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Immanuel!
humala, joca tahto caickia ihmisia autuaxl,

hän tahto m,)ös että he caicki Totimden lun-
doon tulisit, jaa, caswaisit ja lisamioisil sijna,

«iden tilain ja awun wälicappaleitten jälken, cuin
he«lle enammin yhdesä cuin toisesa maillnan
tarltan.

Nyt elämma me sijnä ajafa, ioia mailmailinen
wijsaus ja caicki sen päätie perustetut lonstit
nosnet cork-anmalle, cuin meidw Enlsämme owat
niahdollMl tamnet a,ate!>a. <fi kengin tahdo enä
pidettä puoli>opoi'nl»na tiedofansa. loiga edestä he
itzian'a ulos and,:wat, sitä tuhto nyl jocainen veruj-
turesta vmmärt.i. O! cumga palloa en'.mmm pi-
däis meidän oleman sitä mielestä, Jumalan .a mei-
d'n autuudemme tiedon suhten, loca, wHinnökin
ulconaifen muodon wuoxi, on caickein n eld n
asiamme, ja jonga edestä me itzlämme ulos annam-
me tietämämme ja har oitawamme.

Vxi säädyllinen, perustettu ia l,lottuw<"'lien
tieto uscon :a Jumalan -'alweluren tomudeista v>däis
caiketi oleman ni!den ahkeruden lorkem silmä määrä,
jotca ei tahdo afasa ja ijancaickisudesa tulla luetuxi
niiden tyhmin secaan, iotca huolda pstäwat ja sure-
wae monioaisista, waan ei kosi' sit i yhtä tarveliista.

Tosi k.'llä on, että tieto Jumalasta ei aina ia
caickein tykönä myötänsä tuo Hänen totista pelcoan-
sa, rackauttansa ia cuuliaisutta: jocu taito löyty il-
man omaa tundoa ja tieto ilman ioca
paisittta, sijnä siasa cuin sen pidäis rakendar'an.

A - Sijtä



Esipuhe.4

Siitä meidän aiccumme coeturet »sottawat caickein
selkiämbiä efimerckejä.

Jos minä catzsen meidän esilsiämma, nijn he
minun mielestäni teit enämmän, cuin he tiesit, mut-
ta me tiedämme enämmän, cuin me teemme. Hellit
hedelmällisen Lean caldaiset, pehmeillä silmillä, mut-
ta me hedelmättömän Rachelin, ihanalla caswoil-
la. Vhtä hywin pita totuden tiet» arwamattoman
hiudansa; silla ehkä meidän HENram Ikfus loh.
»g:i?.Ei kiitä ketän autuaxi sentähden, cuin he tietää
wät, ellei he myös tee. mitä he tietäwät, nijn hän
cuitmgin pane tiedon edelle, nijncuin sen, joca ensist
uicoon tarwitan, jota paitzi on mahdotoin kelwaca
Jumalalle caikella legollansa. Se rchellisys, cuin
moni yxikcrtainen waeldaisans sen wähäisen
walkeuden jälkeä, cuin hänellä on, anda meille tilaa
wahwasti päättä, että heidän waelluxens olis wielcl
palcha parembi, jos heidän tietons totudesta oiis tay-
dellisembi. Se joca syngiasä pimeydeft teke sitä työ-
tä ,

joca tarwiHis paiwän walkeuden, hän saa sitä
mitamar myös tehdyn, mutta suuremmalla waiwalla,
ttaaralla ja wiiwytyxessä. Pimeys ei ole suingan
se, joca autta händä, waan se wähäinen walo, cuin,
siinä löyty, ia jota enimmin se caswa aamu hetkellä,!
sitä wacawammasti laitahan, jos hän tahto, toimit-
ta tecocmsa.

Nijn tosi cuin tämä on-, liifn Mmm nähtäwä o,
myös m aicaimme etu suhlen. lon
ga tähden myös täsä Doctor Lutherus wainajg!
wahMn Catechismuxen selityxesä, on ahkeroittu u
loslewittä samaa etua autuaxi tekewäiien totuden selkiänunästä tiedosta nuoren ja yxikertaisen joucmtstas
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M maacllnnass. Syy, jora on andanut tilaa tä-
hän työhön, on erinomaisesti se, että pian jocaitzestt
hijppacunnasa on tähän asti ollut oma Catechilmu-
xensa, ja cosca muutamat Papit owa löytänet sen
heidän tawallisen, yhdefä eli toisesa
pällecatzannosa, ei nijn utott-nwaiieri, euin he olisit
loimottanet, nijn owat he wilpittömästä kijwaudefta
ihe cocohon pattnet, »a heidän seuracundijns fizalle
wienet witzit cocoon kirjoitetltt kysymyxtt. Ehkä nyt
opetuxen perustus taita olla se sama, nijn ei cuiten-
gan se enncaltainen opetuxen muoto ole näkynyt «ijn
foweliaxi, cmn yxi yhteinen ja tarpellisuden jälken u-
lottuwainen, nijn Mi)ös RamnatM Sanoilla ylipää-
tä wahwistettu Co.techismuxen selitys, ylöspandu
Cuningallisen Maijestetin armollisimmasti minulle an-
netun kirjallisen k siyn jalken, 1.-snaolewaisexi
terwelliften sanain muodon Men. Jos nyt tämä
Catechismuxen Selitys on nijnussttuwaincn, selkiä,
sopiwaifesta järjestyxestä ja tarkka, cuin ne loimot-
taisit, joilla on mioruden ccmffa tekemistä,sen pita jongun culunen ajan perästä iHens osotlaman.
Sillä wälillä mahtawat ne, jotca ei caiciyn tydy,
ajatella, cuinga työläs se on, että Catechifmuxen seli-
tyxesä yhdistä ulottuwaisutta, lyhMftttä, selkeyttä
jä puhtaMta caikesa sen Christiliisen opin tarpellisesa
lotudesa. Näiden omaifnsten täycMiesa vhdistyrelä/
taitan aina mielescms ajateldaa jotacuta corkiambata
astelda, jonga mahdollisuutta minä en myWn tah-do kieltä; Mutta se joca itze laffe kätensä työhön,
«m löytäwä, cuinga työläs se on, että walila caickia
jocamiehen toiwon jälken, fencaltaifisa kirjossa, joisa
ei saada erhettya nuontden muistoa wastan laweu-
della, ei sen ymmärrystä wastan secaisudella,.ei totuut-
ta wastan wierasten asiain secoituxella, ei totnudc»
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chtensopiwaisutta wastan secannorella läriestoresä, ei»
kä sanain oikiata luondoa wastan iawa-
dituila Hten owitamisella. Jollen minä ole ylipäätä
tarcasti osannut tätä määriä, m n minä cnitengin
tnodcUä todclla olen siihen tarkoittanut.

Mmä lät!n sijs nämät Jumalan sanat, corkian Cu-
ningallisen caickein ar!,lollisimman kastun >a ken yhteisexi
wilielemsseri meidän Kircoisamme!a Schouluisamme.

HERra painacou itze sinettinsä t',män pMe, hä-
nen armonsa uloswuodattamisen cautta, caickein lu-
kiain, ermomattain nuorten sydämiin? Mitä minun
on ilman esteettä pitänyt, waan en cuitengan coscan
itze ole »valinnut tehdareni, sitä olen tehnyt, uimcuin
minä olen tainnut. Ne puuttuwaiset osat tästä tu-
lemat sentäbden minulle «maren'. Päälisexi on tämä
;e sana, jonga wimeisnä päiwänä pitä duomitzemansen catumattomia ia uscomattomia ylöucahoita >a wa-
siansanoita, mutta autuaxi tekemän niitä sieluja, Ma)
sen istuttamisen siweydellä uscosa wastan ottawat.

Ropcnhaminasa

Tieco
Scksulu tNZltareillc >a Lukioille.

(i) Ehs« tämä K r,a onSuomexi tulfitlu, el niin palja
sitl että!>!« ulcomuistoxi op'faisi», unen'Ml!un<
eM sitä s<r,«sta luetaisin perän uran s»!rmy<
"<n ia wastauren iille, etH s.i sen to!»u-
-de»sei.t»äymalr!,«si!f«
omilla cdesiuota; N<m owat tis, cil!<c,?g!n talKUa pidetyj
ne pienet ?ah:elnmerfif, intca jelli.stl erotttawat v'an 'Y
ly»!?xi< w den torp Nisuso-srur^birh^'
sesti ca lilda mlla optturi. Ia sijs lxtta,, «l
coa opfia, hän mahta, ainakin alus» ohtz ' s >)d: l!et>>hds:»^
mtlkityt tyjym?ret ja walia«xet. S llä l!a «l u-ahd,i oll<
nalittamlsta llr!an lawcuden nl tzeCoscawastaurisa on jocuraamatun f«!!ah'enoNmaUa pr^

tillä, lllin nijsä w'eläerinäinenpränttioiona nitasuno.
ja,»«ta todijiuxen woima ia pmn» löyly.

IHst



lesuxen Nimeen!
Sisälle johdatus.

M/ss>> <uaa lapsi, etf6n tal>do mielellis n»lla onnellisexi
maan poälla ja aumasi taiwaisa?

Tahdon, jos minä amoastans t idaisin tulla.
2. Nijlis tichoot si » täyoä sira lielH, enin wie sinua siiht»

m.iör^ani
Tahdon, ainoastans minä taidaifin sen löytä.

z. Uscotcos että Jumala on?
U!con: sillä ei mailma ole miterg'n tainnut luo-

da ihiänsa, wa.m siä i pitä oleman syy, ioca o»wan<
hembi.ja corkiambi caickia cappaleita, joca ijancaic-
kinen olendo cutzutan lumalari<
4. Usiotcos, e«l.> »malalla on autuuden

Uscon totisesti; sillä hän on HERra caickein cappal-
den ylitze.
s. Uftotcos, että tami Jumala il,opi sinulle autuuden?

Uscon; silla hän on hywä Ilimala.
6. Vito sij»

, uniala tahtone osl>ir« sinulle «ntunven tietä?
Tahto: ei se taida muutoin olla.

7.lNingacautt«oso«a lumala sinulle jaminulletämän tien>

Hänen sanansa cautta.
l. Gngo mcilli sij» tima Inma/än sana meidän sea<amme?

On, Pyhälä raamausa, joca cutzutan Bibliari.
y, * Vngo mailmalla aina ollut Jumalan sana ?

ilmoitusten cautta paitzi w^licappaleita, ja
niiden wannimbain Iftin suullisen cautta,
sugustasucuhun, on ihmisillä ennen Mosexen aicaa ol-
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- 3iMe Johdatus.8

lltt Jumalan ftna; mutta Kiriallisesti ei se ollut ylospan<
du, ennen cum Moses teki alun sijhen.
»p. Cuca on rirjoitanut Biblian?

Ne PMt Prophetat, Ewangelifiat ja Apostolit.
11. Nln«a eldä näm«t oll« lhmiftt t

Ol,t.
»2. Cmnga sis« tal'ta heid'n sanang olla Inmalan sana?

Sllä Humalan Hmgi on sisälle andanut heille mi-
tä ja cuilla sanoilla heidän piti kirjoittaman.

2. Tm.?: ls. Is. l?. Ett.s !5 lapfudcHa olet PyhwN<Ul<
maznn tainnut, zoca m.»" rata ui»«neenneuwoa, senusten
«uita, locs on Christrxcsa IE : silla cMlnllinen kir»
joitlis on Ium«l«l3a annettu ia ta7pell<«en opixi, nuhtcc»
fi, ojemnxtti, t»r tuien, ,oca on Etla Iu»
»alin ihmmen täyd.ll ne« ol s, ia c-icksjn hywljn lollM
jowtl as.

2. Pet. l :21. E' yr<f''n Proxhet!, l>!e w'ela ihmisen tah,
dssta cdestu'tu, w.a! Ph : Ilolan hmiftt olpat pichll»
««, «vaicyrecut Pyhöldä -Hengeloä C-'tzo enin-lyln Matth.
»v: ,y. 1.C0r.2:1;,
»;. lietän, «ta sluri tämä kirj.itllZ, cmn meib

lH on, on tc>l!ncn Jumalan sna?
asiasta' Nimcuin Zudaaisten.Turkllalsten

jamuidenperiwanhain sucuin omista tuimusturijla, cosca
he huutawat samain sanain puMe:
ttnsopiwaisuudesta: Enuustustcn
tä monista ihmetuid n wahwistux sta: ja
sijtä suuresta menestoxestä, cuin sanalla on ol-
lut, vaitzi waatimuren ja ihmisten woiman apua,
keskellä nit»i werisimbiaklnwainoja, jolloin nijnmon-.
da Martyriä owat w«hwistanet totuuden heidäni
werellänsä.
14. * tNntta mitä ftiea sen tekemän, l»ca ei cnitenZan

usto, «e» Raamatcu on sana?
Hänen pita ainoastans coetteleman, totella sanaa,

ja antaman sen waicuturelle siaa svdämmesims, mjn
hän pian hawaitze, että sillä on lvkönans yxi ylön-

luon.



S:Me Zshdam«i

luonnollinen ,'a juuri Jumalallinen alcu, woima,
«l.ima ja hengi, yliHewoittaman, ylö kchoittaman,
lohduttaman ja nuhteleman omia lundojc».

7: 17. Jos !l?cu t chro teboä hänen tahtonsa, N'j«
hänen pits teitämän tästä ovista, o« je o» Humalalda,

>os m«ä !tzest,nii p!chitt. Catz» Psklni, 50:2?
»5, pitäkö meidän ainakin w«st»n ottaman Pyhää Ra«<
«,««««, sen ainoan wisiin i« tzydelliscn meidän nscomme

ja elämämme ojennu» nuoran edestä?
Nijn totisesti
lue. 16:29. He 11, on Wsses ja cuulc«n mj-

ta Sowita tichän loh. :c>: jl.
»6. Nitistä si,s mabdcta perusta useaansa ia eläm3t'n»
sä, ilman wälicappalcita tapahtuw«isien ilmcsi)ften, N-
nem, om«n lärjcn ajatusten, muiden ihmisten lroiman >a
esimerkin, u>anh«in luulon, sananlascuin, rvenhan Kar-

joituren ja tawan cli jongun muun sencald-isin piillc?
Ei; nijden päälle ei perusteta oifiata uscoa jacnu-

liaisuutta; wacm taicauxet, jumalattomis ja itze o-
lettu palwelus. jsca on Jumalala waftcm.

Gal. i.- ?. Eh?ä me, laicka ,ocu EssMi taiwastz s?<!lna'<
teM röiun Ewa"g:l uckia, cuin me olcmma teille saarnan,
nei, se olcoi taottu.

Ma.th. 15:9. Turban h? Minna palwtlewat, opcttM rij<
lö rpetllrla, jolca cwat ihmisien käsi)'t.
«7. Gngo Jumalan saualls usiambia erinomaisia omaisu»

ria sanain suhten^
On; ynnä sen Jumalallisen wihe.idcn, woiman

ja taydellisyden can§a, cuin jo puhuttu on, nijn on
sillä myös erinomainen kirckaus walistamaan meitä,
luonnostamme fokioita ihmisiä.

M'!!?. 1,9: »cis. S rim ftnas on »luun jalcaini kMilssja ««lkeuZ minun tllll^ni.
»8. lLito biblia cuitengin ole pimiä ja secainen »Me yxiker»

täisille ja oppimattomille?
Taikisa, cuin on tarpellinen autuuteen tietä, on stMa kyllä nijlle, jotca sen Min menettiwcll,«l«n oppinet eli oppimatoin. L.Bmoch z 15.1^.17.

As lb.Gumga
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,9. Cui«ga sij« Inmalan sanan canfia oikein iyenst täyttä»
n» n pita?

Cosca ensist huogatan Illmalan tygö hänen Hen<
gens ylöswalistuxesta: sitten luetan hartaudclla ja
yxiwacaisella perän ajatuxella, hywäsä aicomitesa
elämän sanan jälke», uijn myös totisella cuuliaisildel,
la ja harioiturella: Cosca etzitän lydyttä sicluns »so-
mista ja ei lihallista tietonsa halu 1: ja wihdoin cos,
ca
jäiken, waan etzitän si n/i uscouiststi sitä totuutta, jo-
ca johdatta Inmalisuteen, ja coetellan omaa sydäiv
dansä sen jälken. l. 7:17.
20. I«ita»g<» omassa valjasta luonnclliscfta j rjesrä ymm2r«

lä >a setittä Xaamottua autunycn tlcdoxl ?

Ei, sillä me«dän järkemme on synnin cautta pi-
mitetty.

i. for. 2:14. S« lnolwollinen ihmi«en ei ymmHrra niltcl,
«uin Ilimalan Henqen owat; sillä se on hänelle hulluu«, ,«

ci taida käsittä; silli ne Hettgellilcsti duoniitoll. Elh l:»7.
21. Re»eldä pitH Raamattu luettaman?

Caikilda, ja nijn ei ainoastans vpettailda, mutta
myös sancmcuulioiloa. Caikilla on ei ainoastans wa-
paus ja oikeus lukia Raamattua, waan se on myös
heille käffetw, nijncuin yr> welwo!lisuus, ja, se on
itzesäns l)xi Jumalallinen hywä tyv, jota itzecungin
Christityn pita fijtorella ja ilolla hywäxensa kä»ttä<
män sekä ajasa eta ijancaicklsudesa. Apost. Teco
Kirj. 17:11. 2. Dmoth 3:16. 10H.5: 39. 41.
22. Cuinga Pyhä X -amattu jactan?

Wanhaan Testamenttiin, joca on Prohetailda
kirimtettu Hcbrean kielellä ennen Cbristuren «icaa:
ja Uuteen Testamcnttijn, ioca on EwcmZelistereildH
ja Apostoleilda kirioitettu Grekan kielellä Christnxen
aian jälken. Molemmat nimät osat owat sitren kaä-
tyt meidän äitimme k«elehen, jocaitzen harjoituxexi
jg hywäxi.

2Z. *Annc»«
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2;. * Annas minun eunlla, ,os sinä taftpalittain taidat
ylosluctella Wanhan Te<?ament>n Hiriat?

Nijden nimet /a lucu, cuin saanoisa ja kirjoi-
sa edes tulemat, owat järjest»xesä scurciwaiset: wijsi
Mosexen kiriaa ja »xi louan, »xi Duomarein ja
»xi Ruthin kirja, Cari Samuelin, caxi Cuningaft
teniä caxi Aica kirjaa: »xi Eftan, »xi Nehemian, vxi
Estherin ja »xi Jobin kiriä iso. Psalmia suurimalda,
osa!da Cuningas Dawidilda cocöhonocmdut. Colme
Salomoninkiriaa, nimittäin Sananlascu kiriä, Saar-
naa kirja ja Corlia weisu. Neljä suurta Pro-
phetata, nlmittam Esaias, Jeremias, Heftkiel ia Da-
niel. Caritoistakpmmcnda Holeas, Joel, A-
mos, Obadias, Jonas. M chas, Nalmm, Habacuk,
Zephanias, Haagat, Za6>arias, Ma achias.
24. *lNutca minä cawan tcstä lukius?.'' muutamia kiroja,
jctca minä cu.tcngin minun »izncuin ilo-
dian ja Indichan, Wi!sal'oen, Srr-ehn ji Narncki»
tiria, Susannan Historia H.c>liikarmesta, N7«a-
derein tiriat, 2lsarian a rucsuret, ja colmcK

mieden ki ton »virsi tulela?
*Namo't karjat ei ole sijtH corkiista arwosta ja

epailemättömasta wacundesta, cuin ne toiset, ni n
muodoin cuin ne ci ole Jumalan Hengelda sisälle
annetut; cuitengin sisälläns pitämät ne muutamia
hyödyllisiä opetuxia, ja cuhutan »hdexi erotuxexi A<
pocrypha eli salatut.
25, * Cutca owat Uuden Testamentin tirsat?

* Ne Neljä Ewangel.staa, Mathcus, Marcus,Lu«
c«s ja Johannes, Apostolein teot, Apostolein la,
het»s kirjat, nimittäm, P. Pawalin 1. Romarcin
t»aö, 2. Corinthe^n, l. Ephesercin,
i. Philirperein, 1.Colosserein, 2. Thestaloniccrein,
2. Tinwtheuxen, i.T«turen, i.Philemonin ja i. E«
brerein lyqö. Seitz män yhteistä kirjaa Jumalan
seuracunnalle nijldä muilda. Apostoleiida/ nimittäin

P.la-
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P. Jacobin i P. Petarm 2. P. lohanneren 3. P!
ludan 1. ja wihdvin on lohanneren ilmestys. Raa-
matun wiimeinen kirja, Caicki kirjat omat
ilman wälicappaleita P. Hengelda sisälle annetut.
»6. iNiräs on s)-dän eli lyhin sisällä pito caicisia näifi»

Xaamatun, rirjoifia?
Se on se suuri totuus, että lEsus on Christus,

elämä, totuus ja tie autuuteen caikille uscowaisille
sieluille.
Zoh. 2c,: ?,. Nämät owat K'r,oitet«t, että te uscolfilte,et,
tä on Chrisius lumnlan Poica, ja etti teillä us-
con eautta olis elämä hänen nimcftns.
2?. eroiws sn ivanhan ja Nudcn Testamentin opin

«välillä
Propyetat wanhafa Testamentisä todistit ennustus-

ten ja eficuwain cautta Christuxesta, jonga tulema»
piti: Mutta EwaiMlistat ja Apostolit todistamat
Uudesa Tesiamentisä selmiNä ja selkeillä sanoina hä-nestä , joca jo mailmaan tullut on.
28. tNutta cosca Biblia on ni<n suuri fa tawia kirfa,
«uinga su» pitä lasien ia yxikerraisien taitaman se»

ytimen ja sijällä piSon?
He taitamat caickein ensin edesantta ihiänsä sen-

autuanDoctor 3l!thcruxen wähäisellä CatechismuMlla.
29. MikK on Catcchisnms ?

Se on wähäinen Wblia eli ulos,
weto Jumalan sanasta, meidw ufcostam ja meidän
elämästäm, sowitettu kysymDrijn ja waftauxim.
zc, * Mitä on/!,ucherul>, n jncuin yhtä hyödyllistä muisin»
«M pannut jocainen pääcappalen edellä hänen wähäsäCatechismuxej,ans?

Namat sanat: Cumga nuoren canfan pitä sen
yxikerlaisesti oppiman ja ymmärtämän.
ZI. * Rencngä pitä sitä nuorelle c«,salle opettaman?

*Caicki Isännät owat welwolliset neuwomanlap-
sim>sa ja huone mäkiänsä.

s. Mof.



