais ja wahwistuiS.Edespäin uscom me/ että meiUä on tasa Christicun-
nasSpndttn andext saammen/ joca w
pQ\)tupt)l)Mtt Sakramentein/ Ripin ntzn myös mo-
ninaisten coco Ewangeliumin lohdutus sanain caut-
ta. Sentahden sopi tähän caicki/ mitä Sacramen-
deist saarnata»/ ja yhdes Summas/ coco Ewange-
lium ja caicki Christicunnan wiat jatyöt/joita myös
alinoma ja ahkerasi tehdä ja harjoitella on suuresitarpellinen. Silla waicka Jumalan Armo on Chri-
stuxen cautta toimitettu/ ja PyhittämyS Pyhän
Hengen cautta rehty/Jumalan Sanan cautta Chri-stillistn Seuracunnan yhteydcsä/ ntzn em me cuiten-
gan ikänäns ole ilmain Synnitä meidänLiham täh-
den/ >ota me wielä Hartioillam cannamme.

Senlähdcn owat myös Christicunnas caicki sij-
hen asetetut/ että me siinä jocapäiwä saisimmeSyn-
dimme andexi/ sekä Sanain että ulconaisten merc-
kein cautta/ meidän omatundom nijllä lohduta ja
ojeta/ nijn cauwain cuin me elämme. Näin teke Py-
hä Hengi/ että waicka melsä syndi on/ ettei cuittn-
gan meitä wahingoitta taida/että me Christicunnas
olcmma/ cusa cij muiva ole/ cuin alinomainen Syn-
Vein andexandamus/ sekä se cuin Jumala meille an-
der anda/ >a me kcssemm andexannamme/ ja toi-
nen toistam Viutta ulcona lätcsCdristi-
lunda/ cusa eij tätc Ewargeliumita ole/ etz myös
siellä yhtäkän Synnin andcxi saamista/ ntzncuin etz

MyöS
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myoseysijnä yhtän Pyhittämistä olla taida. Sen-
tchden owat ne itzens omalla ehdollans tästä eroitta-
net/ jotca eij Ewangeliumin ja Syndein andexanda-
misen/ waan hejdän omain.töidens cautta pyhyttä
etziwtit ja ansaita tahtomat.

Mutta sillä wiilillä cuin Pyhyden työ on aljet-
tu/ ja jocapaiwä enäne/ odotam me/että tämä rnei*

Täscl Liham/ caiken sastaisudens ja wicain cansa/cuo-
"" le ja haudas mcktäne/ waan sijtten palio cunniaUi-
„i£' stmbana edestule ja ylösnouse Cuolluista/ täydelliseen
Na. Pyhyteen/ yhteen uuteen iiancaicklseen Elämään.

Sillä nyt me puolittain puhtat ja pyhät olemma/
ntzn että Pyhällä Hengellä aina oliS/ jota hän mei-
tä Jumalan Sanan Saarnan ja joca päiwäistn an-
dexandamistn cautta puhdistais ja poispyhkeis ijan-
caickisen elämän asti/ cusa etj enä andexi andamusta
pidä oleman: Mutta caicki aiwan puhtat ja pyhät
Ihmiset/ täynnäns caickia hywyttä ja waahurscaut-
ta/ wapaat ja päästetyt Synneistä cuolemasta ja
caikest onnettomudesta / yhteen uuteen cuolematto-
maan ja kircastettuun Ruumisten.

rtv,M* Ia catzo/ nämät caicki owat Pyhän Hengen
Ss«i wirat ja työt/että hän täällä Maan päällä alca Py*
Hirca. Hyden/ ja sen jocapaiwä/ näiden cahden Cappalen

cautta enändä/ nimittäin: PphälN SeUM-
cunnan <a Spndeln andexandamtsen.Mutta cosca me matanemme/ nijn hän yhdes Sil-
män räpäyxes sen täyttä ja puhdista/josa hän mei-
dän ijancaickisest ylöspitä/ näillä cahdella wijmeistllä
Uscontunnustuxen sanoilla. Mutta että Latinan kie^
lellä tähän pannan Carnis refurreftionern, st Oli
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Lihan ylösnousemisen/ m ta wn Sa-
xalaisilda ja Ruotzalaisilda ole hywm täiitty: Silläcosca me cuulemma Liha mainittawan/ ntzn emme
muuta ajattele cuin Liha eli Ruoca/ waan meille onse oltein käätty: cuin me sanomme: ufCOttt
RUUMIN pldsNouseMtseN. Maan eij sij-
nck pälio eroitusta ole/ cosca Sanat ainoastanS oikein
ymmärretän.

Tämä on nyt se Uscon Cappale/ joca aina ah- PyM
keras harjoituxes ja woimas oleman pitä/ Luomi-
nen meille on jo ollut/ ntzn myös Lunastus toimitet- ZZ^!mtn/ mutta Pyhä Hengi teke aina työnS lackamata/ vrm*

wWeisten Päiwään asti/johonga hän asetta yhden '

Seurakunnan maanpäälle/ ijonga cautta hän caicki
teke ja puhu. Sillä etj hän ole wielä nyt caickia
Christicunda yhten coonnut/ eikä myös Syndeinan-
der andamusta lopettanut. Sentähden me uscom
hänen päällens/ joca meitä jocapäiwä cutzu ja ty-
gönsä wetä Sanan cautta/ Uscon anda/ lisä ja wah-
wista/ sen saman Sanan ja Syndein andex andami-sen cautta/ senpäälle että hän meitä/cosca se on caic-
ki täytetty/ ja me sijnä wahwana pysymme/ Mail-
ma ,a nicfi onnettomus cuole ja cato/ wijmein pe-
räti ijancaickisest pyhäxi teke/ jota me nyt Sanan
cautta Uscosa odotamme.

Catzo / näin on sinulle nyt coco lumaluden o-
lemus/ hänen tahtons ja työnS sangen lyhyillä ja
cuitengin rickailla sanoilla caickein soweliammast e-
despandu/ josa caicki meidän wijsaudem seiso/ joca
caiken Ihmisen wijsauden/ järjen ja ymmärryxen y-

S litzen
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Uscosi» m
Jumala
häncns CO'
«onans il-
moittanut.

liyen käy. Sillä waicka coco Mallma on jo alusta
si,tti luuresti ahkeroinnut/ja tietä tahtonut: Mikä
Jumala olis? Mitä hän mielesans pidäis? ja mitä
hän tehdä tahdois? Nijn etz cuitengan ole näistä
mitäkän käsittä taitanut: Waan täsii owat ne caic-
ki finulla yldakylläistst. Sillä täsä on hän itzens il-
moittanut ja Isällisen SydammenS sywyden ja sa-
«omattoman rackaudens näyttänyt (Mfrftf (Oi*
mes Usconcappalelsa. Stlls juurisew
tähden on hän meldän luonut/ että
hän mettä olls lunastanut ja pphtttä-
nyt/ japäällsex on andanut meidän
hpwäfem nauttta/mttättänänsTal-wasa jaMaasa on. On myös anda-
nut meille Potcans ja pphän Hen-
gen/ joidenga cautta hän mettä tp
göNs Wetä. Sillä em me ikänäns (nijncuin
ennengin sanottu on) siihen tulla taida/ että me tun-
disim Isän Armon ia rackauden/ waan HEAranZEEUxen EHROstuxen cautta/ joca on Isällisen
Sydämmen Speili / jota paitzi en me taida nähdä
muuta cuin yhden wihaisen ja hirmuisen Duomarin.
Em me myös CHRZstuxesta mitäkän tiedäiS/ jos
eij Pyhän Hengen cautta olisi meille ilmoitettu.
Gentähden eroittawat nämätUston<

cappa^
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(typtitt mettä Mtstttpttä taitifta
MmstaZhmtfistä Maanpäällä.

Sillä caicki ne cuin owat ulcona Chl-lsticunnch^..,..^,.,
sta/ olcon ne Pacanat/ Turkit/ Juvalaiset/eli muut TIS?wäärät Christityt ja Ulcocullatut/ waicka he
toat yhden ainoan ja totisen Jumalan olewan/ ja °sbmmt.handä auxens hutawat/ niin etz he cuitengan tiedä
millä mielellä hän on heidän cohtans/ etj myös tai-
da häneldä mitäkän hywä ja armo itzeUens toiwo.
Sentähden he ijancaickises Jumalan Wihas ja Ca-
dotuxes pysywät. Sillä etj heillä ole HERRA
CHRZstusta/ eij he myös ole yhdeUäkckn Lahjalla
Pyhän Hengen cautta ylöswalaistut.

Näistä sinänäet/tttäUsto on paljo top Mn
stmbt Opetus/cum Kpmenen käffpä. ™** sSillä nämät kyllä opettamat mitä meidän tekemän itoim
Vitåi SMtta Usto ilmoitta mitä hywä Jumala
meille teke ja anda. Ilmain sitä on Kymmenen Kä>
stysana caickein Ihmisten Sydämmisä kirjoitetut,-
Mutta Usto eij taida yhdengän Ihmisen wijsaudella
käsitettä/ waan pitä ainoalda Pyhäldä Hengeldä o-
petettaman.Sentähden etz taida Lain Oppi yhtäkän
Christittyä tehdä/ sillä Jumalan wiha jaarmottomus
pysy aina meidän pääUäm / ettem me pitä tainnet/
mitä Jumala meildä ano ja waati. Mutta tå'
mä Oppi nlmlttätn Usco/sulanArmon
mydtäns tuo/ ja mttä meldän wan-

S 2 huv

111. Uftsl» CapM. nf



Vurscaxi ja Humalalle otottlsex teke.
Sillä tämän Ovin Tunnon cantta saam me Racka-
uden ja halun caicftö Jumalan Kästyjä pitämän/
että täja näemme/ tuinga Jumala itzens coconans/
ja mitä hänellä on meille anda awuxi ia johdatuxe-
xi Kytnmendä Kästyä. pitämän / IsH ftttCft
Luandocappalens/ LHRMus «ne
kt hpwät Tpöns/ japphsHengi (aio
ti £<#m&

Näisä olcon nyt kyllä sanottu Uscosta' ntzlle yxi-
kertaisille perusturexi/ ettei heitä rasitettais/senpääl.
le/ että cosca he saawat «iitten itze sitä pidemmäldä
tutkistella/ yhden Summan sijtä ymmärtämät/ ja
mitä he Raamatusa oppiwat/ tähän sisälle wetä/ ja
nijn alati suuremmas ymmärryxesä enätä ja caswa.Sillä näisä on meille jocapäiwä ntzncauwan

(Uin me elämme/ kyllä saarnamista
ja oppimista.

Kolmas

X
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kolmas lsatechlsmuxen kappale.

Usä metdsn Xmous.
Ahän asti olem me cuullet/
mitä meidän tekemän ja uscoman Pitä/
joisa Cappaleisa caickein paras ja onnel-
lisin elämä seiso. Seura nyt se Colmas
Cappale/ joca opetta MMga ttiCP

Mitä war-
lenßucous
on aselttlu-

dän rucoileman pttH: Sillä että st meidän
cansam nijn on/ ettei yxikän Ihminen Kymmendä
Käskyä täydellistst pitä taida/waicka hän on ruwen-
nut uscoman/ ja Perkele caikella ahkerudclla ynnä
Mailman ja meidän oman Liham cansa / sitä wa-
stan seiso. Ntzn eij ole mitan tarpellisemba/ cuin et-
tä me alati Jumalan Corwisa pauhamme/ huudam
ja rucoilem/ että hän annais meille Uscon ja woiman
Jumalan Kästyjä täyttä/ meitä nijsä ylöspidäiS ja
enännäiS / ja caicki ne cuin meitä nijstä estä pyytä-
wät/ pois ottaiS. Mutta että me tiedäisim/
lNttä ja cmnga mädän rucolleman

i

pttå/ on meidän HERAA CHRlstus itze meil-
Ie sekä tawan että sanat opettanut/ ntzncuin me coh-
ta (uulemma.

Mutta ennen cuin me Zsä meidän Rutouxen Nmws
MestcknS selitämme/on suuresi tarpcllinen
mM neuwo ja ylöcherättä Rucouxeen/ntzncuin i&r«*>
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JumalanKästp.

CHAlstus ja Apostolit tehnet owat: Ia Pitck en-
sist edespandaman/ että me tiedäisim/cumga me wel-
wolistt olemma Jumalan Kästyn tähden rucoile-
man. Sillä nijn me olemma cuullet toises Kästysä:
Hy stnun ptdH turhan lausuman/ st-
nun HHRRAS Zumalas Ntme.
Että sijnä meitä waaditan/ Jumalan pnhä Nime y-
listämän/ caikesa meidän hädäsam auxemhuutaman
ja rucoileman. Sillä auxhuuta cjj ole mikän muu/
cuin rucoilla. Ntzn että ston lujast ja angarasti tä-
ssetty/ niin hywin cuin caicki muut / Etttt pldä
wleralta Jumaltta pitämän. Eijtap-
paman. Sj warastaman/lc. Ettei
yxikän ajatteliS/ st on yhtä caicki jos minä rucöilen/
taicka en rucoile/ nijncuin muutamat taitamattomat
Ihmiset tekewät/ ja nijn pahoin ajatuxijn joutuwat:
Mtåftä minä pallon rucoilen/ cuca
tietä/ jos Jumala pttä lucua minun
Rucouxestant/ eli cuulla tahtoi Zos
en minärucoile/nljn rucotlcan toinen.
Josta wijmein tulewat sijhen tapaan/ ettei he ikä-
nänS rucoile/ ja sillä itzens wastawat/ että me wää-
rät ia ulcocullatttt Rucouxee poistiellam/ nijncuin
me opeeaistm/ ettei ensingän pidäiS/ eitä tarwitaiS
rucoileman.

Waicka st tosi on/ että ne Rucouxet cuin tä-
hän asti tehdyt owtt Seuracunnisa/ suuren pauhi-

mu
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nan ja hyMinan cansa/ lc. EH ollet oitlat Rucou-
|«h Sillä ne ulconaiset asiat/ cosca ne oikein toi-
mitetan/ taitawat olla «Nörtein Lastein / Schoulu-
poicain ja yxikertaisten harjoituxet/ ja taitan weisata .aeli lukea/ waan eij nijn erinomaisest rucousten edestä X"l^
pidtttcl. Mutta se cutzutan rucollemtstx °»m^
cuin toinen stm opetta/ Jumalala anp mma'

snuta calkesa Tustasa. Gm mmm
ano ja waati/ ja eij ole meidän ehdosam/ waan mei-
dän pitä rucoileman/ jos me tahdom olkiat Christi-
tyt olla/ ntfn hywin cuin meidän tule Wanhimmllle
ja Esiwallalle cuuliaiset Sillä auxhuutamisell
ja Rucouxella tule Jumalan Nimi pyhitetyx ja hyö-
dyllisest kaytetyxi. Tästä pitä sinun ennen caickia
waarin ottaman/ että sillä hillitäisin ja tacaperin a-
jetaisin sencaldaistt ajatuxet / jotca meitä sijtä estä-wät ja pchättäwät. Silla nijncuin etz se kelpa/ et-
ta jocu Poica tahdois sanoa Isällens: Mitä Zuma-
la tottele minun cuuliaisuttani? Minä menen ja teen
mitä minä taidan/ se on cuitengin yhtä caicki? Mut-
ta täsä on JumalanKästy. Sinun pitä ja täyty sen
tekemän: Nijn myös tasä eij ole minun tahdosanitehdä ja anda tekemätä olla/ waan meidän pitä ja
täyty rucoilla/ jos tahdot Jumalan lviha wälttä.

Näitä pitä ahkerasi ennen caickia
man ja mielesi, pidcttämän/ että me näillä hillitzem ~

ja alaspainamme ne ajatuxet/ cuin meitä tästä
wät ja pchättäwät/ nijncuin eij sijtä mitän olty\™m(r>n<
waicka em me rucoile/ ja olis ainoastans nijlle kästet- vis« oicm-
ty/ cuin pyhemät ja suuremmas Jumalan armosa ma.

owat/
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t>wt min me. Nijncuin Ihmisen' Sydän luono-
stans on nijn epäilewämen / että st aina pakene Zu-

ja ajattele/ ettei hän mitan tottele meidän
rucouxistam/ että me olem syndistt/ ja em me mitä-
kän muuta ansainnet cuin wihan. Wqstoin fencal-
daisia ajatuxia Gallen* sanon) mejdän pitä Silmäin
edes pitämän Jumalan Kästyn/za meitäm hänen
tygöns käändämän/ ettem me sencaldaisella tottele-
mattom»della händä enämmin wihotais. Sillä
tällä Kässyllä hän yldäkyllä osotta / ettei hän meitä
ja meidän Aucouxiam hyljä ja pois syöxä/ waicka
me olem syndiset/ waan paljo enämmin meitä tygöns
cutzu/ että me hänen edesäns nöyrytätsim meitäm/
walitaisimme meidän waiwam ja tuscam/ ja rucoi-
lifim armo ja apua. Tässä luetan sijnä pyhäsRaa-
matusa / cuinga hän on wihastunut nyden päälle /
jotca Synnin tähden owat rangaistut/ ,a e# sutten-gän ole käändä tahtonet itziäns Jumalan tygö / ja
Rucouxet asetta wastan hänen wlhans/ ,a häneldäarmo etziä.

Näistä pitä sinun nyt päättämän ja ajattele-
'&*fmM, man/ että ntzn cowin on Metty rucoileman/ etteiIn vidä vddengän pidä Millan muoto Rucoustans ylöncatzo-
rucoustans Man/ waan sangen suurna ja corkiana sen pitämän;
ylöneatzo- ja ota aina wertaus muistaKästylstä: Lapsen etzpi-
mau. da hengens tähden ylencatzoman cuuliaisuttans

Wanhembitans cohtan. Mutta aina ajatteleman:
Tämä on cuuliaisuden työ/ ja mitä minä teen/ sitä
en minä muulla ajatuxella tee / cuin että minä cuu-
liaisudesa ja Jumalan Kästyja waellan / johon minä
taidan luotta/ ja tämän suurna pitä/ en minun
mahdollisudeni tähden/ waan Jumalan Kästyn.täh-

den.
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Den: fflfln Myös tätf/ mitä ja minga asian tähdenme Zumalaea rucoilemma/ sitä pitci meidckn nhn ca«
tzoman/ että se on lumalaldakastetty/ja hänen cuu-
liaisudesans tehty/ ia niin ajatteleman: Minun täh-
teni eh se olis mitan/ mutta sentahden vita sen tel-paman että Jumala on sen kastenyt. Ha tällä ta-
lvalla pitii mitä ikänäns hänellä on rucoi-
lemista/ aina Jumalan eteen tuleman/ tämän Kä-
styn cuuliaisudella.

Sentahden rucoilem ja neuwomme me jocaista
caickeM ahkerammin cuin me taidamme/ että me
näitä Sydämmeen kätkisim / ja em lkänäns meidän
Rucoxiam ylöncatzois. Sillä ntzn on tähän asti sen
häijyn Hengen nimeen Ihmiset opetetut/ ja etz ken-
gän ole sijtä totellut/ waan luulit siinä kyllä olewan/
että Rucouxen työ ainoastans ollS tehty ollut/ jos
Jumala sen cuuli eli eif ? Mutta se on/ Rucousta
turhaxi tehdä ja Tuulen puhua/ sentahden oli myös
Rucous kelwotoin jahedelmätöin. Sillä me annamme gän &*&

stncaltaiset ajatuxet itzem estä ja pehättä: En minä mrhau nt<
ole nijn pyhä/ engä myös mahdollinen/ jos minä o- collcman.
lisin nijn hywä ja pyhä/ cuin pyhä <pietar jaPawa-
li/ nijn mielellän rucoilisin / mutta pois stncaltaiset«, ,

ajatuxet! e>iiiämä samalla Kästyllä cuin Pawalion kästetty rucoileman/ minua myös rucoileman tå> &»(!::J
stetän/ ja on se ToinenKästy nijn hywin minun cuin tummuhänengin tähtens annettu/ ntzn ettei hän saa parem-
masta eikä pyhemmästä Kästystä itzens kerscata cuin
minäkän.

Sentahden pitä sinun näin .sanoman: Ssw*
nun Rucouicenj min tninå rucollen/

T on
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on mjtt <am/ pyhä ja Jumalalle o-
tolltnen/cmn pyhän pawalm/ja caic-
keln pphtmbätn Jhmlsten. Syp on
sijhcn: Stllä mlnä annan kyllä sen
hellle myöden/ ettähePersonans puo-
lejia pyhemmät owat/ waan etj smn>
gan JumalanKäskyn puolesta. Ettei
Jumala catzo Rucouxen puoleen per<>
sonan tähden/mutta Sanans ta cuu-
llatsuden tähden/cmn hänelle näptet-
ty ON. Slllä sichen samaan Kästnyn cuin caicki
pyhät rucouxesans luottanet owat/ minäkin rucoille-
sani itzeni luotan: Wielci sitten sitä sama rucoilen/
cuin he caicki yhteen rucoilewat eli rucoillet owat.

Tama on se EnslMMätNtN ja caickeintar-
Pellisin Cappale/ että caicki meidän Rucouxem pitä
perustettaman/ ia seisoman Jumalan cuuliaisuden
päälle/ eij catzoin meidän Personam/ jos me olem-
ma hurscat eli syndiset/ mahdolliset ell mahdottomat/
ja meidän pitä tietämän/ ettei Jumala suingan tah-
do anda tätä leikin edestä pidettä / waan wihastu ja
rangaise/ios emme rucoile/ ntzn hywin cuin hän cai-
ken muungin tottelemattomudenrangaise. Sitälikin
ettei hän salli meidän rucoustam turhaan ja huckaan
tehtä. SiUä jos eij hän tahdois sinua cuuUa / nijn

i4< Isä meidän Rucoue.



etz hckn oliS sinua kästenyt rucoileman/ eitä nijn co-wa Kckstyä sen päälle pannut.
TvINM on se/cuin meitä wielä enämwin &imMmlöSkehoittaman pitåj tttå Jumala on myös Rucou- couxcnxen tygö pannut Lupauxen/ että sen pita wahwan cuukmi-

ja w,Kn oleman/ mitä me rucoilemma; Namuin sG
hckN fc>:nes,Psalmisa sano: Rutolle MMM
hädäsäs/ ntjn minä autan ftnua.
Ia CHRZSTUS Ewangeliumis <M*tth. 7.

Anocat nljn teille annetan/ :c. Gtllck
localnen joca ano/ hän saa. wmtt Lu-
pauxet pidäis meidän Sydämmitäm ylösheröttä-
ma'n ja sytyttämän ilon ja rackauden cansa luma-
lata rucoileman/ costa hän itze sanasans todista/ <u
tä meidän Rucouxem hänelle sangen hywin kelpa-
wat/ ja hän nijtä totisest cuulla tahto; Ettem me
ntztä ylöncatzois/ engä Tuulen heittais/ engä myös
epailis Rucouxisam. Nätta taidat sinä hänen eteenS
panna ja sansa: Täsä minä tulen racas Isii ja ru-
coilen en minun omasta ehdostani/ en myös omalla
mahdollisudellani/ waan sinun KästyS ja Lupauxes
päälle/ jotca eij minua pettä eikä walhedella talda.
Joca nyt sitä lupausta eij usto/ sen pitck jällens tie-
tämän Jumalan wihoittanens/ntzncuin st joca hän-
dä caickein pahemmin häwaisnyt,a walhetteliax soi-
MaNNUt ON. Btoau**Ilmain näitä pita meitä se wiettelemän ja we-
tämän Rucouxeen/ ettei Jumala ole ainoastans t& ¥

Umnstenyt meidän rucoilla/ ja luwannut meidän Nucou-
Zt xem
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xem cuulla / mutta myös meitck ennättä/ ttze sanat
ja muodon meille opetta/ ja meidän Suhum pane
cuinga ja mitä meidckn rucoileman pitck. Senpäal-
le että me näkisim cuinga rackast hckn anda meidän
lvaiwam Sydckmeens mennä/ engä myössijta epäi-
lie/ tttå meidän Rucouxem hänelle telpa / ja totistst
cuultux tule. Za sentahden tosin Isä meidänRucouS
paljo ylitzen käy/ caicki muut Rucouxet/ cuin me itze

_

ylösajatella taidamme: Sillä nijsä taitais oma tun-
do aina epäillä ja sanoa: MtNck olktt XMOtU
lut/waan <ma tuta minsa se hänelle
kelwanne/ elt josrnrntf oManRucow
%vx tamn ja muodon osannut olen.
Sentahden eij taita Maanpäällä yhtän callimbata
Rucousta löytä/ että tällä nijn corkiat todistuxet o-
wat/ että Jumala sitä sydämmellisest cuule/jonga e-
destä eij meidän caiken Mailman Rickautta otta-man pidäis.

Ia on st myös sentahden nijn meidän eteem kir-
joitettu/ että me näkisim ia ajattelisim meidän hä-
täm ja tarpem/ joca meitä aja ja waati ilma in lac-
kamat rucoileman/ sillä joca rucoilla tahto/hänen pi-

Meidän, jotakin edestuoman ja nimittämän/ mitä hän a-
wmwam no/waan jos tty; Nijn etf myös sitä Rucouxex taita
?Z„n' cutzutta. Sentahden olem me täydestä syystä caickimc3waa.Munckein ja Pawin Pappein rucouxet hyljännet/
timan lotca Yötä ja Päiwä itzens paljo waiwawat/ ulwo-

wat ja myrisewät/ mutta etf yxikän heistä ajatellut/
huonommangan asian edestä rucoilla. Za VOdiO

ca caic-
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ta takki Seuracunnat ja ne hengellä
setpphätpaawtlatset ollsit yhteen coo-
tut/ nljn heldHn täpdpts tunnusta/
ettet he lkänäns yhden Wljna pisaran
edestä Sydämmestäns rucollet ole:
Slllckelj yMn heistä ole.atconut m-
cotlla/lumalanKäskyn jaLupauxen
tähden/ elkä myös omanwatwans ja
tarpens tähden/ waan etj edemmän
ajattelletccosca parhain piti toimitettu
olema) mintehdäxens yhtä hywä työ-
tä/ jollahe Jumalalle maDwat/ntjn-
cuin eij he mitän häneldä otta/ waan
alnoastans hänelle anda tahtowat.
Mutta cusa yxi oikia Rucous oleman pitti/sijnck
pitä tckyfi tosi oleman/ että me meidän tuscam ja
waiwam tunnemme ja sencaldaisen tuscan/ joca mei-
tä waiwa ja waati huutaman ja parcuman. Nijn *«*'«&

silloin ka'y3iucous itzestäns namuin sen käymän pitä/ H""""
ettem me opettamista tarwitze/ cuinga se
ja custa sydämen halu tuleman pitä. Sl

Mutta sai hädän ja tarpen cuin meidän jacaickein
mielesä oleman pitä/ löydät sinä yldäkyllä Isä mei-
dän^mouxesa/ joca myös meille Men tarpellinen

Tz ml
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on/että me sijtä meidän tarpem muistatsim/ sitck M*
klstelisi'N ja sydämeen panisim/ ja en olls Laistat ja
hitat rucoileman. Sillä meille on caikille kyllä sitck
cuin meildck puutta / waan st on cuttengin suurin
puuttumus/ ettei yxikän meistä sitä näe/ eikä tunne.
Sentähden myös Jumala meildä ano / että me sitä
waiwaa ja tarwetta/ cuin meitä ahdista/walitaisim
jaedestuottaisim/etz sen wuoxi/ ettei hän sitä tiedäiS/
mutta ettäs sydämes sytytäisit sitä ahkerammast ja
mämmin anoman/ /a hamesliepen uloslewitäisit ja
awaisit/ paljo wastan ottaman.

Sentähden pitä meidän itzem lapsudesta sijhen
(SaiaittAi totuttaman/ että jocainencaiken tarpens edestä cuin
ftt tarpeet ainoastanS mnde händäns waiwawanntznmyös
pit<z Iu- muiden Ihmisten edestä joiden stas hän on/ jocapäi-
malalle il.wä rucoilis/ nijncuin Saarnamiesten/ EsiwaUan/
moitetta- Kylänmiestän/ perhen ja muitten edestä: Za aina
man. cnijncuin sanottu on) muistutais Jumalalle/ hänen

oma Kästyäns ja Lupaustans ja tiedäiS ettei hän si-tä tahdo ylöncatzoa/ waan hänen rucourens cuulla.
Näitä minä sentähden sanon sillä minä mielelläni
tahdoisin että näitä cansaUe opetettaisi»/ että he jäl-
lens oikein rucoileman oppisit / ja eij nijn kylmällä
sydämellä sijhen meniS,- josta he jocapäiwä tulewat
enämmin sopimattomaxirucoileman/sitä myösPerk-
ele suurest himoitze/ja caikella woimallans sijhen autta:
Sillä hän kyllä tietä/ cuinga paljon wahingota hän
saa/ cosca Rucous oikein edeskäy.

NSillä meidän pitä sen tietämän/ että caicki mei«
dän turwam ja warjelluxem on ainoastans Rucou-xesa. Sillä me olem aiwan heicot Perkelettä/ hä-
nen woimaans ja jouckoans wastan/ jotta itzens a,

setta-
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fettawat meitä wastan/ nijn että he taitawatmu
ta mahan lyödä /ja jalcams ala tallata. Smtcih-
den pitä meidän näitä ajatteleman/ ja fijnrn' tartu-
man nijhin Sota asein/ joilla Christityt pltä waru>
stetUt oleman/ että he Perkelettä wastan woisit sei-soa. Slllä mingäs luulet tähän asti/ nijn suuret a-
fiat mattaan saanen/ meidän Wiholisten neuwot/
edesottamiset/ murhat ja metelit estänen ja mahan
lyönen/ zoidenga cautta Perkele mielei meidän ;a E-
wangeliumin opin peräti häwittä ja cadotta> loS
eij muutamitten Jumalisten Ihmisten RucouS/nijn-
cuin yxi rautainen Muuri meidän puolellam itzens
sichen wälin asettanut oliS? Ilmain sitä olisit myös
meidän Wihollisem padota cauhiamman leikin näh-
tiet/ cuinga Perkele olis coco Saxan Maan/ omasa Rucouxm
Weresäns uppottanut. Mutta nyt mahtawat he mm*-

sitä naura ,a pilcata/ me tahdomme cuuengin sekä
heitä että Perkelettä wastan ainoastans Rucouxen
cautta kyllä wäkewät olla / cosca me Jumalala ah-
terast rucoilem/ ja en wäsy engä suutu siihen. Sil-
la cusa lkänänS yxi Jumalinen Chrlstitty rucoile:
sattktwaldlas Tatwalllnen Hsä/ an-
na cultengln sinun Tahtos tapahtua:
Nljn hän corkeudesta wasta: Racas
Potcanl/ calkett se pttä nijn tapahtu-
man/ Perkelen ja calkcn Matlman
Mttltcarwaudcxl.

Nämäl olcon nyt manauxex ja neuwox sanotut/eitä
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että me ennen caickia oppifin Aucouxen suurna ja
callina pitämän/ ja tiedäifimme olelvan yhden oiklan
eroituxen/pitkän Pahen ja Aucouxen wäliUck aina
jotakin ano. Sillti em me milläkän muoto hyljä Ru-
couxia/ waan sen kelwottoman mylwlnän ja nuri-
nan me hyljamme: Ntjncuin CHRlstus itzekin pit-
kät puhet laittaja poiskieldä. Nyt tahoom me Isckmeidän Rucouxen lyhykaisest ja selkickst uloStoimitta.

3o!V a mat näG Settzemäs Kappales
HERran t\% 9(UCOU)K#/ järjestänskäsitetyt caicki meidän
Rucouxe- tarpem/ jotca meillä almoma owat/ja cukin on nijn
**• suuri/ että se meitä waatiman pidäiS caiken meidän

eliaicam sen edestä rucoileman.

EnsimmäUlM Rucous.
pphttettp olcon sinun Ntmes.

<£S?<#ma on wähä pimiäst ja eij nifn selkiäsi ulos-
sillä meidän Äitim kielellä pidäis mei<

näin sanoman: Auta j& aNNa Kb*
t<xs Tatwalltnen UH/ että sinun Nl-
mes atnoastans pyhttettätsin. Mitä-
siä tämä Rucous merkltze/että hänen
Ntmens pyhltettäisins Etkö st endlstl-
dä pyhä ole l WasMUs. Za se on aina
pyya olemisesans/ waan meidän käyttämisesäm eij se

ole
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ole pyhä. Sillä Jumalan Nimi on meille annettu/
että me Christityxl tullet ja castetut olemma / että
me Jumalan Lapsixi cutzutaism/ja meillä ne pyhät
Sacramentit olisit/ joiden cautta hän meitä itzeens
yhdistä/ nljn että caicki cuin Jumalan owat/ne mei,
dän hywäxem tuleman pitä. Täsä on nyt meille se
suuri tarwe/ josta meidän tule suurin murhe pitä/
että Jumalan Nimelle hänen Cunnians annetaisin/se pyhänä ja corkiana pidetäisin/ nijncuin meidän
suurin tawaram ja pyhydem cuin meillä on/ ja että
me nijncuin hywät Lapset sen edestä rucoilisim / että
hänen Nimene joca muutoin Taiwasa pyhä on / ja
caiketi pyhitetä»/ mahdais myös Maanpäällä mei-
dän tykönäm caikesaMailmasa pyhänä olla ja pysyä.

Mutta cuinga se meidän seasam pyhitetä» ? ffuinaaWastaus/ cuin selkiämmäst sanoa taitan/ cosca mei-
dän OpPim ja Elämäm Jumalinen ja Christillinen Mmipy.on. Sillä että me täsä Rucouxesa Jumalan mei- j|jM«n>
dän Isäxem cutzumme: Ntzn olemme wclwoliset/
caikisa itzem nisn pitämän ja käyttämän / cuin hy-
wäin Lastein tule / ettei hänelle olis meistä häpiä /

waan ylistös ja cunnia. Mutta nyt hänen nimens
meildä/ eli sanoilla eli töillä häwäistän. (Sillä caic-
ri mitä me Maanpäällä teemme/ se tapahtu eli sa-
noilla eli töillä.) Ja nijn Ensin/ cosca saarnatan/
opetetan ja puhutan Jumalan Nimen warjon alla/
sitä cuin cuitengin wäärä ja petollinen on / että hck-
nm Nimens walheita caunistaman ja peittämän pi-
tä. Tämä on nyt se suurin Jumalan Nimen pilca
ja häwäistys. Sijtten myös/ cosca Jumalan Nimi
turhan mainitan/ wannomisell/Kiromisell ja Noitu-
misella/ tn <&si Zoifäi myös julkisella pahalla elä-

V mä
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Cuinga
Jumalan
Nimi
näkin
tå\)t(tänt
setä sanoit
la että M
Ul.

md kerralla ja töillä/ cosca ne jotca Christityx ja
malan Cansax cutzutan/ owat huorinteklät/ juoma-
viti afyntt/ cateetja panetteliat; Sijnä jällens lu-
malan Nimi meidän tahtem häwaistan. Sillä ntt>
cuin yhden ruumillilen Isan on suuri häpiä/ jollaon
yxi hätzy ja pahanelkinen Lapsi / joca Sanoilla ja
Töillä händä wastan teke/ että hän sentähden hä-
wäistyx ja ylöncatzotuxi tule. Nljn myös se tule lu-
malan Nlmen häwäistyxexi/ cosca me iotca luma-
lan Nimen zälken nimitetyt olemma / ja caickinaiset
hywydet häneldä saanet; Toisin opetamme/ puhum-
me ja elämme/ cuin jumaliset ja taiwalliset Lapset;
että Jumalan cuuleman pitä meistän ntzn sanetta-
wan/ ettem me taida olla Jumalan/ waan Perke-
len Lapset.

Nijns näet/ että me juurt ftftf täsä
Lappalesa rucotlemma/ cmn Huma-
la Totstsa Kästpsä mritotf ano: nu
mittain / ettem me hänen Nlmens
turtzan lausms/ kiromlstlla/
mlsett/ walhell,'a petoxella/k . Mut-
ta hpwm sen käpttcksim/ Jumalan
ktjtoxex ja cunnlaxl. Sinä se joca ikänans
Jumalan Nime jongun synnin peittexi turhaan mai-
nitze/ hän häwäise/ saastutta ja turmele tämän py-
hän Nimen/ eij toisin/ cuin muinan Kircko cutzuttin
saastutetuxi/ cosca jocumurha eli muucauhiatyö sij-

nä teh-
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nck tehty tW costa jocu pyhä cappale/ cuin
itzestckns pyhck on/ waärin käyttämlsellä saastutetuxi
tule. Sentähden on tämä Cappale selkiä/ cosca sa-
nat oikein ymmärrttän/MjN tttä pyhittä/
on Nljn pallo/ culn meidän tawallam
pllsiä/ kyttä ja(unntottta/sekäsanoll-
la että töillä.

Cafto nyt täsä cuinga suurest tarpellinen on tft- *»» *

mä Rucous/ sillä että me näemme/ cuinga Mailma nom,,m
on täynnä lahcocundia/ ja wääriä opmaita/ joca '"pemiuff.

caicki sen pyhän Nimen peitten ja warjon alla edes-
tuowat Perkelen oppia: Meidän pitä sijS täydestä
syystä/ ilmain lackamat huutaman ia parcuman wa-
stan caickia ntjtä/ jotta sekä wäärin opettawat ja u-
scowat/ nijn myös caickia sitä cuin Ewangeliumia ja
fitä puhdasta Oppia waiwata/wainoa ja alaspaina
tahto. Nljncuin Pawin Pispat/ Tyrannit ja caicki
petolliset ja wieckat Opettajat. Ntzn myös itze ede-
stäm / joilla Jumalan Sana on/ mutta en me ole
kiitolliset sen edestä/ engä myös senjälken elä/ nijn-
cuin meidän tulis. Coscas nyt näitä Sydämmestäs
rucoilet/ nijns taidat stnpäälle wahwa olla / että se
Jumalalle kelpa. Slllä t\\ hätt Mltäkätt
Mielemmän cuule/ cuin sitä että hä-
nen cunnians ja plistöxms ennen ja
plttzen caickia käwis/ja hänen sanans

V 2 puh-



Mikä on
Jumalan
Walda-
cimDa.

puhtast opetettmstn/ calltsna ja <oxfu
ana pldetälsin.

loinen sftmw>
Lähestulcon fmun Waldacundas.

me ensimeises Cappalesolemmarucoil-
iql \ttt sitä/ cuin Jumalan cunniaan ja Nimeen

että Jumala sen cfldief/ ettei Mailma
hänen Nimens wariolla walhettans ja pahuttans
peitckisjacaunistais/ waan sen selkianckia pyhänäpä
däiS sekä opisa että elämäsa / että hän meidän cauttam
ttjte tyx jacunnioitetuxi tuliS. Nijn täsäkin rucoilema,-
että myös hänen Waldacundans lä-
hestyls. Mutta nijncuin Jumalan Nimi on itze-
stänS pyhä ja me cuitengin rucoilem/ että se olis
meidän tykönäm pyhä: Nijn myös tule Jumalan
Waldacunda itzestänS/ ilmain meidän rucoustam/
cuitengin rucoilem me että se tulis meiden tygöm-
me/ se on/ meidän seasam ja tykönäm olis/ että me-
kin olisim yxi osa ntjstä/ joiden seas Jumalan Nimi
pyhitetä»/ja hänen Waldacundans menesty. Mut-
ta m«xi Jumalan Waldacunda cutzutani' wastaus.
Etz mixikän muuxi/ waan cuin uscontunnustores
cuulimma/ että Jumala on lähettänyt PottUNs
ZZsuxen OHnstuxcn mädän HER'
ram/ Mallmaan/ että hänen piti meitä wa-

PAH-
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pahtaman Perkelen wallasta / ja itzens lygö johdat-
taman/ za haUitzeman/ nijncuin yxi wanhurstauden/elämän ja autuuden Cunmgas/ Syndick cuolemata
ja paha omatundo wastan: jota warten hän on
myös andanut Pyhän Hengen / ioca meille nijtä il-
moitais/ pyhän sanans/ ja woimans cautta/meitä
uscosä ylöswalaisis ja wahwistais. Sentähden ni*
coilem me nyt täfä ensist/ että caicki mitä Christus
on meille ansainnut ia saanut/ olis meisä woimalli-
nen/ että hänen Nimens/ pyhitettäisin/ Jumalan
pyhän sanan / ja Jumalisen ja Christilisen elämän
cautta ■, että sekä me jotca sen saanet olemma/ mah-
daisim siinä wahwana pysyä/ ja jocapäiwä caswa/
ja että se muildakin Ihmisildä kilwoitellen wastan
eteläisin/ ja woimalllsestMailman läpitze käwis/että
monda tuliS armon Waldacundaan/ za Lunastuxest
osallisex/ ja Pyhän Hengen cautta hänen tygöns joh-
datetuxi/ että me rnjn caicki ynnä tämän Cuningan
nyt al/etus Waldacunnasa tzancaikisest pysyisimme.

Stllä Jumalan Waldacunda tu<
lecahdellatawalla meidän tpgöm.Ew
fin tåfå matlmas ajalistst/ Sanan ja
Ufcon cautta: Sljtten/tjancatcklstst/
llMestpM cautta. Nyt me rucotlemnien<fc
tä molembita/ että se myös nijdengin tygö tulis/
jotta synä ole ja meidän tngömme/ jona
sen )o saanet olemma jocapäiwäistn enänemisen ja
wahwistuxen cautta/ ja wasta ijancaickises elämäs.

Vz Nä-
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V

Jumala
«nda Ta
walllstn
hywpdcn

NllMilt caicki nmt ntzn sanotut- Nätas
TalwalltnenHsH/merucotlem stnua/
anna meille enfin/finunSanas/ettH
Lvangellumt puhtast ja selktästmas opetettalsin. Sltällktn että se
myös Uscon cautta wastanotetuxt w
lis/metsä waleuttais ja eläts/ ja nijn
sinun Waldacundas/ meidän stafam
wahwana ppsyts / sanan japyhän
Hengen wolman cautta: Ja perke-
len Waldacunda cuklstettalfin/ ettet
hän phtäkän oikeutta etkä walda met-
dän plttzem sats/siehen astt cutn seperä-
ttulosjuutttetan/cumSpndt/cuolema
jaHelwettt cadotetan/ että me salstm-
me täpdelltses wanhurscaudes ja au*
tuudesa elä.

Näistä caickista sinä nclet/ ettem me tcksil rucoi-
. le Leiwan pala/ eli jotain muuta ajalista ja catowai-l'fla kappaletta. Waan ijancaickista sanomatoinda ta-
warata/ ja caickia mitchJumalalle on/ joca on pal-
jo suurembi ja corchambi/ cuin että jocu Ihmmen

roh
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rohfenis sitä rucoilla/ jos eij Jumala itze fita rucoi-
leman kästenyt olis. Mutta että hän on Jumala/
ja tosin caicklwaldtas/ tahto hän myös sen cunnian/
että hän paljo enämän ja runsammast anda / cuin
jocu hänen mielesans patella ja käsittä taita/ nijn-
cuin yxi ijancaickinen ja puuttumatoin lähde/ joca
jota enämmän cuin se ulosjuoxe ja ylitzen cuohu/ sitä
enämmän se itzestäns ulosanda. Etz myös Jumala
mitakän nijn suuresi meildä ano/ cuin että me paljo
ja suuria lahjoja häneldä rucoilisim; Ia sitä wa-
stan/ wihastu meille cosca emme turwallisest häneldä
ano ja rucoile.

Sillä ntzncuin cosca ricas ja woimallinen Kei-
sari käskiS Mgun köyhän Keriäläistn rucoilla mitä
ikänäns hänen mielens tekis ja olis walmisandaman
hänelle suuria Kuningallisia Lahjoja/ ja se taitama-
toin etj muuta anoiS cuin wähän Liendä ryypätäxens/
eikö se olis pidettäwä hocarin ja kelwottoman Zh-
misen edestä/joca Keisarin Majestetin Kästystä pilaa
tekiS/ eikä olis mahdolinenKeisarin eteen tuleman.

Nijn myös se tule Jumalalle suurex häwäisty- Jumalanxex ja pilcaxi/ cosca me/ joille hän nijn pal,o sano- h«lwa,siy«,
matoinda hywyttä taritze ja lupa/ sen ylencatzomme/ "nft/ cu,u
eli en usco sitä saawamme/ ja tussin aiwoimme yhtä
leiman pala häneldä ano ja rucoilla. Tähän on caic- «".""*
ti sen häpiällisen epäuscon syy/ joca eij ntzn paljo hy- ]ma m9'

wä taida Jumalalda toiwo/ että hän luulis hänen
watzans rawitzewan / cuinga sijS hänen pidäis ntztä
tzancaickisia lahjoja epäilemätä Jumalalda odotta-
man? Sentähden pitä meidän sitä wastan itzem
warustaman/ ja tätä enfisi rucoileman / nijn me kyl-
lä myös calcki muut runfast saamme/ ntzncuin CM-

stus



stus itze opetta: Etztkät ensitt ZUMalatt
Waldacunda/ ja ntjn cattkt nämät

mmtt. tetlle annetan. Sillä cuinga pldäis hcknen sal-tälffvl biman mtiM niitä ajallisia puuttuwan / cosca hän
dtttämän. ja catomattomia luwannut on.

Colmas Vucous.
Olcon sinun tahtos/ nljn maasa/

cutn Talwasa.
asti oletti me rucoillet/ että hänen Ni-
melldä pyhittttäisin/ ntfn myös että ha-

Sangen Waldacundans meidän tykönäm menestyiS -,

larpellmen Zoisa cahdesa on caickl käsitetcy/ mitä Jumalan cuw
on rucoilla niaan ja meidän autuuteen tule/ nijn että me Zu-
Jumalan malancaiken hänenrickaudens cansa/omaxem saam-
mSSmh me. Mutta täsä tule meille jaUenS toinen erino-
ia waloa- mainen suuri tarwe/ että me Jumalan ynnä sencal-
cunva. daisen rickauden cansa/wahwana ktjnni pidäisimme/

ja en meitäm milläin tawalla sijtä eroitta annais.
Sillä nijncum yhdes hywinasetems Waldacunnasa
pitä oleman/ ch ainoastans ne jotca sitä rakenda-
wat ja hywin hallitzewat/ mutta myös ne jotca sitä
warjelewat/ Linnoilla ja Muureilla sen turwawat.
Ntzn myös täsä/ waicka me caickein suurinda tar-
wetta rucoillet olemma/ nimittäin Ewangeliumita/
Usco ja Pyhä Henge/ joca meitä hallitziS / Perkelen
wallast wapahdais/ ntzn meidän pitä myös rucoile-

man/

,<6 > Toin<t» Ruttus



man/ettH hän mnxis Tahtons ta^
pahtUU. SM se k<iwlS lhmeUlsest/jos meidän
fijnck pysymän pldäis/ että meidän täyty monda ah-
distusta jawaiwa sentähdenkärsiä/ caikilda nijldä cuitt
pyytämät nhltä cahta edeUistä cappaletta estä ja ylös-
alaisin heittä.

Sillä eif yxikän usco cuinga Perkele caikenwoi-
man cansa itzens sitä wastan asetta/ joca fisiä/ että jocu oikein opetaiS ja uscois/ja se on hänelle Nlma i»aiwan carwas ja catkera/ että hänen pitä näkemän meidän 0-
hänen walhens ja cauhian oppins ilmoitettawan/ jo- ma ilham
ta hän sillä caunilla Jumalan Nimen warjoUa peit- owac lu<
tänyt on/ itzens häpiän cansa seisowan/ nijn myös malan mh-
Ihmisten Sydämmist ulosajettawan/ jasenkaltaisen "a wastan.
langemisen cansa Waldacundans wähettäwän. Sen-
tähden kilju ja kiucuitze/nijncuin yxi wihainen ja tui-
ma Vihollinen / caikella wäelläns ja wotmallans i-
tzens ltjttä ntzden kygö/ jotca hänen allans owat/ ja
otta caiken joucons Mailmanja meidän oman liham
awuxens. Sillä meidän Liham on itzestäns laista/
ja pahuteen sowelias/ waicka me olemma Jumalan
Sanan lvastan ottanet/ ja uscomme. Mutta Ma-
ilma on ilkiä ia paha/ joca hänen caikell tawalla mei-
dän päällem hylyttä / ja ala puhalda ja wiritta/ et-
tä hän meitä estäis/ tacaperin temmais/ maahan
löis/ja iällens waldans säis. Tämä on caicki hä-
nen tahtons/ mielens ja ajatuxens/stnjälkin Pötä
ja Päiwä seiso/ ja etz yhtäkän Silmän räpäystä le-
pä/ caicki juonens/ wieckaudens/ tietons ja taitonS
sijhen pane/ cuinHän lkänäns ylösajatella taita.