Sisälle fohdaws. 13
f. Mos. K. 6: s. 7. Nämät sanat, cn>'n minä sinulle tä»

Näpän losken, sinun fydamees paneman. Ia teroitta-
man ne sinun lapsillcs, ,a nifiiä puhuman, huon<s istuislls
j« neU.i lcpdesäs: maata pannesas ja nostesas.
52. Cuinga monda on Catechismnxcn Paacappaletta?

Wilsi -. Ensimmäinen puhu Jumalan Kymmenes-
tä Kastysta, Toinen Uscon Cappaleifta, Colmas

Nncouxesta, Neljäs Castesta ja Wijdes
Marin Sacramentista. Sitä likin seura Huonen
Taulu, joca osotta »ocaitzen ihmisen welwollisuden
saachns jälkeen: ja lvyt» se täsä kirjasa sisälle otettu-
na sen neljännen ja cuudennen kästyn ohesa.
);. <Lir'ös t«m.i taittaisi kZsitcttä?

Taitan, sillä caicki mitä Catechismus siWcms
käsittä, tule taicka lain eli EwanZeliumin alle.
34. on Laki?

Z)xi opetus, jssa Jumala osotta meille hänen wam
hurscaudenjä, sano meille, mingKaltaiset meidän pi-
tä oleman, «petta meille, mitä meidän pita tekemän,
ja uhca/ jos me laimin lyömme sen eli teemme sitä
wastan.
35. !NikH on Wlvangeliumi?

Vxi opetus, josa Inmala osotta meNe l)snm liw-
Chtistmesa, taritze meille sitä/ vpetta mitä

meidän ustoman pitä, ja lupa nijlle armoa, jotta
lottelewat hända nfcosa.
36. Ntiti merkiye erinoinanain se wicras sana: Etvau»

geliumi?
Ihta HywN ftnomata.

-37 !N sä paicasa Catechlsmuxesa pnhntiM HwangelwmM?
Niisä neljasä wiimeisisa vääcappaleisa.

3L N!jsH paicasa Cat«chlsmuxesa puhutan
Wjns enfimmäisesä paekappalesa^

Ensinp
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Ensimmäinen Pääcappale.
Laista.

59. Cuinga moncncaldais)a L.akesa on Jumala ulos anda-
nut wanhasa Testamentisä?

Colmen ca!da!sia, nimlttäln: (») Saatyin eli
Kickolain (2) Maallisen hallituxen Lain (z)Awuin-
eli yhteisen rackauden ja elämän Lain.
40. ""wielä>'6n eli Hirckolaki nyt o» seisowa?

E>, nämät säädyt ia harjoituxet olit amoastans
Ewanqcliumllllsct csicuwat, cuin tasoitit Christuxen
pa u>, otca h-n nys on pois toimittanut hänen tule-
mijens cautta. Col. 2:16. Ebr. ic>: i.

4». Juvalaisten ma,llinen el» hallituxen Laki wielH
woimaja?

* ,se o!i Nljncuin saärymgin kaki annettu Ju-
valaisille ainoastans ajan, mutta nut on locainen
Christitty nämettl) sen maan Lain tiM iosa hm»
elää.ja jongahaiienEsiwaldans eten kirjoitta Rom.iz:».
42. lLiko myöskän Awuin eli se yhteinen rackauoen Laki

ena ole woimasa?
O'l totisesti, sillä tämä Laki on perustettu Juma-

lan Pyh'sä ia wanhurscma luonnosa, ja nijn sisäl-
läns vita Jumalan muuttumattoman ja uxiwacai-sen tabdon cackwe ihmisille caickina aiccina. joca on
rackau? Jumalala, itziäns ia lähimmäistan< wastan.
4j, C«>nga on Jumala ilmoittanut tämän hänen Lakinsa

ia ?ri«acaisen tahtonsa?
H'n on luomistla sisälle kirjoittanut sen caickein

ihmisten sudamiin, ja sima päälle catzannosa cutzutanse luonnon lairi, Rom. 2:15.
44. LLikäs Jumala ole muulla tawalla ilmoittanut täiahä,

nen Lakiansa?
H.w on sen Myös ulosandanut näkyw,'isesti ja

ukonaisesti kirjoitettuna cahteen Kiwiseen Taulunn.
45. N7i^
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45. uloZ«nvoi Jumala 6«'n?
Smain wuorella, jylinänä ia leimauxella hänen

palawan kiiwaudensa merkixi rMita rvastan.
46 Taidammacv mc K.a>n cantta lulla autu«ri ?

Ei, Mä ei cucan taida synnin lai.gemuxen Men
tatttä sila.

Ro«. 8: ?. S« cu'n laille oli nahdotoin, että hän Lihan
cauna oli hcicori mlluc, sen Jumala tesi, ja lähetti pottansa.
47 (Dngo sl,g H.aki mihinZän hycdyllincn?

On aiwan paljon.
l. Tim. 1: 8. Me tiedämme / että Laki on hywa, ,'ys se

oifeln tä" ct'n.
48, TNiti stls on oikia hyodytys ia rarrve?

(1) Se oxctta catumcttomia heidän
ja Jumalan wihasta ftnnin yiitzc,

;:20 O:lla lai» cautta tutido t>'l'.
(2) Seahdistaa ja ajacatuwaisia etzimän Chrisiust.i.
Gal 1:24. Lafi on
(2.)Se opettauscowaijla, mitä heidän pitä tekemän

ja lättamän.
Sanana Kili.6:2?. Kästy on »isncrin Ryntila, ja Laki

»iincuin walkeus, j/i opm cl.r?Us on elämin rie.
49 Vwatco ne nscowaistt Lain alle annetut?

Ei Lain waatimuxen ja kirouxcn alle, silla
Christus heitä lunastanut.

Rom. 6: 14. Et te lli Lain, woan Almon «lla.
». Dmo h. i: 9.T >'ten, ettei ole Lakipandn.

s">, iLiko siss yxi Uscowaine» Christitty ole wcln?olline»
elHmän Lain ielken?

On totisesti.
Rom. ,:?l. TeemmakK me lain lyhjaxl nscon cautt».

Pols se; wasn me »ahw'!i«mme Lain.
51. ' «luinga minun pitä tämän ymmärtämän? Ft näky mi,

nulle ihmcllijexi?
*Ota sentähden waari seurawaisesta cas-dcfta a«

siasta: nri uscowainen Christitty on wapa L-in ki-
roux sta jaLain waatimuxesta, waan ei cnulialslt,
desta; st on, hän leke juuri mitä Laki waali, ci

cuiten»
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«uitengan sen uhcauxen ia knoilxen pelwosta, waan
sentähden että Christuxen rackaus waati händä sii-
hen: ia cosca hm heickoudesta wastom tahtoans
erhett», nijn ei Lain klrous coste sillä hän
on Christuxesa. Catzo Nom. 8: t.
H2. T>'t>"?kä L.aki ul 0!;ai!!,n toh.n ?

Ei, Laki on Hengellinen >a waati -oco ihmistä
ruumin, sielun, mielen, tahdon ja ca.ckeu, »voimain
cantza.

Ri»m. 7: S'll» »e t-edä«me, että H.aki on -Hengell»
nen, w». an minä lchalllncn, «Vnnk« «lle MMp.
5;. Cnmga Jumalan Laki fn«an?

Cahteen Tauluun, ioista edellistsä on colme, ja
jtuklmäisesä seitzemän käffyä.
54. rnirä on Lain l)chyrH fin Summa?

E» muuta, cuin rackaus Jumalan, meidän itzem,!
we ja l'himmäisen tygu; sillä jota minä racastan,
sitä wastan en minä mielelläni riko.

l- lv. Scm hdcn on Rackaus L.ain tayttsmys.
1 T moch. i:s. Kiffyin päötös on Rackaus puhtasia fy,

ja hZwäzi.i omasta tunnosta ia wilpittHHiäila us-costa. 1. Cor. 1.2. ;.

Edelltscstä Taulusta Laisia
<; on edellisen Caulun Mimma?

Rackaus Jumalan tygö, ioca ooetta minulle caie/
ki minun welwollisudeni händä wastan.

L»c. 10:27 Sinun piti racafiaman sinun'?»-
malaeas «ilesta sinun »ydämmestäs enkesta sinun sielustas,
l« laltcsta sinun wo'm'Nas ,a ea test« snun miclcstäs.

Rästy.
Ei sinun pidä pitämän muita lumalit,

minun edefam.
56. MikH se on l

Meidän pitä pelkamin sa racast«mnn Jumalat,
ylitzen caickia, ja hänen ainoan pöaliens ulcoman j«
tumaman. 57-Mist.



LvsimmäinemßZssf. 17

<7 iNM on minulle täsi,a muisa Jumalan Rastxis»

Cahdesta asiasta, nimittäin, fijtä pahasta, eum
kieltan, ja siitä Homasta, cuin kMctan.
58. Mitä pahaa kieltänenslmm«,scsa Nastysci?

Eoäjumalan palwelus.
59. Mitä on epäjumala?

Caicki jota ihminen palwele, velka, ja IV,

hon hän turwa, sen ainoan ja totisen Jumalan Msa.Ido Cuinga stncaltainen epZjluualan palioclus lapahlu ?

l Taicka julklftsti eli salaisesti.
>Ki. Mikä on julkinen epäjumalan palwelus?

z Cusca Llurinnota, Cuuta, Tähtejä, Cuwia, En-
«eleitä eli edesmennchitä Pyhiä, wasioin Jumalan
äuaa, rncoillan.

Es. 41:8. Minä HERIa, se on minun nimeni, en minä
mna cunniaiani, engä ylististäni epainmalille.
!>2. Multa eiro cuicengan curvanedesä mahdeta rucoilla sit«
-orista costa hänen päallens ainoastani

xellansg tarcoirelan?
Ei:
lumals o» Hengi, ja

tä henges» >a tomdesa hända rueoilcman. 24.
6;. lLitä Engelein eli edesmenneitten Pyhäin esirucoustaln,

malan nkonä mahdeta ihellensa «noa?
Ei suingan, sillä Jumala tahcv, että händä ai-

noata pitä auxi huuttaman:
HERraa sinun lumaiatas pitä sinun rucoilemon ja händH
«iaoata pa!weleman< Matth.4: io.

Paitzi sitä on se myös turha,
sillä MrohM ei tiedä meistä mitan ja ei Israel meitä

tunne. Es. 6,: i5.
64 salainen epäjumalan palwelus «pahm?

Cosca sydämmen rackaus, pelcv ja luottamus
»tzens pois kandä elawästä Jumalasta, ja enämmin
kijnitta itzensä muihin asioihin cuin Jumalaan, elicosca racastetan ja cunnioitetan jotakin muuta nijn
c«rkiKsti,, cmn Jumalala.

V 65. Cnitt,
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65. CmnZa monencaldaisia epajumalita si!» jottl
raitawac roarasta meidän sydämmem poig lumalalda?

Sencaldaisixi epäjumalin taidamma me tehdä taick,
itzemme, eli muita luondocappaleita, eli sen ulconaisei
Ilmmlan palweluxen, eli myös itze Perkelen-
-66. Cninga teke jecu inensä epäjumalaxi?

Colca iocu ylönpaldisesti racasta Itziansä saamoas
tans etzi itziansä, asetta oman cunnians, oman tahtons
oman hyodytyrens ja oman mieliluoswns räätarcoi
turexensa, jonga stlhten sekä Jumalan että lähimmäisen täyt» tacaperin jäädä. Nain itziansä palwellcu

(i) Oman cunnian cautta.
Mitä sinulla on / jota et stnä ole samnt ? jos sillä sijs s««nu

olet, mitäs terscat, niircuin ct sinä saanut klls! ? i. «Zor. 4: ?

(2) Oman miclens noudattamisen cautta:
Tot«lcm<momus «n noituden syndi, ja wa<t>'l)acoisus «

tftitaus ja epäjumalan palroelus. 1. Sam. 1^:2;.
(z) Omain haluins seuramisen cautta:
Monda wacldawat shr ll«ren rstin wlhyllifet, ioidenGlopp» »n cndolus »a heidän lvayansa c>n heidän Du

malansa. Pl)'!. ? ! »8. iy.
67 Gngo caicki oma rackau« epäjumalan p^lwelus?

Ei, waan ailloastans se jävietöin ja muodotoin, joH
corotta itzensä Jumalan ylihe, ja ei tahdo taiwuttl
itziansä Jumalan alle, joca ei tahdo tuta itziansä tyhjaxi
ja lumalata corkeimmari hvwvderi.
68. <su>nga laitaan muita iKmisiZ tehoa epäinmalixensa? <

Costa ajattomasta pelwosta heidän tähtensä, taicn
heidän tygönsä,jauscalluxesta heidän pääl

lensä, tacaperin jätetcw se hywä eli tehdan se paha.
lep.»7:s. Klrotf" olconle mies, i«a luotta itzensihmiseenlpane lihnn ltzellcns jolha sydät! luov» pois HerraÄ

69. Cmnga taitaan muita Luondocappaleita tehdä es»
jumalixensa?

Costa heitä niin racastetan, että he wetawät Ä
dämmen corkeimman suosion, ustalluxen ja luott«
muren Jumalasta itze puoleetis, cuin erinl

mol
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mättäin hawaitan ahnetten tvkona, fotca tahtomat
yhtä aicaa palwella Fumalata ja mammo:m:a, ja
cutzman epäjumalan palweljaxi.

sa«lia'ncn cli ahnc, joc? epäjumalan palwelia on, Llt Chris»
!uxe« >» Jumalan per li «en. scl,'. ;: 5,

l. T>m. 6- 17. K'ffe nitta, lliU!
wut/ ettei he ylpe-.lisi eikä fanist toiwoansa catowaicn
»ickauden, wian el wän Jumalan räälle.
7-?. Cuing« taica epäjumalan palwelus tapahtui nlco> ai<

sen Jumalan palwclnren cansi,- ?

Costakestella catumatlomuttanfa pannan so'ia uscalilis
kirkon, käymisens, ripilläkaynusens Eftw!l!st!N'a,li,i;"lni,
sens.almuinsa,nlc»uxens,weisu!.ft, lukemisensa,a!en,
caldaisten töiden päälle, jotcs ai''omtans ow.u
wät catuwaisten ja liscolvaist n <,kö..ä. mutta u lcl-
pa mitään ulcocullattuin tykönä.

H'4. 5- Alcät luottaco teilanne walhelee^/s^.nrd^'.:
taft «n HHRran tem,,!., lasi o» HERran templl, l''a on
HERI«n templi; M»it« parano«m todella teioän elämin,
ne ja menonne.

E>'. i:is. te parl>l)all.'ns käsiänne «ostatte, «ijn ml»
vi cuiiengi» taännän sllmlui testi poii.' sillä teidän tä«
tenne owat wcren wieoia tZ^nanZ.
?l. * lVngosta sijs meioän julkiscsa Inmalan oalweluxtsam,

me,o.tacuta epäjumalisunna?
"°Ei, iocaitzesäns sen nimen ansaitzis, mutta waa-

rin koytöxen cautta taitan caicki cappalet tebtä epä-
jumalixi, nijncuin me Nvkyisesti cuullet olemma.
?i. ' Mikä sizg on se, joca mimntra ihmisiä sencaldaisee»

jumalattomaan uä'rin kä)?tareen?
Sen teke erinomattain suruttomnus, jvca mie-

letlinsä tahto itzellensa muutamia patzaita, mjyin no<
jataxens, Costa se j«malatoin omalda tunnoldansa
duomitan, ja ei cuitengan tahdo käända itziäns lu<
malan tygö, nijn hän käändä itzensi uscalluxens caz »'<

s« hänen Ehtolliselie käpm'sens ja muiden ulconaisten
B z lu-
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jumalisuuden harjotnstens tygö, etzein sijna lohdutus
ta hänen lewottomalle sielullens, nijn että se, joe
<tzesans nuhdeloin ja hywä »n, tule hänelle epajuma
laxi, jonga päälle hän luotta, ja se estä händä sijt,
vikiasta Jumalan palweluxesta, joca cuitengin tamäi
lautta pidäis «desautettaman.

l!7c. 1j:26. 27. Niin te rupetta sanoman:
syönet ja juone» sinun edesäs, meidän catuillamme s>
nä opetit. Jaha» on sanowa: 2>?inä sanon tc>!le, en mi»i
leitä tunne / cusia t< oletta.: mengA pois minun ty'öin
ca'ck! te wäärin tekiät. Matth. ?: 2,. 21. 2;.
7;, Taitango myös tehdä perkelettä inellcns epäinmalaxi'

Taitan: caicki ehdolliset synnin palweliat owat nhi
ta aicaa perkelen palweljat, ja hän on heidän lu,
malans ja Herrans.

2.C0r.4.'4 Tämän maiiman Jumala on nscomattb
Mitten taidon sowalsnut. Roni. 8: 16.
74. N7e olcmma cukllet sen pahan, jocakieltän, sanoZ mi>

nnlle nyt se jora käftetän ensimmäiscs käsissä?«
Että meidän pitä ylihen caickia pclkämän ja ra»

castaman ja paneman caiken tnrwan ja
Ascalluxen hänehen.
75, Nijngog siis Jumala erinomsiftsii «ano meidän mie^i

lemme alan päälle händn wastan?
Totisesti, sillä hän sano
Sanan, l,Kir,, 2;: Minun pokani, anna minulle «

NNN sföämmes.
76.Taitaco iocu oikein racasta ja peliätä Jumalala jaluyM
»« hänen pKällen», nijncanroan cuin ti hän oikein tumD

händä?
Ei. se on mahdotoin; mutta jos nietunneme hanell

wanhurscaudens, nijn me pelkämme händä; Häne«
hywydens, nijn me racastamme händä; Hänen caiq
kiwaldiaisudens, nijn me useallamme hänen päällensä.
77. Tämän tietämät usiammat ihmiset Jumalasta; mu»

warslngos he pclkawät ia r»c«staw<u händä, j»
panewat usiallnrcns hänen fäällen<ä?

' Ei, sillä usiamdain heidän tietons on cuollut V
woimatoin. I.l'M
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1.10b.2!4 Isca sano: Mini tunnenJumala», !<<l pldä ha,
«cn hän °n walhettelia ja to»us ei ole h«nesK.
78. Ntika on slj» <e oikia clHwö Inmalnn eundo?

Se joca taiwutta meidän sydämmem racastaman
Jumalala, ja cawahtaman meitäm cmkesta pahasta
hänen pyhäfa läsnä olemifesansa.

I. Joy. 2:?. Sijta me tiedämme, tttt me tungemme hif,
nen, j«s m« pidämme hänen Käffyns.
79. Mn«a eikö se ole paraZ, p>'j>ä yxinkertaisndesa?

On, mutta ei cuitengan tietämättömydesä ja so-
keudesa.

Rom, 16: »9. teidän M hywasä wif-
f,,l o!eman, ja pahudesa
82, Mika fts on se oitia yrinkertaisuus?

Cohdasians u'c,osa wasian otta caicki, josta tai-
tan ulla waacmettu, että Jumala on sen ilmoitta-
nut, niin ettei sen päälle ena lihallisen jarkens ccmftsa fywäiti ajatella.
81. tNita» lvaicutta nyt se tonnen Jumalan tnndo?

Sitä, että yxiwacaisesti peljätän, racastetan ja
uscaNetan sen Jumalan päälle, jota oikein tutan.
82. Mikä se on, peijaa Jumalala?

Se on, sydammcllisefti clmnicitta Jumalan caic-
kein pyhindä Mai>estetia, mm että huvlolla cawah-
detan, ettei hänen wanhmscasta wihaculs jollaculla
synnillä ylöskehoiteta.

Matth. 10:28 Ali?Zt peliatks «''jtä, totea ru«w''n tapva»
wat, ia ei woi sielua tappaa; mutta pelätkat enawwin sitä,
joca woi ftfä sielun että ruumin helwlt.sä hucutta.

Phil. 2:12. Toimitlacat' pellolla ja wapisturella, etts
te autnarj tulisitta.

monen caldainen Jumalan pelco on?
Cahden kaldainen, «xi orjudrn pelco, ja yxi

Lapsillinen pelcs.
84, on otjuden pelco?

Cosca Jumalala peljätän ainoastans rangaistu-
jen tähden, paitzi rackautta ja ustallusta.

Bz li. Joy.
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l,loh. 4: i3. <LW pelcsole rackandesa, M»'tg
lcck><i!s aja po s ftelwon; Silli pelroolla on waiwa? »m
ta o c> pc!l"., ei hän ole täydellinen rackaudeja. Cotzo tde
pain Wis, K 17:,?. 12. i;
zz. " Mnä on 2,apsilline»» pelco?

Co'ca rackaud>sta humalan tygö pel äl m tehd
hand wastan,wa<cka wiel: ei olis rangaistusi
odotettawana, nimcuin Joseph, joca sanoi:'

1 No K,Z xy. suiuga m ua ni>» paljo p>.ha te.'>l>n ja r'cl«
sin Iliaitta w.st.n.

'Cumb«a naisia cabden caltaisesta Jumalan pclwosi,
löyt" olkien <ss>rjsf'ttV'lN cyköni?

Laosiin' en vclco tyautuie ermomattain heille
MMmn Jumalan laoillle.cuilengln se usiastijollacuH
vr u cu sccoitetun, ennomalsesti
aicana.

Rom. B:is. E'te ole saanet orjuoen henge, ttta 'e'd3
leiel,» vd 'i pc!tir»an; wu te oi tta sa> r: walittnin l«
ten beigen, joja M' h,nid mwc Abba rac«3_)sä.
. Uulth. 8: 25. Te heicko u'c°!'!et, mri te oletta pelcurit.
87 iloistayri Jumalinen ihminen tut n ?

Sijta ettl halnmha nijncuin suuril
da w>ho l,stans, >a ei taida mitengan ylltzcpuhnlcll
syd«nd>ns, tekemän ehdollista pahuutta.

Danan lasc.K,B' »z-Sion paha<
88» Niko caicki ole lumaliset/ lotca lukemat/ rucs

lewat ia weisawat?
Si ama; sillä lvyty myös nijta,
so'lla o,i Jumaline» mc,o o! wMu«s, waan stll woimi

he sois :, 2. Timo h, :s,
sillä oiklc!lla7)i'M«lan heimolla onhänen alcun«

Uscosta »a ractaudesta, joca waicutta yxiwacai«
huolen kelpaman sille hynMe Is Ue.

Mikä se on, racaiia Jumalala?
Ee m, pltä handa corkeinna, sisällisestl

perans, ctziä mcld..i< oikiam iloam >a tytyw»
s, täm hanefa, >a meit«m coconans häneni
tollisee» tahcoons. MH
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Psalm. 18:2. ?. Svdammefiäni racastan Minä sinn«,
HENm, minun wäftwydeni.

Psalm. 7;: 25 26. Cum sini alnoastans mluulla olisit, nl,n
en minä ensingän fitte tuimasta eli mnasia totteli«: Waicka
wielä »luun ruumui ja sielu»»' wllipnis, nijn ffnä Jumala
euitengin olet minnn sioammi ustallus ia minun oftni.

Psal. 41:2.;. Ni ncllin peura himoitze tuoretta «vettä,
niin minän sieluni himoitzc sinua Jumala. Minni» sieluni »a»
no Jumalala, sitä cläwata lum«la.'a: lolcn minä tule»
Jumalan caswoia näkemän.

91. Tninga suureiii meidän pitä racassaman Jumalala?
Hän on se csrkein hywyys, ftntähd" pitä meidän

racastaman händä ylitzen caickia.
Match. 10:;?. Ioc» racasta Isäänsä talcka äitlänsä en»

cuin minua, ei se ole minulle fowelias.
92. «Likos taita yhtä aicaa racasta Jumalala j» mailma»

sundista menoa?
Ei.
1. Jok). 2: is. Alfat mailmaa racllflaco, eli ylitän, cuitl

Mllllmala o». Jos >ocn mailmaa racasia, ei hanesa ole
Isän rackans.
9;. Minga tähden meidän pita raastaman Jumalala?

Ensixi stntähden, että hän on täydellisesti'hywa
itzesäns: Sitte sentähden, että hän on hywä ja ra-
cas meitä cohtaan, jotta jocapmwa nautitzem hänen
hywia töitäns.

Mlllth. 19.17. Ei ole seugan hywa, waan yri Jumala.
1. Joi). 4:19. Racastacam händä, sillä hän racasti mettHensin.

94. Niistä lietän, että jocn racasta Jumalala?
(>) Jumalisesta elämästä.
Joi). 14: 21. Jolla mlnun «"astyni owat ja ne kalke, stracassa minua.
(2) Nackaudesta lähimmäisen tygu.
I Il!h. 4!2Q. Jos iocu sano: Minä rncasia, lumalata,

la wiha weljeänsä, se on iValhettelia: Sillä ,c>ca ei racas»
« welleensä, ,onga hä» näke, cuinga hän taita ra«M Zu<MÄata, ,ot«ei hän »ae.

(3) Halusta Jumalan sanan tygö, ja canffskäymisestä rucouxisa hänen can§ans.
B 4 Psalm.



Psalm. 73:28. Se en minun iloni, että minä pidän itz,
Ni lumc.lan tpgö.
yz. racassa Inmalaea omassa woimMa»?
*En; Jumalan Hengi itze waicutta rackauden minust
Rom. 5:5. Jumalan lockans on wuodatcttu meidän tl

dllMMihm Pyhän Hengen c^utta.
96.' Vngo siftä hyodytM, euäs racasiat Inmalma?

* On se caickein corkein hyödytys,
EiLä me tiedämme < niille,o:ca Inni«lafa roc7sta»al, cai«

li eappalet ynnä parahuxi tänd.wan. Rom.
97.* Tailawatco »e, cuin humalat» racastawat, w»caise>

ti luotta Hänen päällens?
* Taitamat.
P'a!m. 84: «2. iz. Sillä HERra on Auringo ia Rilm

HERra anda armon j« cunnian : Ei höu anna hursca.il»
mitä» hywää puuttua. HERra Zebaolh / autuas on je il
minen >«ea Sinuhun ustatoa.
98. tNikä se on, uscalda ainoaan lumalaan?

Se on, täydellisellä luottamisella jatta itzens luma
lan edescatzom sen alle, odotta caiGa hywää hänel
dä, ja jättä caicki asiaNs hänen halduuns.

S«nanl. K> ?: s. Luoli itzes HERraan cailesta spdäm»!
tus, ja älä lnota sinun ymm-rrniees.
99. Nkos saa ibmisl,n luotta?

Ei, silla loisinans ei he taida, ja toisinans ei H
tahdo autta.

Pialm, 146! 3. 4. Ällät Nscaldoeo päämiehiin, ihmijer Z
»wat, ei he woi antta.

100 * Nlingätahden pitä nstallettaman Jumalaan?
Sillä hän on meidän caicklwaldias ja uscolliniysiälvämme.

Psalm. 146:5.6 Autuas on se / l»nga apu Zaeobi» lum
Ia on : jonga toiwo HERrasa hänen lumalasans on: to,
tuiwan, maan, meren/ ,a catcki jotca nW owat, tehnyt««
joca totuuden pitä ijancaickisestt.
loi. Pitäk» «inoastan.»; häivinä päiwinä Jumalaa» usc«

lettaman?
Ei, waan hädän aicana erinomattain.
Plalm.s?:2. Sinuun minun sielnzli uftalda; ja sinun si

pei

24 Ensimmäinen RZff>'.
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peis warion ala minä turwan, fijhen asti M ahdistuxet
102 iNahdetango myös ustalda Jumalaan, silloin cnm

ebdollilesti waaeaanitzens heitetyn?
Ei, se on ilkiwaldainen tunnus.
Match. 4:7. «i sinun p-dä kmsaman HENraa sinun lu>

mala?as,
. ..... ...

,), Mirka awut tulemat rviela Nlhen cn,imm«lsten
Räst/yn?

Costa lumalata ylitze caickia peljätan ,a racaste-
tan, ja hänen ainoan paallens caicki ustallus
nan, nijn seura sitä erinomaisesti nöyryys, kärjnval-
lisyys, ja itzens vois kieldäminen.
»04. Mikä on nöyryys?

Sydammen totinen ylitzewoittamus sa tnndo Juma-
lan edesa mahdottomudestanswähimbaangän armoon,
cunniaan, kijtoxeen ja arwoon.

l. Pet 5:5. Pltlilät teltan liindiafti näytteen, M luma»
Ia on ylpeitä wastai',; mutta nöyrille ««da hän almons.
125. MM on kärsnvällisyys ?

Että Jumalan tähden miclellans waftcm otta
caickia kärsimisiä ilman napisematta, /a kiftoxen cans-sa ulosstlsoa, ehkä cuinga waikia se on lihalle ja me-
relle, siihen asti cuin Jumala wihdoin tahto tehdä
armollisen muutmen.

Jae. 1:2 3.4. Minun rack,,t wellcni, pitität se sulana
tlemnna, cosca le moninaisiin liusauxjjn largetta, tieten etts
teidän usconne coetteleniui waicutta kärsiwällisydcn: Mut»
ta olcon kärsimällisydesi täydellinen toi, että te täydeliiftt
ja coconaifet olisitta ja ei misä» puuttuwaistt.
lv6. tNik« on itzens poig kieldäminen?

Että ihminen ikänäns cuin siivulle ltzestäns mene,
eli ylönanda oman tahtons ia caicki mitä hänelle
mailmasa racas on, sen päälle, että Jumalan tahto
ainoastans hänesa edeskäwis.

Luc. 14; 26. 27. Jos jlun tule minun ja ei wihl»
päänsä ja Äitiänsä/ ja emändätänsa, ja lapsiansa, ia we!i»

l'w.-a/ ja sisariansa, sa päälliftxi ,maa hlngcänsa, « se ta»,
Bz s»
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da olla minun opetuslapseni. Ia joca ei canna risiiänlä
ja seura minua/ ei se taida olla m'inin opetuslapseni.

Toinen Rästy.
Ei sinun pidä turhan lausuman sinu,

HENras lumalas nimee, silla ei HE3
ra pidä sitä rangaisemata/ joca hänen n
mens turhan lausu.

Se on:
Meidän pita pelkämän ja racastaman Jumalala

niin ettem me hänen nimens cautta kiroile, wanno
n»idu, wnlhettele eli ketän petä; mutta etti m
caikisa meidän h, disämme ja tuffisamme sitä awu
xem hudamme, rukoilemme kijtämme ia ylistämme.
127. Minga tähden alca tama ia caicki muut
sanoitta: meioan pita ia racastaman Jumalata

että osotettaisi,n, cuinga caicki Chris
tillisyden awm owat ei jocu paljas ulconainen cun
niallisuus ja ulconainen hurscaus; waa« heidän pit<
slsällisestä rackasta ja Jumalisesta sydämmesta lähte
män. Heidän pitä myös oleman oikiat uston j<
rackauden hedelmät, jotca Jumalan pelwosta ul«
käowat, jos heidän pita muutoin humalalle kelpa
man ja paremmat oleman, cuin Phariseusten wan
hurscaus.
108. N7ita pahaa kielten roiseja ?

Ettei pidä Jumalan nimiä turhan lausuttaman.
129. tN>k« on Jumalan nimi?

(1) Ne erinomaiset nimet, jsilla hän raamatus,
nimitetän, mjncuin lehowa, Jumala, Hssßra
Isä, Poica ja PM Hengi, lEsus Christus,-,',
m»ut sencaldaiset.

(2) Caicki se, cuin tngö tule Jumalalle, jost,
hän tutan, nijncuin mies nimestans, nijncuin: itzhänen Olemisens, hallen »maisuxens, hänen cun

mans



Toinen Räsk/. 27
nians, hänen tröns, hänen sanans, Sacramentins,
ja ca-cki tuin hancn palwelurcens tule. Ps< 48:11.
lio <sl!'nZa Jumalan nimi lvöärin lausucan?

(1) Co ca locavälwälsefä puhesa edeswedetan
malan nim,, jocuRaamatun sana, wcu warsu jumalisis-
ta »virusta cli jotacuta muuta hengellistä, turhalla
ja kewiä mielistlla tawalla, leikin ja pilcan wuori-,
paitzi ja hartautta. Ni)« myös cos-
ca Jumalan luita panetellan.

(2) Costa t'mi siunattu Nimi secoitetan kirottui-
hin töihin ia sa ohin ja kävtctan kirouxihin, wanno-
misihin, noilumisihin, walheisim, ia prloxihin.
111. Miiia se on, että kiroilla Jumalan nimen cautta?.

Cosca tähän huwHän nimehen toiwotetan pahaa
itzellsnsä eli lähimmäisellensä, ja cosca humalan wi-
hollistt rohkiawat pilcata sitä caickcin Corkeinda.

Ic. : 9. 12. K clen caut ame lljtämme jumalala ,a
läH, !a ftn cantta me myss lirolcinnia ihmisia, jotta lu>
Wal>.nsuwan'a!se« Inndut owat. Mdcstj suustall tosia llrous
n!os tly: Ei sen nijn, rackl»t «eljelll/ viiman p lä.
li2. on n?annoa?

Cosca jotakin Jumalan nimen cautta wahwisietan ia
ms» otetan Jumala todistajan ja duomarixi asiasans.

On aarimmaisesä Hädäsa eli tarpesa, nimittäin,cosca Esnvalda Jumalan puolesta sen kaste ja to-
tuus ei muutoin taida tulla walkeuteen, silloin on se
rackauoen työ, että wannoa.

Ebr, 6: ,6 Ihmiict wannowat sen e<?nft'!, i»ea fllurcmlil
ll',i s«'u he. ,a se «n caikcn heioZn vijtans loppn, jos sewalalla wahwistetan.
114. Vngo» caicki muut wannVmisct, cuin-jocapäiivaiseli

puhesa barjoitctan, s^ndi?
On suuri syndj, waicka se halpana pidetän.
Matll). 5; ;4. ;7. sMON tilllf: ällät ensingän wan-

noco,
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noco, »vaan teitzan pnhenne pita oleman «n, o», ei, uu
ta mitll si hen l'.s.,tän, se on pihasta,
il;. lLnräs,jo«jocu e' tahdo nscoa minua sen päällä, mj

n:jn, <a ei, ei?
Silloin pita minun luottaman itzeni sljhen, et

minun todistajani on taiwaisa.
116. Vngo syndi myog ni-n fuuri, cosca minä en wam
ehdosta cli airvoimxesta, rvaan minulla on se saha tap,

roaunon cuitengin totuden päällä?
On totisesti, siliä se svudinen tapa osotta, et

jyndi hallitze minun ylitzeni.
Oyi, K 2j:y. lc>. ,l. 12.,;. Hla harsoita suma» rva

«omaani ja la»su>na:n turhaan lumalm nimeä. Sillä nij
«uin palwelia, !oca usein witzalla piesian, ei ole ilman wa
bcita: ntjn ei »rös se taida olla fvnnitä/ ,oea usein wam
j» Jumalan nimeä turhan lausu. 3oca usein lvanno, se

ftin syndiä tele, ia el ra-gaistu< p da hänen hnoncsians lu
>»man. I?s hzn »anno ja ei pmmärra sitä, ni,n hän c«
tengln s»nd.ä ttte: zos hän sen pmmärta ja catzo plön, n»
Kän tek< fynd ä caxin tertaiselii.
Ll?. Mikä on noitua lilmalan nimen cautta?

Cosca lunialan mn!en, Raamatun sanan elijol
gun muun cautla, joca tule Jumalan palweluxeeli
tahdotan parata sairauria ihmisisa eli luondocappc
leisa/warasttttua eli muulein poiocadonnutta i Leli
toimitta, eli rlsteilemisillä, mittcmusilla ia muilla set
caidaisilla k ytoxiliä harjoitta jotacuta taicausta
Sillä, se joca sencaldaista cdeftns pita, on HE3
ralle cauhistus.

s. Mof. K.l8: 10. !l. 12. E' »xllä» pil>z ssnun seasl«
<3yttämän, joca on ennusta a, päiwöin rvallyia, e!i tietä!
»Ii welho. Eli lumoja, eli noita, eli merckein tlMiyii
eli ioca jotakin cuollnilda kysy. Sllls jocalnen joca sencadaista tcte, on HERra!le eauh llus.
liZ. * lLiko saa neuwoa etziä taicurei» eli myrrysmiejÄ

tykönä?
*Ei.
3. Mof, K. 19:;,. Ei tcis»n pidii lääMmä» teitc

tier
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tictä''t«n fygB, snsykö welbolloa, rttette saastms
heistä: Silla mi/a olen HERra ttch^n Jumalanne. Hes.l4:lo.
ny. * lNabdetango noitia pel ?

Ei, he taida ilman Jumalansallimista mi-
> taan tchdä nijlle uscowai sille.
«0. CuinZa rvaärin käytetän Iwmalan nimi rvalhcxi j<l

petoxexi?
(1) Määrällä opilla, jota etzitän caunistella ia

wahwista Jumalan fanan cautta.
2.3im.; '3 P<hoillr!apctoVWcll)M>MontapMl!wa,jVta

tdM!mä pahemmin, sekä «vie«eli<lle elts «"'ctsiltxille,
(2) Ulcocullaisudella, cosca parahallans k ffellä

pahuuttans tahdotan näkyä mmcliscxi. sen wuoxi,
elt,i paijo luttan, weisatan ja Jumalan sanasta pu<
Hutan -. sencaldaWe sano Jumala:

Psct. sv: 16 17. Miiis ilmoitat minun <H
vtat minun lijctoni snulles? ettäs luritusta wchat >a heität
minun sanani taccs.
121. Mitä se mabta odotta, j?ca ,'ollaculla muodolla lu,

malan mnua turhan lausu?
Ahtä -ralcasta seka a allista että iiancaickisia, ran,

gaistusta, sillä ei HENr.'pidä sitä rangaistmata jo-
ra hänen nimens turhan lausu.
l«. Mitä hywä» kastetun toiscsa kassvsä?Että meidän caikesa häd s; pi:a auxi huutamanJumalan Pyhää mmeä, sicä rucoileman, kifttämänja ylistämän.
«2,, Ntika on rncoilla fa auri hunta?

Rucous on yhden Christityll almomsinen anomusJumalan tygö.
s: 17. lackemata.Multa ami huutaminen on kijwambi rucvus, socaja tuscan cautta sydämmesti ulosmaaditan.Plal.so: i). Auxes huuda minua hadäsäs, mj» mmHlayoon autta Nnua, la sinun piti eunn-oittaman minua.«24.5N,k« o>. kmlä fa ylistä lumalata?Kljttä on tuta Jumalan täydellistä jaolennollisia ho-

wy°>tiä
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wvytta janijn corottahäM stdämesäns. Ylistä onlm
Jumalan hywyyttä meitä cohtan, ja sentähdcn M
händä.

Psal. l. 2. Kiila -HLXcaa >„'!!«<, ficlu»l s, cal,
m!t'i Minusa ON/ hänen fyhaä nimeän» : f>jtä HERr,
minun sieluni, ,H älä nnhoda mitä wää hän sinulle tc
nyt on.
«s. <l)ngo wielä sotakin mr»«a hywää, jota se toinen ka

n?«lmc>itta meitä tekemän?
On, Nimittäin: että nöyrydcllä käytta itzem II

malan sanan mielcllam sijtä puhua toist,
cantza, »rlriästi lukia Pyhää Raamattua, ja pelk
m ttt? tunnusta Jumalan totuutta; walcka suurin
mollakin hengen waavalla.

Colmas Rästy.
M.:!sta, ettäs pnhitat lepopäiwan.

Se on:
Meidän pitä pelkäm n jaracaMman Jumalat,

ni>n ettemme saamaa ja hänen sanansa ylöncatz,
matta pidämme zen pyhänä, mie!cll..m sitä cuulel
ma >a ouim.
126. Mitä kästetän meille colmmmesa käsinä

Että " «'idiin pitä pyhittämän lepopanvan.
12,7. " Mistä lepopäiwä on nimens saanut^

* Jumalan lewosta, se on, häncn työnsä päatt,
miscstä seitzemandcna paiwäna, sitten <uin hän n,
na edellä käywäisna päiwänä oli luonn
taiwan ia maan. 1. Mos. K. 2:3.
«28. Mikä on lepopäiwä^

luoalalsten tykönä se oli seitzemäs paiwa wijcosi
jolloin Jumala lepäisi -, mutta meidcn tykönämme
on ensimmäinen, jona Christus ylösrousi cuollnistil.
l2y. C,uinga meidän pitä pyhittämän lepopäiwää^

Niin että me kliytämme coco sen p,,w,>n ainoc
tans pyhijn ajatuxiin, puheisijn ja tvihin, ja m<
dan oman pyhittämisemme edes auttamisexi.

13» r
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t3c> MM edesautta sijs meidän pyhittainistäme
humalan sam-n ahkera cuuleminen, lukeminen ja

tutkisteleminen, seka kircosa että omasa Kuonesanune.
l?: i?. Pyhä Isä, pyhitä heitä totuudesas, Slunl,

puhcs, o> totuus.
,Zi. meidäntule cuulla Jumalan sanan saarnaat

, Sydämmellisellä hartaudella ja puhtalla aicomu-
xella sen jälken elämän.

lac. 1:22. Olcat l«na» tekiät,,a ei ainoastans tuuliat,
pett,i>n te
,z^/ Räynnnakö mc kircosa, ainoastanscuulcman saarnaat

Ei, waan että me myös cu> moittaisimm? Ju-
malala, ja kehoitta simme toinen toistamme rackaseen
cantzakäymisten hänen canhcms.

C<?,!. Mucan lum«lan sana runsasti teilä
Wljs.nideU«. Gpcttacat w neuwocat teitän psal-
meilla ja kijtoswirstUä ja Hengellisillä lauluilla, weisaten
urmou cautto tcidin lodnmm!ftn»e.
»Z;. Joco caicki Ma on t<hty, cosca ftncaloainen julkinen

Jumalan palwelus on päätetty-i
Ei, waan meidän pitä sitten rucomella, tutkistele-

misella ja ihiam luettelemisella sisälle painaman to-
tuutta wahwemmasti meidän sydämmihim, ja täsH
sisällisesä Templisä hil>aisella hartaudella palweleman
Jumalala, rucoileman händä, ja sowittaman häyensanans likimmitten meidän päällem.

Luc, >i: Autoat owat ue,iotca cuulcwat Jumalan ja»
«an, ja kätkewät sen.
«34. Mitä pahaa kiellän täsä colmannesa käskvsä^

Että meidän ei pidi ylöncatzoman eli laimilyömän
Jumalan sanaa, eikä myös salliman ,'hi 'mme estet-tä meidän hartaudestani mailmallisilda asioilda.
»35. Cuca Jumalan sanan laimilyHpi^

Se joca ilman oikiata tarwetta jää cotia kircossa
määrättyinä aicoina. Ottacam waari toinen toises-
tamme , että me ahkeroilMme meitäm rackaudefta ja
hywistä töistä. Ei
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Li ylonandain Meistä seuracundaa, NisnculN MUU!
tncxn lapa an. Ebr.
iZ6. C,uca Jumalan sanan yloncatzo^

Se joca sanan cuulemisen ja lukemisen alla p
Hu, nucku eli anda mielens sisälle otetta wieraill
ajatuxilda.

Sarn. K, 4:17. Wariele jalcas, coftas menet Jumal
huoneften, ,a tule cuuleman, se on panmbj/ euin tyhmä
uhri.
i?7>Mlla lepopaiwä
RuumillisiUa töillZ ja syndisilla huwitunlla, liiincu
lauseilla ja speleilia, comedioilla, crouweisa käymisil
ja .sencaldaisilla, cuin aina iHesans owat syndi,
pyhäväiwäna carinkertainen syndi.
133. iLiko sitten mitan ulconaista r>'Ktä sle pyhäpaiwä»

myöden annettua
On, okiat tarpellisuden työt, cuin ei taida ylö

lvkättä, ja rackauden työt, joita aina pitä tchtamH
Catzo Llic: 14:5. Match. 12:7.
159. Likö kyllä ole Sadbachin pyhänä pitämiseen,

la joutilasng
Ei, w,ian pitä sijhen siaan sitä ahkerammin p

dettamän Jumalan can§a sydämmesäns cantzakä,
mistä, ja ruumin lewon pitä edes auttaman iMtyötä.
142."- Tarwitzemmaco me sencaldaista lepopäiwaä joi

wijcko^
"* Tarwitzem: meidän oma sielumme tarwet yli

woitta meitä sen Hengellisen lewsn ja meidän Msen olösrakennuremme suuresta tarpellisudesta.
BA-^WWRNNNUD^^N,!NN^U'NNWN^^M

Tomm Taulu.
141. Mikä on lyhyt Mllä pito toisesta laulusta e

Rackaus itzemme ja meidän lähimmäisemme tyg,
Matth.22:39. Sinun pitä Ncastmam sie»n lshimmällnijncuin itze sinuas.