X Sen-

Colmas Rucius. ifa



Tämän
Rucouxcn
Summa.

Sentckhden Pita meidän sen lvahwclna pitämän/ jos
me tahdom Christityt olla/ että me Perkelen ynnck
caickein hänen Engelittens canja/ ja Mailman mei-
dän wihoUisexem saamme/jotca meitä caikella onnet-
tomudella.ja Sydämmen kiwulla waiwawat. Sil-
la cusa ikänäns Jumalan sana saarnatan/ pastan
otetan eli uscotan / ja Hedelmän canda: Sieldä eij
myös pidä sen hywän ja pyhän Ristin pois oleman.
0 myös kengän mahda ajatella/että hänelle pidäis
oleman Rauha i Mutta caicki mitå ikänäns hänellä
3)laapääUä on/ aldix andaman/ Cunnians/ Huo-nens ja Taloine/ Waimons ja Lapsens/ RuuminS
ja HengenS. Tämä on meidän Liham ja wanhan
Adamin mielestä aiwan rastas: Cuitengin pitä mei-
dän wahwana wastan seisoman/ ja kärstwällisest kär-
siman/ watcka cuinga meitä waiwatan/ja andaman
mennä sen cuin meildä pois otetan.

Sentähden tosin/ on täsä nijn suuri tarwe cuin
mUsakin cappalelsa/ että me rucoilemme ja sanom-
me lackamat: O tzpWälsä/tapahtU(oN
finun Tahtos/ etj Perkelen/ etkä mel>
dän Wthamtestem/elkHphdengännch
den/ jotca finun sanas walnowat ja
alaspalnawat/ ett finun Waldacuw
daas estä tahtowat. Anna myös
malle/ että mitä lkänäns meidän
psällem stnwuoxl tuk/ kärsiwälllsestkär-

Uz Colmas Ruttus.



kärsiä jawottta/ettel meidän watwat-
nen Lcham hetckoudest ja latscudesta
myöden annals japols langels.

Catzo/ ntim on meille juurl yxjkertaisest näisa
Colmesa Cappalesa se tarwe cuin Jumalan puolen
tule/ cuitengin caicki meidän tähttm. ©illä st
tule atnoastans meldän hpwäxem/,
tuin merucotlemma/ tummin mnmm f&
nottu on) että stmpösmelsä tapahduta
jocamuutoin llman mettä tapahtuma
pitä. Sillä nijncuin myös ilmain meidän Ru-
coustam hänen Nimens pyhitetyx tule/ jahänen Wal<
dacundans tuleman pitä/ ntzn myös Jumalan Tah-
to tapahtu ja läpitzen tunge / waicka Perkele caiken
jouckonS cansa sitä wastan soti/ wihastu jakiucuitze/ jar
kaikella ahkerudella pyytä Evägeliumia peräti ulosjuu-
ritta. Mutta itze tähtem pitä meidän rucoileman/
että hänen Tahtons myös meidän stasam sencaltai-
sta hänen kiuckuans wastan/ ilmain estettä
wis/ ja caicki heidän ajamxenS tyhjään ja huckaan
raukeisit/ ja me caickia waino ja wäkiwalda wastan
lujana pysyisimme: Sencaldaisen Jumalan Tah-
don myös meille kelwata annaisim.

Tämän caltatfen Rucouxen pitä
nptaina meidän tukem jawarjelluxem

X 2 el*
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oleman/ jocatacapennaja jamaahan
lyö/ calckt mttä perkele/ Pawm Pp
spat/ Tpranntt ja tvååxåt opettajat/
meldän Hwangeltumlta wastan w
waluxella etensottawat. Anna het-
dän catcketn yhteen wthastua ja para-
stans coetella/ neuwo pttä japäättä/
emnga he mettä alaspama jaulosjuu-
ntta tahtowat/ että heidän tahtonsja
neuwons edeskäwls ja stlsowa olts:
Sitä wastan pltä pxt eli caxi Khrlsttt--
tpä tällä Rucouxella wahwlstetut
man meldän edesäm wahwan Muw
nn/ jota wastan he juoxewat ja taca-
patin maahan langewat. Töma lohdu-
tus ja kerstaus on meille/ että Perkelen ja caickein
meidän wihamiestem tahto ja neuwo pitä ala käy-
mänja tyhjäx tuleman/waicka cuinga ylpiäxi surut«
tomaxi ja woimallisex he itzens tundisit. Silla jos
eij heidän tahtons särjetais ja estetais/ ntzn etz tai-
dais Jumalan Waldacunda ollg Maanpaall<i/ tiU
Sxfrnn Nimeni pyhitettä.

Mjäs
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Neljäs Nucous.
Anna meille tänäpän meldän jow

påmåimn Leipäm.
me muistamme meidän Leipä Coriam/

ja ajallisen Elämän tarwetta/ ja onWic*
lyhykäinen ja yxikertainen Sana/mutta ffion»"

paljo sisälläns pitä. SM (UMs jocapHp
wälstn Lnwän nimität ja sits rucop
let/ stjnck myös fins calckm anot/
tttttä jocaMwätseen Letpsän tule/
ja sitä wastan jällens rucoilet caickia niitä wastan'cum sen estä taidaisit. Sentähden pitä sinun täsä
ajatuxes hywin uloslewlttämän ja etz selsattamanTaikina Caucalon eli Leiwin Uunin tygö/ mutta
myös andaman mennä lewiän Kedon päälle/ ,a a-
waralle Maalle/ joca meille jocapäiwäisen ja caicki-
naisen Lelwän Elatuxen jaRawinnon canda ja
Sillä jos etj Jumala annais Maan castva/hywästisiu-
nais/ ylöspidäis ja warjelis sitä/ ntzn em me co-
ftan leiwottua Leipä ottaiSUUnista eli Pätzistä/ eij
myös mitäkän olis Pöydän tykönä istuwille eteen-
panemista.

Ia että me sen lyhykäisesi sanoisimme/ rnfti
tahto tämäßucous sisälläns plts (aio *sg«t'
ti mitå lkänäns tähänElämään täsä «**%
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Maiimasa tule/ jonga tähden ainoa-
stans me jocapälwätstaLelpä tarwltzi.
Nyt ch ole si,nä wlelä kyllä tahcin Elämään/ (ttå
me hywin edescatzom meidän Ruumillem hänen ra-
windons ja werhons/ ja muut tarpens,- Waan
myös että me nijden Ihmisten seas/ioidenga cansa-
kaymists me elämme ja olemme/ jocapäiwäisis toi-
mituxts/ caupoisa ja caickinaisis menois/ Rauhas ja

em&umtA, lewos edestulisimme. Ia yhdcsSummas caiki ml-
«nenhaui-t<l stkä Coto että Kylän menoon/ eli huonelliseen ja
«i*. yhteiseen toimituxeen'/ ja myös Waldacunnan halli-

tuxeen tule,• Slllä cusa nämät caxi/ Huonen ja yh-
teinen hallitus estetyxi tulewat/ ntzn ettei ne nijn e-
deskäy/ cuin heidän pidäis käymän/ sijnä myös Elä-

, män tarwe jarawindo on estetty/ että se peräti pois-
puuttu. Ia on se kyllä caickein tarpellisin rucoilla/
mailmallisen Efiwallan ja hallituxen edestä/nijncuin
sen/ jonga cautta Jumala meille enimmäst jocapäi-
lväisen Leiwän ja caicki tämän Elämän tarpet ylös-
pitä. Sillä waicka me caicki lahjat lumalalda yl-
däkyllä saanet olisim/ ntzn cm me cuitengan mitan
ntzstä pita taidais/ em myöS nW llmain waarata
hywällä mieleltä nautita/ jos etz hän meille yhtä py-
sywäistä ja rauhallista hallitusta annais. Sillä cu-sa rauhattomus/ Rijta ja Sota on/ sinä on myös
jocapäiwäinen Leipä poisotettu/ eli wähimmäxikiN'

m?.-^15../ltetty.m>!aan", Sentähden pidäis itzecungin hywän ja Christi-
jonglwuh. llsen Ruhtinan Kilpeen paremmin Leiwän cuwa pan-
linan oikiadaman/ cuin Lejonin/ eli jocu Crantzi ruohoista eli
Mpion. cuckalsista/ eli myös sahaan ja Nlyltttzn lyötämän

» . Ui»
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Lciwan muoto/ cuin jocu muu cuwa/ M muistuttaa
sekä ltzeUens että alemlnsillens/ että meille heidän wir-
cans cautta on warjellus/ suojellus jarauha/ japaitzi
heitä em me saisi rauhallisesi nautita meidän Leipääni/
engä sitä tallella pitä. longa tähden he myös o-
wat mahdoliset caiken cunnian saaman/ ja että me
hywällä mielellä sen heille annamme/ cuin meidän
tule ja me taidamme/ ntzncuin ntzlle/ joiden cautta
me caicki mitä meillä on/ saamerauhas ia lewosa nau-
tita/ muutoin emme yhtä cuusinaistacan pitä saiS.
Ntzn myös tule meidän rucoilla heidän edestäns/että
Oumala sitä enämän siunausta tahdois heidän caut-
tans meille anda.

Ia näin on lyhykäisest osotettu cuinga lewiälda
tämä Nucous ulottu caickinaisis asiois ja menoisa RucouxenMaan päällä josta jocu pitkät rucouxet tehdä tai- Summa,
daisi / ja monein sanain cansa ylösluetella caicki ne
cappalet/ cuin tähän tulewat/ nimittäin/ että me
rucoilemme/ että Jumala annais meille/3iuan ja
Juoman/ waattet/ Codon ja Cartanon/ Ruumin ter-
weyden/ Laihon Maasta ja Pellosta runsan caswoneansa edes tuottais/ ja menestyä annais: Sitälikin
auttais meitä cotonam oikein huonetta edesjeisoman/
annais Jumalisen Waimon/ hywät Lapset/ uscolli-sen Perhen/ ja ne terwenä pidäis/ caicki meidän
työm ja toimituxem annais toimeen ja talden tulla/
sois myös meille uscollisia Kylänmiehiä/ hywiä ystä-
witä ja muita sencaldaisia. Ntzn myös Keisarille/
Cuningoille ja caikille Säädyille/ erinomaisesi mei-
dän Maan Ruhtinalle/ caikille Muwon andaille/
Päämiehille jaKäffyläisille/lahjotais Wijsauden/mie-
huden ja hywän Onnen hywm YaUitzeman/ Turckia ja

caic-
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caickia WihoUisia wastan woiton saaman/ Alimmai-
fill ja yhteiseU CanjaUe cuuliaisuden/ rauhan sowin-
non ja yximielisyden/ toinen toisenS cansa elä/ ja jäl-
lens warzelis meitä caickinaistst waarastja wahingo-
sta/ Elämän ja Aawinnon puolesta/ waarallisist 11-33 <-.^moista/ Rakeista/ Tulipaloista/ Wedenpaisumisista/

k^2i> Myrkystä/ Rutosta/ Eländein taudeista/ Sodasta/wNle.Werenwuodatuxesta/ Callista ajasta/ wahingollisist
37 ia Pedoista/ pahoist Ihmisistä/ ja muista sencaldaisist.
caickinai. lotca caicki tarpellisetowat yxikertalsille usein ja wi-
sia luma. susti muistutetta / että nämät ja muut sencaldaiset
laniah/a. Zumalalda annetan/ ja meidän ntztäZuMalaldä m

coileman pitä.
Mutta tämä Rucous on erinomaistst asetettu

meidän suurinda ja Pääwihamiestäm Perkelettä wa-
sian,- Sillä caicki hänen ajatuxens ja himons on sij«
nä/ että hän meildä pois ottaiS ja estäis caicki mi-
tä ikänäns me lumalalda saanet olemma. Ia ch
hän tydy sijhen / että hän sen hengellisen Hallituxen
estetyx ja hajotetuxi sais/ jolla hän meidän Sielum
walhellans wiettelis ja halduns sais/ mutta myös cai-
kellä ahkerudella pyytä estä ja torju ettei yhtäkän
cunniallista ja rauhallista hallitusta olis maanpäällä.
Sentähden ylöskehoitta hän nijn paljo rtzta/capina-
ta/ Murha/ meteli ja sotia/ nijn myös waaralisiailmoja jarakeita turmeleman Maan caftvo ja elämi-
tä ja teke ilman myrkyllisexi/lc. Phdes Summas/se on hänelle suurex mielen carwaudexi/ että jollain
Ihmisellä on yxi pala Leipä lumalalda ja sitä rau-
has nautitze/ ja jos se oliS hänen wallasans/ ja chmeidän Rucouxem / jälkin Jumalan / händä estäis /

nhn tosin/ eij meidän pellosam yhtäkän Oljen cortta
sei-
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stisolvata olis/eij myös huonesam cuusinaista Raha/
eitä myös yhtä hetkekän saUeiS meitä eläwckn/erino-
maistst ntztä/ joilla Jumalan Sana on/ ja mielellans
tahtowat oikiat Christityt olla. untA

.

Catzos näin tahto Jumala meille näyttä/ cuta*SJ'a
„j>ga hän caikista meidän tarpeistam ,a ahdistuxistam mciock,

wurhen pitä/ ja cuinga uscollistst hän meidän ajalli- ajallistfiE-
sengin Rawindom edescatzo. Za waicka hän tämän ttmWm.
runsast anda Jumalattomillekin ja häjyn elklsill Ih-
misille za he ylöspitä/ nijn hän cuitengin tahto/ että me
sitä häneldä rucoilisim/ ja että me sijtä tundisim hä-
nen Kadestäns caicki faawamme/ ja siitä hänen Isiil-
lifen hywydens meidän cohtam tundtsim. Sillä M
hän Kätens poisotta/ nijn etz se taida menestyä eikä
pysywäinen olla / nijncuin me jocapäiwä näemme ja
todexi löydämme. Sillä cuinga suuriwalwaisus nyt
on Mailmas/ ainoastans sen petollisen ja wäärän
Myndin cansa/ ntjn Myös rasitus ulostecoin corotu-
xisa/ D Cauppa caluin myymisesi ja wircain töisä/
jolta moni oman pahan himons jälken köyhä Cansa
ahdista/ ja heidän jocapäiwäisen Leipäns wähendä/
jota meidän tosin kärsimän pitä. Mntta he mahta-
wat itziäns catzoa/ ettei he tätä yhteistä Rucousta
poismista ja cadota/ ahkeran waarin pitäden / ettei

tämä osa Isä meldän Rucoxesta
joscuS käwiS heitä wa-

stoin.

S> " W,p
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Wildes Ruccus.
Anna mcllle meldan Spndtm an-

dex</ ntjncmn me annamme meldän
welolltstem.

-«■ l■•
dappalt on meidän Elämän wiheljäisy-

Ä ja surkeudesta. loca waicka meillä on
Kmai Sana/ sen ustomme/hänen tahtons
cuin "ti teemme/kärsimme/ ja hänen lahjoistanS ja hywasti-
Syndiä siunauxestans itzem rawitzem/ eij cuitengan ole ilmain
ta. synnitä/ että me jocapäiwä langem/ ja sen oi-

kian määrän ylitze käymme / ntzn cauwain cuin me
Mailmas Ihmisten seasa elämme/ jotca meille paljo
wääryttä tekewät/ ja andawat syyn ja tilan kärsi-
mättömyteen/ wihaan/costoon ja muuhun sencaldai-seen. Wielä sittengin on Perkele meidän tacanam/
loca meitä caikelda curilda ahdista ja waiwa/ja nijn
cuin cuulttu on/nijtä edellisiä Eappaleita wastan so-
ti/ että ston mahdotoin/ sencaldaisis alinomaisiS
Campauxisa aina lujana seiso.Sentähden on jällens tasa suuri tarwe cuin
. meitä rucoileman aja jawaati/ ja sanoman: 9!a>

imw■ tas Isä andex anna malle meldän
dtxftami"' SpttdlM. Eij Ntjn/ ettei hän myös ilmain ja
sia. ennen meidän Rucoustam syNdejä meille andex an-

nais. Sillä hän on Ewangeliumin meille lahjoilta-
nut/ josa eij mitan muuta ole/ cuin sula ändex an-
damus/Zjo ennein cuin me sitä rucoilimma/ eli en-

NEN
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nen cuin se kertacan meidän mieleni tnlluton: Maan
senwuoxi pitä meidän rucoileman/ että me sencal-
daistll andexandamisen tundisim ja wastan ottaisim.
Sillcl että meidän Liham / jofa me jocapäiwä eläm- i
me/ on sencaltainen luonnostane/ ettei hän usco lu<
malata/ eikä häneen turwa/ on aina hchyisä himoisa
ja haluisa/ nijn että me jocapäiwä sanollla ja töillä/
tekemisellä ja poisjättämisellä Syndick teemme/josta
omamndo lewottomax tule/ nijn että hän Jumalan
wiha ja armottomutta pelkä/ ia ntjn Ewangeliumin ■
lohdutuxen ja uscaUuxen poiscadotta ; Nijn on san-
gen tarpellinen että ilmain lackamata tähän alinomati
mostaisin Lohdutosta saaman/ jolla me omantunnon
zällens ojennaisim ja ylösauttaisim. g* ttn.

Mutta tämän stjhen sopiman pitä/ että luma- gän saayl<
la meidän Sydämmen ylpeyden alaspainaiS ja \><iU hy.
rydes pidäis/ sillä hän on itzellens sen cunnian säästä- wydeMs.
nyt/ ettäjosjocuoman hywydenstähden itzellens kcl-
pais/jasitä rohkiast öyckäis/fa mutta ylöncaftois/että
hän itziäns catzois/,a tämän Silmäins eteen
asetaiS/ nijn se tapahtu/ että hän cohta löytä mens eij
ensingän muita paremman olewan: Sillä caickein
meidän pitä Jumalan edes Sulat maahan langetta-
man/ ja iloitzeman että me Syndein andex saamise- '

sta osaUisex tulemme.' Älkön myös yritän ajatelco
nijncauwan cuin hän täällä elä/ nijn cauwas tule-
wans/ ettei hän Syndein andexandamusta tarwitze.
Yhdes Summas: Jos eljFumalallmaln Im^lackamat andexannats/ nijn mc %US
simme hucas.

V' Sen-
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Sentahden on nyt se tämän Rucouxenymmär-
rys/ettei Jumala tahdo catzoa meidän syndeim puo-
Xml eikä meille soimata sitä cuin me jocapäiwä an-
saitzem / waan teke meidän cansam armonS jätkin/
andaden Syndim andexi / nijncuin hän luwannut
on/ ja ntzn lähiöittä meille iloisen ja pettämättömän
oman tunnon/ hänen edesäns seisoman ja rucoile-
man. Sillä cuin etz meidän Sydämem ole luma-
malan mielen jälkin/ eikä ole senkaltaista uscallusta
ja turwa hänen tygöns/ ntyi eij se ikänäns rohkene
häneldä mitäin rucoilla: Mutta senkaltainen uscal-
lus ja iloinen Sydän ch taida mualda tulla / waan
siltä/ että hän totisesi tietä/ Synnit hänellens an-
dexannetut olewan.

Mutta tämän Rucouxen tygö owat tarpelliset
cuitengin lohdulliset sanat lisätyt cuin owat:

ZtZZ Nljncutn me audexiannamme mep
*ws? dän WelolllsttM. Hän on sen luwannut
ändexan, meille että meidän pitä oleman hywäsä turwasa /
da. että caicki synnit owat meille andex annetut. Waan

luitengin nijn/ että me myös meidän Lähimmäiset-
lem andexanamme. Sillä nijncuin me jocapäiwä

' meidän synneilläm Jumalan mielen ricomme/ jahän
cuitengin caicki armostans andexanda. Mn pitä
myös meidän Lähimmeisellem joca meille wahin-
gota/ wääryttä ja wäkiwalda teke / petoxella ja
wieckaudeUa elä/«. Usein andexandaman. Il)6
et sinä tahdo andefanda Lähtmslsel-
les/ mjn ajattele/ ettet mpös Juma-

la si-
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la sinulle andexanna. Mutta josp
nå hpwMH spdämM/ andexannatf/" me
muille/ mjn on sinulle se lohdutos/Mm «,'

ja turwa että sinulengtn Talwasa ST
ttsest andexannetan. aa cuitmgan smun 2n^;
andexandamises tähden/ sillä han teke stn wapastadexanda<
ehdostans/ ja sulasta armostans että han stn luwaw miststa.
nut on/ nijncuin Evangelium opetta waan että han
tasii meitä wahwax ja turwallistx tekis/nhncuin yh-
della wistillä merkillä/ joca hänen lupauxens tygö
pandu on/cuin tämän Rucouxen cansa yhten sopi/
Lucan tykönä/ 6.Luusa/ anbepanbaeat/mjn
teille andefannetan. Smtahden myös
CHRISTUS cohta Isä meidän Rucouxen
jälken nämät sanat kertoi/ Match. 0. sanoden:
Jos te andexannat Jhmtstlle hctdän
ncoxens/ ntjn myös tetdän Tatwal-
lmen Isän anda mllc andex/ :c.

Sentähden on tähän rucouxeen/ sencaltainen
mercki tygö pandu/ että cosca me rucoilemme/ hän
muistmais meiUe hänen lupauxens/ja me näin ajat-

teiisim: Racas Isä/senwuop tulen mv
näja rucotlen sinua/ ettäs minulle
andexl annalsit / etj mjn että mtnck

Yz töillä
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tölllänt sitä Wolfin anfmta/waan että
sinä sen luwannut olet ja nljncmn \w
zalla Slnetlllä sen wahwtstanut/ että
Mtnä mjn wchwa sen päälle olisin/
euin sinä ttze mlnun ollstt nplttä-
nyt. Stllä ntjnpaljo/ cutn Kaste
ja Sacramentt/ ulconatsex merkyi
asetettu/teke/ mjn paljo myös wot tä>
mä matti wahwtsta ja tlahutta
meldän omatundoam. D«fmtff>dwc<iic<
kein muiden eteen asetettu / ettli me tätä joca hetkisaame nautita/ siinä itzem harjoitta/ joca meidän
tykönäm aina oleman pitä.

kuudes Vucous.
Za älä johdatamettäKmsauxeen.

olemme me yldäkyllckisest cuulla saanet/ql i curnga paljo waiwa ja työtä sijnä on/ että me
niitä cuin me rucoilemme/ pidäisim/ja

nijsä wahwana pysyisimme/ joca cuitengin tuskin ta>
pahtua taita/ ettem me lange jahorjahdu. Ia
ka me andexandamisen ja hywän omantunnon saa-
net ja synnistäm peräti wapahdetut olemma/cuiten-
gin meidän Elämckm cansa nijn on/ ettäjotU tä-

l/4 WiDs'Rucous.



näpätt seiso ja huomena sijtä lange.
Sentahden pita meidän jällens rucoileman/ että
waicka me olisim wanhurscauden saanet/ja hywäUck o-
malla tunnolla Jumalan edesa seisoifime/ ettei hän an-
nais meidän tacaperin langeta/ eikci kiusausten tussi-sa poispoiketa. Mutta Kiusaus eli (nyncuin Saxa>
laiset sen muinan cutzunetowat)käändämys/onCol-K,'usi,us
Minainen/nimittäin/Lihan/ Mallman iaZnT'
Pcrkelen. Sillä Lihasa me asumme ja sitä
wanha Adamia hartioillam cannamme/joca
tä kehoitta haureuteen/ laiscutcen/ ylönsyömiseen ja
juomisten/ ahneutem ja wieckauteen/Lähimmäistämpettämän. Ia yhdes Summas sanoden / caickinai-
sijn häijyin himoin ja haluin/jotca melsä luonnostam
rippuwat/ ja myös kehoitetan muiden Ihmisten stu-
van/ ja padan esimerkin cautta/ cuulemisella ja nä,
kemiscllä/ iotca usein wiattomangin Sydämmen ha-
woittawat ja ylössytyttäwät.