142.
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142. lvngs se oikein, että racafta itzianp.?
On, mutta ci jar;cttömäl!a ja tav'ala;

sillä silloin on oma rackaus si)y ca.ckec!! !'<-baan.
145. Msä seiso se syndinen ja järjetiin oma rackaus^

Sljtia, costa ctzitan omaa luultua hl,or
cunniatans eli tytywäisyyttcmsä, Ma t^'-^'^, cuin
soii Jumalan tahtoa »vastan ja estä lähimmäisen
rackautta.
144. Misä se järjellinen ja nuhdetein

Ahdesa lumalalda iftutetusa halusa
man omaa n nlw homoansa <a onnlcnsa.
145 Mingäs päälle sijs p' a sinun enämminlcatzor, an ja
huolda pitämän, costl-s tahdot cdesamta omaa hywääe-i

S'el::n paail?, Mjncuin stn callimman ,a cuolemat-
tomcnosan.

Murty ,6: 26. Mitä se autta ih"ista, jos hiin laite» MN»
i!m<»r «a sielullens 'a!s rvahinaon.
14b. » Saanxo minä nryös yhdesä hncloa pita ruumista^

Saat, euitengin oikiaia Brlej-ylelons >a tar^exi.
s: 2y. lxi cucan ole costan wihannut omaa lihans,

»non elättä >a holho sitä.
147.'- Lito sitte lchaa pidä ristin naulittaman-i

* Pita caikctlckln; siliä muutoin se soti sicwa mal',
tan, niin muodoin cuin syndi asu n is lihrsa :e> cu,
tzutan lihaxi.

i.l?or. 5: 27. NlNc : '>' :'" ' . ala?za!'«!' 5'H.
Col. ?: 5. Niin lc i«<i,>.>entn, ,»lca « uan

la owat.
Rom. ?°li?, rn'm'st—' h >!le!'>?".

l4B.Nlitä opetta tcin "Tanlu, 1.-himmä.slnp 'l-
le catzoiniEttä minun '.itä oieman niin mieldmen bondä

,lva'?un, cum minä tahdon, että öisten r"' o nmn>m> ua wastan, ja caikis. tiloisa tekemän '

»cuin minä tahdon, eitä minulle tehtamän , >c.
> 7/ 12. tzailki tnit! te tahdotte, että lhm ncn teille
! pila, nij« tehtnt te myös M läl.« »s l^ti»l« Plophttat.

C 145.Cuin-
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14Y. Cuinga mrnä tämän ojennus nuoran jälken ta?dai
löytä, mieä oiNa eli määrä on, pitäisäni canfiaLäy

mistä lähimmäiseni canpai?
mma panen »tzcni lähimmäisen siaan, j<

ajattelen, zos minä soisin itzeni hänelda tuli,
loödori, kiroillnxi, petetM, wamstctuxi, walhe
delluri: Ia cosca minun oma rackaudeui sen kiel
da; Nijn on m>nulla sijnä ojennus nuora minm
rack.iudclleui lähimmäistä wasian, joca myös osotta
micä .),)waa minun pita tekemän sen paha<
sivUl.!.
152. Cuca on minun lähimmäiseni^

Calcki ihmuet, joco he owac suuri-eli halpa su
cuiset. Chr stlt t eli Manat, pahat eli hywät, ysta
wät eli wchamiehet, erinomaisesti ne, cum minä tie
d n eärsiw.ul lotakln hutää eli tuscaa, ia jolta mi

ta dan antta.
Apost. !<lo K'r<. 17126. ?umala on tehnyt :a?cke?n ihmG

wcrcsti ca 'en maan p.'nin päällä p"c,i?,2l

151. «ltö oleckan yhtäran eroitusta sijnä ractauöcsa, cui
pita cfotcttaman lähimmäistä mastan^

*On caiketi, si a Ma lckemmm minun lähin
maiseni on kiinnitetty mmuhun, taicka ruumillise!!
muotoa suqun, langouden, »stäwyden, naburin asui
non, ja osoteltuin hywäin tecoin caurta; eli hengell
sellä tawaila vhtä callin uscon, toiwo-, ja kijwaude
cautta etzimän Jumalan Waldakundaa, sitä sm
remman rackauden pitä minun hänelie osottamau.

Gc<l. 6:io. Casca mcillH aica on, uijn tch?limme joca
helle hywää rnutta cnimmittn nijllt/ jotca mttdän canst,
weljemme lycosa owaf.
»52.. Olengo minä myös welcapää racastaman minun «

hollistani nijnkuin itziäni^
Olen.
Ma.th. 5:44. 4s. wihollisianne; ssunatcat
, lotca leil,i sadattawat; tehtat niille hpwi», »otca t
h»wac» >« «ijdkn cdtstä, jotca tellä waino:
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ja wahingoittawat; Että te viisittä teidän Isäune pojat,
zoca laiwaaisa.
153 " ikngö minä sa« wihata jumalatoinda>?

*E>: minun pits edes auttaman h nen hywäänsä,
nijn hpwin cuin iongun tolseigm, >a erinomaisesti
huoloa pitämän häneu sielusta» a: Mutta siinä si,
wusa tarcasti carttaman, etten tekis ihiani olallisexi
hänen synneistänsä.
154. »Ongo sijnä kyllä, että me sanoilla ja käytöxillH

osotam meitäm lähimmäistämme wastan^
* El.
rIob.?:i8. slkHmme racasino sanalla e»

K ki-clcllä, waan työllä ja totudella.
tähden pitä lähimmäistä racastettaman^

tähden, joca >anallans »a esimertillänssen meille opetta.
i Ior). 4:1». Te rackahinunat, ios Jumala mettä »iin

lacast!, nnn pttä mnss toinen te siamme rerastomass.
isb. Misä rackaus lähimmäistä nastan edespäin selite-

tän^
Nijsa seitzemäsä wijmeisesä kästysä, jotta tulewat

toiseen Tauluun,
ls?. Cuca on se ensimmäinen käsky toisesa Laulusa^

Se neljäs.
i;8. Cuinga cuulun

Neljäs RMS?
Cunnioita sinun Isims ja sinun äitiäs,

ettäs menestyisit ja olisit pittuyaUmen maan
päällä.

Se on.
Meidön pitä pelkamän ja racastoman Jumalala,

nijn ettem me meidän WanKembitäm, Esiwaidamja Isändiam ylöncatzo engä wiho.ta; mutta pidäm-
me heitä cunniasa, palwelemme he>ta, olemme heil-le cuuliaistt, racastamme heits, ja pidämme heitämeidän silmiimme edesä.

C 2 Lsb»Mp
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Mitä hvwzH Nstetän täsä neljännes käst^siU
ffsr z cunnioittaa, palwella, cuuila ja racastaa

meidmwanftembitamme.
i6c>. Mitä kiellän täsä neljänncsä kässysä^

Et:ei wanhembica pidä ulöncatzottamän ja wihoi-
tettaman.
it>:. Mitä ymmärretän sillä nimellä Isä ja Hitj^

Ensist meldän luonnolliset wanftembam: sitä likin
caicki ne, willa on jollaculla walda !« käffe-
mistä meidän ylitzemme, niincuin esiwallan persooat,
opettajat, howojat, isännät, ja senccl'daiset, jotca
caicki, cukin saatyns jalken pitä pidettämän nijncuin
wanbemmat.

<l.uinga monda pää säätyä on meillä täsä waarin
otettarraa

nimittäin (l) Hallitus sclcty, josa Cu-
ningat, Ruhtinae ja muut esiwallan persvnat owat
wanhemmat; mutta alammaiset owat hc,d n lapsens.

(2) Opetus sääty, josa Papit ja Opettajat owat
wanhemmat, mutta opetuslapset ja sanancuuliat hei-
dän lapsens.

(z) Huonellmen la'ty, jo<a Isä ja Äiti, Isän-
da ja Emändä, Holhojat ia Wanha wäki pitä pi-
dettamän Wanhembina laosilda, lastenlapsilda, lap-
si puolilda, palcollisilda, lapsi ikäisildä ja muilda
nuoriida.
»6Z. Ming'> tabden pitä lapsen, palcollisen ia opetus

lapsen cunnioittaman näitä wanhembica^
Silla se on Jumalan säändö, ja tule heidän 0-

maxi hywäxensä.
164. Cuca on esiwallan meidän ylitzcmmc^

Itze Jumala.
Ni,'!!. 1; l. Et o!c esiwaldl!, mu'ifnln cnm?umalalda.

»65. Olemmaco me welcapäät cunnioittaman j» tottele-
man jumalaroinda esiwaldaa^

Olemma: Pacanallmen csiwalda oji se,, jolle A-
postoli
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posioli Vttari tahdot, että ne ensimmäiset Christityt
piti cuuliaistt oleman, cosca hän sanoi:

Olcat alam«c!!jtt caikelle inhimillisille säädyille, HERran
tähden. i.Pt.2:1;.
166. Cuinga pitä alammaisten käyttämän itzensä esiwal-

daansa wastan^
(1) Pitä heidän mielellänsä oleman heille cuuliaistt.
Ron» »;:s Sen.ähden tule alamittainen olla. ei ainoas»

tans «vihan tähv^, waan myös oman tunnon tähden.
(2) Pitä heidän cunnioittaman ja cunniasa

tämän heila.
Rom. 11:7. Ni,n cmdacat siis tassille, mitä te welwollifetolette: sille cunn>a, lolle cunnia tule.
(3) Pitä heidän rucolleman heidän edestänsä.
l Dmoth.z:,.». Mjn mmä sijs ueuwon, että ennen caic«

lia pidctäisiil rncouret, anomiftt, toiwoturet ja liitoret caic,
kein ihmisten edestä: kuningasten ia caikcn egroallan edes,
ta, että me ranhas ja lcwos eläisimme/ ealles jumalisudes
ja cuuniallisudes.

(4) Pitä heidän rehellisesti maraman heille wero,
tuUi /a caicki ulosteot.

Matth. 22:21. Riw atldzcat Reisarille cuin Keisarin o»
wat, ia Jumalalle, cuin Jumalan owat.
,67. " Ongo petos tullisa ja muut sencaldaiset salami-

set syndi^
On totisesti, silla se soti Jumalan käffoa wastan.

Rom. i;.' 6.7. Sen,tähi»en te myös wero» malalle: sillä he
owat Jumalan palweliat, joiden sencaldaisist» tule lueua pl<
t«. Nijn andacat siis läikille, mitä te welwollifet oletta»
siAe wero, jollervoro tule : sille tulli, jolle tulli tule: sil-
le pelco, jolle pelco tule: sille cunnia, jolle cunnia tule.
l bz. " Liks cofcan saa olla esiwallalletottelematotn jalaii

mi lyödä hänen käskyänsäcoscan: ellei hän kaffe jotakin, cuin on julki-
nen syndi Jumalan kässyä wastan;

Sillä silloin tule enä cuulla Jumalala cuin ihmisiä.
Apost. Teco Kiri. s: 29.»69,Mkä on esiwallanwelwollisuus alammaisiansa was-

tan^
Cz Nacas-
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Nacasiaa heitä, etziä heidän ajallista ia ijancaic-
kista hywänsa, pitää rauhaa ja »ärjestystä woimasa,
ynnä myös rangaista pahaa ja costaa hywää.

R'M.»; 4. H»n 03 humalan palwelja si»un hywar?s.
Maan i"4 jin' pahaa teet/ niin pelkä, sillä, et hän miec-
kaa huckan canna.
»70. Reneldä owat opettajat ja saarnajat asetetut^

Imnalalda.
s.2Q. Me olemma Christurcn puolesta käskyläi-

set/ sillä Jumala- Nsuwo meidän cauttamme.
,71. pitäkö sanancuuliain totella sielun paimenillensa

Pltäa totisesti.
Ebr O!?at :e d >' ohetuillenne cuuliaiset, ia

seuratcat ul!Z he wulwoVat teidän sielujanne/ niin-
cuin ne, iotca ni,sta liignn tetemän pitä: että he sen tekisit
ilolla, ,a ei huocaurella, siili st ei ole teille hyödyllinen.

Pitäkö myöskin totella ja seurata jumalatoinda
opettajatar?

*Ei hänen töitänsä, mutta tosin hänen sanansa,
jos hän pysy Raamatun totudesa, iota pitä coetel-
daman Berealaisten esimerkin iälken, Apost. Teco
Kiri. 17:11. 1 loh. 4:1. Sitten cuulu se

Mattb. 25:2. 5. Museren istuimella istu»at tirja» »pvineel
la Pharisturek: c<l»cki mitä he teidän kästewät pitää, se pu
takat «a tehkät: Mutta heidän töidensä jället» älkZt lehtöi
sillä h? sanowat ja ei tee.
l?z. Mitä oivat sanancuxliat welcapäät opettaMensa-i

Racastaman, cunntoittaman, cuuldeleman, ja pall
kaa maranan heille, ia myös rucoileman hywä
heidän edestmsä.

GHI. 6:6. sanalla ncuwotan, se jacacan caicki
hywää sille, ,oca h-'.»dä neuwo.
»74. Mikä on opettajan welwollisuus sanancuulioitans

waftan^.Nackaasta, hiljaisesta »a huolda pitäwäisestä stdämmestä opettaman, waroittaman, nuhteleman j
aIH
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alati rucoileman Aidan edestänsä, ja hywlllä esimer-
keillä aina edellä käymän, i. Pct. 5:2. z. 1 Cor. 4: iss.
Lucu n-.i.

2 Saarna sanaa/ pidi paille, siywalla ia
sopimattouwlla ajolla, rangaise, nuhtele, neuwo, caltclla
siweydcNä ja opeturclla.
,75. Nkö Pappi ole pandu lohduttaman caickia ihmisiä i

Ei, waan ainoastans catuaaisia: Nizlle surutts,
mille on lohdutus yxi sielnn myrcky.

Heset. ,:iB. soica mmi sanon jumalattomaN': sinun o tl
totiftst: ciwlcman, ja et sinä rvara händä, ctsä sano hä-
nelle sitä, että iuuiala'oi!l inulalaltomastamuinais,
ja sais elä: n:jll P <ä sen jumolattomcn culllcman '>ndci»sH
tähden, mutta hänen rverensä tahdon minä rraatia sinun
kädestäs.
176" Cutca owat wäärät prophetat opettajain seasa,

joista iftiänsä '.varoittamana
*Mondaei taita ylösluetelda: mutta newahingol-

lisimmat owat, jotca Wnoahtajan sanain jälken te-
kemät tien taiwaseen lawicm, ja pettäwät sieluja
autuuden tuiwolla, sijhen asti, että he herawät, hel-
wetisä.

Matth. 7:14. >5. Port:! on ahdas i« t:'e caita,, ,'oca wie
elsmH ,n, la harwat owat, löytäwät: mutta catvah»
tacat tcttännc rväristä Prophetaista, istca t!dän tyqönne
lammasten wHtte>l!', n > ta sNaldä t>e owat raa'ele<
«atftt sudet. Heidän hedelmistäns te tunnette heidän.

EI«.;!«2. Mnll,! ei!n!»,n!, s>! >:n lohd>ittmas häiritzervätsinuH, ia Mrmclervat tien. »otö sinin tanmsn
»77. Mikä on luonnollisten roanhcmbain, nijn myös

holhojain lapsia rvastan i
Nuco,lla heidän edeji^nsä, ja huolda pitää heidän

alaisesta, lengelli esta ja ijancaickiscsta onnestansa.
6: 4. cat lap'«i,nc curituxesa ,<,

nuhtesa.
»78. Mitä pitä tvanhembain tcke,nän tottelemattomille

lapsille 5
Nangaiseman heitä toimella ja rackaudella paran-

nuxexi ja ei pahennuxexi.
C 4 Sananl.
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K. 13:24. Io?a witzans MstH, hän !v>'sa «

tansa: waan ioca racasta< .>):? allanans sstö curim
»79. Rangaiseco Jumala wanhembia, jos he anda«

elä omisti mieli Vallasa?
Rangaise; sen me näemmä Elin esimerkisä. lue

,B°. Caitango tasta lijaxi rangaista^
TaitW.

Eph '. 6: 4. ?e Is't.Klkät ?ehoittacs lapsianne wihaan
»Bi. MiN on lasten welwollisuus wanhemoia wastan^

i.ila sanoilla, käptöxlllä ja töillä cu

oleman, ia ,vi.li sittekin, cosca lapset tausi ckäisej
wiifan, ja ':l.lr'ri tulcwat: N<)n myös r

v, l)eid,:n edestänsä.
Syr.K. >: 9. »o. 14. '8- CuZlnioka Isääs ia ältiis tyKl

.

v">u o,,!l?s. Rs, s lapsi, coria Iftäs hänen wauhZlla i>,
la"s, ,a !>i händ.i scri nijncauman cuin hän c
loc, Ifans bylja, pi?ä l,aw ustäma'n, »a joca äitinsä m>
Hell "a, »7 IN f >".'<fn HERralda.
lz2.«'Vitako lapsen naida paitzi wanhembainsa tahtoa

suostumusta
183 pit.iko loteloaman sijnä cmn wahi

gcHiien ja synoinen on
* si.
Malth. ,c>! 77. I?!-a lsää ja Äitiä ens «in

N«.l ' fs'" u'»' .N'- '.?- s2!?"I a^.
»84. Mikä on Isand.''n ja «clwollisuus heil

palcollisiansa wa'tan
(l) Ansa he>'le heioän elatuxensa,

palcan oikiaia ajalla.
;. M»». K. :

v!e«,an 5n 1? h:!l»«!see!' usx.
(2> HMit, heitä rackaudella ia kärsimisellä.

9. ie 7 '"n it tchtät myii nljn heitä, palwel
ta :a pangatpois uhcauret; tieten, etti teii
HERranne
muodsn cagsmusta» (5) i



Neljäs Rästy. 41

s 3) Olla heille awullisetruumillisella muotoa, erin-
omattain sairaudesa; ja Hengellisellä muotoa, neu-
womlsexä, waroitmilla ia esirucouxilla, fchncuin Pää-
mies Caoernaumssa teki. Lue Match. 8:6. sowita tä-
hän 1. Mos. K. 18:19.
«Bs. Mikä on palweliain welwollisuuslsänoiansa wastani

Nacasta, cuninoitta »a totella hettä caikila asiolsa,
catzoa heidän parastansa, olla »virM ja uscolliset, nijn
hywm heidän poisa-cuin läsnä ollesansa, ja ruco»lla
Jumalala heidän edestänsä.

Eph. 6: s. 6 7. F. Te oilwcliat olcat cuuliaiset l-idän run»
millisillc isällncillenne pelwolla ja wap fturella, teid)nsndäm«
menne yiinteltaisude?», nijncliin silmäin
edesä palwellen, nimenin ihmisten mieldä routain! waa»
lmncuin Christuxen palweljat, tehden sydämmestä, mitä
Jumala tahto. Hywällä mielellä palweUen HERraa ,<» ei
ihmnls. 3'.cten/ etlä U!N,i hywiä cutin tele, sen hän o»
ialleus HENralda saapa, elcon or,a eli wapa.
»86. "Mutta jos Ijändä on ihmcllinm ja con?a, että «n

rvaicia hänelle mieliri tehdä
Silloin pitä Chrlstillisten pakollisten oleman kär-

siwäiset.
l. Pe!. 2: »8. iy. Te valwcliat olcat älammaisel caifessa

pelwolla teidän Isännillenne, e< «inoastansa hywillc ja st»
lliöille, waa« myös tuimille. Sillä se on armo, joi ,oc»
oman tundonsa lähden Jumalan tygö waiw«u lärs», ja syyt»
linläfti talsi.
187. pitäkö palcoMsien andaman itziänsä nautitta s>«disijn

töihini
Ei niitenään: Herrain Kasty on kyllä suuri,

waan Jumalan K.»ff!) ou corkiambi.
A». Telo K. 5:29. Enä lull cuulla Jumalat»/ cuin it)«

miliä.
»83. Mitä Jumala lupa kuuliaisille lapsille ja pakollisille-

.
jotca tämän Rästyn piiäwäl^

Että heidän pitä menestymän ja cauwan elämän
maan päällä.
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lB9."Andaco Jumala caikille hywillc ihmisille pitkän
onnellisen ijän-i

jos hän löytä, että se on hyödyllinen h
dan outlidoren^a.
ly-.« Nlingä tähden anda Jumala monen jumalattom<

elä wanhaxi^
Että heillä olis sen pidemoi aica ja tila käänd

män itziansa.
»91. Rangaisecc Jumala lasten tottelemattomutta, nij

cuin hän heidän cuuliaisudensa hywällä costa
Nangaise, >en pääiie on meillä suuri esimm

Abfalomi a Daw.din pu«asa.
2. Sam. K. ,8:9 "is. Adlalon lal hiuxlssani llppllm

lamuiie», ja pistetti,n ipdimmcu läpi leiyällä.
wijdes Rästy.

Et sinun pidä tappaman.
Se c>n:

Meidän pitä pelkimän ja racastaman lumalatt
m'jn etten me meidin lHimmaist-.mme ruumin i
hengen puolesta wahmgoitze, engä mitan wärotl
hänoä wastan tee; mutta että me handa autammt
Hollomme ja hengen waarasa warjelemme.
,9.. Mitä pahaa kiellän täsä Nästysä^

Caickmainen tappo ia murya, cuin ei tapahdu e<lwallän duomion ja kästynjölken, waan erinnaiseficosto pyymwsti.
,95. Cuinga monencaldainen sn tappoa

Cahmlainen, ni.ilittäii,: julkmen, joca tapahtui,
työllä: ja snlain.n, joca tapahtu sydammen wihM
ftml» sauoilla, jacaftvoin käycörellä.
,94. csuinga itze työllä lähimmäinen tapetan^

(1) Taicka y!M haawa, lyö.nisellä,
amt ..n lcua, m rkyllä eli muilla scncaldaisilla tawoW
, !v.o . 6. Sc cuin ihmisen weren wuudHtta/ Hälli
w»:.". '"! cautta waooatetti.nan.

(H> plttällisestl»asala,selti,cosea lähimmW
saalett
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saatetan suuri sydämmellinen murhe, eli oletan hanel-
da dänen clatuxensa.

Snr. K 17. loca toistlda otta pois hänen ela-
turcnsa, sc tavpa lähimmäisenä. loca ei anna työntekiät-
le ! s','en pal<kaa!isa, se on weren wuohattaja.
»95. Mutta taitango myös tappa lähimmäisensä pahalla

syoämmellä ja catkeralla suulla^
Taitan : sen unccta meille lEsus Match. 5: 21.22.

josa hän selitta rämän Kaston hengellisen ymmarryxen.
Te cuplitta, mitä «anottu o!t wanl»0!ll?:Ei slnuN pidä tap»

poman; mutta nnnä sanon terlle: että ,ocaincn/ joca tappa,
haneu piti duomiohon w<ccpä,i oleman: Waan mmä sanon
temc, että wcainen jo«ll tyhmästi wihastu weijellensa, hänen
pitä duomiohon wicapää oleman: Mutta Mainen cuin sa<
«o wtl!cllcn!a: Racha: hinen pitä neuwon ala wicapää ole»
<«<>!,: Mutta jocatnen joca seno: sinä tyhmä, hänen pitä
helwetin tuleen wicaväa oleman.
196. Onge sijs wihainen ia costoa etziwäinen ihminen

murhaja
On totisesti, sillä Jumala catzo sydämmen päälle

enämmän cuin käden.
I. loh. ?: 15. locainen cuin wcl eenfä wihaa, hän on mur<

haja. ,a ei hancsä ole ijaneaickincn elämä pysywa.
»97. Vngo yri häwäisiä, joca jnlmia la harväisewäifia

sanoja ulos purca, myös murhaja^
On caiketi: lEsus cutzu sen synmxi, zoca ansaitze
helwetin tulen: ja Dawid sano:

Jotta hcchHn kielensä hin?owat, «llncuin mle<
c«n: he ambuwat heldän myrkyllisillä sanc»llans nijucui»
»uolillll.
»98. Nijn mahta sijs kijwaus ja wiha olla waarallinen

syndi
On walitettawasti! Cma se hallitze, sijnä ei löy-

dy amion hengiä, Mi lEmren ystäwaliistä miclda.
Erh. C.aicki haikius, ja »iärlästys, !« rviha,la huuto, jc, sadatus olcon caucana te j!,i, cailen pahuden

c«ntza. Mutta olcat tcstcnmne >stawäUisct ja laupiat, ,a
«ndexi andacat loinen toiselleni, nililkiu Jumala te llec»
lin Christien lautta «ndexi andanut »il.

199. N7i-
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»99» Mitä pitä sijs picaisen ihmisen tekemän, saattaxenft
tucahutta kijwasta mieldänsä^

Hänen pitä warujiaman ihensä Christuxen rackaw
della walwoman joca ainoan ajatuxensa ylitze, ru<
coileman, hän ei langeisi kiusauxeen, ja wälttä<
man caickia tiloja sijhen.

mingäncaldainen rviha ole luwallinen^
Ei mikän wiha personaa wastan: Maan hywin

kyllä syndejä ia häijyjä wicoja wastan, joca muu-
toin kijwauderi, ja lähte puhtaasta rackau,
desta Jumalan ja lähimmäisen tygö. Catzo Jae.
1:19.22- Ps. 119:139. Eph.4!2ss
201. <' Taitango myös tappa lähimmäistä sielun puolestai

wiettelewaisillä esimerkeillä ja annetulla
Vasieniiuxella.

M tth. 18:6. Hoca pahenda rhden «Histä plenlmmisti.
jotcH uscowllt minun piialleni, pntambi hänen oltsi, että mn!<
lyn fiwi ripustettaisiin hänen caulaansa/ ja hän upoteltalfi»
meren sywyteen.
Hoi. Saaco otta hengiä pois itzeldänsä

Ei, se on tappa sieluansa jarumistansa yhtäaicaa,
ja sulkia armon owen itze edestänsä, nijncuin ludasse cadotuxen lapsi teki.
2°3. Mitä hywää kästetän meille wijoennesä Näffysäe

(1) Autta meidän lähimmäistäni ja holhoa caikesa
hengen waarasa.

i. I«b. ,: 17. Jos iollalin olls tämän mailman hywyytti,
ja natis wcljensä tarrvitzervan, i» sulke sydämmensä h«<nclda, cuinnasta Jumala» rackous hänesä pysy ?

(2) Nackaudesa ja hiljaisuudesa pitä hänen cans<sans oaichakäymistä.
Matlh. 5:5. Wluat «wat siwiät, silla he sawat maan
(z) Huolda pitä lähimmäisen sielusta, cosca me

hawaitzemme hänen olewan ijancaickisen cuolemanwaarasa, nijn paljon cuin me, nijncmn hengelliset
papit
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papit, taidamma edes autta h'nen alttuultansa, wa-
roimsten ja isien cmitta.

Ior.;: ly. 20 Rackat n,el,ct / >os ftcu teistä exyis totu-
dest2,,a juc» palauttaisi hänen; se tiettä/ että joca lyndisen
pawutta tiensä erhelyxcllä, le wapahta sielun cuolemasta,
,a piittä!? syndein paljouden.

'-' <suca oli ensimmäinen murhamies^
* Cain, joca löi weljensa Abelin cuolicm ka-

teudesta.
205. <> Warsingos se sn syndi, että olla arm«oin järje»

töindä luondocappalctta wastan
* On.
San. I.K, «2:10, Wai!hursca«armalM juhtaansa; mut-

ta jumalattoman sydän on halutoin.
Cuudes Rästy.

Ei sinun pidä huorin tekemän.
Se on:

Meidän pitä pelkämän ia racastaman Jumalala,'
nijn «ta me olemma puhtat ja cunmalliftt ajatuxi-
sa, puheisa ja töifä, ia että itze cukin awivpuolisotan-sa ja cunniasa pita.
2°6. Mikä on Awioskästy

Se on yxi p»hä ja caickein wanhm sääty, a<efet,
tu Paradisisä itze lumalalda, joca tahto, M mie»
hen ja »Vaimon pitä oleman »xi liba.
207. Liks sijs tämä sääty ole fynd'nen ja s^aftainc^-i

Ei, cojca se ainoastans pidetä» lun.alan saunon
ja tahdon jalken.
Edr.i;:4. Awioskäffy p'ts caickein seasH

pidtltämin, ia Amiowuode saastatoinna.
H°B.'" Mingätähden on Jumala asenanut Awios?äffyn^

lhmisen sucucunnan lljandvmiiexi, kestniäisexl a-
wuxi, ja pahain himoin cstämilexi.

i.Mos.K. 1:28. Cofwacot, lifandptät ja täyttätät nwota.
1. Cor. 7: 2. Huoruden tähden pitätön culin oman wai-

«Vnsa, ja sotainen pilakin oman miehensä.
i. Mos.K. 2:18. HERI« Ium«I<» janol: ei ole mlehm

pxinan-
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yxinänsä hywä olk, minä teen hznelle «wun, jiocahane»
tylönänfä oleman pila.
H°9. Cuinga awiomiehcn pitä käyttämän itzensä waimo-ansa wastan i?

Hänen pitä uscollisesti hänoä racastaman, cunniot,
taman, hallitzeman ja edescatzoman, nijn myös kärsii!misellä kannattaman hänen heickouttansa,
hänen edestänsä, ja etzimän hänen sielunsa autuutta.

00!.,:,y. 3e racastacac teldä» mainillanne,
«llät olco tylyt heila ivasta», l. 7:16.
2l«. Cuinga pitä Awio waimon laittaman itzensä mies-tänsä wastan-5Hänen pitä oleman hänelle alammainen rackaude-sa, osittaman, hänelle usculllsuuttam huolda piimän
talon hallituxesta, rucoileman hänen edestänsä, iaetzimän hänen sielunsa autuutta.

I.ÄXos. K. ?.'l6. Sinun tahtos pitä miches alle aunetln
viemän, ,a hänen pila walhtzemau sinua.

i.Cor. 7: ;4. loca naitu on, murhctti mailmallisista,
tuinga hänen pila miehellensä kelpaman. "

211. Mikä on hurscastcn Lestein jn orwoin lohdutus
Sen taiwalliscn Isan erinomainen armollinen mu»

hen pito ja edeswastaus.
V5.68:6. HERra on orwoinIsä jaLestein duomari. Catzsenämmän
2.Wu1.K.22:22.24. 5,M1,5.K.27!19. Snr.K,;c:i4.is.j.l!.,e,

»12. Mikä on yhden hurscan Lestcn welwollisuus^Elää cunnialllscsti m jumalisesti.
l.Timvth. 5: s. 6. Ge sn oikia Lesti, i?ca ynnäns on,

la asetta tonvonsa Jumalan vialle, p»>yi» a na r»cl>ur<!a
ja aivuilhuutaMsua vöca ia paiw»>; Mutia iocnhecumasa elä,se on eläwäldä euollut.
2IZ. Mitä pahaa kiellän cuudcnnesa Kästysä^

Caicki haureus, huoruus, jucurutzaus, jär/etöin
irstaisuus, nminin saastuttaminen, Awiojäädyn ylön-
catze, llmo wierastcn waimom lygö ja caickinamen
riettaus, joka tavahm ajatuxilla, janoilla, käytöxitla
eli loilla, sisällä eli ulc»na Awioskästyä.

214. Mi-
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214. Mikä on ajaturilla tapahtuwa huoruus^
Rlettac ja »rralliVet halut, joim ei laitta salata Ju-

malan edesl, ioca tllnde sydämen.
>l».'atih. 5:28. Min-j j non tiUle: joeainen joca catzo wal,

mon päälle, himoilarcnsa handa, ni»n hän teki jv huorin
hänen 'anpans yd^M^eiäniä.
H,s. Ntira on huoruus, ioca tapahtu sanoilla i?

Caickl irstatset puhet, pahendawaiset kirjat, sadut,
wirret ja runot, leicki puhet, jotca käymät ulos irj-
taisuden päälle, eli wähimmäxikin sotimat oikiata
Cpristillistä lMvacaisuutta wastan.

Eph. 4:29. Ällön ylitän rietas puhe teidän luustannen!o«lähtets.
Eph.;:;, 4.5. Huoruutta ja calckee riettantta, eli ahneut»

ta, alsät a?.daco lcidän slasclnnemainntackan,
HHln sopi: Ia häpiallisia sanoja, ,a hulluja puheita eli
jaarituria, jotca ei nnhingän telpa, waan pmcmmlu listos
sunnia. Sillä se lleltct, ellei yx-tun
laine», eli ahne, joca epäjumalan palwelia »N/ ole Chlistu»
len sa lumclan waldacuiman perillinen.
216. Mitkä owat haurcllisel käytörct^

Caickinaiset ulconaisct merku, josca ilmoittamat
haurellisen sydämen, i,iincuin silmäin eli caswomsu,
wittelemiset, ruumin sopimatoin paljastaminen, irtai,
set waatetten parret, suutelemiset, tantzit, hypyt ja
muut sencaidaiset.

Syr. K. l4. Jos et ole härocliäs, niin
p!da händä cliritrxefa, t!!ei hän s> hoa sysisi, "'ca h,>ne!le
lila
wan ni,n elä waali; ja ,os N z.rc si,ä
»« hän sille tele Ma wastcn, nijn el sinun sila tarwtta il)»
lnetlel m n.
217." Se mahta sitten olla suuri syndi, ettH pita irstai-

sia si-.noja ja
On caiketi, sillaChristityille, mutta nijllö vn myös seurat,m;n muodoin cuin ne herättäw t ia l,löske'lwittawat

pahoja hlmoja, nijn että ne wijmein ulosl>ul)kiawat
»tze tyvhon. lac.
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Mc. 1:14. ,s. klusatan, cosca Hän omildidl
Msildansa wietcllän ia haucutellan. Sitte cofca H'M»
siittänyt, «!>n haa syunotlä snnn.n; mutta losea jyudi te!
«n. nijn se synnytä luol men.
Hi3, Mikä sn s?, joca teke tämän spnnin ca''l -stawl

sexi ja rangaisturen alaiscxi muinen edcllä^
Se, että se yhdesa saajiutta ja turmele Ma s

lun että ruumin, ionga vidäis oleman Jumalan te,
plin, mutta tule tämän caulta rietasten heng,
pe>äxi.

l.Cor. 6: ls',?. Ettäkö t? t?cdi, että teidän ruums»
«w«t Christuren jäsenet? p»d,ustö siis mnun shrislurcn i
seuet ottemau >o porton jäsenin tekemäni vo>? >e. T«
ka ettslö t? tied, että >e ,oru pornohon ryhtp, niin h
»n ?ri ruumis jen «nlja? silli he lulewc>l, i ! hän, c<

lihaxi. Mntta io a HEN!'oh?n ryhty, se °n yx< H
gi hänen Walltat.it huoruutta, Caicki synnit, ll

ihminen tcl?, omat »U<ona ruumista; wa«n joca huolin te!se tete synd!a oma»a niumifa^sa.
»19. Mitä kässetän Cuudenncsa käskysi

Että seka ruumista että sielua saastuttama!
Masa puhtaudesa, olco« nainut eli uaimatom, scnpa
le, että mabdettaisin olla soweliat. pyhään can§ak
«niseen Jumalan can^a.

Match, s: 8. Lluluat ow«t puhtat spdämmestä, sillä he
lvllt nähdä lumelcn.
220. Mitä wäiicappaletta pioettämän, cttä haur,

ta cartetiaisin^
Cosca Hengi on aldis, wltta liha cuitengin h

ko, nijn pitä walwoltaman ia rucoildaman, n«jn m
tarcasti waldettamän caickca sitä, cuin taita ylö,
tyttä pahat himot.
221. Mikä on sijs se, jcca plossptpttä ne pahat hinntVlön spömys ja juopumus ermomattam.
222. Nijn mahta ylonspimps ja juopumus olla suu

waarallinen spnoi^
On totisesti, sllla naniiit wiat ulwos sulkewat

ta
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ta Jumalan waldacunnasta ja autlludesta, ni/n hy-
win cuin huoruus, murha ja roarcaus.

Gal s : ,9. 20, 2,1. iliha» työt owat julliset: cuin on huo-
ruus, salawuoiens, silastaisuus, haureus, epä,uma!den pal<
welus, noituus, walno,riita, cateu3,wiha, torat, eripuraisus, cri<
seurat, murha, juopumus,ylon syömys jamuut
fe«ca!daiset: joista minä teille edellä !«no». nuneuin minä en»
nengin sonunnt olen, ctta ne, jotca scncaldalsia telcwat, ti
pidH Zum«lan wald.iciindaa perimin.

Luc. 2l:;4. Caw«hf»cat teitäline, ettei teidän sydämnu»»
ne coscan ia juopumisesta.

Mmm warsingon se mahra olla nijn wa«rallincn,
että toisiuans juoda itzensa juowuriin, cosca siitä ei lch,

da jocapaiiväistä harjoitusta^
On; cosca sttapahtu ehdolla, nijn on st aina cadotta»

wainen sl,ndi, joca taida Jumalan armon
ja autuuden toiwolr canffa yhten sopia.
224, Mutta jolla on nijn luja pää, eitä hän taita paljo

karsia, eko silloin saa suoda palio?
Ei, sillä ylitze taroen ei saa syödä eikä juoda. Ca-

ho 1. Pet. 4:3. jo'a tehd.in eroitns juopumuxen ja
ylönjuomisen walillä; cuitengin luetan se yri, nijn
hywin cuin toinengin pacanalliseri synnin.
2lz. Mitäs roiclä on muuta, cuin tehoitta haureuteen?

Laiscuus, häilyt seurat, satuin ja rumain kirjain
lukeminen, häpialliset maalauxet, irstaiset tantzit, lei-
kit ia cuwaturet: Sanalla sanoin, caicki cuin syn-
nyttä silmäin himot ja lihan halut.
225. Milka hyroät asamxet taitaroat olla ktlroolliset, li,

han klusauxia tucahnttaman?
.Alinomainen muistutus, että aina ollan Jumalan

nakiiwisä ja läsnä olemisesa: Meidän ristin naulitun
Wapahtajamme piinan muisto: nijden duomittuin
hirmuiset waiwctt helwetisä, ja että tämä saastainensynnin lyhykäinen ilo paätetan sekä ajallisella että ijan-
caicklsella wiheljäisvdcllä, nijncuin se seiso wirresa:Waan wijmein hänen saawutta, ansaittu palc-

D ka
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ka nurja, ett' täyty aiwan awutta, rangaistust'
curjaa:

Ni'» tule touti, solrans, ynn' pilcka, waiwaism
E< Jumal' w°i händ' läästä. 2, l: v, b. Wirsi Kir,a'
227. * Cuca on tällä tawalla pöllyttänyt pubtauttansa?

cosca l)än sanoi Potipharm emänna!
I. Mo!. K.'9: y. Cu liga minä »IIN paljo pahaa tel

ja rlcloiZin lumal«lani wasts».
Sciyemäs Rästy. -

Ei sinun pidä warasmman.
Se on:

Meidän pitä pelkamän ja raastaman Jumala!
nijn etten me meidän lähimmäisemme rahaa tai
calua puis ota, eli jvllaculla wäarudellä ja petox,
meillemme saata, mutta että me autamme, että l
nen calullsa ,a clatureusa lulis enatyn »a warfelll
»28. mitä paha>>kiellän seincmännesä

Warcaus.
221). Mlbä on lvarasixa i

Se on wastoin lähimmäisen tahtoa polsotta l
neldu jotakin hänen calustansa, ehkä cuiiM wähä
olla mahdais.
230. T«p>chruco se usiammalla, cuin yhdellä tawalla?

Tapahtu, taicka wäkiw«!lalla eli wieckaudella.
2;i.

Ne julklict warcat, jotta paitzi wahmd ikan oik,
den wmjoa, powottawat toisten omaisuden iläna!
cuin st olio heidän omansa.

El'h. 4c 2ö. Il)ca n?araftc:nut on, cltän sillen warassa
»a,M rorcmmin lehtön työtä.
252. Cuc., waraftaa wieckauoell.: ?

Caickl ne, jotta oltawat cli päättämät lähimmsen omaisuutta «aiais.lia tawalla, cuin taita tapahi
usiammalla muotoa, si!'a itze cullakiu warcalla on j
nen erinäiset moncllsa ja wieckaudeusa.. 233.C
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Sanos minulle mnutamiacan niista"t''ettcw:siä ja yh«

«ililla warcauden »uonifta?
Salainen waras mailman cdejä, waan julkinen

Jumalan edcfä, on:
(i) Se joca ostamiscsa eli mvmisesä

tele lahimmäiMnsä nijn, ettei hau saa
tämä arwiota omanfa edestä, evsca taicka calut, pai-
no, Mltta eli raha owat wähcmmät, cuin lahimmäi-
nen tietä, eli pid.iis oleman, joca ei ole, että racas-
ta lähimmäistänsä, niincuin itzimift.

>. Th'tz- 4- 6. Ettei yxitä» sorrai» eik« pettäis weljcänsä
josacusa «si«sa.

;. Wos K. 19:;?, ?6. Ei pidä teidän waärytta telemän
duumiollii, syn-rällö, waalla ja mitalla. Olkia rvaaca,
oitili lcnisM, ottia wackz, oikia cannu pitä »lei:!,!» teidän

(2) Se palwelia, työntekia eli en wa-
ras, joca täyden maxon edestä ei tee täydellistä työtä,
eli joca lyö jotakin allensa.

2, Thch, ,: 10. Jos ei ,ocu tahdo työtä tchoö, «iju ei ha-
ncn p dä.

Nijn myös se isandi, joca uscollisen palweluxen e-
dcstä ci anna tarpcll,sta rawindota ja palckaa.

lic. s'4. Cctzo, lpömiesten p«lcka, jotta le.däl! maacun»
elou ni!l:»i«el ow<t, ieca petcrella teilo», pietty on,

l)»nt', ,a tten parut »a hmidot orrat tul!>t
llln 3 baothi» corwijn.

(3) Se csron ottaja on wc>ras, joca ylimaarai,
sellä corolla ulos ime hänen olewai>m lähim,
mäiensä.

?. Moi. K, 1;: 56. Ei imun pid- ottaman corcsa cli woit»
toa wc!j!!-,!,- ! ro?«n sinun limalatas, clla slllnn rrcl,

»es sai» eIH siiliol cani^as.
(4) Se welcamies on waras, ioca taita moxa

we caiffa, mutta ei tahdo, waan ylösaiatellulla itzcns
trf'!>-.xi tckcmiscllä sbcnqueront) eli muulla peloxella
etzl saadaxenft pitu omalsudcu.

D 2 Ps.
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Ps. ?7'2i. ?lima!atl>'N että lainan ja «i maxa.
(s) Se Esiw.illcm persona, duomari eli muu wirc

mies on waras, jocaw ärm kyyttä rvaldansa, woittaxe
fahäuen lähimmäise däns haiien tawaratansa, ctta la'
jvja, ja oman woiton tabden vn wirasans uscvloin.

Snnanl. K. 17, 2;. lum litoin ott» m eielläils salaisi
lahjoja, mutcatarens lain teitä.

(5) Se alammnincn on waras, joca sala jotal
tullista, wcrosta eli muista ulosteoista, ja on petol
nen isansmaata wastan.

Rom 1,:7. Niin ardaeat mtta te welwollifet
letta: sille roero,'jolle n?cro t!»le:'sille tulli, jolle tulli tlile

<7) Mimeisexi owat caicki ne warcat, jotta c
w't clHttä itziänsä toisten wcchmgosia, silmäin k<
dämisiuä ia kelwottomilla juonilla cli consteilla, t«
wettomalla keriälNisclia, cosca he itze taitawat ty,
tebdä, waaraltislllacoetclluilla speleilla ja muilla scaldcnsilla.

il. 12. Me cuulemma, että wuutsmat tei!
sflllcnnc lawattvm>,sti w«eldawat ia ei tee t>-ot«, waan jc>,
lasna
«.siö,in HERr n lEiicren Chr sluien raetta/ että he h.l
fudc'a 'yöt.i tttisi ', ,a omaa leipänsä soisit.
2j4 Vn'«tco caicki nan-Hc rvarcat cadc>tt,n?alsesa tilaia'

TMcsti owat, waicka nijt? cackiaei hirtetä, li
tulewat ft? caicki hclwettiin.

i.Cl>r EilVl wzrajien, tila pidä luma
lvaldacunoaa perimin.
2j5- Mirä warcan p-t' tekcman, joca inens ja !!

malan tykönä «rmoa enia tabte ?