Sitte tule Mailma/ joca meitä sanoilla ja töil-*• Ma».
lä pahenda/ ja waati meitä wihaan za karsimatto- mn'

myteen. Vddes Summas: Eij Mailmasa mitä-
kän muuta ole/ cuin Wiha ja Cateus/Waino/Wäki-
walda ja wäärys/ vscottomus/ Costo/ Kirous/ Hä-
wäistys/ Panettelemus/ Plpeys/ TuimuS/ ylönpal-
dinen Coreus/ lurhan Cunnian pyyndö/ Kerscaus/
öyckäys ia Pramius/josa eh yxikän tahdo alimmat-
nen olla/ waan ylitzen caickia muita/ itiä he jocai-
tzelda nähtäisi».

SOen lule Perkele/ joca jocataholda sisälle pu-z.Perkclm
halda ja kchoitta/ mutta erinomaisest hän pyytä tur-

mel-
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Mikä st
on/ älä
meitä joh>

sauxeen.

mella nlfta cuin hengellisien ja omantunnon asioin tu-
lewat/ nimittäin/ että me sekä Jumalan Sanan/ että
hänen työns peräti Tuulen heitäisim ja ylöncatzoi-
sim/ että hän meitä uscosta/ toiwosta ja rackaudesta
poiSeroitaiS ia syfäis meitä epävscon/ turhaan m
päällem luottamiseen/ Sydämen cangiuteen/ eli!epäil-
lyxeen/ Jumalan pois kieldämiseen za häwäistyxeen/
ja muihin epälucuisijn cauhijoin za hirmuisijn töihijn.
Nämät nyt owat ne paulat jawercot/ ja tosin/ ne
tuliset nuolet/ loita etj Liha eikä weri/waan itze Per-
kele/ Ihmisten Sydämijn sangen myrkyllisesi tarcot-
ta ia ambu. '

Nämät kyllä owat suuret ja rastat waarat ja
kiusauxet/ joita jocaitzen Christityn candaman pitä/
rastat cuormat kyllä/ jos jocu ainoastans yhdengin
näistä kärsimän ptdäis: Senpäälle/ että me tulisim
waadituxi jocahetki rucoileman / ja Jumalala auxem
huutaman/ ntzn cauwain cuin me täsä wiheliäiscsElämäsä olemma / josa meitä caikilda tahoilda lyki-
tän/ sysitän ja taca ajetan/ettei Jumala saUeis mei-
tä woimattomaxi tulla ja wäsyä/ ja nijti jällens ta-
caperin langeta syndyn/ hämään ja epäustoon. Sil-
la ilmain sitä on meille maydotoin/ caickein wähim-
hätäkin kiusausta ylitzen woitta.

Zåmå nyt etj cutzuta johdattamasex Ktusauxeen/ cosca hän meille wäke
ja wotma anda/ sttä wastansetsoa/ ja
etj cuttengan oleKmsaus peräti pols-
otettu: Sillä eij yxikän saa ilmain Kiusauxet ol-

la/ntjn
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la/ nyncauwan cuin Un Lihasa ela/ ja Perkeleldckymbari ptzritetty on/ jos me tahdom eli eij/ ntjn cui-
tengin täyty meidän Kiusaxia kckrsiä/ja nW aina oUa.
Mutta sitä me rucoilemme/ ettem me
päätä plten nWn sisälle langels/ ja
nijfå huckuts.

Sentähden on naiden wälillck suuri eroitus/^""Kiu-KmsauM tuta/ja mjhm suostua tlvSmt
mleltstpä:calckeln meidän nekpllä *sl*EF
deman pttä/ watcka elj cmcfan phdel- [;;
lä tawalla/waan muutamat enämän
enämät jarastamat: ntjncmn Nuoret
ennomatsest klusatan Lthanhtmotlda/sen jälkln ne jotcaftijne tullet jamn*
hemmat owat/Mallmalda. Vutta
ne toiset/ jotca Hengelltsis asiolsa &

wat/se on/ne wahwatKhnstttptklusa-
tan Perkclcldä. Mutta ftMalbafftoi kiusausten
tundo/jos ne tapahtuwat meidän tahtoam wastan/ ja
me olisim mielellam nijtä paitzi/ eijketakän wahingoit-
ta taida. Sillä jos eij nM tutais/ nijn cij nijtä täit-
tais Kiusauxixi cutzutta. Mutta sillolN Me
Nljhln Mtellsipmme/cosca uijlle sia aw

8 netan/
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tutan/ ia Ohjat hellttetän/fa eij cat-
kellä wäellH etkä rucouxella niitä ftw
stansetsota.

Sentahden tule meldckn Christlttyin warustet-
Kiusauxtt tuna olla ja jocapäiwä odotta alinomafia kiusausten
mcldän ii. ahdistuxia / ettei kengän ntjn surutöin ja murhetoin
ham wa< olls/ cuin Perkele meistä caucana oliS/waan jocata-
M» holda eteens catzois ja waarin ottais/cuinga hänhck-

nenNuolianS wastan seisoiS. Sillä waicka nyt minä o-
kisin puhdas/ kärfiwäinen/ siwiä ja suloinen/ ja myös
wahwas Uscosa seisoisin/ nijn taidaiS Perkele wielci
samalla hetkellä sencaltaisen Nuolen Sydämmeni
syöstä/ nijn että minä tussin seisowana pysyisin. Sil-
lä hän on sencaldainen Vihamies/joca eij coscan lac-
ka eikä wäsy,- että cusa yxi Kiusaus on edesmennyt/
sinä kymmenen wastutista jcluens syndy.

Sentähden näin suuresa. tuscasa / eij ole yhtän
muuta neuwo ja lohdutusta tähän turwata cuin I-
sä meidän Aucouxeen tarttua / ja sydämmestä Zu-
malan cansa näin puhua: Racas Zsä/ stttck
olet minun käskenyt rucolleman/ sen-
tähden älä salll mlnuaklusauM sinw
sta polsluopua. Ntzn sinun pitä näkemän ja
itze työsä tunoeman/ että nijden täyty lacata/ wähe-

„.,
tä ja myöden anda / muutoin jos sinä vupet omilla

*?.««« ajatuxillas ja neuwoUas sinuas auttaman/ ntzns teet
walla ainoastans pahemmaxi/ ja annat PerkeleUe e-
M. nämmckn tilan sinuas kiusata; sillä KäneUä on Kär-

»N
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men Päa/ joca costa hckn raon löytä/ josta hän sen
sisälle tungis/ nijn coco Ruumis estämätöM-tistä seu-
ra: MuttaRucous taita hänen carcotta ja poisaja.

Geltzemas fa Wijmemen Rucous.
Mutta päästä mettä pahasta/ A-

Kielellä on ta'mä Rucous nain: P^alasta elt warjele mettä sijtä häyp-
stä elt pahasta/jotta n#n (uuluftaf cuin ne
puhuisit Perkelestä: Nijncuinhan tahdoiS caickiyh-
della sanalla kasitta/ nijn että coco tämän Rucouxen fZiUåSumma on asetettu wastoin meidän Pääwihamie- Na m"stam. Sillä hän on se/ joca caickia nijta cuin me t& me ru
rucoilemme suurella ahkerudella estä pyytä/ nimit-coilmma.
täin/ Jumalan ja hänen Nimens cunniata/ luma-
lan Waldacunda ja hänen Tahtoans / jocapäiwäistä
Leipä/ Rauha/ iloista ja lewollista omatundo/«.

Eentähden me caicki nämät yhteen suljemm^ja
sanomme: Racas Isä/ auta (Uttengm/
että me pelastcttalfin caKesta onnetto-
Mttdesta. Eij myös sitä wähemmin ole tähän
caicki sisälle suljetut / mitä ikänäns pahutta meille
Perkelen waldacunnasa tapahtua taidais/ nijncuin
owat: Waiwaisus/ Häpiä ja Cuolema/ ja lyhykäi-
stst sanottu: Caicki meidän ahdistuxem/ tuscam ja

3* sydäm-
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sydämmem waiwa/ joita täsil Mailmas sangen paljs
ja moninaiset owat. Sillä Perkele joca eij ainoa-

. stans ole walhettelia/ waan myös Murhaja/ ilman
lackamata myös seiso meidän Hengem perän/ ja hi-
mons sammutta/ cosca hän meitä Hengen wahin-
goon saatta taita/ josta myös se tapahm/ että hän
monelda Niscan taitta/ monda taidoldans pois saat-

Ia wiedä ta / muutamita Meteen hucutta / ja monda sijhen
caicken pa. saatta että he itzenS teloittamat/ ja moneen cauhiaan
hm«n.. ja hirmuliseen langemiseen yllyttä. Scntähden eif

ole meille Maanpäällä yhtäkän muuta neuwo/waan
että että me aina ja alinomat tätä meidän Pääwi-
hamiestäm wastan rucoilemma. Olllä Jo£ M
me Jumalalda warjellals ja suojel-
lats/ ntjn em me yhtäkän hetke oltfi
hänestä wapaat.

Tästä sinä taas näet cuinga Jumala'tahto/ et-
tä händä rucoillaisin ntjdengin asiain edestä cum mei-
tä RuumiUistst waiwawat/nijnettei meidän custan
mualda/cuin ainoastans häneldä/ pitä Apua etzimän
ja toiwoman. Mutta tämän on hän wijmeisexi pan-
nut. Sillä jos me tahdomme/caikesta pahasta war-
jeUut ja wapaat olla / nijn pitä hänen Nimens enne-
in caickia / meisä pyhitettämän / hänen Waldacun-
dans meidän tykönäm oleman/ ja hänen tahtonS ta-
pahtumani Senjälken tahto hän meitä wijmein
caikesta synnistä ja häpiästck wariella/,a sijnä siwusa
caicki ne cuin meille murhen tuottaisit ja wahingol-
liset olisit/ pois estä.

Ia
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Ia näin m Jumala meille juuri lyhykäjsest e-
despannut caicki meidän tuscam ja tarpem/cuin mei-dän päällem tulla taita/ ettei meiUe tila olis yhtä-
kän estettä eli syytä edestuoda Rucousta hyljätäxem.
Mutta sijnäßucouxen suurin woima seiso/ että me
myös oppisim / AM E N sanoman: Se on/etz epäi-
lämän/ että meidän Rucouxem on totisest cuultu ja
stn tapahtumanpitä/ cuin.me rucoillet olemma.Sil-lä eij täsä ole muuta/ cuin yhden wahwan uscon sa-
na/ josa eij rucoilla epätiedon päälle/ waan wahwa-sa ciedosa/ ettei Jumala walehtele/ sillä hän on lu-
wannut sen meille anda. Kusa Nyt ttj stttcal-
datsta usco ole/ niin t\\ myös sijns op
klata Rucousta olla talda. emttm*
on st wahingollinen tapa ntzlle/jotca nijnrucoilewat/
ettei he rohkene sydämestäns/ AM.EN Rucouxen »«»,
päälle sanoa/ nijn wahwast päättä/ että Jumala \tatotisest on Rucouxen cuullut/waan owat heidän epäil> Rucouxeenlyxesäns/ sanoden: Pidäistö minun oleman nijn fanef»
rohkian ja kerscaman / että Jumala on minun Ru-man/ M
couxen cuuUutj Sillä minä olen waiwainen Syndi-"',p"ljo
nen / k. """«"»-

Syy on siihen tämä/ ettei he catzoJumalan lu-
pausta/waan omain töidens ja mahdollisudens pääl-
le/jonga cansa he Rucouxisans Jumalala pilckawat
ja hänen walhetteliaxi soimawat. Josta seura/ ettei
he mitäkän saa/ ntzncuin Pyhä Jacob sano: JOIU
rucolle/ §ån ftmoilcan uscos/ epäile-

Z3 Mät/
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mät/ sillä joca tpåik/ on Meren aal-
lon taltattiin/ joca tuulelda ajetan ja
ltjcutetan/ älkän sencaltatnen Ihmp
nen luulco jotain HEnalda saawans.

Catzos/näin suuresa arwosa on se Jumalan ty-
könä/ että me olisim lujat sijna/ ettem me turhan
rucoile/ ja ettem me millän muoto Rucouxiam hal-pana pidäiS.

T\siiås lsatechlsmuxen Cappale.

Oppi Ca-
fiesia on
earpellincn
Christllyil»
lc tmi.

eastesta.
Ähän asti olem me ne Colme yhteisen
CHristiUisen opinPaäcappaletta seliltä-
net/ paitzi näitä on meidän wielä sano-
mistä meidän cahdesta Sacramentistäm
jotca Christuxelda asetettut owat / joi-

sta myös itzecullgin Christityn pita wähimmäxikin
yhden yxikertaisen lyhykäisen opin taitaman ■, Sillä
ilmain näitä/ eij yxikän taida oikia Christitty olla/
waicka sen pahembi tähän asti eij mitan näistä ope>
tettu ole. Mutta ensiss eteem otamme Casten/ jon-
ga cautta me ensin olem otemr Christittym jouckoon.
Mutta että se oikein käsitettäisi»: nijn tahdomme
caickl järestäns selittä/ja ainoastans nljtä edeStuoda/
jotca ow.it suuresi tarpelliset tietä. Sillä/ cuinga

st
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se Oppi joca on Castesta/ pitä waarick opetaita wa-
stan edeswastattaman/ stn me anamme nijden oppe-
nitten halduun. Ensin on tarpellinen hywin tietå/
ne sanat/joihin caste perustettu on/ ja joldengapaal-
le caickicatzowat/ cuin Castesta puhuttaman pitck,-
nimittäin cuin CHRistus fano: Match, tykönä wij-
meisefä Luusa. Mengät crncf *m Matl-
maan/ ja oppettacat catctta cansoja/
ja castacat Heltä/ Nimeen Isiin/ ja
Pojan/ japyhän Hengen. it«n m^.
tt)Unå wtzmeises Luusa: ZOM usto ja(astt^
tan/ se tule autuaxt: Mutta joca elj
usco/secadotetan.

Naisä sanoisa on Ensin merkittäpä/ että täsä
seiso Jumalan Kästy ja asetus/ettemme epäilisCa-
sten olewan yhden Jumalisen asian/ ja eij Ihmisildäylösajateloun ja löylyn. Sillä nijn hywin cuin mi- Caste en
nä taidan sanoa/ ettei Kymmenen Käskysana/uscon Jumalan
Tunnustos ja Isä meidän Rucous ole yhdengänOH-chme.
misen aiusta ulostullut/ mutta owat itze Zumalalda
ilmoitetut ja annetut; Nijn taidan minä myös to-
tisest kerscata/ ettei Caste ole Ihmisen a,atuxest tul-
lut/ mutta itze lumalalda asttcttu/nhn myös anga-
rast kästetty/ että meidän pitä itzem andaman castaa/
muutoin emme taida autuaxi tulla,- Ettcm me ajattelissen olewan ntzn kcwiän ja halwan asian/ nWcuin jo-
tu pääUens pukls uuden punaisen Hamen. Silläsen päälle caickein enin seiso/ että me Easteen.corkia-

m/
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na/ pyhänä ja sangen callisna pidämme. Sillck ta-
ftä meille on caickein suurin rtzta/ että Mailma on
nyt täynnäns wääriä opettaita / jotca huutawat ja
sanomat Casten olewan yhden ulconaisen Cavpalen/
mutta ulconaisesa cappalesa e# ole yhtan hyödytystä
eli hywä/ mutta anna sen ulconaisen cappalen olla/
nijncuin se taita/nijn tasa cuitenginonHuMalNN
Sana jaKästp/ foca Kasteen Mä-
nyt/ perustanut ja wahwtstanut on.
Mutta mltä Jumala saättä ja kaste/ eij se taida ol-
la turha/ waan aiwan callis ja tarpellinen/ waickase wielä ulconaisella muodolla oliS huonombi cuiny-
xi Oljen Corfi. Jos MkNyt oleMMa tMN-
net möttda atca paljon ptts pawitt
Ktrjolsta/ jolsahän ulosjacot Aneltr-
joja/Spndem
koin ja Altaretn Mhktmtfistä/ ainoa*
stans Klrjam ja Stnettem tähden:
Vutnga paljo suuremmas arwos pttä
meidän Kasteen pitämän/ jonga m
KHRlstus asettanut jasäätänyt on/
ja mpös hänen ntmeens se toimite-
tan ja tchdän: Nijncuin sanat sen o-

sotta-
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sottawat: Kengät ia &a{ta<at/
mutta etz teidän/ waan Jumalan Nimeen.

Slllck castetta Jumalan Nimeen/ eij se ole Ih-
tnisildck/ waan Zumalalda itze castetta/ waicka selH-misen Kädellä tehdän/ ntzn se on cuitengin totisest Zu-
malan oma työ/ josta myöS jocainen itze hywln pMttå
taita/ Casten työn olewanpaljo corkemman ja c«llim-
man/ cuin jongun edesmennein Pyhäin ja muiden
Ohmisten työt. Sillä mitkä työt taitawat olla eli
sanotta suuremmaxi/ cuin Jumalan työt? Mutta
tasa on Perkelen paljo tekemistä/ että hän pettckis
meitä/ ja petollisella hahmolla haucuttelis/ ja lu,
malan töistä meidän omif» tbitym meitä johdatais.
Sillä se näky paljo callemmaxi/ että jocu Munckl
paljo suuria töitä teke/ ja me caicki itze pidämme e-
nä meldän omista töistäm/ cuin Jumalan Töistä.
Mutta pyhä Raamattu näin opetta: Waltta^.McmMMunckeln työt/ehkä culnga fijU 3Ä
däwät neollsit/phteen coottalstn/ntjn Ä*
eij ne cultengan olis ntjn hpwät jacal-
lit/ tuin se että Jumala yhden Rlcan
eli Corren ylös Maasta ottats. mk
nM Sentähden että Persona on cunniallisembi ja
corkiambi: Ia tasä asiasa eij Persona arwata toi-
stä/ waan työt Personasta/ josta he kirckaudens saa-
wat. Mutta täsä se tyhmä järki wäärin duomitze/
ja ettei Castesa ole nijn suurta kirckautta cuin mei-
dän töisamme/ ntzn etz se mitäkan kelpa.

Aa Na'i-
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Näistä cuin sanottu on/ opi nyt käsittämän yri
sikiä ymmärrys/ ja costa sinulle.kysytän: Wlkä
Vaste on t Vasta: Ettet se ole paljas We-
si/ waan Wefi on Jumalan Sanaan
jaKsstppn sidottu ja suljettu/ ja sen
lautta myös pphitettp/mjn ettet st m
kän muu ole cutn Jumalan Wesi/ ctj
että st ttzestäns olts parembt cutn jocu
muu Wesi/ waan että Jumalan Sa-
na ja Käffp on sijhen tpgö tullut.
Sentähden on st sula coirusja Perkelen pilcka/etta
meidän uudet henget pilcataxens ja hawäistäxenS
Castetta/ Jumalan Sanan ja Asttuxen sijtä poifr
jättäwät/ ia eij sitä muutoin catzele/ cuin muutacan
Wcttä/joca Caiwosta oletan/ja sitten häpiällistllti
Suullans näin ammottelewai: Wltä ptdäts

t ' yhden Käden täyden Wettä SieluaMäärät '[f .. ±, y

opettajat auttaman % Mutta cuca nijn eij sitä tiedä/ co-
eroiltawal fca Casten Cappalet toinen toiststans eroitetan/ et-
I«"" ta Vesi on Vesi. Mutta cuingas rohkenet ntzn Iu-
Cassefla. mim asttuxeen tarttua/ja sen parhan tawaran fij-
l' tä eroma / jonga cansa Jumala on sen yhdistänyt/

ja eij tahdo anda sijtä eroitttta? Stllä IttMa^
lan Sana jaKässp/ mjn mpds Iw

malan
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malan Nimi/ on se paras cappale/ ja
ntjncuin ltzeMtn Wedesä/joca tawara
on paljo suurembi ja caUembi cuin Taiwas ja Maa.

Sentähden opl nyt tämck eroitus/ että Casteon paljo toisembt cuin caicki muut Wedet/ etz sen luo- Casse on
noUisen olemisen tähden/ waan sen paremman
palen cuin sijhen tygö tute. Sillä luinala itze cun- mi*

nioitta Casten hänen Nimelläns/wäelläns ja omalla
lvoimallans sen wahwista. Sentähden eij ole se alno-
astans luonollinen Wefi/mutta Jumalallinen/ ta-
wallinen/ pyhä ja autuallinen Wesi: Ia cuinga wie-
Ia enä sitä ylistä taitan/ ja caicki Sanan tähden/ jo-
ca Taiwallinen ja pyhä Sana on/jota eij yxikän täy-
dellistst ylistä taida: Sillä sijhen on caicki Jumalan
woima ja työ sisälle suljettu / josta myös Castella on
hänen olemistns/ että se Sacramentix cutzuttan. Nijn-
cuin myös opetta sanoden: Acce-
dat verbiini ad Elementum &fit SacrarnentumJ Se ON/
VostaJumalanSana tule Elementtn
eli luonnollisen cappalen tygö/ nijn se
tule Sacramendyt/ joca on pyhä ja
Tatwalltnen cappale. «<««««.

Tämän syyn tähden me, aina opetainme/ ettei »en cappa-
Sacramentejä ja caickia ulconaisia Cappaleita/ jotta l< ca-,
lumalalda säätyt ja asetetut owat/ pidä catzottamansen ulconaisen muodon ja olemisen jälken/ nWcuin F""'
me Pähkinän Cuoria catzelisim/ mutta
malan Sana sOen suljettu on: Sillä nijn mc myös

pu,
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puhumme Wanhimitten Säädystä ja MailmaUiststEsiwallasta. Jos me tahdomme heitä eatzella/ nö>
cum heillä oivat Nenät/ Silmät/ Corwat/ Nahca/
Hiuxet/ Liha ja Luut/nijn he owatTurckeM ja Pa-<anain caltaistt/ ja taidais jocu sanoa: Mingä täh-
den minun pidäis näistä enä pitämän/ cuin muista-
can? Mutta että tähän on tullut Jumalan Kästy/
Lunnwtla Isäs jaÄtttäs/ntzn minä näen
toisen Miehen Jumalan MatjestetiUä ja cunnialla
kaunistetun ja puetetun. ; JumalanKäsky sa-
non Mlnä/ on st Oulda Käsdy jonga
tzän Oaulasanscanda/ja tofinOrunu
päänpäällä/joca mtnulle osotta/mtw
gätähden tämäLlha ja Wm mnnicu
tettamanpttä.

Nijn/ja paljo mämmin pitä sinun Castetta cun-
nioittaman/ ja corkiana pitämän/ Jumalan Sanan
tähden/ jonga hän itze sekä sanalla )a työllä cunniot-
tanut / ja wielä sittekin Tunnusmerkeillä Taiwasta
wahwistanut on. Sillä luuletcos sen ollen jongun
Leikin teon/ cosca CHRlstus itzens casta andoi/ ntzn
Taiwas aukeni/ ja Pyhä HengiKyhkyisen muodolla
alas mli/ ja eij mitäkän muuta stjnä ollut/ cuin sula
Jumalan Matzesteli ja Cunnia? Sentähden minä
wielä nyt neuwon/ .etttM tttt Nättä Mhta/
Sana jaWettä/ mllläkän muoto tot-

nm
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nen totststans eroitta anna. SM,-<*
Sana sijtä eroitetan/ nijn ch se ole muu Mesi / cuinse jollaPtzca teittä/ ja mahdetan se kyUä Sauna Ca-

Mutta cosca Sana sijnck
tykönä on/ nljncmn Jumala sen ongfi»
asettanut/ mjn se on Sacramentt/ ■fä*nwima.
cutzutan CHRWuxen Saftqu

Za tämä olcon Ensimmäinen Osa tckmän py-
hcln Sacramendin Olemisesta ja cunniallisest ar-
wosta.