Cosca Jumalan hengi ou saanut heratta här
«rn-oa ekim m, nijn pitä hänen, silloin cum hän h<
tä
piimän sitä »varastettua calua, waan cohta jal!«

andaman eli maxaman »ocaitzcn kärsityn wah
gon, nijN paljo, cum hän wbipi ja taita.
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2. Mol. K. 22: 3. »itä celleti i«lle«K maraman.
lue. ly: 8. Jos minä longun pettänyt ole», se.l minä nel-

jä kercaisessi jällcnfi <mn«».
300.K.2::,,- ettei se »arastettu ole: andacat

hända isä lnellensa jZllcnsa; sillä ei meidän sowi syadä «oa<
«sielusta calnsta, eikä siihen ryhtiä.
2j6." Muna ios oir'iam omistajsca eli perillisiänsä

ei löydy?
Sencaldaisesa tapauxesa, mutta ei Mlwtoin,

saadan se »arastettu calu anda waiwaiDe ja tchda
itzellens ystäwitä wäär stä mammonasta.

l6: 9. T.'hlät yMwilä wäärästa mammcx
nai?a, ctla cosca te tarwitz ttc.', njn h.' coriawat ttltä >ju«»
lack ssjn majoihin.
2)?, iLiks pappi" taid« paasia minua t.'ss.i synnistä?

Ei; Mä päästö Jumalan edesa ei ulotu pid-m,
mälle, cuin niille oikein catuwaisille: Ia sencaldai-
uen ei ole waras, cosca hän wielä pitä sen warastelu»
ja w ärin saadun calun.

Vngo st myös syndi, että wähä'stä lap«
palcna?

On: ft on suuri syndi Jumalala wastan, etti
tahtoa ylihe kä?dä hänen Kastojinsä wahm asiaa
tähden: cuitengin on ft suurembi syndi lähimmäistä
wastan, jota enämbi hMeldä war stetan.
2)y. * Vngc»3 se syndi, että rvarasta riekahalda?

* On: Jumalan Kffo ei tiedä mistäkan eroitu,
resta: ja lähimmäisen uckaus ei taida minun wäa-
ryttäni tehdä oikiaxi.
240. Ongo ft syndi, et'« kätkiZ warcahatle?

On; Se on, että tehdä itzensa osallifexi toisten
jynneisä.

SiN,nl,K. 29: 24. Joon rvarcan canfiaon osallinen, hän
w>'h<l fi.luansa.
24i,"Taitaico myös'ocnwarasta ineld.infä?Taita: sinä se taoahtu.
(i) Tuhlamisen ja laisc'den cautta.
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Salani.K. 2l. Syömärit ja juomarit löyhlywät,
«nil to sitä r!)<'y'sz tänmän.

(2) Wisuuden cautta omaa rumaansa wastan.
Sor. K. »4: 5. 5. a ci miinasta h

taita muille hi>!rää tehdä? e.i ole itä»nli>: iloa <
luitansa. Ei ole yhtalän pahembata cuin se, cosca ci 'hn
ncn iuo lz«!le!is>z hyw.iä; Ia se on oilia rangaistus han
Pahudensa t.hden.
242. tebda oman mwaransa cansia, m,

KH.I tabto?
Ei, silli me olemma humalan lahjain huonenhc

diat, ja pila kerran tekemän tilin sen edestä, ca
tue. 16:12.
24) Mltä bywäa kissetän Rassysi?

Että edes autta lähimmäisemme menestystä, ja m
ta, että huien calu-isa ja elaturensa tulis enät,
ja warjelluri.
244. Cumga edesanttamma me meid«n lahilnmäisemme n

nestysta elaturcn asioisi, ?

Cosca me lainamme hänelle jotakin meidän cal,
tam,ja amianme h nielle apua, jos Hu, sitä tarwi,

l. .loh. 5: 17. jol!as:n oi s täms!! mailmalfhywyntl
»a natis weiie!! ä tarwilz't»a7,, ja sulkc fvö-mmensä hän
dci,

Ebr. ij: 16 "Äis.U bnwin tescmili,! a »acamista «uhotta
sillä jenc«lda''e? uhrit tepawat Jumalalle.
245. * ?u aloita, <a kencnZH pitä auttamaa tarmineroal

Ensist', rickat ja woimalliset ja sitten muun
jocainen, »olla iotakin un »li iocapäiwäisen tanen.

i.iim. 6117. 1,?. 19. K fic n',tä, cu'n rickat owut t.
ma'lmasa, et'ei he yl eillsi, eckä panisi to!woa«sa catowa!
rickauden, mutta eläwän limalan päälle, ,oca meUle m
«autitaxcmme runsajti caisinaista. Että he tekisit hywää,
bywisä toisä ricastmsit, andaisit mielellä, olisit
wulliset. Ia tallelle pimsst itzellenii hywän perustnxe» ed
päin, fäsMäxeniä ijancaicksta el'mäti.
«46. Cuinga almua annettaman pita?

Tilan ja woiman jälken, rackasta sodämmefta.Tl>b. K. 4: 9. 2os sinullst paljo on, nijn anna runsiil
2
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les sinulla «vaha on, nijn «nna sijta wählstä h»t»äll«i
247. Rangaiseco I«ma!a tylyjä ja armo«omi«?

Nangaise.
lac. 2:1;. Armotoin duomio piti hänen päällensä tule»

man, ,l?ca ei laupiutta tehnyt ole.
Pj. 41: 2. Autuas on, joca löyhää holho: hända HER-

r» autta pahan» pöiwänä.
Cahdexas Rästy.

Ei sinun pidä waaraa todistusta ftnoman
sinun lähimmäistäs wastan.

Se on:
Meidän pita pelkamän lttmalala,

nijn etten me meidän lähimmäisemme päälle walhette-
le, engä petä eli panettele handa, taicka saata pahaa
sanomata hänen päällensä: mutta että me wastamme
hänen edestänsä, hywin hänestä Kattelemme ja pu-
hlwime, ja caicki asiat parahin pain käännämme.
248. Mitä pahaa kielran c/chdexannesa RastysH?

Waaraa todistusta sanomasta lahimmäistawaftan.
249. on wäärä «distu» ?

Caicki wUrä ja paitzi rackautta tapabtuwa puhe
lähimmäisestä, taicka duomio istuimen edesa, eli mualla.
252. * Cuinga wäärä» todistusta sanotan tuomioistuimen

edesH oikeuden asioisa?
(1) Costa päälle candajat edestulewat määräin

soimuin cantza.
Sanan!. K. «9.'s. Joca rohkiasti walhettele, ei hönetlPidä sellemän.
(2) Costa todistaja wahwista, walhen.
Sananl. K. 19: s. El waara todistaja pidä pääsemän law

Zoisemata.
(3) Costa edusmies wastaa walhen puolesta oma

tundoans wastan.
2. Mos. K. 2,: I. Ei sinun pidä nscoman w«lheit», ettäs

«Uttaisit jnmalatvinda n» llllisit rvääröxi tooist»/axi.D 4 (4) Costa
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(4 ) Costa Duomari ehdolla eli huolimattomudej

duomitze walhen todexi, ia totuuden walhexi.
Sanani.K. 17:15. loca jumalattoman hurscari sano,

joca wanhnrscan soim» jumalattomaxi, ne molemmat
»at HERralle cauhistus. Es«. 10:1.2.

251. * Pitäkö Christittyin edestuoman rijtoja toisia'
wastan?

*Painawaisisa asioisa ja wijmeisesä hadäsä taitamat!
vtta turwansa duomarin wiran tygö, ja watitta h,
lä isä, cuitengin ilman wihaa rijtaweliensä tygö; mu
ta halwan asian tähden alca rijtoja ja nijn valjas!
costoa ctziwaistä mieldänsä, se on jumalaloin.

i. Cor. 6:7. On caikcti wica lcidan segsonne, että te t<
nen loisenna cantza laotta oikeuden eteen; miretle paremm
lvaarftta karsi? mixette ennen suo teitänne wahingoitl
Vatzo wielä Sananl, K- 20: 22. Malth. 5: Rom. i«: i

252. Cuinga rvaärää todistusta sanotan muutoin eli ulcol
dusmio istuimejra?

Costa nostetan walhe lahinnnäistn päälle ja wä!
rin händä saatetan pahaan huutoon.

Syr.K.;: 16. Hlä ole panettelia, älä myös wHliy kielellc
2sj. N3«an eikös saa sanoa sitä pahaa lähimmäisistä, j

on tosi?
Ei, jos ei se jo ole jocaitzelle julkinen: siinäkinlasa ei saada etziä iloansa si/na, joca on rackau»

wasian.
254 Crnnga taita lähimmäinen petettä?

(1) Costa ilmoitctan sitä, cuin hän on sulaisi
Uscollisudesa meille puhunut-

Sauanl.Kli.-i;. Pzlettclla ilmoitta salailuden; ivaan j
l« on nstolllnen sydän, hän sala sen.

(2) Costa uloshuutan hänen wielä salasa olet
erhetoxiänsä, hänelle wahinMi ja muille pahennux

Syr. K, 19!K.7. 8. Jos sinä jotakin pahaa cuultt, <
«lä sano sitä: silli wait olla ei wahingoftze tetän. Ei si
pidä snnoman ystäwalle, eitä wihamiehelle: älä myös ill
ta sila, l°s sinä je» taidat tehdä pahata omata tunnota.

255. s
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25;, * Oiko saa ilmoitta läbimmäijcn sondia csiwallalle eli
Papille?

*Saa, cosca se tapahtu rackaudesia lähimmäisen
parannusta warten ja iongun pahan cstamisexi. Catzg
Matth. '8: 17. iosa Christus käste, että lahimmäi>en
pahus pitä sanottaman seuracunnalle, cosca se yxinai,
sydesä tapahtunut weljellinen waroitus ei tahdo aut-
ta; Mutta jos <e tapahtu jostacusta coston ja panet-
telcmisen taipummesta, nij« on se sondi ja pois kielty.
2)6. Taitango muullakin tarvalltt syndia tehdä puhella?

Taitan: caicki turhat ja kelwottomat sanat owat
syndiset. -

'

Match. 12: g«. Mutta minä sanon teille: jocainessa tur-
hasta janassa, cuin ihmiset puhliwat, pitä hlidän lugun te,

kemän duomiopälwäns.
2;?, Mitä hywää lasketan cahvexanncsa tast^sa?

Että wastata lähimmäisen edestä, hywin hänestä
ajatella ja puhua ja caicki asiat parahin päin käcmdä.
258- * Taieango pitä Kywia ajatllrla caikissa ihmisissä?

* Cosca he julkisten lihan töiden cautta näyttä itzes-
tans jotacuta sisällista pahutta, nijn mahdetan rac-
kauden cautta, joca ei pahaa ajattele, päältä para-
hin päin/ ja ei pitä epaluloja hänestä.

1. Cor.!,: 5. 7. Ei rackaus pahaa ajattele, caicki hän
fcitta, caicki hän usco, caicki hän toiwo.

Mutta cosca pahuus on julkinen, nijn ei pidä sitä
hywäxi sanottaman.

Es. 5: 20. Woi nljtä, jotca pahan hywäri sanowot.
259, pitäkö m>6g wastattaman lähimmäisen puolessa, cos-

ca muut panettelewat handä?
Pitä, jos se totuuden cantza taita tapahtua, erinomat-

tain cosca hän itze ei ole saapuilla ja taida wastata
edestänsä.

S»r. K. 6: 5. sk»ca caicki asiat parahin toimitta, jc s«a
itzellens mor,da ystawsstä, ja! wca asian parahi» päill puhu,
hänestä nmnt jallens hywin puhuivat.

1.Ptt.4:8- Naclaus peitta paljo ricoxia.
D 5 Vhdexas
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Fhdexäs Rästy.
Ei sinun pyytämän, sinun! läh

maises huonetta.
Se on:

Meidw pitä pelk>.imHn ja racastaman Jumalat
nijn etten me meidän lähimmäisemme perindöa eli
maisuutta, tatcka huonetta pyydä, enga jongun,
keuden muodolla ia lain warjon alla itzellemme om
ta; mutta meidän pitä auttaman händä, että h
sais omansa pitä ia nautita.
260, rNirz kielmn cäja ?

Caicki syndiset halut ja pyynnöt toisten latvan
ja omaisuden tygö.
2tl. täiko M>'ä2 se Rast)? cnul» lähes l)

täläistln?
Cuulu.

Rymmenes Räs?^.
Ei sinun pidä himoitzemcm sinun lahir

mäises emänduta, eikä bänen palweljata
sa, pbjcansa, eikä carjansa, eikä juhtansc
taicka muuta, cuin bänen omansa on. -

Se on:
Meidän pitä pelkäman ja racastaman lumalat<

nijn ettemme wedä, enga haucuttele meidän lähin
maistldamme hänen Emändätänsä eli ralcollistanft
Mutta paremmin autamme, että he mahtawat ul
alallans ja tehdä mitä he owat welcapaat.
262. Mika eroims on N),t yhdexännen ja kymmencnm

Eroitus seiso, ei nijn paljon m'j!ä himoitussa ca>
paleisa, cuin himon eli halun ja pyynnön luonnosa.
26;. Cuinga monencaldaista pahaa halua sisg lo^ty?

Cahden caldaista: (1) M on perindö halu, j,
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on se turmeldu luondo ihe, eli medän canffa syndy,
lu)t taipumisemme sichen, cuin paha on.

(2) Teco sonnin Kalu, joca o-losuile siitä peritys-
tä, nimcuin hedelmä hänen suurestansa, ja ihmisen
tahdolda osittain suostutan ja ylöspidetän, osittain myös
tucahutetan.

?oc. i',,,. 15. 101-anen siusatin, colea han omalda hi«
mo'd.insa wletclliln ia li >!c>.!tt!!<ni. Stttc, colca himo on

«i n h >n svnnvttä s'„nm; mn:!a costa syndi on täy<
lettn, se wnnnst'. cxolcma".
264. Mis: tcco »vnnein himo tieldän ?

Vhdexännesa K>'.ffys^: ei sinun pidä pyytämän, se
on: äll anna simm tahtoas wedtttä silda pahalda tai,
pnmur.lda, ,'oca sinusa asu.

265, !Nilä perinkö pois kieltan?
Kymmcntnnesä Käffysa: Ei sinun pidähimoitzeman,se on: Ei vidä yhtäkän pahaa taipumusta olemansnnn ftdämesäs-: tzi sinulla pidä yhtäkan perisyndiä

oleman.
266. H.6/tyr'o ikmissa mailmasa, jolla ei ole pcrit-

>a pahaa taipumusta?
Ci.
1. I«ch. >:8. Jos me sanomme, ec'ei meillä ole synsia,

N'<n me petämme incmme, ja ei s!e l«t!Uis mc sä.
267. Duomincco rerindo himo nijlä Knrseaita, sotca

sen tykonäns bcidä'» suur r> mnrherenn?
Ei: Hedin tvkönänsa on smdi odottanut hän n

dnomihewaisen wo>>,an!'a, sillä-he owatChrisiuxesa ia
ei seiso ridemmäldä paljasna Jumalan wanhurs-
tauden edesa.

Noin. 8: i. Nijn ei ole nyt yhtin ccdomsta niilä, iotca
I>Lsurcj< Chri<wxe>a owat, ja ei waella lihan, waan Hm>
Zen jällen.
26z. Mutta jos ihminen noudana p-rindo himoja»»

synnin hallilla, tahdolla ia suostumisella?
losa tämä ttcosynnin halu hallihe, siellä ei hallitzeChristuren arin», ja nijn on hän cadotuxen ala.

Romi
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Rom. 8: i?. Los te lihan <<i!ken el,iue, nijn teiden vll
euolcman. M«tta »os te lhan lpöi Hengen «ulta cnoleta
te, ni!N te l«atle elä.
269. Gngo sliZ halu syndi, ivaicka se stisahta aiomnxcen. ja ei tule eoemmä?

On: Jumala ylös otta tahdon työn edestä.
Mattl). 5 : l»ca c»tzo waimon Pialle u. catzli 2».

2?u. Callä lamatta taitan ylitze käydä caicki Jumalanki
rahoilla a «turill» ja haluitta?

N>jn caiketi; sillä Jumalan Laki on .hengelline»
ja ioca tahto totella nijtä muita Kaffyjä, hänen f
ta pitämän näm..t wljmeifet, jotca owat ilUnäns cu
aivain coco lakizn.
271, Gngo si s caicki halut ia himot pahat?

'

Sielusa löyty haiu sencaldaisijn, cuin tulcwat i
misen säilyttämiseen ja woimasa pitämtseen, nijlicu
halu ruan, juoinan, unen, liukumisen ja muiden se
caldaisten tvgo , jo:a halu oli ihmisen tykönä jo n
attomuoen tilasa, ja nijn ei taida se olla syndinen.
272. Mutta eikä cu-tengan mon9a synöiä tule sencald,

sissa luonnollisista haluista?
Tule kyllä, mutta siihen on syy se sywä turmelu

joca itzens sichen secoitta, ja teke sen j rjellisen hali
järjettömcxi, muodottomaxi ja sastaisexi, ellemme w.
wo sitä wastan.
27;. Mitkä ow«t ne syndistt asiat, sotca enimmitte» n

täw'.t halua tylynsä?
(i> Ne ylölliset ja hecumalliset.
1. Pet. 2: il. WältlMt lihallisia himoja, jotca

sielua ««Nau.
(2) Ne wierat asiat ja cappalet, joita ei lum

la ole minulle andcmut, waan l>/himm iselle: ja n
nun ei vidä hänelda cadehtiman, n«jnc«
hänen waimons, palcollisens, eli mit«' hänen omansa c

Mutta engo minä eaida ilman synnittä ansa jo!
kin minun lähimmäiseni calnfi» ?

* Taida
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Taidan: Maxon edestä minä saan anoa caup-
pa calua, nijncuin Lldraham anoi yhtä psldoa os-
taxensa. i. Mos. K. 23: 4. Mutta en minä saa hi-
moita oikeuden marjon alla, petoxella e!i wäklwallalla
wetä l ihimm isen calua minun tygvni. uijncuin A-
chab teki Nabothin wiinamckn cmcha. 1. Cun. K.
21:2.
275. Mnä hywaa kästct3n Fb2ex«nness A.;st)'sä?

Että lneidän pitä walmoman sydämmen pahain
hinw n Me ja nijtä »vastan sotiman.
276. Niitä

Ettei meillä pidä oleman wähindäkän pahaa halua
Dämmesämme.
277. ' H77ihinga kclpa se Rfinmencs Rastz', >'oca
nijn tävocllijlä wiattomnuttK meildä / joc« cuitenlin on

MNl)3.'to'N?
Olotta se meille Jumalan wanyurscaudeu,

joca ei heitä watimustans ehkä se ylitze käy sen lan-
annen ihmisen woimaa.

(2) Opetta meitä, ettei Jumala ole syy ihmisen
langenunceu, sillä silloin ei h.ln taidais kieldä meil-
dä sen hedemntä.

(z'. Me löydämme siftä, että caicki, myös ne Py-
himmätkin ihmiset owat iuurta jämin syndiset, jotca
e> ta da pysni Jumalan edesä heidän oman wanhurs-

cantza; sillä waicka he Jumalan armon eaut-
ta ta daisit ylitzewoitta caicki tecvfynnin halut, nijn o-
lis perisyndi heille cuitcrgin syy cadotlixeen.

278. Mirä sano nyc "fumala caikista näiM
RästMä?

Minä HERra sinun lumalas olen kij-
was Jumala, ioca etziffelen Isäin pabat
teot lasten päälle colmandeen ja n. 2. Mos.K. 20:5.6.

Se on:
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Ge on:
Jumala uhca rangaista caickia nijta, jotca nam

kastyt rickowat ja ylitze kcmwat, sentahden pila m
d>'n hänen wchcms pelkämän, nijn ettemme hän
kaffyjans rico: Mutta armons ja caickm hywää l
pa hän niille caikille, jotca hänen käffyns pitämä
sentähden pitä meidin händä raca<l.iman, Häne
turwaman, ja mielelläm hänen tekemä
279. Mitä sisallönsä picäu>cr n.'mät sanac lvlvlä seln?

Caxi syytä, jotca pitä kchoittaman meitä waltt
män pahaa ja tekemän hywää.
:B<2. Mikä on edellinen syy

Jumalan Waimurscas wiha ja kijwaus, joca !
caa rangaista caickia wastahacoisia ylitze käwicntä
281. Mikä on se jälkimmäinen syy 1?

Jumalan Isällimn Armo ia laupius, joca lu
tehdä caickia hywa i nijlle jotca hänen kaffynsä
281. Mikä on yiitzekäyminen ja syndi

Caickz se, cmu soli näitä Jumalan käffyja M
tan, cuin me nyt selittänet olemma.
283. csuinga moninainen on syndi yhteisesti^

Cahtalaiuen, perismidi ja tccosyndi.
284. Mikä on pcrisyndi

Nurja luondo, sen sowä turmelus ja raha taip
mus, josta on plihuttu Kvmnencnnesä Kässysä.
28;. Mingä tähden cutnuan se

Sentahdeu että ston meidän camMnme syndyli
nijncuin häijy pcrindö Adain,! a

Rom. s: 12. Mdcn ihmisen cauna on snl d' uiailman tul

minun Äitini on minun hnncisä sijtläivyt.
Mikä on tecosvndi?

Caicki pahat alatuxct, sanat ja teot, jotta,niinc
paha hedelmä peri si)!,inn pai)<
juuresta.

287. 4
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287. Gngo myös se, että tacaperin jättä sitä hywää,
nijn hywin syndi, cuin se, että tehdä pahaa if

ON.
1a«.4:17. loca tatta hywöi tehdH, ja ei tee, nijn se

«n hänrlle lyndi.
28?. Cuinga moncncald-ainen on tecosyndi?

Clihdmcaldainen: Heickouden synd, ja ehdollinen
ftndi
2L9. MiLH on heickouden syndi

Cosca yn olk«a Chnstilty, joca sydämmestäns wi-
ha caickia syndeia, tietämätcömvdestä, huomaitzcmat-
trmudcsta, picaisudesta, eli muulla sencaldaiselia la-
malla erhetty, mutta cohta hawaitze wicane, Hm,
gen nuhtelemisen cautta omasa tlumoscms pahastu si-
tä, sydämmestäns anderi rucoile lumalalda, ja etzi si-
tä enämmin parannustansa.

Gul. 6! I. 5M ihmincn osaa johongun wicaan tulla',
«iin le >olca henLeliistt olclta, oictcat lelualdaista snvcyden
hcngcsä.

Inc me culin puutumme i.lohi:?.
190. Mika sn ehdon syndi?