Toisen kerran/cosca me tiedämme mikä Caste
on/ ja mitä' meidän sijtä ajatteleman pitä; ntzn tule
myös meidän oppia/ mingätähden ja mitä warten st
asetettu on / se on / mingä hedelmän ja mitä hywä
hän nijlle anda cuin castetut owat/ jota eijmyös tai- ,

ta paremmin ymmärtä/ cuin ennein nimitetyistä
Christuxen Sanoista: Zoca tts(o ja(astetaNse tule autuap'. Sentähden käsitä se caickeinAutuaxi
yxikertaisimmast näin/ että se Caften woima/ työ ja tuU
hedelmä on/että hän Ihmiset autuaxiteke: Sillä
etz yxikän casteta senpäälle/ että hänFörstixi elißuh-
tinaxi tulis/ waan ntzncuin Sanat cuuluwat/
Että häN AutUaxt tUlts. Mutta auftiatf
tulla/ tiedämme kyllä ettei se muu ole/ cuin tulla wa-
pahdeturi Synnistä/ Cuolemasta ja Perkelen walla-
sta/ tulla Christuxen Waldacundaan/ ja hänen can-sans tzancaickisesta elä.

Maz Tästä
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Usco pitä
cayoman
Casten
pMc

Tästä sinä jällens naee cuinga suurcs mivos
ja Cunniasa Caste pidettämän pitä/ !josa me sencal-
misen sanomattoman tawaran saamme/ joca myös
kyllä osotta / ettei se taida yxikertalnen paljas West
olta; sillä paljas West eij taidaiS sitä tehdä/ mutta
Jumalan Sana sen tekej Ia että (aito ennengin
sanotti») Jumalan Nimi on siinä/ mutta cusa ikä-
näns Jumalan Nimi on/sijna myös pitä oleman E-
lämä ja Autuus/ nijn että se kyllä lumalallisexi/ au-
tuallisexi/ hedelmällisexi ja armollisexi Wedexi mah-
detan cutzua ; Silla Sanan cautta saa se sen woi-
man/ että st on uuden SyndymisenPeso/ ntjncuin
P. Pawali sen Tit.3. cu^u.

Mutta että meidän ylönwhsat ne uudet henget
sanomat: Usto alnoastans metdän teke
Zlutuaxt/ ja ne ulconalset asiat ja työt
elj tatda mltäkän sijhen tehdä: SOm
mc wastamme: Tosin meisä eij mitäkän muuta ole/
joca Autuuden tuotta/ cuin Usco/ nijncuin me wielci
pidemäldä cuulla saamme/ mutta tätä eij tahdo ne So*
kiain taluttajat nähdä/että Uscolla pitä oleman jotakin
mitä hän usco/ ston/ jonga päälle hän luotta ja
wahwana seiso, Ia nijn Usco Wedesä kijnnirippu/
ja usco sen Casten olcwan/ josa sula Autuus ja Elä-
mä on. Eij Weden woimalla / ntzncuin kyllä sanot-
tu on/ mutta sen cautta/ että Caste on yhdistetty ja
wahwistettu Jumalan Sanalla ja asttuxella/ ja ha-
nen nimelläns caunistettu. Costa minä nyt tämän
uston/ mitä minä muuta uston cuin Jumalan pääl-
le/ ntzncuin sen/ joca sananSCastesten asettanut ja i-
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stuttamlt/ ja meille namat ulconaiset cappalet edes-
pannut on/ joisa me sencaltaisen tawaran kasitta tai-
damme.

Täsä owat nyt he nfti tyhmät/ että he toisen
toisestans eroittawat/ Uston ja sen cappalen josa U-sco ktznnirippu/ ja johonga ha°n sidottu on/ waicka seon ulconainen Cappale/ ,a tosin sen pitä ulconaiscn
oleman/ että me sen taidolla käsitämme/ ja nhn sijt-
ten Sydämmeem panna taidamme: Nyncuin coco E-
vangelium on ulconainen Suun Saarna. DhdesSummas: Caicki se cuin Jumala metsä teke ja wai-
cutta/ sen tahto han taincaltaisen ulconaisen säädyn
cautta toimitta/ cusa ikänäns hän nytpuhu/ja cuin-
ga päin/ ellkenengä cautta hän puhu/ sinne pitä W
ston Silmät käättämän/ ja sijnä lujana pysymän.
Myt on meille' täsä Jumalan Sana: loca Us(o
ja castetan se tule Autuaxl-. mmm nä-
mät Sanat muutoin owat sanotut/ cuin Castesta/se on/ sytä Medestä joca Jumalan säännöllä peru-
sttttu jawahwzstettu on. Josta stura/ että se \oca
daftm hylkä eli ylöncatzo/ se ylöncatzo Jumalan Sa-
yan/ Uscon ja Christuxen/ joca meitä si,hen lohdatta
K Casteseen sito.

Colmannen kerran/ cosca me olem
■tiet/ Casten suuren hyödytyn» ja woiman / ntjn ca-
hocam nyt edespäin cuca Ihminen eli Persona se on/
joca sencaldaisia wastan otta/cuinCaste anda jalah-
joitta. Tämä jäUens caunist ja selkiäst näisa Sanoisa
edeepannam Zo(a Us(o jacastttaN/ st tU-

le au-
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m uu le autuaxt. Se on: Usco atnoastans
Ihmisen teke Hhmisttt mahdolltsext/ tätä Uv
%Tm' welltstä ja Jumalalllsta Wettä tzpö-

dplltsest wastan ottaman. <&m costa se
täsä/ näisa Sanoija Weden tykönä ja cansa luwatan
,a taritan/ ntzn eij sitä taita muutoin wastanotetta/
cuin että me sen Sydammestam uscomme/ ilman U-
scota etz ole Caste mitattiin hyödyUinen/ waicka se U
tzestans Taiwallinen ja arwamatoin hywyys ja ta-
wara on. Sentcihden woi se ainoa sana (JOCfl us(0)
ntzn paljo / että se ulos sulke ja tacaperin aja caicki
työt cuin me tehdck taidamme sillä ajatuxella / että
me nijden cautta Autuuden saisimme ja ansaitzisimme.Sillä se on lujasti päätetty/ että se cuin eif ustost o-
le/ ch se mitäkän siihen kelpa/ eij myös mitan saa.
Mutta jos he fanowat/ nijncuin heidän tapans on/
fa &aftt on myös ltzestäus Työ/

.
ja sinä sanot/ ettei Työt mitäkän kelpa Autuuteen:

Cafi<<yo<Cungasta silloin Usco joutu? Ntzn wasta: Totisestwa"nl«. meidän työm etz mitäkän tee Autuuteen/ MUtttl
maw *. gafa oU meidän/ waan Zumalan

Työ.Sillä sinun pitä (ntzncuin sanottu on)suuren e-
roituxen tekemän Christuxen Casteen ja SaunaPeson
wälillä: Mutta Jumalan työt owat terwellistt Au-
tuuteen/jotca eij Uscoa ulossulje/waan sitä waattwat:
SilläpaitziUscoaetz taitaisnljtä käsitettä. Sillä että
sinä annat itzes Medellä waletta/ ntzn et sen cansa

castet-
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Castetta saa/et myös nautita taida/että le sinua jo-
tain hyödytckis. Mutta silloin se astein sinulle hyö-
dyllinen on/cuins itzes sillä ajaluxella castetta an-
nat/ ettäs Jumalan Kästyn ja Asttuxen jälken/ niin
myös Sumalan Nimeen sen xml ettäs Wedesä tu-
lva tun Autuuden saisit. Nyt eh taida tätäKäsi ei-
ta Ruumis tehdä: Mutta Sydämmen pitä fen u-
stoman.Näin sinä näet selkiästi/ ettei tasa ole yhtäkän
työtä/ jonga me tekisim / ,waan yxi Lahja ja Tawa-
ra/ jonga Jumala meille anda/ ja Usco wastan otta.
Nijn hywin cuin HERAA ZESUS Ristin päällä
eij ole jocu työ ja teco/ mutta yxi tawara sanasa kä-
sitttty/ ja meille annettu/ ,a Uscon cautta wastan o-
ttttu. Sentähden meille tapahtu suuri wäärysnijl-Uscö m
dä/ jotta huutamat ja sanowat meidän opettawan wastanlu<
wastoin Uscoa/ jota me cuitengin caikella ahkerudel- mlan
la waadimme/ ntjncuin ainoata wälicappaletta/ jota ***• .
paitzilem me mitäkän taidais wastan ottaja saada.

Ia nijn meiue on tåmån Sacramen-
dinKolme Osa eli Kappaletta/ jotca itze-
cungin Christityn pitä tietämän/erinomaiscst että
Kaste onZumalan Säändö ja asetus
sitä caikefa Cunniasa pitämän. loca yxmckns mei-
tä kyllä kehoittaman pitä/waicka se on coconans ul-
conainen Cappale: Nijncutn se Neliäs Kästy/
Sunnioita Hsss ja Älttäs/ on mtm
ainoastans ruumillistst josa em
me catzo Liha ja Merta/ mutta JumalanKässyä/jo-
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hon ne suljetut owat/ja jonga tähden se Liha ja Me-
ri Isaxi ja Ältixi cutzutan: Nijn myös/ jos chmeil-
le täsä muuta olisi cuin nckmat Sanat: MkNgät
jacastacat/ K* Nijn piWs meidän ne cuiten-
gin ntzncuin Jumalan Säänon ja asttuxen wastan
ottaman ja tekemän. Nyt eij ole tasa ainoastans
Jumalan Kasty/ waan myös Lupaus. Sentähden
on Casten asetus paljo suurembi ja corkembi nijtci
cuin muutoin lumalalda asetetut ja kästetyt owat.
Yhdes Summas: Ntjn täynnä Lohdutusta ja Ar-
mo/ ettei sitä Taiwas ja Alaa käsittä taida. Mut-
ta tähän tarwitan taitoa/ että nämät uscotaisin/ sil-
lä eij täsä tawarasa mitäkän puutu/ waan Mä on
puultumus/ että se käsitettäisi» ja wahwana talella
pidetäisin.

Sentähden on itzecullcngin Christitylle caiken e-
Castenhar» liaicans yldäkyllä oppimista/ oikein ymmärtämän Ca-
joims pitä stetta/ja itzens sijnä harjoittaman. Sillä hänellä
oleman a. 0n kyllä tekemistä/ että hän wahwast uscois/ caickl
Umm * mitä st lupa jamyötäns tuo/ nimittäin: WoltoN

ylttzen Kuoleman ja Pcrkelen/ ©pn>
deln andex andamsscn/ Jumalan Ar-
mon/ coconans ttze KHRZstuM / ja
PphänHcngen hänenLahjatns canfa.Lyhykäisesi se on ntjn corckia ja suuri/ että jos heicko
luondo sitä ajattelis/ nijn hän epäilis/ joö ne tai-
daisit todet olla. Sillä arwa sinä itze/josMailmaS
josacusa paicas olis jocu Läkäri/joca stn neuwon tei-
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däis ettei Ihmiset cuolis/ ja ehta he tvielä cuolifit/
ettck he cuitengm sijtten ijancaicklsest eläisit/ cuinga
Mailma suurisa joucois sen tygö Aahan cansa juo-

ettei Ricasten paljouden tähden kengän edes-
päasis. Nyt pannan tcksa jocaitzelle Casteft ilmain
maxota Owen eteen senkaltainen eawara ja paran-
nus/ joca Cuoleman ylösniele/ ja caicki Ihmiset elä-
mäsä ylöspitä. Näin pitä meidän Castctta catzele-
man/ ja meiUen hyödyllistx tekemän/ että me sillä i-
tziam wahwistaisim ja lohduttaisim / costa meidän
Syndim ja omatundom meitä waiwa/ ja fanoisim:
Minä olen cuitengm (asteltu/ mutta jos minä olen
castettu / nijn on minulle luwattu että minun pitck
autuaxi tuleman/ ja sekä Ruumin että Sielun puo-
lesta Elämän saaman. Sillä sentGden
nämät molemmat Castesa tapahtumat/ Ruumis
Medellä castetan/ sillä eij se taida mitan muuta wa> SmTacstan otta cum Weden; Nijn myös Sana edespan- ja Sielulle
nan/ >onga Sielu wastan otta taita. Että nyt sekä Eläm<ln,
Wesi että Sana yxi Caste on / ntjn pitä myös sekäRuumin että Sielun aumaxi tuleman/ ja tjancaicki-
sest elämän. Sielu Sanan cautta jonga hän usto/waan Ruumis stnwuoxi/ että hän Sielun cansa on
yhdistetty/ ja Casten wastan otta / sillä tawalla cuin
hän taita. Sentähden etz ole meille meidän Ruumi-sam eikä Sielusam yhtäkän callembata cappalettaj
Sillä sen cautta me pyhäxi ja autuaxi tulemma/ jo-
ta tawarata eij muutoin yxikän Elämä eikä yxikän
Tyo taida käsittä ja saada.

Olcon nyt näisä kyllä sanottu Casten olemisest/
hyödytyrest ja nautitzemisesta/ ntzn paljon cuin sij-
hen tarwitan.

La-
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siesta.

Tämän
wahwisia
Jumalao.
Malla lyöll
töu*.

Easicn issasiesia.
Täsii tule yxi Kysymys/ jolla Perkele jouckons

cautta Mailaan häiritze/ nimittäin/ Nt/deN ptew
dm Lasten Lastesta/ jos he mpöS m
stowat/ eli oikeln casietan i Tähän me sa-
nomme lyhykäisest: Zoca yxikertamen on/ hckn ly"
katkan tämän Kysymyxen poiStyköäns/ nijden oppe-
nuitten tygö. Mutta jos tahdot wastata/ ntzn wa-

, sta näin: Että Lasten Caste kelpa ChristuxeUe/ st i-
>tze hänen omasta työstäne kyllä ymmärretän/ nimit-
täin että Jumala on monda nM pyhittänyt / ja
heille Pyhän Hengen andanut/ iotca cohta Syndy-
misen jälken castetut oivat/ ja on wielä tänäpänä
monda/ joilla me totisest tunnemme Pyhän Hengen
olewan / sekä heidän Oppins ja Elämänsä puolesta:
Ntzncuin meillekin Jumalan Armosta annettu on /

että me taidamme Kirjoitupa setittä/ ja CHristuxen
tuta/ joca ilman Pyhäta Hengetä eij milläkän muo-
to tapahtua taida. Mutta jos eij Lasten Caste oliS
Jumalalle kelwollinen/nijn eij hän yhdellengänntzstä
Pyhä Henge/ eli wähindäkän osa sijtä annais; Ia
yhdesä SummaS sanoin/ nfjn monen sadan Ajasta-
jan sisällä tähän Päiwän asti/ etz olis yhtän Ihmi-
stä Maan päällä Christitty ollut. Maan että lu-
mala wahwista CastenPyhän Hengen lahjalla/ ntjn-
cuin hywin nähtäwä on muutamista Esi-Zsistä/Py-
hästä Lernkaräupesia / Gcrfonifta/ Johannes Hufliffa
ja muista/ ja sen pyhän Christillisen Seuracunnan eij
pidä huckuman Mäilman Loppun asti/ nhn täyty

hep»



tyibän tunnusta Castcn olcwan kelwolisen Zumalal-le. SiUä eij han taida itzens wastan olla/ eli \vaUtytta ja pahutta autta/ eikä Armons ja Pyhä Hen-ge fiihen anda. Ia tämä on paras ja lu»in wahwi-
stus nijldä yxikertaifilda ja oppemattomilda: SM
tätä Uscon Cappalttta: MtNä Us(ON phdkN
Pyhän ilhnsttlltstn Seuracunnan/
ppMn Zhmtsten phtepdm/:c. <« pm
meildä poisotettaman ja maahan lyötämän.

Sitalikin me myös sanomme/ ettei suurin woi-
ma sijnä seiso/ jos st joca castetan usco eli ey? Sillä
etz tule sentähden Caste halwemmari/ mutta se caic-
ki seiso Jumalan Sanasa ja Kästysä. Tämä tosin
on cowa sanoa/ mutta cuitengin.caicki syheu tule/
cuin minä sanonut olen/ UM §£afttf<l MUU 0> Caste on V
le cutn West jaZumalanSana/phde'
sä toinen toisens cansa jatykönä/se on/
costa Sana on Weden tykönä/ nljn
onOastt olkla/ watcka etj Usco sijhen
tygd tUlls. Silla minun Uscon eij tee Castet-
ta/ waan Casten wastan otta. Nyt etz Caste stjtä
turmella/ waicka ett sitä oikein wastan oteta ja käy-

janottiweij meidän Uscoom/waan
Jumalan Sanaan sidottu on.

Sillä ehkä tänäpän yxi Zudalainen tulis ulco-
cullatulla i<? pahalla aitomisella/ ja me hänen caikel-
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la todella castaisim/ nijn etz pidais Midän sitä wä-
hemmän sanoman/ että st olis oikia Caste. Sillck
sijna on Wesi ynnä Jumalan Sanan cansa/waicka
etz hän oikialla Sydämmellä ntzncuin hänen piti/sitä
wastan ottanut. Nijncuin nekin/jotta mahdottomasi
HEAran Ehtolllsella menewät/ottawat oikian Sa-
cramendin/ waicka eij he usco.

Ia ntzn sinä näet/ että Casten wainoltten wa-
stanpaneminen on turha ja kclwotoin/ sillä nijncuin
sanotti»/ waicka eij Lapset ustois/ joca eij cuitengan
nijn ole/ (nijncuin se wahwistettu on) nijn olis cui«
tengin Caste oikia/ ja eij pidä kenengän heitä wastu-
dest castaman/ nijncuin eij Sacramcntl sijtä wähetä/
waicka jocu pahalla Sydämmellä sitä nautitzeman
mene/ eikä myös olis sällittäpä / että hän wäärin
nautitzemisen tähden samalla hetkellä sen jällens toi-
stamiseen ottaiS/ ntzncuin hän eij ennein olis olkiata
Sacramentiä saanut. Sillä se olis Sacramentia
caickein suuremmast laitta ja häwäistä. Pidäifkö
Jumalan Sana ja Asetus sentähden wäärä oleman/
,a etz kelpaman/ että me sen wäärin käytämme.

Sentähden sanon minä / jos et sinä ole ennein
, usconut/ nijn usco wielä nyt/ ja sano näin: Caste
on kyllä oikia ollut/ mutta minä waiwainen sen pa-
hembi en ole sitä oikein wastan ottanut/ Sillä sekä

CiiKngän minun ja caickein muiden cuin castetan/ pitä luma-
edes näin simoman: MtNck tultN tähätt

man uscal. mtnun Ustosam/ ja myös mulden/en
mt cuitengan taida sen päälle luotta/että
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Minä uscon/ja monda minun edesiän
rucotlewat: Mutta fijhen minå
tan/ että tämä on sinun SanaS ja
Käsfps.

,
Nijncuin minä HERran Ehtolistlla

täyn/ en minun Usconi/ waan EHristuxen Sanain
päcklle. Zos minck olen wahwa eli Yeicko sen annan
minä Jumalan haldun. Muttastn Mtnä |ffe
dän/ että hän on käffenpt mtnun s#*«**»»•
hen mennä/ syömän ja juoman/ iCm/Z
Ia että tzän anda minulle Ruumlns mu

ia Werens/ se rtj taida coscan minulle
walhedella/ etkä minua pettä.

Näin me nyt myös teemme Lastein Casten can-
sa/ Lapsen me edestuome Seuracunnan Palwelial-
da castetta sillä ajatuxella ja toiwolla / että se usco/
ja rucoillemme/ että Jumala hänelle Uscon annais/
mutta emme sentähden händä casta waan että lu-
mala on käskenyt. Mixi ntjn? Sentähden että me tic>
dämettttl Jumala lvalhettele. Minä ja minun Lähim-
maiseni/ ja yhdes Summasa caicki Ihmiset/ taitawat
erhettyä ia pettck/muttalumalanSana ch taida erhet-
tyä. Sentähden owat ne aiwanrohkiat ja taikamatto-
mat henget; Jotca näin tahtowat päättä: Ottsa
etj otktausco ole/sijnäetj myös oifia&a>
steole.luuri niini min mmä tahdoisin näin päät-
-1 tä:
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ta: 36* elj toinitta ole usco/ etz myös CHri-stus mitckkan ole. Eli näin: jos en minä ole cuuli-
ainen/ eij wanhemmat eikä Esiwaloa mitäkan
ole. Ongo st oikein päätetty: cufa eij jocu tee sitä
cuin hcinen tekemän pitä/nyll siitä pidäis sturaman/

Meidän o ettei st asiacan itzrstäns mitan ole eikä mihingän kel-
päustomchpi,. Mutta paremmin käännä nämät sanat sitä"
ta I«ma< nastan / ja päätä paljo enämmin näin: Juuri sen-«Lw tähden on Caste aiwancallis ja oikia/ että st wäärin
mf Ihmisildä wastanorettu on. Sillä jos eij Caste itze-

stäns oikia olis/ nijn eij taitais sitä wäärin käytet-
tä/ja sijnä wääräskäyttämists syndiä tehtä? Ntjncuin
sanotan: Abufas non töllit, fcd confirmat fubrtantiam:

WäHnnkHyttsmps elj pols ota asian
olemusta/mutta wahwlsta sen. SM
Culda etj pysn sitä wähemmän culdana waicka yxi
Portto sitä Synnin ia häpiän cansa canda.

Olcon sijs se nijn päätetty/ että Caste aina oi-
kiana ja täydesä olemistsa pysy/waicka yxiainoa ZH-
minen castetais/ ja eij stkän oikein ustois. Sillä lu-
malan asetus ja sana eij anna itzens Zhmisildä muu-
tetta eli toistxi käätä. Mutta nijn sokiat owat ne wim-

_ ~ matut Henget/ ettei he Jumalan Sana ja Kästyä
taannu näe/ eikäenämbätä pidä Castesta/ ja Esiwallasta/3ä wä3ri.cuin si,tä wedestä/ cuin Ojasa eli Padasa on/ eli jo-il opeclm.stain muusta Ihmisestä: Ia ettei he yhtäkän Uscoa/
sta. eikä cuuliaisutta näe/ nijn pitä heille Casten ja Esi-

lvaUan eij mitäkän oleman. Mutta täch on se sa-
lainen Capinan nostaja Perkele/ joca mielelläns/
Crunun Esiwallalda poistemmais/ että st sitten lal-

cain
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tain ala Mataisin/ nijn myös caicki Jumalan työt
ja Säännöt mellda ylisalaisin cuklstettaisin ja tyh-
jäxi tehtäisin. Sentahden pita meidän wiriäst
walwoman/ ja warustetut oleman/ ettem me an-
nais itziam Jumalan Sanasta pois johdatetta ja
wiiätä engck pidäis Castetta ainoastans palian mer-
km edestä / ntzncuin ne tyhjän puhujat Henget une-
stelewat.

Wtzmeistldä pitä myös meidckn tietämän/ MP fflitå&W
tå ilaste Merkltze/ ja mingatahdenJumala on""""'
asettanut sencaldaiset ulconaiset merkit ja käytöxet/
tämckn Sacramendin tygö/ jonga cautra me ensin
MUe otetan Christicundaan. Mutta Työ ja kay-
tös on st/ että meitä Veteen upotetan/ että ft.mtUdän ylitzem käy /ja sitten jällens ylösoteta». Nä-
mätCaxi asiata/Meteen upotetta/ ja sijrä jallens y-
löstulla/ merkitzewat Casteen woima ia työtä / joca
etz mikän muu ole/ cuin sen wanhan Adamin cuolet-
tamus/ ja sijtten sen uuden Ihmisen ylösnousemus.
Joisa Cahdesa meidän pitä caiken meidän eliaicam
itziäm harjoitteleman; Nijn että ChristiUinen elämä
etj mikän muu ole/ cumjocapätwätnenKa-
fle/kerta aljettu/ ja sitten fijnä alna v
dcskäpNyt. Sillä sen pitä ilman lackamatNimsMw
itijn tapahtuman/ että me sen wanhan Adamin saa< 0»*?'staisudet aina poispesisim/ja sen uuden Ihmisen puh- \Z«Ztaus edestulis. Mutta mikä on se wanha Ihmi-muna '

rnn? Se on sr/ joca meisä Adamista syndynyt on/
nimittäin/ tttä me olemme wihaiset/tuimat/cateet/

ah-



ahneet/ hecumalliset/ laistat/ ylpickt/ epäuscolstt/cai,
killa lvloiUa saastutetut/ ja luonnostam eij ole mitäkän
hywä metsä. Costa me nyt olemme Christuxen wal-
dacundaan tuUet/ntzn pitä sencaltaiset wiat jocapäi-
wä wäheneman/ eW me enämmm ja enämmin lau-
piammaxi/ kiirstwälstmmäxl/siwemmcsxi jahiljaisem-
maxi tulisimme/ ahneutta/ wihaa/ cateutta/ ylpeyt-

is«ttmn<siM aina wähennäisim.mSll Tämä on Casten oikia kayttämys Christittyin
na töisä stasa/ Weden Casten cautta merkitty/ cusa eij nyt
ostttttama. Casten harjoitus edeskay/ waan siUe wanhall Ada-

mille myöden annetan/ että han wielä tylymmäxi
tule/ se eij ole oikein Castetta pitä ja nautita/ waan
sitä wastan seisoa. Sillä ne cuinowat

ne eij muutoin taida / cuin tulewat jocapai-
wä puhemmaxi/ ntzncuin Sananlascusa sanotan/ jase tosi 0N! Nunquarnnondeteriores, qnö feniores,eo
pejores: ama prhcmmst/jotawanhem-
Mat/ sitä paheMMat. Nijn että jocam<n<
nen wuonna/ jotakin rupeis ylpeilemän ja ahnetti-
man/ st on nyt paljo ylpemäxi ja ahnemmaxi tullut/
nijn ettg wiat jo hamast nuorudesta hänen cansans
caswawat ja enänewät. Vedellä nuorella Lapsella
eij ole yhtän erinomaista wica/ mutta costa hän ca-
swanut on/ ntzn hän tule hecumallistri ja haurellisex
cuin hän Miehen ijälle tule/ nijn häjyt eljet ja pa-
hat tawat enämmin ja enämmin edeskäywät.