Cosca ihminen tiedollans, tahdollans, ja hmvällä
slkstumuxellans, tcke pahaa, eli jättä sitä hywäa.

l Iol). ;: 8 9. lc>. I«« syndiä teke, hai! °n :
sillä tele jyndiä alusta. Siiä walten Jumalan
«a ilmesini, eitä hän perlelen työt jorkis. locainen cuinlu'
«clilsta syndynvt on, ei se tee syndiä; silla hänen sicmenens
Pysy haneft: ja ei hän taida fyndia tehdä! sillä hän on Iu»
»alasta sundynnt. Sijtä iltnanduwat Jumalan lcpsct ja pr<
lclen lapset. locainen cuin ei tee wanhurscautta, ei se ole
Jumalasta, ta >oca ei racasta wcljeclnsä. Catzo loh. L: j4»
l. Pet. ?: z. 4. M»s> K. 15 ? ?o.
29». Ongo tarpclliuen tietä tätä eroitusta heickouden ja

ehdon sondein wälillä?
,On totisesti: sillä juuri sijtä tule se caickein suu-rin surmtomus, cosca ei sitä eroitusta tehdä: ni/n tai-

ta s,<tä myös tulla jocu turha ahdistus.
Cuinga taita surmtomus sijtä tulla?

Sillä
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Sillä tawalla, cosca jocu, joca ela ehdollisisa s
neisä, lohdutta itziäus Da, että caicki ihmiset or
syndiftt.
295. Eikö se ole tosi, että caicki ihmiset oivat syndiset

On aiwan tosi, mutta suurella croitureäa, e
ennen osotettu on.
294. Sanos minulle nnela toisilla ftnoilla tämä eroit

cosca asia on niin suuresta arwosta?
Eroituson nijn suuri, cuin yön ja paiwän walil

sillä Jumalan lapsilla on kyllä heickouden synde
mndewat sonnin, kärsiwät syndiä, picaisesti joutun
ftndijn wastan tahtoans ja jocapäiwa pois panen
enämmin ja enämmin heidän wicans ja puutoxet
jotca owat heille ylön carwaat: Mutta he waell
wat cuitengin hengen jälken, ja tarcottawat täydt
syden määrään. Mutta mailman ja perkelen lal
tekemät syndiä, tekewat työtä synnin päälle, iloitzeli
synnistä, ja tekewät syndiä armon päälle, ja n
lvaeldawat lihan jälken, jonga tähden heidän z<
cuolenian.
29;. lekckss Jumalan lapsi coscan pahuden cli ehi

syntziä?
Ei, se on nmhdotoin yhdistä sitä ihmisen arm

ja Uilden syndymisen tilan cantza, nijncauwmi c>
hän sijna posy: Mutta jos hän ehdollisten synd
lautta pois langia, nijn ei hän enä ole Jumalan lal

1.15h.; -9. culn Inmalnsta syndynyt on, e> sei
dia ccc; sillä HHnen pysy hnicsi, ja ei hän t«
syndiä tehdä/ silla h,in on Jumalasta syndynyt.
296. n Muna cosca Jumalan lasten cuitengin täyry ti
monoa heickouden syndiä tykönänsä, eikös ne taida l

ootta heitä?
Ei ollmgan. Tosin owat ne pienimmät-in st

nit cadotuxen ansaitzewaiset; mutta se yhdistys cl
heillä on Christuxen ccmtza, wapahta heitä si.tä.

Rom. 8:1. Nijn ei vie nyl yhtan cadomsta nijft' 's
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lElnresa Christuresa oiral/jotca ei waella.'lihan / waan
hengen jällen.

.

,97. hclckouden sy?n't ollcngan wahinZoita yhtH
Cbrisiitt^H?Wahingoittawat: Ne w,'hendäwat armoa/ estä-

wät sitä lapsellista Hengen urhollisuutta cachakäymi-
sesäns Jumalan can§a, ja walmistawat tietä lange-
muMN ehdollisien sykde>hin.
»9L. Mitä rvaicutta pahudcn eli ehdon s^ndi?

Ijancaickisen ja matcan saatta onnet-
teman eron Jumalan ja sielun wällllä, joca päällen-
ja puke itze perkelen cuwan.

1>10h.,.8. Joca sxndia tcke, hiln on pcrkclcstH.
<1.C0r.6:9- 12, Ettalö le ticdi, että ei w.-ärät pidä Iu«

malan waldacunda pcrimw? Ällät exylö: että huorin te,
liain, eitä cpäj«ma!dcll palwelisin, eit<l salawuolcistcn, eitä
plhmiHin, eitä miesten larM macaittcn/ el!ä warsstcn, eit«
«hnetteu, eitä juomariltcn, eitä pilckattten, että «atelioin
pio.l lumalan waloaeunda perimän.
199. Ulocmco yxi <-,inc»a cli muista ehdollisista s)?»-

neistä cadottaman ihmistä?
Ulottll, sillä waicka ihminen teke ainoastans yhden

eli toisen wi§in synnin, jolda hän kiusatan, eli johon
hän saa tilaa, nijn osotta cuitengin tämä yxi halli-

simdi hänen kändvmätlömsn tilansa, ja että
M sydämmeosa pohjnsa on Jumalan ylöncatzoja.

Jae, 2:10. Jos jocu loco Lain plli» ja licko phdcjä/ hän»n w'caväa «itisa.
?02.GnllO,'otain cli ebdon sondein n älillä?

On:'Muutamain tykönä ballitzewat ne sydammen
paalumuxcn alla, mincuin Phorcon tykönä: Toisten
tykönä löytywät ne ilman paatumusta, ja tehdan o,

lewettomuden ja wMmselsomisen
"ijncnin Dawidin tukönä hänen assasanfa Urian cans)a.
j°«, * Mibä en se ccrrein astcl pahud.ft?

Cosca ibmmen, joca on ulottuwaisesii lndämme-
Knsä ylitze woitsttu sijtä- Jumalallisesta mudesta, il-

E man
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MM watimnsta eli haututtelemista, wastahacmscsii
ehdollisesti kielda, pilcka, ia waino sitä samaa, j
cutzutan synn-xi Pyhää Hengia wastan, ,a zomei
dexi. anneta. Match. 12:31. Ebr 6:4. s. 6.
gc>2, * Hito slj', humalan laupius >a Christuxen ansio

rvoimallinen myös t«t« sondia andexi andaman^
Ei yhtän puuwjia ole Jumalan ja Christuxen

köna, jonga armo >a ansio on itzes.ms köliä uluttun
ja suurembi cuin caicki synnit; Mutta syy

ihmisen puolella, joca loppuun asti pysy sen käj
t!,,n totndcn häwäisiyxesä ja wainvmisesa.
goz. Taitango myös t>.hi>H itzian.', osalliftri tc»lj?en fyn»

ja sturawaisesti m>'og nijoen rangaissuxcsta?
haitan, ia se tapahtu, cosca nijhin mielistyt

annetan suostumus, tila, neuwo, eli käsky nijhin,
ei estetä eii nuhdella, cosca taittalsin.

? Mos. K, ly: 1?. Simi.', piti cailetl nuhteleman l! 1
mäi l.is, tttes wiwpairi tulist hznen C«tzo u
~3<m.;. 22. Jim.K. 18: 4.
§O4. Mitkä oivat ne sulkisimmat synnit Jumalan H,

wasian?
Ne owat evausco, ulcocullaisus, turhan eum

pyyndö, rahan ahneus, hecuma, wiha, kärsimättvn
ZO5 Mitkä ow«t ne ewisimmat '« slznrimmat awut

malan L,ain jälken?
Ne owat nsco, rackaus, rehellisys, nö>rys, t

tvä>,ys, cohtullisus, hiljaisus ja karsiwällisys, ja
päätä yxi Jumalinen ja taiwallinen mieli.
?c»6, MAa uhca Humala nifta, ciun hänen käskynsä )>

käymät?
Että hän tahto etzia heidän pahuttans rangaistux

327. CapaKtues se aina tali mailmasa?
* Ei, toisinansa saa kyllä se jumalaloin lopun

histuxella; mutta usiasti menesty hänen pahudcnsa
nelle m,n hywin, että hän ylistetan autuaxi: cu
gin hera hänen rangaistuxensa wijmein helwetis
waiwasa. Luc. 16-.23. 328.*^
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;cB. * Sattuco ft «lällinen rangaistus iye niihin luma«

laitomihin?
Ei: Jumala rangaise myös wanhembain pahu>

den lasten vä lie colmandeen ja mljandeen polween.
;c>9.

* Gngo se oikem, elt> rangaista poica» IjHn sondeintähden?
On, cosca hän yhdencaldaisilla synneillä lay I-

ftns asteleisa: sillä muutoin cuulu se:
H?ie ,i«:>9 2Q. Ei polan p dä tantzgmanlsäns pahaa tecoa,

«U hän on tchun: oitci» ja hywin, pitänyt ja tehnyt caicki
nnr.un säätyni, n,,n hän saa toliftfti eli.
Zlo duinga moncncaldainen on "umalan rangaistus?

Colmcu caldcunen, nimittäin:
(1) Ruumlllinen, nijncuin sota, callis aica, rutto

eli muu onnettomus maasa eli huonesa.
(2) Hengellinen, nimcuin Jumalan wiha, hänen

he>'gens ja armons poiswetäminen, ja jättäminen häi-
jyyn mielehen, ia paatumuren duomiohon.

(3) Ijäncaickinen, cuin on cadotus. Samalla
muotoa on sen hywän maxo colmen caldainen, ni-
mittäin ajallinen. Hengellinen ja ijancaickmen.
3li. Mitä byivää lupa Jumala ni,lle, jotca hända ra-

castawat >a liänen Räsfynsa pitäwät?
Että hän tahto tehdä laupiuden heille moneen tu-

handeen polween.
;i2. Micä läs.i /mmarrelän Laupiuden cansia?

Caickinainen hywä ruumille ja sielulle, ajaja ja
ijancaickijudesa.

1.3>m.4:8 Imnalisus on tarptllinen cailis asiols, joll«
«n sekä nykyinen että tulervaisen elämän lupaus.
Zi? Henelle lupa Jumala laupiudensa?

Nijlle jotca händä racastawat ja hänen Kaffynsä
pitäwat.
;>4. iLikä cncan mun racasta jumalala, waanst, jocapi-

B hänen Rästynsä?
G.

E 2 Iol).
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10h.,4:2». I«ll« «i»un Rästym on, ,a ne tälle, se
costa minua.
315. Mikä on pitää Jumalan R.'ssy«? '

Se on, eltä Ui wasta Ulidesta syndynyt /a oil
armoitettu Chnstitty alati pitä Jumalan tahdon
mainsä edesä, ja »vilpittömästä sydämmestä pysyn
sesä caswamisesa ojenda ajatuxensa, puhensa ja työ
sen jälken.

loh. 14: 2;. Illca minua racasta, se pitä minun fan
1. 3?h. 2: 5. 4.5. Siitä me ymmällämme, etiä me hä

luonemme, jos me hänen Käskynsä pidämme. Jota sano:
nä tunnen hänen, ja ei pioä Hänen Kästnjansä, hän ou »
hetlclia la ei hanesä ole lotns: mutlajoca pitä hinen sansa, totlscsti on Jumalan lackaus hänelä täydellinen.

Matih, 28: 20. OpeUaeal heitä pitämän caiek., euin »

olen teille täffe»yl. I« catzo, minä olen teidän «nhonnecapäiwa mailman loppuun asti.
Zl6. Tnitaco Otte» yxi ihminen pitä lumalan Lain?

Taita; jos oikein racastetan Jumalala, nijn l
tan Christuren woiman cauttaGwangeliumillism H
gen wilpittömydesä pitä Jumalan Käskyt, waicka
Lain corkcimman tarckauden jälken, ja nijn ei joxn
xi ansioxi, waan uscon ja rackauden todistuxexi. I,
14:23. 1. loh. 5:3.
317. Caidammaco me sijs ansaitaautuutta Lain pitämisel

Ei, silla (1) meidän cuuliaisudem on yxi welwosus eli welca, j»ca pitä maxettaman.
Luc. 17: ic>. ssosca te otetta caicki tchnet, euin teille lcsl

ty on, nijn sanocat: me olemma palweliat:
teimme sen, enin meidän piti tekemän.

(2) Ei Lakia pidetä meidän oman llwndonm
waan Jumalan armon woiman cautta, ja mitä I
mala waicutta meisä, ei se ole meidän ansiom.

Pli'l. 2: Jumala on se, joca leisä waicutta sekä tchl
että tn)!tämisen, hänen,man hywan suosionsa laltcn.

sz) Ei pidetä Lakia «känänsä niin täydellisesti,
tei sen mieluisen hengen cuuliasus ole secoitcttu li>

heick
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hcickoudella: euitengin wastan otta ia eossa Jumala
Christuren tähden meidän puuttuwaisen cuuliaisuoeme.

Ps. izo:?. sinä HERra soimat syndiä: HERra,
cuca si!spysy?

Mutta eikä Apostoli!» canfia taita nil» cauwas tulla,
ttta jocu kandymisens lilken ei tiedä micän itze canfian» eh-

dollisssta synneistä?
Taitan: Silla Apostoli oli myös heicko ihminen;

mutta cosca niingin cauwas tullan, nijn ei sen caiNM
cmtengan olla wcmhurscat Jumalan idesa.
ZIY. Miri ei?
Sitl ? Laki on hengellinen, ia Jumala ioca meidän duo,

mitze, catzo ajatusten ia haluin päälle: sentähden se ulcunai,
nen cuinuallisus ja hurscaus, joca myös taita löytyä
pacanai» ja sen luonnollisen ihmisen tykönä, ei ole
joeu Lain pitäminen.
)22. * ti:ir'ä s,,s yhtHn taydellisytta ole tasa' elam«sa

tetcawa?
* Nijn täydellinen ei ole »rikan, että syndi coco,

nans ulosjuuritetan, eli että lihan ia hengen rista
lacka, ja erhetnriä ei enä löyttäis: Euitengin cutzu-
tan ja on yxi Christitty täydellinen:
(i) Hänen wanhurscari tulemisensa wuoxi Chris-

tuxen cautta, joca on täydellisesti poisottanut caicki
hänen syndins ja täydellisesti pukenut caiken wanhurs-
caudens hänen päällensä.

(2) Hänen pyhittamisens wuoxi. Mutta Moin stsama ei merkitze synnitöindä täydellisytta Lain jälken,
waan coco sydämmen wilpittömytta ja rehellisyttä.

(3) Päälle cakoin nijta muita heicombia ja puut-
tuwaisembia heidän ikäns mitan jälken Christuresa.
catzo Phil. 3:12. is. Col.i:2F. Match. 5:48. 2.Cor-7:i.
321. Costa me nyt abkeroinemma pita Inmftlan Rastyja,

mitä me silloin «emm«?
Silloin me teemma hywiä töitä.

E 3 322. Mit-



Kain Summa,

Z22. tNicka owat ne oiliiat bywat t>'6t?
Ei amoastans ne ulconaisct hartauden, hurscau

ja rackaudcn tööt, mutta myös ne siftlliset oohal
hywat liicuturet, cuin Jumalan Hengi waicutta
<a Uudesta syndyneisa, Lain oiennus nuoran j lk
ei cuiteuglin Lain waatimuxesta; mutta wapa eh
sesti, uscosta ja armon waicmuxesta, Jumalan c
niari ja lähimmäisen parahaxi.

Gal 5:,2. Hengen hedelm.» o.: rack »s, ilo, rauha, p
Mielisys, yftäwys, hnwns,uscs, hiliauns, puhtaus.
52;. * Owa«o pacanain ja uudessa Y-ndvmättömäin Cl

ruconxet, lahjat, ja muut »encaldaiftt hKrsoitu
hywät työt?

Ei ole ne totiset Jumalan edcsä; sillä se cun
käy uscosta, on sondi.
324 Vngc» caiketictin tarpeilinen, että tebva hywiä to

On caiketi, juuri, tarpellinen caikille nijile, j>
tahtomat autuaxi tulla; sillä se on Christuren Lu
tuxen päälle tarcoitus, ulos kay uscon luonnosta
sijnä osotecan uusi cunliaisus.

El»r. 12,: 14. Paitzi Pxhfttä ci yr!sin saa HZNrraa
dä. Sowita tahän Luc. 1:74. ?s. Tit. 2:11 -14.
325 tNutca owatco hvwäc tyäc tarp>'llifet, nijncuin wai

tawainen uvanburscaxi tereniiseen ja autuuteen!
Ei, siihen ei meidän parhatcan työmme

keloa, nijncuin ennen sanottu on.
Phil. ;:6 7, Wanhurscaudesa, joca Haista tule, la

matoin. Mutta ne cuin minulla oli wotttuna, olen l
Ehristlven tähden wahlngoxl lufcnut.
326. lNingacautta tule siis ihminen wanburscari ia autu

Amoastans uscon cautta, joca itzellens omista:
malan armon Christnxesa.

R«m, ;:2s. Etxi me sen pidämme, että ihminenwanh!!rscarl uscon cautta ilman Lain töitä.
327. <vngo sljs »sto nisn suuressa meidän <ll

tilliftdesam?se on caickein suurimmasta arwosta;
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lä ilman uscota on mahdotoin kelwata lumalMe.
Ebr 11:6.
;:8 tNist lsz>dan mmäsijs minun Cateörlsmuxesani cdcspa»

opcmsia Usiosta?
Sima toisesa päacappalesa, josa puhutan meidän

Christillisen Ufomme Cappatcista.

Toinen Päacappale.
Taitaco ihminen tulla autuari sillä, että hän tietä us»

con Cappalet?
E», sillä perkelet myös nijtä tietämät. lac. 2:19.

z',c>. MitH eroitu» on Ufton kappaleitten 1» itze nsioi»
rvalilla?

Ufton cappalet owat ulcona ihmisestä, ne totudet,'
jona hänen uscoman >a wastan ottaman pitä; Mut-
ta itze usco on sisällä ihmisesa, se lliottamus ja uscal«
lus, jonga cansia hän »vastan otta caicki totudet,
jotca u con cappaleisa käsitctäu.
Zji.Nlili,! «siajia sukuwat «scon cappalct?

Jumalan olemi'csta, tahdosta ja töistä.
;;2 (Ungo Jumalaea

Ol< totisesti,
z;?, INira wacuutta ssnna siltä, cosca et sinä näelnmzlata?

Minä taidan Nlihda hänen, waicka ei ruunullisilla
silmillä, cuitengin mielellä, omass tunnoscmi, oc»
mailman luonusesa Pyhän Raamatun walkeudesa.
ZZ4- CuinZa tämä caicki opctta minua, cctä yxi Jumala on?
.

(1) Oma tundo, joca on Ilimalan duomioistuin
svdämmesä, opetta minulle sira, salaisen pclwon cant-
ta, colca min', pahoin teen, ja ilon mutta, cosca
minä hywin teen.

Rcm 2:15 Pacanat o'ottawet L,ln trön firjoitt'
tun hcidä» sanfi, ja rijn hndän oma tundonsa onnä
lod ffa, ,a hc,dä,saianlrensa sestcllä; >ä
<!i myös hettälls s/)'ttomcvi tekcw.lt.

E 4 (L^Tocs



(2) Coco mailman luomien sa ylöspitämiien l
dista socapaiwä minulle sitä samaa.

Nom. 1:13.20. Se enin tait«n lnl», on 1
lanoille ticttäwa, flllä Inmala on sen bcille ilmoitta»,
V>llä Hsnen näkymättömät menonsa ja ijancaickincn w
mansa ja Inmaludensa nabdän hamasta mailman luon
sesta, jotta ymmirrctän niistä tul» tehdyt owat: ettei he t
>a heitäns snntlömixi sanoa.

Se Pyhä Raamattu puhu selkiammin täst
ja Pyhä Hengi wabwista sanan cautta tämän tol
den uscowaissen sydammisä.

loh. i: 18. Ei ok lennän coscan nähnyt Jumalala, al!
lainen Pokea, jocv on Aan hellmsa, hän ilmoin, meille.
Z;5. * «Vngo st luonnollinen tieto, cusn ybdella pacanalla t
ta olla Jumalasta, iirien cantta, ulottnwainen aututccn

Ei, sillä se ei tiedä oslenqa!! Christuxesta fa?
malan armosta Känesä, jota liha ja wcri ci ilmoi
Matth. 16:17. Cnitengin taita se jokdatta likemu
etziman Jumalala, ja se teke, että Jumalan ylönc
tzojat ei taida itziäns syyttömixi tehdä duomiopäiwät
)?6. NM3 o» I«ma!a?

?)ri Hengellinen < aäretöm ja Käsittämätön olend
caickiwaldias, caickitieläwä, jocapaicasa läsnä olen
Pywa, lauoias. Pyhä, totinen ja wanhurscas:
Zj7> Costa Jumala on Hengellinen olendo, eikö hänellä s

ole ruumista eli natywaistä muotoa?
Ei.
luc. 24:?9. Ei Henaella ole lihaa estä luita.

338." Mxi puhu raamattu Jumalan silmistä, käsistä
muista jäsenistä5?

* Sen cantza sowiita itzens Jumalan hengi m<
ihmellifen käsittämisemme jälken, ja ymmartä <

senillä Jumalan woimaa ja smaisuria, nijncuin si
mäin can§a hänen wijsauttansa, kätten cantza hän,
woimansa.
339. Mtä muistuttaminulle Jumalan Hengellinen olent

71 Toinen Päacappale.



Toinen Pääcappale. 73
> S>'ta, että Jumalala, joca on hengi, pitä henge-
sä sa totudesa auri huuttaman. loh. 4: 24.
34?. Mitä''ymmärrät sinä nijden ylös lueteldui«.! Juma-

lan omaisntten cansta^
H'nen caickiwaldiaisudens on, että hän taita teh,

dä caicki: Caicki tietäwäisydens, että hän näke m
mnde caicki: Joca paicasa läsnä olemiens, että hän
ei mihmgän ole sisälle suljettu, mutta »lipalta, caiki»sa paicoifa lasini: Hnwodcns, että ei mitan vahaa
ele hänesä ja että hän suo mei!!e hi)w,:ä : Laupiudens,
että han armahta meitä meidän
ct'ä caicki sondi on caucana hänestä: Totudens, että
han ei taida walhetclla eli pettä: ja Wanhurscau-
delis, että hän tahto rangaista oah.ia, ja costa hywaa.
-41. Mitä waroirusta tcnmn otta' Jumalan omaisuutten

tutkinnosta
Että pitä waroman ikiansi bänen joca oaicasa läs-

nä oleiinsens ia caickitietäwäisydens cdcs,7, seurata
»,en p»hyttänsa, anda itzians taiwutta hänen h,?w> deidän-
sä ja laupiudeldansa, uscalda hänen totutecnsa ja hymo-
teensä, jo anda hänen wanhurscaudcnsa pois pitä itzi-
ansä caikesta waärodcstä.
342. Mitä lohdutusta taitan otta Jumalan cmaisutten

tutkinnosta -?

lobdutmen se anda meille, että Aumala
hänen jocapaicasa läsnä olemisens ja eaickitietäwäisy-
dms cautta näke m.idm hätämme: Hänm cmckiwal-
diaisildens cautta taita, ia hänen twn'i)dens ja lau-
Piudcns wuori tahto, ia h men totudens ja wanhurs-
caudens wuoxi totisesti autta meitä, costa me uscosasydämellisesti händä etzimme.