Sentähden seura se wanha Ihminen aina ha-
nen luondons/nijn ettei hända taida kengän estä/jos
etz hän Casten woimalla hillityxi ja alaspainetuxi tu-

le. Si-
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le. Sitä wastan/ cusa Ihmiset Christityxi tullet o-
wat/ ntzn se päiwä päwäldä wähene/ sijhen asti ettäse peräti pois cato. Ia tämck on oikein Castesa a-
laspainetta/ja jocapäiwä jällen* ylöseulla. Ia nijn
on se ulconainen mercki meille edespandu/ eij ainoa-
stans että se woimallisest waicutaiS/ waan myös jo-
takin merkitziS. Cusa nyt Usco menesty hedelmäinS
cansa/ sijnä eij ainoastans ole Castella paljas merki-
tzeminen/ mutta myös työt sijnä tykönä/ jotta cuo-
lettawat Lihan. Mutta cusa eij Usco ole / sijhen jää
ainoastans paljas hedelmätöin mercki.

Ia näistäs näet/ ettäCaste sekä woimallanset-Cammus
tä merkitzemiselläns käsittä myös sen Colmannen'« p"«n-

Sacramendin/ joca cutzutan Catumuxexi/ joca eij fe""" "'

tzestäns muu ole/ cuin Caste eli sen harjoitus. Sil» uLSj
lä mikä Catumus on muu/cuin sijhen wanhaan
misten cowin kijnni tarttua/ ja uuteen Elämään kay-
dä. Sentähden coscas Catumuxesa elät/ nijn sinä
waellat Castesa/ joca ch ainoastans sencaltaista uutta
Elämätä merkitze/ mutta myös sen waicutta/ alca
ja sijhen waati. Sillä sijnä annetan Armo/ Hengi
ja woima alaspaina sitä wanha Ihmistä/ että st
uusi mahdais edestulla ja wahwistua.

Sentähden pysy Caste aina seisowana/ ja
ka jocu sijtä poislangeis ja syndiä tekis/nijn on mell-ja paranus
le cuitengin ainoa sijhen yxi tygö käymys/ että mtcncm tysen wanhan Ihmisen jällenS alamme löisim. Mut-gö käymys
ta eij tarwita meitä wastudest Vedellä (astetta/ sillä
ehkä me satakerra Medellä waletaisin ja castemisin/
nijn eij se cuitengan ole enä cuin yxi Caste/ waan hä-
nm työns ja merkitzemisens on aina pysywck. Nijn
Catumus ja parannos etz ole muu cuin wapa pala-

Ccz usEa-
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us Casteen tygö/ että se ickllens wastuudest terroitai-
fin/ cum ennein aliettu on/ waan lalscudesta voisjä-
tetty. Nckitä sanon minä sentähden/ ettei sijhen a-
jatuxeen tullaiS/ josa me olem jo monda Wuotta ol-
let/ ja fijhen tottunet/ ettäCaste on jo edesmennnt/
ettem me sitä enä itzellem hywckxi täyttä taida/ sit-
ten cuin me olem jällens Syndtzn langenmet. Se
tule sijtä/ ettem me sitä ole enä catzonet cuin ulconai-sen työn jälken/ joca kerta tehty on. Stztä on se
myös tullut/ cuin Pyhä Hieronymus on kirjoittanut:
Oatumuxen olewan tolstnAlufen/ jo*
ja meidän pttä waeldaman tämän
Mallman Meren plttzen/ cosca Haaxi
on rlckt tullut/ johonga me kerran p
sälle astmmme/jafijnä purjehdimme/cosca me Ohnsttcundaan tulimme.
Mutta näillä Sanoilla on Hieronymus Casteen oi-
kian käyttämisen meildä pois ottanut/ ettei se taida
meille olla hyödyllinen. Sentähden etz ole se oikein sa-
nottu: Sillä etzHaari särjetä että se on (nijncuin sa-
nottin) Jumalan Säändö eli Asetus/ ja ey meidän
oma Työm. Mutta se kyllä usein tapahtu/ että me
horjahdamme / ja sijtä uloslangemme. Mutta jos
jocu sijtä uloslange/ se catzocan/ että hän sichen jäl-
lens uida tatdaiS/ ja sijnä aina ktznni rippuis/ fijhen
asti/ että hän sijhen jällens sisälle tulis/ja sirnä wael-
laiS/ nijncuin hän ensin ruwennut on.

wn me näemme cuinga corkia ja ihmellinencappa-
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eappaleCaste on/ joca meitä Perkele» kidasta ulos-
temma/ Jumalan meidän omaxem saatta/ synnin
alaspaina ja poiSotta / sitten jocapaiwä sen uuden
Ihmisen wahwista/ aina myös wahwana pysy/ sij-
hen asti että me Mä surkeudesta ijancaickiseen cun-
niaan tulemma. Sentähden pitck »tzecungin Casten
ntzn pitämän cuin se olis hänen jocapäiwäinen .
«uns eli waatteens/ jolla hän alinoma käymän Pitf/Ä,:"
että hän aina uscosa ja sen hedelmisä löyttäisin/ että 7,?.,"'
hän sen wanhan Ihmisen hillltziS/ ja sijnä uudesa
wanheniS. Sillä jos me tahdom Christityt olla/ ntzn mmtt.
\>itå meidän Casten työtä ahkerasi tekemän/josta
me Christityxi tullet olemma. Mutta jos jocu fijtä
poislange/ nijn tulcan sijhen jällens. Sillä nijncuin
Christus armon istuin/eh sen wuoxi pakene/eij myös
estä meitä jällens tygöns tulemasta/waicka me Syn-

horjahdamme: Nijn myös caicki hänen tawa-
rans ja lahjans wahwana pysywät nijncuin me nyt
kenan Castesa Syndein andexandamisen saanet o-
lemma/ ntzn se wielä jocapaiwä pysy/ nijncauwain

cuin me elämme/ se on/ ntzncauwain cuin
me fitä wanha Ihmistä Caulasamcannamme.

Ll3 m-
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Colme o
rinomaist
Kysymyst
Alearin
Sacra»
mendist.

'toi

Mhcs lsatcchlsmuMisappale
Almun Hacmmm-

dtsts.
tzncuin me tähän asti olemme cuullet
Castesta / ntzn pitä myös meidän stjtä
toisesta Sacramendtstä puhu-
man/ nimittäin näisä Colmes Osas/

Mtkck se on/ mitä hyödptpstä ftjtä on/
fijten/ cuca sitä nautttzeman pltck.
Za caicki nckmät pitä meidän ntjllä sanoiUa wahwi-
staman/ joilla se Christuxelda jo cohta alusta sääty
ja asetettu on. Ia nämätpitä myös itzecungin Chri-
stityn tietämän/ joca muutoin tahto Christitty olla/
ja ioiwo osallisex tulewanStckstä Sacramendistck. Sil-
lä emme ole aicoinet jocaista HERRan Ehtolisella
päästä ja sitä jaca nijlle cuin eij ymmärlä/ mitähe
sijna etziwät/ eli mingä syyn tähden he siehen mene-
wät: Mutta sanat owat nämät:

Meidän HHna ZHsus Mistus/
finä yönä jona hän petettin/ otti hän
Lelwän/kljtti/ja mursi/ ja annoi ope-
tuslastens ja sanoi: ottacat spökät/

tämä



tämä on Minun Ruumin / joca tei-
dän edestän annetan/ se teWtte ml-
nun mulstoxent.

Samallamuoto ottihän myösOal-
kin/Ehtollisenjälken/ktjtti/annoltzetlle
jasanoi: Ottacatjazuocat tästä caicki/
tämäLalckion seuufiTestamentimi-nun weresäni / joca teidän edestän
wuodatetan/ Spndein andex
mtsexi/ st tchkätte/ ntjn usein culn te
suotta/ minun muistoxent.

Tcksii emme myös tahdo itzem riftaan anda t#
den cansa / jotta tätä Sacramentiä/ laittawat ja
pilckawat / waan ensist oppia / misii caicki tckmckn
Sacramendin woima seiso/ (ntzncuin me myös Ca-
sten Sacramendis teimme) Nimittäin että C(U(' mmfcn
kein paras Kappale on Jumalan <5& gg«g»
na/Asetus jaKässp. SM <% st *u s>>-
deldäkän Ihmilelda ylös ajateldu ja löytly / waan
ilman yhdengän neuwota ja aiwoitusta itze Ehristu-
xelda asetettu: Sentahden ntzncuin KpMM^
nenKäsky/ Isä meidän Rucous/ ja

Ustou
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Ustott TuNNUstos pysywckt heidän olemist-sans ja arwosans/ waicka et sinä' ntztä ikänäns pi-
dckis/ rucoilis ja ustois/ nijn pysy myös tckmcl pyhä
ja corkia Sacramenti turmelematoinna/ ettei sijtck
mitan wähene eikä poisoteta/ ehkä me sitä kelwotto-
mast käytckm ja nautitzem. Mitäs luulet/ että lu-
mala meidän töistäm ja ustostam nijn pallo tottelis/
että hän ntzden tähden salleis asetuxens muutetta?
Sillä me näemme cackisa Mailmallisis asiois / caicki
nijn pysywckn cuin Jumala luonut ja asettanut on/
ehkä cuinga me nijtä nautitzisim ja edesseisoisimme.Näitä pitä meidän yhteiselle Cansalle aina ja ahte-
rast muistuttaman/ sillä ntzllä taidam me caicki eri-
puraisten Hengein turhat jarituxet tacaperin lyödä.
SiUä he curkistelewat ja catzowat Sakramentein
päälle/ ilman Jumalan sanata/ nijncuin jongun cap-
palen/ jonga me teemme.

Mitä Al. m on npt Altann Sacramett-,ar!n Sätti Vastaus: Se on meidän HER-mm on? tan mnKhnstuxen totinenRuu«
Mls jaWen/ Lelwäfii jaWtjnasa/ ja
mjden alla/KHnstuxenSanan caut-
ta meille Ohnstttptlle syödä ja juoda a-
sttettu jakäsketty. £fa nijnaiin me sanoim-
me Castesta/ ettei se ole paljas Wesi,- Nijn me myös
täsä sanomme tämän Sacramendin olewan Lenvän
ja.WWn>- Maan etz paljan Leiwän ja Wtznan/

jotca

ie? Aitärln Sa«amendlst«l.



jotca ilman Pöydälle pannan/mutta Leiivän ja Wtz-
nan suljetun ja sidotun Jumalan Sanasa. Sana
on se csanon minä) joca tämän Sacramendixi teke/
ja eroitta/ ettei se ole paljas Leipä ja Wijna / waan
Christuxen Ruumis ja Veri/ ja niin cutzutan. Sil-
lä me pidämme AuguftinujWn sanat/ Accedat vcrbum
ad Elementum & fit Sacrarncnturn. Se OM ff OfCtf SanaÄe(Sana ulconatsenffappalen tpgö tule/
nijn ft tule Sacramendlxl. Tämä Py-

"*"'"'

hän Auguftinujcen Sana on ntzn selkläst ja hywin sa-
nottu/ että han tustin muuta on paremmin puhu-
nut. Sanan pifä Elementit Sacramendijtf tekemän/
jota paitzi pysn se pahana Licmentinä. Nyt eij ole
tämä jongun Forsiin eli Keisarin/ waan Caickiwal-
dian Jumalan Sana ja Asetus/ jonga eteen ja jal-
cain juuren pitä caickein Luondocappalden lange-
man ja siihen suostuman/ tttä se nijn on cuinhansa»
noi/ ja caikell kunnialla/ pelolla ja nöyrydellä sitä wa-
stanottaman.

Tällä Sanalla taidat sinä sinun omatundos
wahwista ja sanoa: Waicka sata tuhanen Perkelet-
tä ynnä caickein wääräin opettaitten cansa häpemät-
tömällä Suullans sanoisit: ff utttga Lttpä I<l
Wljna talta KHristuxen Ruumis ja
Wert olla sU* Nijn «ebån niinä / ettet caickl
Henget ja oppener nijn wtzsat ja toimelliset ole/ cuin
Caickilvaldias Jumala hänen wähimmäs Sorme-
sansa. Nyt seiso täsä CHristuxen Sana: Qtta>

D d mi.
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cat/syökät.tämäonmmuttßuuMlN/
juocat tästä calcki/ tämä on se uusi Te-
stamentt minun Weresänt/ :c. m$
Sanoisa me wahwana pysymme/ ja tahdom heitä
catzoa/ jotta händck opetta tohtowat/ ja toisin tehdä
cuin hän puhunut on. Se on kyllä tosi / että cosca

«.. , sma Sanan sijtä eroitat/ eli ilman sanata/ sitä ca-
humalan W nijn eij sijhen muuta jää/ cuin paljas Leipä ja
Sanata on Wtzna/ mutta cosca sanat Leiwän ja Wijnan tykö-
ieipä ja nä pysywät/ nijncuin ntjden pltä/ nijn se on se sama
Wijna eijCHristuxen totinen Ruumis ja Meri. SiUä nijn-
muu, cuin cuin CHristuxen Suu puhu ja sano/ nijn se on Ntjn-
Jj*? '* cuin se joca eij walhedella eikä pettä taida.
Hjl,na. Näistä nyt taitan ilman waiwata wastaea caic-

kinaifijn Kysymyxijn/ joilla nyt moni itzens waiwa/
joidenga stas tämä on yxi: XaitCKO jO(U pa-
hanelktnen papplSacramenttä pldel-
lä ja jata/ ja muuta stncaltalsta.
Sillä me päätämme ja sanomme: Waicka yri ilkiä
Ihminen muille Sacramentiä jaca/eli itze otta/nijn
hän otta oiklan Sacramentin/ se on CHRZstuxenRuumin ja Weren/ nijn hywin cuin sekin joca sitäcaickein cunniaUisimmast otta eli täyttä; SiUä eijse ole perustettu Ihmisen pyhyden/ waan Jumalan
Sanan päälle. Za ntzncuin eij yplkän pyhä Maan
päällä/ ja tosin eij yxikän Engeli Taiwasa/taida teh-
dä Leipä ja Wtzna CHristuxen Ruumix ja
Ntzn etj myös taida sitä kengän toisexi tehdä/ eikä

muutta/
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muutta / waicka se wäärin käytetan. Sillck Ihmi-sen uscomattomuden tähden/ eij tule Sana turhaxi
ja tyhjäxi/jonga cautta itzeSacramenti on jaatti) ja
asetettu. SiUä eij hän sano: Cuin te uscotte ell o-
letta mahdoUiset/ nijn pltck teillä oleman minun Ruu-
mm ja Weneni/ waan/ Ottacat / spökät ja
juotat/ tamck on mmun Ruumm ja
Werent/ja jällens/se tehkätte (nimittäin/
cmn mmä nyt teen/säätän ja otta^
Man käsken.) Se on nifn paljo sanottu: Jos
sinä olet mahdollinen eli mahdotoin / nijn sinulla on
täsä minun Äuumin jaWereni/ naiden Sanain woi-
maUa / jotca Leiwän ja Wijnan tygö pandut owat/
tämä kätke Sydämmees/ ettäs sen hywin tallella pi-
däisit. Sillä näisä sanoisa seiso caicki meidän peru-
stuxem/. warjelluxem ja suojelluxem/ caickia ntztä er-
hetyxiä ja wieteUyxiä wastan/ zotca ikänäns ylösnos-
net owat/ eli tästedes ylösnousewat.

Ia on nijn lyhMisest meille EnstMMäp
nm Osa/ Sacramendm Olemisesta:
Nyt edespäin catzelem senWolMa ja Hyödyn
tystä: longa tähden tämä Sacramenti on erin-
omaisesi säätty ja asetettu/ joca myös sijnä caickein
tarpeUisin on/ että me tiedäisimme mitä meidän tä-
sä etzimän ja ottaman pila. Se on nyt selkiä ja ke-
wiä/nijstä nimitetyist Sanoista: TäMä oN Md
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Sacra
rncntt on
Sielun
Ruoca ja
Elatus.

nun Ruumm ja Weren/ joca teidän
edestän annetun ja wuodatetan Syn-
deln andex andamuxt. Se on mmm
nijn palio sanottu/ sentähden me käymme Sacra-
menoille/ että me sencaldaisen tawaran sijnä saisim-
me/ josa ja jonga cautta / me Syndein andex anda-
misen saamme. Mlft NljN s Sentahden että
ne sanat sijnä owat/ ja meille sen andawat. Sillä
sentahden kaste hän minun syömän ja juoman/ ettäse oliS minun/ ja minulle hyödytyxen andais/ ntzn-eum yxi luja Panti ja mercki/ ja tosin itze st hywys/
jonga hän pandix pannut on/minun Syndein/Cuo-
leman ja caiken pahuden edestä.

Sentähden se oikein cutzutan Sielun Ruaxi/
joca ruocki ja wahwista sen uuden Ihmisen. Sillä
Casten cautta me ensin wastuudest synnymme/waan
cuitengin ntzncuin sanottu on/ rtjppu se wanha Nah-
ca Ihmisen Lihasa ja Weresä. Täsä on ntzn paljo
estettä ja kiusausta Perkeleldä ja Mailmalda/nhn et-
tä me usein wäsymme/ ja woimatlomaxi tulemme/
ja toisinans myös langemme.

Sentahden on tämä Sacramenti meille annet-
tu jocapäiwäistx elatuxexi/että seuscon ylöepidäis ja
wahwistais/ ettei hän stncaltaises Campauxes taca-
perin langeiS/ mutta aina wahwemmaxi ja wah-
wcmmaxi tullsi. Sillä st uusi Elämä pitä nijn käy-
tettämän/ että st joca aica caswais ja
Mutta sitä wastan pitä sen paljo kärsimän; Sillä
ntzn kiuckumen wihamtts on Perkele/ cohta cum hän

nake/
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näke/ tttå me itzem händä wastan asetamme/ ja sitck
wanha Ihmistä hiUitä pyydämme/ ja ettei hän mei-
tä wäkiwallalla alaspaina taida/ nijn hän ymbärinS
joca taholda paulans wiritta ja wäjy/ulospane caic-
ti cawalat juonens/ ja eij ennen lacka/ cuin hän mei-
dän wijmein peräti wäsyttä / nijn että me elickä U-scon poiSlangeta annaisim/ taicka sotimasi pois suut-
tuisim/ ja kärsimättömäxi tulisimme. Tätä warten
on nyt Lohdutus annettu/ cosca Sydän tunde/ ettäse tule hänelle ylönrascaxi/ että hän täsä uuden wäen
ja wirwotuxen ottais. „..,

Mutta täsä waiwawat wenS ne meidän wijsat W'J! .

Henget/ heidän suurella taidollans ja wysaudellans/^/^
he tuimustelewatja huutawat sanoden: OUl'NZtl<xMys.
taita Letpä ja Wtjna Synnit andex
aNda/ja UstoN WahWlsta t Sotca cuffen<
gin cuulewat ja tietämät/ ettem me sitä Leiwästä ja
Vanasta sano/ ntzncuin Leipä itzestäns Le«pä on,-
Mutta sencaldaisesta Leiwästä za Wtjnasta/ joca Chri-
sturen Ruumis ja Weri on/ jonga tykönä Sanat o-
wat: Tämä Leipä sanon mmä/ on nyt se tawara/josta me kerscamme/ ja eij yxikän muu/ jonga cautta
CHristus on meille sencaltaisen Syndein andcx Saa-
misen ansainnut. Nyt eij se meille muutoin anneta
ja omisteta/ cuin näisä Sanoisa: Tkldätt (&('

stän annetan ja wuodatetan. Em
näisä owat sinulla molemmat/ sekä että se Christu-xen Ruumis za Meri on/ ja että se sinun on/ mjfrn
cuin yxi tawara ja lahja. Nyt etz taida Christuxen
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Ruumis hedelmätöin turha Cappale olla/joca eij mi-
tän hyödytystä ja hedelmckta myötäns tuo. Cuiten-
gin waicka cuinga suuri se tawara itzestiins on/ ntznse pitck Sanaan suljettaman/ja sijna meille annetta-
man; Muutoin emme sitä taidais tietä enga etziä.

* <* Sentähden on myös se tyhjä ja turha zaarttus/2°"" että he sanowat Christuxen Auumis jaVeri eij EH-
vamus saa. tollisesa meidän edestäm annettu ja uloswuodatettu/
dan ainoa, ja sentähden/ emme taida Syndeln andexandamu-
fians Sa- sta Sacramendisä saada. Sillä waicka itze työ on
uancautla. ristin päaUä täytetty/ ja Syndein andexsaaminen/stj-

nä ansaittu/ nijn eij se cuitengan taida muutoin cum
Sanan cautta meidän tygöm tulla. Sillä mitä me
muutom sijtä tiedäisim/että nämät tapahtunet ja meil-
le lahjoitetut owat/ ellei nijtä Sarnan ja Suun Sa-
nan cautta ilmoitettais? Ia custa se on heille tullut
tiettäwäxi/ ja cuinga he taitamat Syndein andex
saamisen/ itzellens käsittä jos eij he pidä ja usco pyhä
Kirioitusta ja Evangeliumita. Nyt on coco Evan-
gelium/ ja Uscon Cappale/ Mtttä Us(ON yh'
dm pyhän shnsttltsen Seuracun-
nan/ Spndem andex saamlstn/ :c.
Sanan cautta tähän Sacramenttzn suljettu ja meille
edespandu. Mingä tähden pidäis meidän taincal-
daisen tawn-an saldlman tästä Sacramendistä/ pois
rewittä? Costa heidän cuitengin pitä tunnustaman/
että nämät ne samat sanat owat/ jotca me usein E-
vangeliumis cuulemma ja tosin/ »chn wähä rohkene-
wat sanoa näitä sanoja olewan SacramendiS/ il-
main hedälmätä/cuin wähä he pscaldawat sanoa/et-

taco-
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tä coco Evangelium ja Jumalan Sana on ulcona
Sacramendistä hedelmcltöin ja ilmain hyödytystä'. Sacrame.

Nijnon meille nyt COCOSaCMMMttst' mu™ 1'

W MM st on ltzesäns/että mpös/mt- mmtCåtä st myötänstuo jahyödytä. Nyt m^%,
myös catzottaman/ CUCä st PerjONa 0N \o(b mistn.sm wotman ja hyödytyxe wastan otta.
Se o»/ ettck me lyhyeldä sanomme nijncum ennew
gin Castesa/ ja muutoingin vsein olemme sanonet/
jocane usco/ cutn Sanat puhuwat ja
sisällens pltäwät. Sillä eij ne ole tlwille
eikck puille sanotut ja ilmoitetut/ waan ntjlle/cuin ne
cuulewat/jolllehckn sano/ ottacat ja spökät/N.
Ia että hän Syndein Andexsaamisen taritze ja
lupa/ ntjn eij se taita muutoin cuin Uscon caut-
ta wastan otetta. Srncaltaista Usco waati hän itze
näisli sanoisa: Tkldän edestän annettan
ja teldän edestän wuodetetan: Omn
han tahdoiS sanoa: Sentahden annan minä teille
minun buumin ja Wereni/ ja käsken teidän syödä
ja ,uoda / että teidän sen itzellen omistaman ja nau-
titzeman pitä. Joca nyt/ näitä hänelläns sanoa an-
da/ ja usco sen nijn olcwan / hän on sen totisest saa-
nut. Mutta joca näistä sanoista epäile/ eij hänelle si-
tä ole/ ntjncuin sillä joca anda näitä hänelläns turhaan
tarita / ja eij tätä terwelistä hywyttä nautita tahdo.

Tawa-
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Christilll
nen walmi»
sius tälle
Sacrame»
dille.

Tawara on kyllck awattu/ ja jocaitzelle owen eteen
cannettuja tosin pöidälle pandu/ mutta si,hen wielci
tarwitan että sinä myös sen itzelles omistat / sen
wahwana pidät nijncuin sanat sinua opettamat.

Tämä on coco se Christilincn walmistuS/ tätä
Sacramentick kelwolisest nautita. Sillä että tämä
tawara sanoisa meille edes pannan/ntjn emme muu-
toin taida sijhen tarttua/ engä sitä wastanotta/ cuin
sydämellä,- Sillä/ käsillä eme taida sencaldaista Lah-
ja ia ijancauf ista tawarata wastanotta. Paasto ja
Rucous/lc. mahta olla yxi ulconainen walmistuS
ja lastein harjoitus/ että Ruumis itzens puhtast ja
cunniallisest pidäiS ja käytäis CHristuxen Ruumist
ja Werta wastan: Vlutta sitä cuin täsä ja tämäncansa annetan/ eij taida Ruumis käsittä ja wastan
otta/waan Sydämen usco sen teke/>oca sencaldaisen
tawaran tunde/ ja sitä itzellens himoitze. Tämä ol-
con kyllä ntzn paljo cuin yhteiseen opetuxeen tarwi-
tan tästä Sacramendistä: Slllä mitä enämbi tästä
sanomista on/ se sopi toiseen aicaän.

Wtimetseldä/ettämeille nyt on oikiaymärlys
ja oppi tästä Sacramendistä/ntjn myös tarwitan yxi
neuwo ia manaus/ nimittäin/ ettem me sencaldaista
suurta tawarata/ joca jocapäiwä Christittyin seas
pidetän ja ulosjaetan/annals turhaan ohitze käyda/je
on/että ne jotca Christityt olla tahtoivat itzens sijhen
walmistaisit/ tätä pyhä ja corkiata Sacramentiä/ u-
sein nautitzeman. Sillä me näemme cuinga hitaat
ja lajjcat me olemma siehen. Ia yxi juuri jouckonij-
tä Evangeliumin cuulewat/ jotca chten cuin Pawin
ajemxet poistutit/ että me hänen waatimiststans/ja

kästyi-
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kästyistäns wapaxi tulimme/ coco wuoden Caxi eli
Colme/ ja enckmmän ilmain tckta Sacramendit men-
nä andawat/ ntzncuin he olisit ntzn wahwat Christi- I«ca u

,

tyt/ ettei he enfingckn sitä tarwltziS. Za muutamat *"'"""'
andawat itzens sijtä estä fa pchättck/ että me olem o< Ä~l„
pettänet/ ettei sichen pidä kenengän menemän/
ta ainoastans nijden jotca näljän ja janon sen jälken<jj ole om*
tundewat/ joca heitä sijhen waatiman pitä. Owatae Chrifii-myös muutamat/ jotta edespanewat sen olewanwa-lpl. .
pas ehdosa/ ja eh nijn suurest tarwittawan/ ja sijnck
kyllä olewan/ että he ainoastans uscowat/ ja ntzn e-
nin osa sijhen joutu/ että he aiwan kylmäxi tulewat/
ja wtzmein sekä Sacramendin ettälumalan Sanan
ylöncatzowat. Se on totta cuin me sanonet olem-
me/ ettei yxikän pidä millän muoto waadittaman ja
wäellä ajettaman tälle EhtolliseUe / ettem me wast-
udest tekis yhtä uutta Sielun murha. Cuitengin
tämä on tietäminen/ ettei stncaldaiset Ihmiset pidck
Christittyin edest pidettämän / jotca ntzn cauwain i-
tzens Sacramendildä pois pitäwät. Sillä eij Chri-
stus ole sitä stnpäälle säätänyt/ että se pidäiS ihme-
xi catzelda ymbärins (annettaman/ waan on Chri-
stityitäns kästenyt sitä syömän ja juoman/ ja sijnä hck-nen muistons pitämän.

Ia tosin jotca oikiat Christityt owat/ ja oikiat sitiMChristuxen Opetuslapset/ ja Sacramendin callina ja ChriDyl
corkiana pitäwät/ he mahtawat kyUä itze heitänSusem nau-
waatia ja tähän tunge. Cuitengin että ne yxiker-
täiset ja hettot/jotca myös tahtoivat mieleUänsChri-HER«an
stityt olla/ sitä enämmin kehoitetuxi tulisit sitä syy-Ehlollista.
tä ja tarwetta mieleens johdattaman/ cuin heitä sij-
hen waatiman pitä/ nijn tahdomme sijtä asiasta jo-

E e takin
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takin puhua. Sillä nijncuin muisakin asioisa/ jotca
tulewat uscoon / rackauteen ja kärsimiseen / eij ole
sijnä kyllä/ että opetttan ja neuwotan / waan pitä
myös jocapäiwciahkerasti manattamans Nijn myös
täsä tarwttan/ että caikella ahkerudella saarnata»/
ettem me wäsyis ja suuttuis: Tieten cuinga Perke-
le itzens alinoma asetta sencaldaisia ja caickia Chri-
stillisiä harjoituxia wastan/ että hän parhan woi-
mans perästä / si/tä Ihmisten Sydämmet peljätäis
ja torjus.

m. Ja Snflff on meille selkiä Texti Christuxen
N"v.Sanoisa:Ge teWtte minun mmstoxenl.s"" Hba Nämät owat Sanat/ jotta meitä kästewät/ joiden
stS. cautta nylle/ jotca tahtowatChristityt olla/ on pääl-
la,onChri- le pandu/ että heidän tätäSacramentl nautitzeman
siuxcn Kä. pitä. Sentähden joca tahto CHristuxen Opetuslap-
sty. Si olla./ joidenga cansa hän täsä puhu/ se aiatelcatt/

että hän pidäis Sydämmesäns nämät Sanat/ eij
ntzncuin joldaculda Ihmiseldä waadittu / waan että
hän HERralle CHristuxelle olis cuuliainen/ ja hä-
nelle mielisuosioxi. Sinä taidat sanoa/ cuitengin seftnlmus. Sana/mjn usein cmn te sen teette/
eij ketän waadi / waan anda sen cungin wapaas eh>

Mastaus. dosa olla? Shhen wastatan: Se on tosi/ mutta
etz sijnä seiso/ ettei meidän sitä ikänäns enä tekemän
pidäis/ ja cosca hän ne Sanat sanoi: 2?ljN M
sein cmn te sen teette/ * hän siuom tm
tttå mtfoån sitä usein tekemän M.

3<*
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Ia on st stntähden tähän tygö pandu/että hän tah-
to Sacramendm wapana pila/ la eij johongun erin-
omaiseen aicaan sidottuna/ ntjncuin luoalaisten Pä-
fiäiö Lammas oli/ zonga heidän piti syömän ainoa»
stans yhden kerran joco wuosi/ ia juuri Neljännen
Toistakymmenen päiwän päälle Ensimmäiscsä Cuu-
sa/ Ehtona/ /a eij yhtäkän Paiwä si,tä siirtämän;
Namuin hän tahdois Mttä säätätt
teille yhden päsiäls juhlan ell Ehtol>
lisen/ jota teidän eij tällä Ehtolla ph-
dm kerran wuodes/ waan usein sitä
nautitzeman pitä. Oosca jacusa te tah-
dotte/ itzecungin tilan ja tarpeen jäl-
ken/joca eij ole phtengän paickaan ja
määrättyyn aicaan Waicka
Ruomin Epä-jumala Pawi on tämän sitten muut-
tanut/ ja si,tä ludalaisten Juhlan tehnyt.

Nijns näer / ettei se ole nijn wapaaxi annettu/... ,

että se mahdais ylöncatzotta. Sillä sen minä cutzun N w™l
Sacramendm ylöncatzomiseri/ cosca me ntzncauwanjj,6"JJ;
ilman yhtäkän estettä itzem siitä poispidämme/ \a tn mn ©„,

sitä cojcaan himoitze. Jos sinä tahdot sinulles sen- cxmmtil
caltaisen wapauden / nijn olcon myös sinulle se wa-
paus/ ettes Christitty olis/ et myös mitcn rucoilla
eikä uscoa tarwitziSi Sillä se on nijn hywin CHri-stuxen Kässy cuin tämäkin. Mutta jos sinä tahdot
oUa Christitty/ nijn pitä sinun roisinans tätä Kässyä

E e i täyt-

Marin SacrammdifiH. 11^



Mitä mei.
tå kchoitea»
ma n pitä
HHRranHhtolliftl.
tatchman.

täyttämän ja cuuleman. Silla' tämä Kasty PidaiS
sinua nijn kehoittaman/ ettäs itzeäs tutkistelisit ja sa--
noisit: Catzos mingäcaldainen Christitty olen minä?
Jos minä olisin oikia Christitty/ njn olis minulla jocu
Halu nijtä tekemän/ cuin minun HENNani tehdätästenyt on.

Za tosin / että me olemma nijn kylmät ja can-
giat fijhen/ sijtä on -kyllä nähtäwä/ mmgäcaldaistt
Christityt me olemma Paawin wallan alla ollet/jot-
ca ainoastans waatimisest ja Ihmisen Kästyn pelwo-
sta olemma edeskäynet/ilmainyhtäkän halua ja rac-
kautta/ engä ensingän totellet CHristuxen Kästyä.
Mutta em me yhtäkän wäkisin waadi/ eij myös tar-
wita kenengän meidän tähtem tälle Ehtolliselle käy-

, män. Mutta se mahta sinua itze siehen kehoitta ia
matti/ että CHristus on tästenyt ja se hänelle tel-
pa. meidän pidä Zhmisildä andaman itzem ikä-
nänS waatia/ eikä Uscoon / eikä johonguun hywään
työhön. Me en muuta tee/ cuin opetam ja neu-
womme/ mitä sinun tekemän Pitä/ eij meidän ta>
tm/ waan sinun tähtes. Hän itze sinua caikella ta-
walla tygöns cutzu/ jos fiuä tahdot ylöncatzo / nijns
mahdat edestäs wastata.

Tämä pitä nyt EttsiMMätNeN oleman/ e-
rinomalPst nWe kylmille ja laiscoille / että he itzens
ylösheratäifit ja parannaisit. Sillä st on totinen
tosi/ ntzncuin minä itze minusani sen hywin coetellut
olen/ ja myös itzecukin tykönäns löytäwä on/ cosca
Ihminen ntzn cauwan itzens Sacramendlldä pois-
pitä/ että hän päiwäpäiwäldä sitä työlämmäx ja-
tylmemmäx tule/ ntzn että hän stn wtzmein peräti y-

lönca^
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löncatzo. Muutoin pitä meidän Sydämmellam jö
omalla Tunnollam kyselemän/ ja ntzn laittaman/ *>

enin,sen Ihmisen tule/ joca mieleUäns tahto ollaZu-malan Armos ja ystawydes. Jota usemmin se nyt
tapahtu/ sitck enämmin Sydän lämbi ja ylössytty/
ettei se peräti polskylmetyls.

Mutta jos sinci sanot: Ändä sitten/ cuin minck
tunnen etten minä ole sijlje» sowelias? . .
Se on minunginwaiwani/ enimmitten aina siitäs"'" M
wanhastamenostaPawin alla/ josa me itzem ntznpij-'"""//.
naisimme / että meidän piti aiwan puhtat oleman/ »<>««»«/

ntzn ettei Jumala olis yytän wica meisä löytänyt/jo- mitäftmnsta me nijn pelcurixi tulimme / että jocainen cohta ufyåmtn
hämmästyt ja sanoi: Wot fitXM ONNttOIN-
da' Et finck ole mahdottmen. SlUälh-
misen Luondo ja Järki rupe cohta arwaman mei-
dän mahdollisuttam sitä suurta hywyttä wastan/ ja
löytä sen nijn olewan/ cuin yhden Pimiän Lyhdyn
kirckan Auringon suhteen / eli Loan caUein Kiwein
suhteen. Ia että hän tämän Elämäns saastaisuden
näke/ ntzn eij hän tahdo edeskäydä/ ja nljncauwansen cansa wtjwyttele/ että yxi Wijcko toisen jälkin/
ja yxi Puoliafastaica toisen jälkin culu. Mutta co-
scas sen perän tahdot catzoa/ cuinga hywä ja puhdas
sinä olet> ja sen jälken odotta/ ettei ena mitan sinun
omatundos waiwais/ nttn sijtä seuraisv ettes ikä-
näns sijhen tttlis. Sentähden pitä täsä Ihmiset e-
roitettaman: Sillä nijlle/ jotca pahat/ wastahacoi-
set ja ylönannetut owat/ pitä sanottaman/ että he
Sacramendlldä itzens poispitäwät/ sillck eij he ole so-
weliat Syndein andexandamusta saaman/ nijllcuin
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ne jotta eij sitä himoitze/ eikä myös tahdo Mielella'ns
Vtijlle tm-tytni parata. Mmca ne muut/ ,orca eij ntzn ilkiat
KL!" ja lumalattomat ole/ waan sydammestans toaoowat
mille eävi'paranewans/ eij miUäfän muoto pit>å itzens tästä
d<z annet. Edtollllesta poiseroittaman/ wliicka he muutom hel>
taman cot ja puuttuwaiset owat. NljnculN myös Pyhä

Wm« m*r[as Anonut on: Hos jO(U SvNdt ttj
mjn ole tchtp/ että jocu sentähden pt-
däls olkeudella Humalan
nasta ulossuljettaman/ japacanan e-
destä ptdettämHn/ ntjn dj §åmn pldä
Sacramendlldältzens pols pitämän/
ettet hän elämätä ltzeldäns polstem^
Mats. Sillck etz yxikän mahda toiwo tulewans
lumalifudesansnijn täydeUisixl/ertel hiwen Lihasans
ja WerejanS ole lukemattomat jocapäiwälset puuttu-
mistt ja wiat.

ä*,h,w Sentahden pitci stncaldaisten Ihmisten oppi-
dn, >™' "an/ että caickem ylimmäisin Wljfaus siinä' on/ että
sios etj olc me tiedämme: Ettet meidän Sacramcw
""tt ole asetettu meidän mahdolllsudcm
*m' tähden. Sillä em me anna meitckm (astetta/

nijncuin mahdollisia ja pyhiä/ em me myös tule Ri-
pille/ nijncuin me olisim puhtat ja ilmain synnitä,-
Waan sitä wastan/ nijncuin waiwaiset wihelläiset
Ihmiset/ ja juuri sentahden että me mahdottamat

olem-
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olemme/ ainoastans ettei jocu stncaldainen olis/ joca
eij Armo eli Rippiä pyydciis/ eikä myös ajattelis i-
tzens parata. Mutta joca Armo ja Lohdutusta hi-
moitze/ hän itzens waatican/ ja älkön andaco hän-
dans kenengän peljckttck/ sentähden sanocan:
nå tahdotsin mlelellänt olla mahdollt-nen tällä Ehtolltsella: Mutta mtnä
tulen/ en phdengän mahdolltsudenpäälle/ waan sinun Ganas päälle/
että sinä sen kässenpt olet/ nlfncutn
mtnä mielelläni sinun Opetuslapset
oltsin/ mtnun mahdolllsudent olconcusa se alutta se on rastas ja työlläs
tehdä/ sillä st on aina meidän tielläm/ ja estä että
me enämbi catzom itzem päällem/ cuin EHristuxen
Suun ja Sanain päälle. Sillä Zhmistn Luondo
pyytä aina ntzn tehdä/ että hän wahwa olis/ja saisi
luotta itze päällens/ waan cuin hän tunde sen puut-
tuwan/ ntjn eij hän tahdo edes tulla. Täjä olcon
kyllä sijtä Ensimmäisestä Cappalesta.

Gyt Totsext/ on myös LupauslKX
tåmån Mftyn tpgö pandu/ m ennen- UK
gin puhuttu on) joca meitä siehen caickein wahwim-xeniupauK
mast kehoittaman ja waatiman pitä,- Sillä täsä o- Synde,»

wat ne suloiset ja rackaat Sanat: TäMä oN■■ss?*mmm

Marin Sacramcndisiä. z?j



minun Ruumm/ teldän edesiän an*
nettu/ Tämä on mlnun Werent/ tet-
dän edestHn wuodatettu/Spndttn aw
dex andamtstfi. Nämat Sanat olen minä
sanonut/ etzolewan saarnatut CannoiUe eikä Kiwille/
waan minulle ja sinulle/ muutoin olis han nijn hy-
win tainnut wai olla/ ja eij yhtäkän Sacramenti a-
sttta. Sentähden ajattele ja ntzn toimita/ ettäs si-
nus näihin Sanoin (TkldäN edkstsN) sisälle
sulkisit/ ettei hän turhan sinun cansas puhuis. Sil-
lä täsä hän taritze meille caickein hänen lahjains Ta-
waran/ cuin hän meille Taiwasta tuonut on. Zo-
hon hän myös meitä caickein ystäwällisemmästcutzu.
Mncuin hän sano: <JMmh. u. ZuUdt (ClitU
minun tpgöni/ jotca työtä teette/ ja o-
letta rastautetut/ minä tahdon teitä
wtrwotta. Nyt on se suuri syndi ja häpiä/ et-
tä hän meitä nijn sydämmellisest ja uscolllstst cutzu

_ A
- ja neuwo meidän suurimmax hywäxcm ja parha-

hmi Sn' pem / ja me itzem siihen nijn wierasna pidämme / ja
aen callis/ «tf« cauwan sijhen asti että me juuri
ja ejj wa. kylmäxi ja patunexi tulemma/ ntzn ettei meillä yhtä-
hingolli- kän halua eikä rackaulta enä siehen ole. Eij pidä
nm cappa- meidän Sacramenti zongun wahingollistn cappalen
le. edestä pitämän/ että meidän pidäiS sitä pakeneman/

waan yhden terwellisen ja lohdullisen Laki-
tyren eli parannuxen/ joca sinua autta/ ja sinulle e-

lämän
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laman anda sekä Sielun että Ruumin puolesta.
SiUä cosca Sielu parattu sn / fijnck on myös Ruu-
mis autettu. Mixistä me sijs sitä ntzn wckldlimme
cuin Myrckyck/ ,onga cansa me cuoleman söisimme.

Se on tt)U tosi/ että ne jotca sen ylöncatzowat
ja Jumalattomasi eläwät/ ottawat sen itzellens wa-
hingoxi /a cadotuxexi; Silla' sencaldaisille etz pidä
mitan hywäxi eikä autuudexi oleman. Nijncuin se
tapahm Sairalle/ joca tottelemattomudesta syö ja
juo sitä cuin Läkärildä eli parandajalda on kieltty.
Mutta nijden jotca heickoudens tundcwat/ ja olisit
mielelläns sijtä wapaat ja apua etziwät/eij pMtätä
muutoin catzoman eikä nautitzeman / waan ntzncuin
yhtä caickein callinda Lakitystä/ caickinaisia myrckyjck
wastan cuin heidän tykönäns owat. Sillä täsä Sa<
cramendiS sinä saat Christuxen Suusta Syndein
Andex andamuxen/ joca myötäns mo Jumalan Ar-
mon ja Hengen caickein hänen lahjains cansa/ suo-
jelluxen ja warjelluxen ja wallan/ Cuolemata/ Per-telettä ja caickia pahutta wastan.

Ia nijn on sinulla Jumalan puolesta/ sekä HEr-C""'as te*
ran Christuxen Kästn että Lupaus. Ntzn vit&mt)W™**u'

n
itze puolestas sinua waatiman stttUN OMN t&P mitanZ
pes/ joca Oaulasas rlppu/jonga tähdenmmm-
laincaldaiset kästyt/cutzumiset ja lupauxet annetut o-
ivat. Sillä hän itze jano: Htj tarWttzk tiXVOt^tatt.9
yatant>ajata/ tvaan Sanat: Se on;
Jotca työtä tekewät/ja ne jotca Synillä/ Cuoleman
pelolla/ Lihan ja Perkele» kiusauxella rajcautetut o-
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wat. Jos sinä nyt olet ahdistettu Synnin cuormal-
la/ ja tunnet sinun heickoudes/ nijn tule rohkiast e-
des/ jaanna sinus wirwotttta/ lohdutetta ja wahwi-
stetta. Silla jos |rn<f tahdot ntzn cauwain wtjwyt-
tä/ cuins vuhtana ja mahdollisena tulisit/ nyn sinun
pidckls tjancaickisest siitä itzes pois pitämäni Sillä
hän langetta tasa tämän Dusmion/ ja sano: Hl)6
sinä olet puhdas ta hywa/ ntjn et ftna
minua tarwttze/en mmä myös sinua.
Sillä ne ainoastans. kelwottomaxi cutzutan/ jotca eij
tunne heidän puuttumistans/eikä luule itziäns syndisixi.

Mutta jos sinH sanot: Mtästä ml-
KpsYWs. mn yUå Ufmån/ C0(-Ca m mmä sew

caltatsta tarwetta japuuttumtsta tuta
talda/engämpös tsoja jano tätäGa-

Wastaus. (xamtntiåi mftdu*. MUe cuin sencaldaiset
owat/ ettei heillä ole sitä tundo/ en taida minä pa-
rembata neuwo anda/cuin että he tarttuwat omaan
PoweenS/ catzoden jos heillä myös on Llha ja Wer-
ta. Ia coscas sen nijn löydät/ nijn ota etees sinun
hywäxes Pyhän Pawalin Kirza Galatterein ty-

Cjjp.2o gz/ cuule mingäcaldaiset hedelmät Lihalla owat.
Mutta Lthatt työt owat julkiset/ crnn
on Huorus/Salawuoteus/Saastaa
(Us/ Haureus/ Epäjumalden palwe-

lus/

ui AKarln Sacramlndisick.



lus/ Vloitutä/Walno/ Rtjta/ &atv ,

us/SBiga/Tora/Enpuralsus/Ertseu- o»« «

ra/ pahansuomus/ Murha/ Juopu- ;

mus/plönspömps:jamuutsecaldaffet.
Sentähden jos et sinä näitä tuta taida/ nijn usco
cuitengin Pyhä Kirjoitusta/se eij suingan sinulle wal-
hettele/ jolle sinun Lihas paremmin tuttu on/ cuin
sinulle itze. Za pidemmälda päättä pyhä Pawall Ro-
marein tygö 7w* sanoden:Stllä Mtttä tledäN/
ettel mtnusa/ se on/ mlnnn Lchafant
MttäkäN hpWä asu. Jos pyhän Pa-
walin täyty ntjn puhua hänen Lihastans/ em me
myös tahdo paremmat engä pyhemmät olla. Mutta
ettem me sitä tunne/ ntjn st on sitä pahempi: Sillä
st on yxi mercki/ että meidän Llham on hengellisellä
Spitalilla haawoitettu/ joca ett mitan tunne/cuiten-
gin hänpurestele/calwa ja syö itzens ymbärins. Cui-
tengin nijncuin sanottu on / jos sinä olet nijn peräti
cuollut/ ntjn usco cuitengin pyhä Kirjoitusta/ joca si-
nun ylitzes Duomion sano. Ia yhdes Summas:
Jota wähemmän sinä Syndis ja puuttumists tun-
net/ sitä enämbi syy on sinulle siehen käydä apua ja
parannusta etzimän.

Sitälikin catzo myös ymbäbllles / jos sinä Ma- 2:
ilmas olet/ jos et sitä tiedä ntjn kysy sinun kylän- Mailma.
miehelles: Jos sinä Mailmas olet/ nijn älä ajattele
sinuas olewan ilman synnit ja waiwata? Rupe ai-
noastans itzes pitämän lumalisutecn / jaEvangeliu-

-3 s* min
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min tyifa Pysymän / ja catzo / jos eif jocu sinulle wl-
ha ja myös mielicarwautta/ wckäryttck ja myös wck-
tiwalda sinulle tee/ ntzn myös syndyn ia micoihin ti-
la anna. ZoS ees sitä wielä ole coetellut/ nijn anna
pyhän Raamatun sinullcs sanoa/joca Mailmalle mo-
nes paicasa sencaltaisen ylistöxen ja todistuxen anda.

Zlman näitä on myös Perkele sinun ymbäril-
, läs / jota et sinä ikänäns peräti alaspoljetuxi saa/

Dn P<r- cosca eij meidän HERram lEsus CHRistus itze ole
*fc tainnut handä wältta. Mksstäonperkelei

Etz mikän muu/ cuinKirjoitus hänen nimiltä/ Wal-
hettelta jaMurhaja. mmtm fenta>
den / että hän Ihmisen si)dändä pyytä pois käätä
Jumalan Sanasta/ ja sen nijn pimittä / ettes sinun
waiwas >a tuscas tundis/ etkä myös Christuxen ty-
gö tulla ta idä is. Mutta Murhaja/ sillä etz hän suo
yhtäkän hetke sinun eläwän. Zos näkisit/ cuinga mo-
nella Miecalla/ Keihällä ja Nuolella hän sinua joca
Silmän räpäyxes tacotta/ tosin sinä iloitzisit ntzn u-
sein cuins taldaisit Sacramendille tulla. Mutta et-
tä me nijn suruttomasija aiattelemata täällä wael-
lamme/ eij sitä tee mikän muu/ cuin se/ ettem me luu-
le engä usco meitäm Lihasa ja täsä pahas Mailmasa
eläwän/ eliPerkelen Waldacunnasa olewan.

Sentähden coettele tätä hywin ja tutkistele itzes
tviriäst/ eli catzo sinus wähä.ymbäriS/ ja pidä itzes
Kirjoituxen tygö. Jos ets wielä fittekän sitä tunne/
«im 011 sinulla sitä suurembi tarwe walitta/ sekä Zu-
malan että Lähimmäises edes/ia anna itzes neuwot-
ta/ ja edestäs rucoilda/ ia M lacka enneln cuin fe Ki-

wlst-

> at* £tMtM Sätt«n,ei,difi<l.



wi sinun Sydämmestäs pojes tule/ ntjn Pitcl tapah-
tuman/ ettäs fylla löydät sinun tustas/ ja sinun pita
näkemän/ että sinä olet caxikertaisest mämmin Syn-
dijll wajonnut/ cuin iocu muu köyhä Syndmen/ ja
sentähden enämmin tarwitzet täiä pyhä Sacramen-
tiä/ wastan sitä wlheljaisyttä/ joca sinä (sen pahem-
hi) et näe. ZoS Jumala sinulle armons anda/ et-
täs sinun waiwas ja tustas enämmin tundlsit/ja tä-
tä Sacramenti paremmin isoisit ja zanoisit. Erino-
maisist/ että Perkele sinua näin kiusa/ ja ilman lac-
kamata asetta sinun etees watzytyxee/cusa hän sinun
saawutais/ja saiS Cadotuxeen/ sekä Sielun että Ruu-
min puolesi/ ettes yhtäkän hetke ole wapaahänestä.
Cuinga pian hän taidais caickinaiseen tuscaan ja wai-
waan syöstä/coscas caickein wähimän sitä himoitzisit.

Rämät olcon sanotut 2?euwofl etz ainoa- Caicki ns.
stans meille cuin wanhat olemma/ mutta myös nuo- mä, opem-
relle cansalle joita Christilises opisa ja ymmärtyxes *" °*rtf
ylöscaswatettaman pitä. Sillä tällä tawalla/ taidai-N2"simme wahemmällä walwalla Nuorudelle opetta/^f°F/
Kymmenen Käsfp/Uscon tunnustu-
M/ Isä metden Rucouxen/ että he «e
sydämeil halulla ja täydällä todella käsitäisit. Jantjn cohta lapsudesta itzens näisä hywin harjoitaisit
ja näihin tottuisit. Sillä wanhain cansa on jo
nijn cauwas joutunut/ ettem me tätä/ engä muuta
heildä saada taida/ jos etj senkaltaisia ihmisiä lap-
sudesta ylöscaswateta jotca meidän jälkin/ meidän
siaam ja wircaam tulewat/ että he myös heidän hy-
win ja terwelistst/ ylöscaewataisit/joiden cauttalu-SU Mlan

Al/arin G«cram<ndtfiä. **t



malan Sana ja Christilinen Seuracunda ylöspide-
tcksim. Tietkän sentahden/ itzecukin Perhen Zsän-da" että hän Jumalan Kästyn lälkin welwollinen on
Lapfians opettaman ja opetta andaman sitä cuin
heidän tietämän pitä. Sillä että he owat Casten
saanet/ ja Christittyin lucuun/ ja yhteyten otetut/
nijn pitä myös heidän tästä Sacramendistä osallist-
xi tuleman/ että he meille hyödetyxexi jaawuxi olisit.
StllH tzetdän calcketn pttä cuttengin
meldän cansam uscoman/ racasta-
man/ rucolleman ja perkelettH ttw
stan sottman.

Vxi lyhy
Veuwo ia Opetus

Xtvlst ja Opnnm
päästöst.

Cuinga
Rippi eli
Synnin
pMö on
Pawilda
pidttlp.

Ipist ja Synnin Päästösi olem me ai-
m nijn opettanut/ että se pidäis ole-
man yrl wapa cappale/ ja poiswedetty
'Pawin Tyranneudest/ että me irralla o-
'lisimme hänen waatimisestans / ja si/täsangen rascast Tacasta ja cuormasta joUa hän Chrt-

sticunda rasittanut on: Sillä etj tähän asti yhtä-
kän rascambam Cappaletta ole ollut/ jota me caicki

olem
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olem täytynet coetella / cuin että jocainen Piti waa-
dittu oleman/ juuri caickein suurimman cuolettawan
Synnin ehbolla/ ja caikes Ripisci häneldä nijn cor-
kiast waiwattu oleman/ nimittäin/ moninaisten Syn-
dein ylöslukemisella/ niin ettei yxikän ole tainnut itzi-
änS hywin ripittä/ ja se oli caickein pahin/ettei yxi-,
kän saanut oppia ja tietä/ Mtkä Rtppt Cli
Spnntn päästö olisi Mtå lohdutust
jahpödptpst sijtä on s Mutta se on yhteen

tuscan ja Helwetin waiwan käätty/ jota piti tehtä-
män/ia eij ole mitäkän nyn wastoin cuin se,- Nä-
mät Colme Cappaletta owat nyt Jumalan Kijtos/
meildä pois otetut/ ja jällens lahjoitetut/että me il-
man waatimat ja wapistuxet sitä tehdä uscallam/ ja
nijn pääsnet ja pelastetut siitä tuscasta/ caickia Syn-
de,ä nijn täydellisest ylöslujettelemasta; Nijn myös
on meille nyt st wapaus ja hywyys/ että me tiedäm/
cuinga ne terwellisest nautittamaupitä meidän omal-
le tunnollem Lohdumxex ja wahwistoxexi. Mutta
nyt taita jocainen sitä tehdä/ ja owat (sen pahembi)
oppenet sen kyllä ennein hywin tekemän/ mitä he
tahcowat/ ottaden sijtä sen wapauden itzeUens/ cuin
eij he ensingän tarwitzis enä Rippiä eli Synnistä
päästöä. Kyllä se pian käsitetty on cuin meille muu- ®*fln *?~
toingin hywä tehdä taita/ ia picaisest tapahtua/cusa "„
Evangeliumin Saarna ntzn suloinen ja kelwollinen mit

J *

on. Multa sencaldatsttSiat ccuin mimi olenennen-
bin sanonut) eij pldä saaman olla Evangelmmin ma-
kiall ja hienolla Ohulla / eikä siitä mitan saaman:
Mutta oleman Pawin waatimisen ja waiwan alla/

että
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että heidän pidäis rucoileman/ paastoman fä andä-
man ripittä itzens enä cuin ennein! Silla joca tah-
to Evanaeliumia usco ja sen )älken elä/ ja tehdä sitä
tilin Christittyin sopi/ eij hänengän pidä sitä hywä-
xens .mutitzeman; Mikä se olis ettäs sitä hywäxes
nautitzisit/ ja et tahdois siehen mitan lulutta ja teh-
dä. Sentähden en me tahdo sencaldaist opetta ja
saarnata/ ja meidän tahdollem hänen suoda/ ja mei-
dän wapauttam hänen hywäxens tulla j Mutta sal-

Pzwin 6' lita Pawin ja hänen caldaisens/ tulla hänen niscal-
maisus. lens/ ja waatia nijncuin Tyrannin,- Sillä hän on

ftncaldaisest wäestä / cuin eij tahdo Evangeliumille
kuuliainen olla/ eij muu/ cuin sencaldainen
cuin Jumala pitä Gewalderinans.

Mutta nijlle muille/ cuin itzens mielelläns sa-noa andawat/ Pitä yhteisesi ja erinomaisesi saar-
nattaman/rucoildaman ja suositteldaan/ ettei he sen-
caldaista rallista tawarata/. Eyangeliumin Saarnaa
la edeswedettyä anna tyhjän ja huckan tulla. Sen-»
tähden tahdom me jotakin puhua Ripist ja Synnin
päästöstä/ ntzlle yxikertaisille neuwoxi.

.-.., ' Httstst olen minä sanonut/ paitzi tätä Rippiä
mn Rippi josta me täsä puhumme/ ioca paremmin cntzutan
«pahtu Zhtelsex Khnsttttpm TunnustuM.lumaian <ft imittä in/ että jocu ainoastans Jumalan eli Lähim-

mäisens edesä ripittä itzenS/iarucoile Synnistä pää-
stämystä/jota myös Nucouxesa neuwotan/
cusa me sanomme: AttNN MttdäN WelcaM^
me andext/ mjncmn me annamme

nm-
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meidän welwolllftem/tt. Hatosin/co-
co Isä meidän eij ole mun cuin Ripl-
tös. Sillä mikä on meidän Rucou>
xcm muu/ cuin että me tunnustam/
mitä eij meillä ole/ engä tehdä taida/
jotame welwolttfet olcmma/ anoden
armo jarauhallist omatundo. Sencai-
dainenRippi pita meildä alinomat tehtämckn/nijncau-
wan cuin me elam; SiUa sen wuoxi me olem Christi-
tyt/ että me tunnustam meitam olewan syndiset/ jaru-
coilem armo. Nijn myös st Toinen Ripin Tunnustos Se tolnA
cuin itzecukin teke hänen lahimmälstns edes / on myös
käsitetty eli suliettu Isä meidänRucouxes/cusa me toi-
nen toisem edes tunnustam meidän Syndim/ja sitä an-
dex anom / ennein cuin me Jumalan eteen tulemma ja
häneldä andex andamusta pyydäm. Nyt olem me (yh-
teisest sanottu) toinen toisem welas; Sentähden mah-
dam me myös toinen toisem edes julkisesi meidän Rip-
pim tehdä/ jaetzyxikän toistane cartta eli wälttä / sillck
sekäy nijncuin sanotan/0N M hpWä/ NijN Of

ivat catckt mtmmuu %&
malalle eli lähimäisellens ntzn hywä cuin hänen pidäis.

Edespäin/ on myös tämän yhteisen welan siwusa/ g
yxi erinomainen/cosca toinen toisens wihoitta/nijn pitä ajpiniun;
jäUenstoinen toiseldans andex anoman: Za ntzn on nutmmeille meidän Ija meidäsäm cahtalainen Synnin pää-

Kö: Nimittäin/ että meille andex annetan cuin meric-
G g tomt
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Neljäs

tonet olem ftkck Jumalata että iähimlnäistaln wastan/
ja cuin me lähimmälstlle andex annamme / ja itzem ha-nen cansans stwitam.

Paitzi tätä julkist tarpeUist jocapäiwälstäßlPmTun-
nustosta/ on myös TolNeN SalatNkN/ joca ta-
pahtu ChristiUisten Weljein kestellä eli waiillä / ja sopi
si)hen/,os jocu ermomaisest ahdista jawaiwa/ cuin mei-
tä purra jacalwa taita/ jaem me lepoa saa/ engä löydä
meitckm uscosa wahwana/että me sen-ilmoitam meidän
Weyellem/ etzein neuwo/ lohdutust ja wahwistusta/ co-
fta ia nijn usein cuin me tahdom ■> Sillä se ole nijn
Jumalan Sanas jaKastyS käsitetty/ cuin ne Capi En-
simmäistä Ripin Tunnustosta/cuinga heidän pidais te-
kemän Christityt Weljixi; Multa itzecungin haldun
annettu / pca Weljens Rippiä hänen hädästins tarwi-
tze / ja on siihen tullu ja asetettu / että Christus on nijn
sanoden/ pannuChristicunnansSuhun/ ja kästenyt
meitä cuinSynneistä päästämän pila: Cusa nyt on se
Sydän )oca tunnusta Syndins jaano Lohdutost/hänen
on tasa yxi wahwa turwa / että hän täsä löytä ja cuule
Jumalan Sanan / josa Jumala Ihmisen cautta sanozongun wapaax/ pelasta ja päästä Synneistä.

Ntzn merkitze se cuin minä usein sanonut olen/ Että
Rtppt jaSpnnm Päästö on Oahdes
Oappalesa: SeEnstmmämen onmep
dänTpömjaOlemisem/että walitam syn-
deim ylitzen/anomme lohdutust ja hywä nenwo Sielul-
lem: Sen Toisen Työn teke Jumala/
joca on Sanan cautta anneltu Ihmisen Suuhun / sa-

no»
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noa wapax/ japäästä synneistä/ joca myös st erinoma»'-
«en >a caickein parhain on/ cuin ilahutta ;a lohdutta.

Tähän asti on catzoitu omain töiden puolen/ ia etj le-
wickmckld ajateldu/ cuin että me oiem kyUä hywin Rip-
pim tehnet/ja sijtä toisestcappalesta em mitäkän totel-
let/eli saarnata andanet/ ntjncuin se ainoastans oliS
hywä työ/jonga cansa Jumalalle lupaus maxettu olis/
jacusa eijRippi oliS täydellinen ja yldäkylläistst tehty/
ey myös simä Synnin päästö pitänyt oleman lujan ja
wahwan/ eikä myös Synnit andex annetut, longa
cansa on nijtä köyhiä Ihmisiä nijn ahdistettu ja waa-
dittu / että jocaitzen jachecungin plti epäilemä» / cuin
hänen nijn yldäkylläisest piti itzens ripittämän(joca cui-
tengin mahdotoin asia oli) ja eij omatundo taitanut
rauhallisex asetta/ eikä itzians Synnin päästön luotta:
Ia nljn owat he Pawicunnas tehnee meille/ Rippi eij
ainoastans peräti hyödyttömäx jakelwottomax/waanmyös catkeraxi ja carwapl/ erinomaisen Sielun waa-
ran ja wahingon cansa. Sentähden pitä meidän tä-
tä asiata nfti catzeleman/ että NäMät ga#
Kappaletta toinen toisestans erottamme/ Että
me meidän tpöm sangen halpana/
mutta Jumalan Sanan corktana pt>
dämme. Ia eij nijn sijhen mennä/ cuin me tah-
doisim juuri hywä töytä tehdä/ ja Jumalalle jotakin
anda / waan häneldä jotakin saada ja wastan otta:
Et sinä tarwitze ettäs tulet ja sanot cuinga hywä eli pa-
ha sinä olet. Olet sinä oikia Christitty/ nijn tiedän mi-
nä (Joca Rippi IsäS olen) sen kyllä hywin/ joset sinä

G g! st ole/
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Synnin
päclstö on
callis ca-
wam.

"l

se ole/nijn tiedän minä sen sitäkin paremmin jamånu
min. Mutta sijna on se tehtawa' / ettäs walitat sinunwaiwas/ ja annat itziäs autetta/ettäs saisit iloisen Sy«
dammen ja lewollisen omantunnon. Sentähden eij
mahda kengän waatia sinua tähän tuimalla ka'styllä,-
Mutta me sanom: ZOM Ohttsttttp OH/ ja
mtelelläns tahto olla/ hänelle on tåfå
M hpwä ja uscolltnen neuwo/ että
hän mene jawastan otta tämän calltn
tawaran. Jos et sinä ole Christitty/ et myös a-
no sencaldaist Lohdutosta,- Ntjn annamme jongun
toisen waatia sinua. TäMäN cansahpljäM-
mepawln Tpranneuden/Säänön ja
Kästpn/ nljncmn tarwettomat ja W
wottomat. Sillä me opetam/ cuin sanottu on/
joca eij mielelläns ja Synnin andex saamisen tähden
mene Ripille/ nijn olcan pois; Ia tosin/ joca siihen me-
ne hänen työns päälle / nijn paljo että hän näyttä tth-nens Rippins/ hän olcon pois. Mutta meidän neu-
wom on tämä/ettäsannat itzes ripitettä/ ja tietä aw
na t sinun tuscas/ eij stnwuori / ettäspidät sen suuren
työn edest / waan cuulet mitä Jumala anda sinulle sa-
notta/ja Ripin Sanat pitä sinun suures arwos corkia-
na jacallisna pitämän / jantjtä Ktjtoxen ja cacken cun-
nian cansa wastan ottaman/ ntjncuin erinomailen suu-
ren Tawaran.

Cosca nyt sencaldaist oikein edeepannan/ja siinä
siwus

<
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siwus sttt tarpellisudesta neuwotan/ jocameitä fichen
pitä kehoittaman/ eijsiehen tarwita waatimista; 3* <f* ""'

tzecungin omatundo hänen siehen kyllä aja ja carcotta/ J™ *"j»
ja sencaldaiftnktzrun teke/ että hän siihen tulla sais/ ja manßipil<
teke nljncuin yxi köyhä ja wihehäinen Kerjäjä/ cosca ,e.
hän cuule josakin paicas annertawan eli jaettawan
Almujat/ Raha ,a Waatteit/etzsiinäKylän Lasta eli
CaupunginKnichtiä tarwtta/ioca händäwaalija lyö/
waan hän on kyllä itze juoxewa/ cuin hän ikänäns woi/
ja eij fuingan wijwyttele. Mutta jos hän ulosanda
käydä jongunangaran Kästyn/ ettäcaickikerjajätpi-
däis sinne juoxeman/ja eij ilmoitais mitä siellä sadaisin:
Mitä sijtä muuta olis/ cuin että sinne mennätsin ilman
haluta/ ja etz mitan saatawan luuliS/ waan ainoastans
näytäis itzens olewan yhden köyhän ja wiheljäistn ker-
jäläisen? Sijtä etz olis yhtän suurta Lohdutost eikä
Iloa; Mutta pikemmin närkästyiS sencaldaisesta kä-
stystä/ja mieli nurjax tuliS.

Zuuri samalla tawalla owat nePawilaiset Saar*
najat tähän asti sen rickan Almusan ia uloesanomatto"man Tawaran salannet / ja Ihmiset ainoastans jou- ,
cottain siihen waatinet ja ajanet/ josta näbdäncuin- Anda rt-'
ga pahat ja häijyn elkistt me olem/ cuca silloin taisi?'«"J*''.
hywäll mielellä mennä Ripille? Mutta em mela- XIXEno/ että pidäis ainoastans tutkittaman/ cuingasyn/ '

dinen sinä waiwainen Ihminenolet/ >a itziäs sijnä M.
ratzella ja curkistella/ waan neuwoa jaylltzen puhua:
Jos sinä olet waiwainen ja wiheljäinen/ nijn mene
ja etzi/ ja pyydä käsittä tätä terwcllist Lääkitöst ja
Parannosta / joca hänen tustans ja wiheljäisydens
tunde/ hän himoitze ja ikäwöitze sen jälken/että hän

©B*j mie-
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mtelelläns sinne mene: Mutta joca etz sitä tottele/eikä itzestäns tunne/ sen me sallim pois mennä': Mut-
ta sen pitä heidän tietämän / ettem me heitä pidä
Christittynä.

Mi»gä, Nhln näem ja opcm me tasa/ tUlttga suUtt'/
<»< iam lohdullinen Kappale on Rippi
,önlatzotta.jaSpNNtN päästö/ja neuwom siinä siwus/
*"' ettei pidä ylöncatzottoman sencaldaist callist cappalet-

ta/ catzoden meidän mscam ja waiwam puolen; loSolet oikia Christitty / nyn et sinä tarwitze eikä mmun
waatimistan/ eikä Pawin Säändöä/ sinä olet kyllä
hmvin itzes waatiwa/ jaminua sijtärucoilewa / ettäs
saisit tulla sencaldaisest pyhäsi Tamarasta osaUisexi.
Mutta jos ylöncatzot stn/ ja menet ripittämät pois/
ntjn me duomitzem si,tä / ettet sinä ole ypikän Christit-
ty/ et myös saa käydä HERran Ebtollisella ; Slllck
sinä ylöncatzot sen/ jota ey yxikän Christitty ylöncatzo»
man pidä/ ia sen cansa ntzn paljo mäican saatat/et-
tet sinä saa nautita Syndein Andex saamista/ jaon y-
xi luja mercki siihen / ettäs myös ylöncatzot Evangeliu-
min Opin. Phdes Summas sanottu: Em me waa-

Oitiae timisest tahdo mitäkän tietä; Mutta se cuin eij meidän
Christilyt Saarnamja neuwoam cuule/ja siehen myödytä/ sen
<ij ylönca<cansa eij ole meidän mitäkän tekemistä/ e# myös hä-
*o Rippiä nella ole yhtän Osa sijtäpyhäsi Evangeliumista. O-
»a Synnlnlists finä Christitty/ ntzns olisit iloinen/ ettäs saisit Sa-psastö. ta Peniculma juosta stn jälken/eij andaden waatia si-

nuas/ mutta waatimat tulisit. SlllH Waatt-
Mlstl'

m RlpiM Synnin Mstöfl.



Misella pitä wahetus tapahtuman/ tP
tå me (Opettajat) tulemmaKsstppn/
ja finå tulet Vapauteen: em me mtm
waadi/ waan mielelläm ttrsim/ että meitä ajellan/
ntzncuin Saarnatta waaditalsin/ että meannaisimja
jacaisimmeheille HERran Ehtollistn.

Sentähdencosca minä manan /kasten janeuwon si"nua Ripille ja Synnin päästöön/en minä toisin
waan neuwon sinua Christilyxi/ ja cuin minä olen sen S: n "Ltehnyt/ nyn minck olen asian nijn corkialle saattanut/ manaus
ettäs hywin tulee Ripille ja Synnin päästöön; Sllla oikman
ne cuin sitä ajattelcwat mielelläns olla hywät Christi- ChrW-
tyt/ ja SynneWns wapaat / pitä hywä omamndo/ cundaan.
nijllä on jo se oikia isomuS ja janomus/ että he ktzrut-
tain,a nop»ast sen.jälken pyöriwät/ ntzncum Coira
Leiwan laLiemen jcklken: Nijncuin taca ajettu ja ah-
distettu Peura/ pala lambymäst ;<r janosta / cuin se

Cunlngas Davldlin Psalmi puhu: NtjNtMN
Peura hlmoltze tuoretta Wettä/ nljn
hlmoltzemlnunSielun siuna O HER-
RA ZUM3<LA SencaldainenHalu/ Ikä-
wöltzemys ja Himo on minun Jumalan Sanan/Ai-
pin ia Synnin päästön/ ntzn myös HERran Ehtol-
lisrn jälken/ )c.

Catzos tämä on nyt oikia Oppi Ripist ja Syn-
nm päästöstä/ tällä tawalla tehdän Himo ja Racka-

nssie-

3lipi>? cli Syllliin päästy. i}?



Cust Rip- us sijhen/ että Cansil fiehen tullS/ juosten meidlln
«""lk«n o-(Opetcaitten) jälken/ enck culn me tahdMm. Me
f"""!'!' salllmma Pawilaisten waiwata itziäns ia muita/ jot-
da HER'" eij taincaldaista tawarara tottele/ waan sijta itzens
ran Pöy. eroittawat ja ulosstllkewat. Mutta me ylös^
T f*9' nostacam meldänKHtem/ pltMn ja

ltjttädmZUmalata/tttH mets-
tzsn Tundon ja Armon

tullet olemma.
«!??,

24» Riplfi t\\ Synnin päästy.