Cuinga mondz on Jumalatar
Ainoastans yxi.
s.Mss.K. 6?4, ssnle Israel, HERra meidän 'luma,

lam on yli «insa HERra.E 5 344. Cuin-
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Z44. Cuinga on st Jumalallinen olemus ilmoittanut iye
Raamatun sanoisai?

Niincuin yxi ainoa olemus, Hsä, Poica ja P?
Hengi, iotca caicki cuitengin owat yxi, ja cutzut
Pichäri Collni^alsudexi.

I on. s 7, <z»!me owat. iotta taiwnft, I
Sana ja pyhä Hengi, ja nc colmc yri owat. catz? cn«
m >,'. M il!). ;: 16 17. l. ;B:i9> 2 <sor
Z4> me meidän järjcllämkäsittä tätä, e

Jumala on yxi, ja yhtä aicaa colme
Emme <a>da, se on palo rli, waicka ei wastl

meidän järkiäm, fentähdm on se uscon-ja järjen-c<
pale:ja Jumala ei olis Jumala, jos hän meid
jaricldäm taitaisin käsitettä.
-4b.", Vrvatco ne sanat: Jumala Isä,Poica ja Pyhä H
gi, ainoastans colme erinomaista nimiä eli omaisu

Jumalasa, ja ei mitan muutat
Ne owat en.mioi cuin pal»at mmet ia oman

ten eiincallaisus, silli jocaitzelle liiista trgöpannan
tacuta erinomaista, cuin ei tugö tule toiselle.
347. " Misa seiso tämä eroitus?

* E> olcmlftza, mutta pcrsonallisisasi!äl!ij
töisä, cuin t-gö tulewat itzecullengin erittäin, niil
täin, Isa, joca ei ole kenestäkän, sonnvttä voics
ijmlcaickisesti; Poica syndy Isästä ja Pyhä
loskäy molemmista. Caicki nämät o rat uscon syn
salaisudet, >oita meidän järkeni ei t..ida ulostutl
eatzo Ps. 2- ?. loh. 15: 26. Rom. z- 9.
343. (l)ngo Isa wanhembi eli etuisambi poicaa, ja P

ca jällcns enämbi cuin Pyyä Hengit
Ei, Ne colme owat M, ja sentahden oiemistsa

cun-,iasa ei »li eli alle toinen toistansa, waan taud
lisesti yhtäläiset.
Z4<). muut työt omistetan cnllengin erinomatta

Isalle otmstetcm luominen, Poialle lunastus,
Pyhälle hengelle pyhittäminen; cuitengin on caiki
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M siinä, ja ei »rikan ole ulos suliettu nijstä tvisill,
jmlla sn tarcoitus mailman paolle.

Misa paicasa tatcchismuxesa puhutan
Ensimmciises Uscon Cappalesa.

Efimmäincn Ujcon Sappale.
Tuomistfta.

Minä uscon Jumalan päälle, Isän caic-
kiwaldian, Taiwan ja maan luojan.

Sc on-
Minä ulcon, että Jumala on minun »nna caic-

kein muiden luotuinscantza luonut, andanut minulle :c.
3s'. Mika se on, että luoda^

Se on, tehdä jonkin tyhjästä eli walmistamatto-
masta ainesta.

Ebr.n:;, ufton eantta me ymmärrämme, etia mailma
»>i Jumalan sanalla wal>n'ssettU/ j« että caicki, cuin mc nä»
emme, ne owat tyhjästä tehdyt.
552. Mitä on Jumala luonut^

Taiwan ,a maan ja caicki mitä nii'a on, luma«
lan cunluaxi ja meille hywäxi, waicka emme tunne
nijtä caickia. 1. Mo' K. i.
33'. Cuinga monena paiwanä loi Jumala mailinani

Cunlena päiw-nci ia itze cuudendena ihmisen.
354. MZSpitäkö Jumala wiela ne cappalet, cuin hä,»

alusa luonut oni?
Totiststi.
Edr. i.z. Hän canba calcki hänen «voimansa sanella, catzs

Ps 104:37, ,<?.

333. Mihinga taman totudenpita kehoittaman sinua ik
Cunniottaman lumalata cacklsa cappale<sn ja y<

löZ uhraman minuain caickein cappalden can!)a, iol-
ca owat hänestä ja pysywät hänen cauttans. i. Cor.

zsö.Nijn,
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Nijngö Jumala yrinans on se, joca yloSpitä,
murhen pita caikista chmisista^

Nijn caiketi. Ihminen ermomattain otta cai,
wälicappalet ylöspttämisexens Jumalan kädestä, oi
co se waattet eli elatus, coto eli calu.
Z57. Mutta eikö ne rickat taida itze YloSpitä ja edcsc

yoaikiansa^
Ei yhderikän silmän räpäyreri; sillä ei heillä l

mitan mualda cuin Jumalan kädestä, joca anda
Vtta, cosca hän tahto. Hänen tahtonsa ja siunauxeli
päälle tule caicki tooni.

N in ei se mitän ole, joca istutta, eikä
joca casta, waan Jumala joca caftvom anda.
558. Möspitakö lumal« myös nijtä Jumalattomia?

Vlösoitä, sillähän anda auringons palsta hywä
ja pahain ylitze, ja anda sataa hurscaille ja wäar»!
Z;y. Cuita edcScatzo Jumala caickein enimmittcn?

Uscowaisiansa.
i.Pef.;: 12, HERran silm.it ow!>t wanhurscaftcn paäl

j» corwansa heidän rucourisansa.
<' HaUitzcco ja ylöspitakH Jumalan cdcScatzom

caickia muita cappaleita coco mailmasa-i
Totisesti.

Aposl,Tcco K. 17: 28. Jumalasa mc elamma,
ja olpmma.
361. Hallitzeco Jumalan edcscayomus ihmisia my

heidän synneisansa
Jumalan edescahomus ei hallche kttän sondia!

kemän, sillä sen teke heidän oma paha tahtonsa, jo
soti Jumalan tahtoa wastan; Mutta hänen tay
kärsiä, että he syndiä tekemät, hän pane heidän s»
deins eteen raiat, ja hallitze asian päätöstä bänen w
saudensa cautta nijn, että niille, jorca Jumala
racastan?ar, caicki asiat parahari kändyn?är. Ro>
8:28. Jota m: mnös näemmä Josephin essmcrkiil
362. Cuinga moncncaldaisetowatlumalanluodutcappal'

Wteisesti cahmlaisct, näkywäistt ja nakpmattöm«
363. Cl
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363. Cutca owat ne parhat näkymättömät luodut cappaleti
Engelit, joca nimi mcrkitze lähetettyä, joca sen-

tahdein myös omistetan Christuxelle, sille luomatto-
malle Engelille, joca on lähetetty Isäldansä, jawan-
hasaTestamentisa usiasti sillä lamalla ilmestyi. i.Mos.
K. 22! 11. 2.Mvs.K.Z!2.
364. Cuinga moncncaldaiset owat lkngelit

Cahdencaldaiset: Hywät Engelit, jstca erinomai-
sesti pitäwät jennimen, za pahat Engelit, jotca muu-
toin cutzutan pirniri.
365. " Mitkä owat hywät lkngelit^

Ne owat, pyhät, wijsat, nopsat ja wakewät
Henget, zocca alati ylistawät Jumalala, toimitta»
wat hänen käffyjäns, ja palwelewat ni/tä uscowatsia.
tzbr. i: 14.
;66 * N?>tk« owat pahat EnZclir eli pirut?

* Alusa olit he samasta luonosta cuin ne hywät-
lm, mutta ylpeyden ja tottelemattvmuden cautta vois-
langeisit he Jumalasta, ja tulit Jumalan ja ihmis-
ten catkerimmixi wihollisixi. Heidä» cotonja on hel- '

wetisä.
2. Pet. 2:4. Jumala ei nijca engeleitä, jotca synSiä teit,

«mahtanut, ivaan o» pimeyden cahleilla helwettijn syo>n/t,
jayiönannoi hcidan duouuoon kättetta.

Cutm owat ne parhat nakywäiste» luotuin cappalV»»
stasa ?

Ihminen.
Z6g. Mikä on ihminen?

Vxi sangen callis Jumalan luotu cappale, jaHer,
ta caickein luondocappalden ylitze.
369. Mitkä osat owat ihmisesä?

Caxi olennollista osaa, nimittäin: Sielu ja ruumis.
37c,. Mika on ibmiscn sielu?

Yri lMymatöin ja cuolematoin hengi, lahioitettu
Monella woimalla, erinomattain ymmärryxellä käsittä-
män ja tahdolla walitzeman eli hyljäman.

Z7l. Mikä



Z7l. tNikä on ihmisen ruumis?
Sielun huone ja ma/a, jolla on monda jäsi«d

ja on warustettu tunde<niftn «'e-lla, cuin owat: cu
10, näkö, ya>u, macu ja tundo.
Z72. Cumdi on callimdi , ruumisco eli sielu?

Sielu on val>ota callimbi cuin ruumis, sillä se
cuolematoin henqi, taita pitä »httyctä Jumalan can
ja hallita ruumista. Ia cosca sielu mene siaansa, nseura myös ruumis wihdoin jälisä, taicka taiwas<
eli helweuijn.
Z7?. CliinZa monoa ihsnissa loi humala «lusa?

Ihden miehen, cutzuttu Adam, maan tomusta,
yhden waimon, sen nuckuwaisen Adamin kylki luuj^
cutzuttu Ewa. 5.M0f.K.2:7-22.
374. <l)litco ensimmäiset ihm'ser, cosca he luotin, samasi

lasa, cuin me lapsens nyt olemma?
Ei: Heidän tilansa oli pccho onilellisembi.

Cuinga mo»encaloal>«n on siji! ihmisen tila?
Neljäncaldainen, nimittäin: (l) Wiattomuden

la, (2) Synnin tila, (3) Armon tila ja i4) C>
nian tila autuille, waan Cadotuxen tila duomim>
«76 Mika oli wiartomuocn tila?

Cosca ihminen oli suuresti autuas, paitzi synd
murhetta, luotu Jumalan cuwan jälken.

1. M»;. K. l: 27. Ixmalll loi chnnjcn «maxi cuwclpel

humalan cuwaii HHn sen loi, mich xi ja waimo/li loi
yeita,
177 Mika oli tamH lumalan cuwa ihmisesä?

Vhteissti oli se yhdencaldaisus ja yhteen sopin
sus itze Jumalan cantza, joca erinomaisesti seisoi t
dellisesa wijsauden walosa ymmarryxesä, joca oil
tunsi Jumalan ja caicki hänen luodut cappalen
Tahdosa oli woimallinen rackaus Jumalan ty>
halut ja mielen lijckumiset seisoit pyhasa jarjestyr»
ruumis jäsenittensä cantza käytettijn silloin moös
kein, sentähden oli ynn, omasa tunnofa taiwan n
dacunda taynans rauhaa ja iloa. 3?8.

73 Ensimmäinen Uscon Cappale.



Ensimmäinen Uscon Cappale. 79

,78. iLiks ihminen tätä Jumalan cuivaa candanat erino-
mauain sielusansa?

Candoi, cuitengin oli myösruumille sijta suuri cun-
nia, culn oli täydellinen terwcys, cuolemaltomus >a
walda caickein luondocappalden ylitze. maan-sa myös oli yxi cunnialiilien Paradisi, se lloinc»! ja
hedelmä iinen Edeni.
;7Z. il:ltZ nf>t enä ole ybtän ihmisiä tasa wiattomuoen

ti tasa?
Ei walitettawasti.' Sen osotta coettelemus, että A-

dam ja caicki hänen lapsensa hänen ccmtzans owat
langennet wiattomudcn tilasta, synnin tilaan.

Wiis. K, 2: 24. I ma!., on luoiuic iianceilki»
elmähän, jaon h >neii luonut c^ldli'rensci; Mutta

Cuinga se tapahtui melöön e:,,lnlmaisien
daimme

He annoit itzensä pirun cawaludelda petettä, syö<
mä» tiedon puusta, joca oli se ainoa/ jonga Juma-
la cowasti kieldänyt oli.
;Bi. Vlico töma syndi nijn waarallinen i« suuri?

Oli, sillä
nan pmemisesa, mutta erinomaisesti sydammen ehdol-
lisesa poisluopumi'esa Jumalasta, itzcns, mailman ja
Jumalan wihollisen puun tygö, ja se senca-daifesa
tilasa, jvsa Jumalan cuwa annoi heille tähdelliset
woimat, wastan seisoman caickia pahaa.
382. MikH beoelmg scurais «siä ensimmäisesiä ftndijn

langcmuresta?
Caicki paha, Jumalan cmvan cadotus, pirun h'i,

jy caldaisus meisä ja walda meidän ylitzem, niin
myös sekä sielun että ruumin turmellus, se on lyhy,
kaiseldä sanottu : sekä hengellinen että ajalnnen za myös
ijancaickinen cuolema.

l. 3)l»i. K. 2: 17. lonapäiwinä sinä siitä syöt, pita sinu»
cuolemalla cueleman.zz;. Cuingg «n sfttVi tnrmellUt ihmisen sielua erinomaftiin?
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(i) Se on pimittänyt ymmärryxen, joca »n K
lut puoli-sokiaxi inhimiWsä asioisa, ja coco-sukie
nijsä lumalallisisa, ja taipuneexi caickijn exyxijn
wäärijn päätöxijn nijsä asioisa, cuin Jumalan vwt

(2) Se on pois ryöstänyt tahdslda haneu pyh
>ensa, ja tehnyt sen wihaisexi lumalata wastan.

(3) Se on turmellut halut, mielen lijcutuxeti
oman tunnon rauhan.

3iom. 8:?. halu on u?iha Jumalala wastan. Ef
4': 18. ». sor. 2:14.
z34> <sning« on s>ndi turmellut ihmisen ruumista erin

maltain?
Se on tehnyt sen syndlseri, waiwain ja turmele

ren, lukemattoman, lautein ja cuoleman alaiseni.
l;Ls. tLico siis langcnnella ihmisellä bönen luonnollij

sa lilasan» ole >-t,t!n wapaa tabcoa sijhcn dywaan?
Ei siihen hengelliseen hywään, joca coconans <

händä wastan; cuitengin on hänellä wapa tahto n
sä luonnollisisa hywisa asioisa ia uleonaM hywi
haljoituxisa, nijncuin Kikia, wcisata,. käytä Kircos
;L6. Vngo sijs lumulan cuwa nijn muodon spnnin caul

peis cai)olectu?
On.

387. Emmeko me Mnins ena 1«a jillens sitä Annin cau
t« pois caootc«u« Jumalan cuwaa?

Jumalan lapset, jotca uudesta syndywät ja uudi
tetan tähän cuwaan, saamat sen jällensä, waicka puu
tuwaisesti tasa elämäsa : mutta taiwasa pita Heidi!
candaman sitä täydelliseft cunniasa.
388. <vngo ofta täs,; cnsimmäisesä spndl

langemistsa?
On.

Rllm. s: 12. Zl'dcn ibmiftn on spndi mai!maan <
lut/ j« synnin cautta cuollmo; R:jn on tullut c-
tein ihmisien paalle, etti caicki owttt synoiä nbnet.
ztzy. !N«?ä on nyt snnoi ,> caicki tullut mailmaba

Pirusta ja ihmisen wapaan tahdon wämit! käytöxef
390. s
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»NO, >Liko sijg lumala ole synoijn?
Ei: Sila taicka ajatella eli sanoa, vlis walhellinen

lumawn häwmstys.
Sor. k. i).-i2. Ei sinun pidä sanoman: ios miuä olen

«Mtanut waärln, niin Jumala on minun pettänyt; sillä ei
h»n tarrvine lumalatoinda.

Mutta eikö Jumala olis tainnut estä syndijn lang<-
misia?

Ei, jos ei hän olis tahtonut poisvtta ihmisildäheidän wapaa tahtoansa ja niin, mastoin omaa lvij-
sasta päälle tarcoitustansa, uudesta tehdä heitä loisi-
p Lnondocappaleiri, iotca ei yhtakan cuuliaisuden
coetusta olis tamnet ositta-
)92. Mitä on ihminen anfmnnut rrapa ehto!jclla s)?n«

nilläns?
Jumalan wihan ja armvttomuden, ajallisen cuole-

man ja ijancaickisen caootuxen.
;9;.pitäto sijs caickcin, jocca pys/wat heidän ti-

lasa »i lnonnollistia turmeluxesans, tävman scn-
caldaisen ranZaistuxen alle ijancaickisudeft?

P'tä.
luh ;:;. Ellei locu wasta uudesta si/nny, ei t)ön lnida

humalan waldacundaa nähdä.
?94-Cahtoco Jumala, e«a ihmisten pit« ijancaie-

risesti c«3otettaman?
Ei, Hän on armahtavaisesta ractaudesta päättä-

nyt, jällens ylösottaman heitä armoon ja ylösaut-
taman heitä synnin tilasta armon tilaan.

loh. ?:i6. Nizn on Jumala mailmaa racastanut, ettH
bän andoi hänen ainoan poicans, että jocainen luin usco
hänen pclllens/ ei pidä huckuman/ mutta ijaucaickilen elämänsoaman.

i T'motl). »:4- Jumala tabw «ickia ihMisiä «utuaxi,
la että he totuoen mndoon tulisit.
>9s> N!,ka on armon tila?

Vri autuas yhteys ja yhdistys Jumalan canl)a,jo,
ca Cbrijiuren tähden, hänen hengensä cautta uudes-ta synnyttä sen turmellun sielun, andexi anda hänelleF hä-
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hänen jyndinsä, puetta hända Christnxen wanh,
caudeNa, wapautta handä synnin ja scttanau wallc
M paiwäpaiwäloä jallens uudista hänDa luma
cuwGn ja caldaisuten.

Eph. 2:4.5.6. lumila joca rlcas on laupeudesta, h'suuren rackaudcnfa tähtmi, lolla hän on meitä racastalcosca mc wielä snnnisä cuo'!ct ol >nw«, on ,neit.i Christt
länsiä cläwöxi tehnyt: (sillä armolla oletta te auiuari
let) Ia on meidän ynnä hänen cansians yläsheranHny
istuttanut t.nwalllsijn mcnohin Chrissuxesa liä<uxeft.

Cuca sifs on ihmisille Jumalan armon toimitta»
niin että he taitawat rlosaucemri langemurejia, j

jäucn» asttctuxi «uniseen tilaani
lEsus Chnstu? Jumalan poiea yxinans, juca <

ta syndijn langemuren jälken luwattijn, ja ajan <
delliwdeä lähetettiin coco mailmalle wapahmjap
Lunastajan.

Rom. 17. I°s cuolcma on yhden synnin tähden w«
nut sen yhden cautta: pclw crammin «e, iotca fcilwat
mon :o lrpauden lahjan yloäkylläljyden, pila wal
wan elä», ast yhoen Christnxen cautta.

I.Mo, K. ;:i;. vaimon siemenen pita ricki polle
pään.

zy7> Mlsä opin minä likemmin tundeman ,'a racast»
call rvapaht-jata lEsiista Christu»?n?

Sijni tmsesa uscou Eappalesa, joca puhu
nastu>esta.

Toinen Uscon Sappale.
Lm^stuxesta.

lalEsuxcn Christuxen päälle, hänet
noan poicans nleidän HErram, joca st
Pyhästä Hengestä, syndyi Neitzesta Ma>
tn, pijnattijn Pontius Pilaturen wa!
aicana; ristin päälle naulittiin, cnoletett

hau
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baudattijn, alas astut colman.
ttna päiwäna ylös nousi cuolluista; .Mui
rlös istu Mm lu.ualan Ca<>
kiwaldian oikialla kädellä; sulda on tulema
duomitzellmn elawitä ja cu^llei.a.

Se on:
Minä uscon, että IE m- Christns, toteen 7 nma-

la, Isästä ljancmck.seill ia m.äs wn ~n
ihminen, Ncitzistä Mariasta s on unliun
HERrani, ,ö:a niinun cadoteiun >a
jy<. on sen 10-jen Ufton C« .o?

Tieto Chr-stuxm v!
nosta, col.nen wiralla, e hdeliccndaiscsta
scad stä, la er'!!v/!!a!!csti
lail.nie h'nen c.auttan'a.

Gnco ,uurr<l< cuttt i?
On;

ei phdesafa". ole autuutta. Apest T.K.4! l'.
' loh >,': i . Cams on elimö, >,ctH he
«inoau totisen tuno.slt j></0!.r,.',s l,
thrijturen.

s.'il ,:. Jumala mci!le lian-aick sex el'm:n
and mu: se elama on hänen P)!asan'«, ll>m«lan

on, h,incli.' on elama: Ioll« tl Drmalan P«c3 ole,
ei h :>ellä ole cUm^.
4°u. Cuca on c^hrisrnZ?

Jumalan ja P,ica, ynnä tatinen Juma-
la ja tvtmen Ihmineli.
«oi. Vngo slt« caxi person.'.?

Ci.
l. Tim. 2:5. Vxi on lumola ja yxi lrZlimies lumelan

!« I">.N!!!!'!l w.il lli, !,s »hv , U'.
Mutta Christuren i)hdes,i lua«l!all>sesa Pcr<onn'a

en cari liki lLdisietpt, nin,ltt.in 1u1n...u-
-

F 2 422. Owat-
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4c2. (bwtttco namät molemmat lttonnot aina ollet yhd
tyc Chriftuxcsa f

Ei: lumaluden luondo on Isästä ijancaickiftsti
P!..!. 2:7. Sinä olct minun p?!c«Nl, tanaan minä st

synnytin.
Mutta ihmisyden luonnon on hän aitistans c>

täudelllsydesa saanut.
G.!. 4:4. Costa «ica oli täytetty/ lähetti Jumala s

syndynon roaimosta.
42;. Mistä sinäsen osotst, <ttä Chrissns on totinen o

nollinen Jumala?
Paitzi h lnen ijancllickista syndymätansä Asasta <

Jumalallisia omaisuxians ja töitans, todista Naamc
shtu selkeillä sanoilla, ermomattain:

~ Ioh.;: 2,?. lEsus tzHristus on totinen lumala ja i
caicfinen rlama. catzo wiciä Tit. 2: 1;.

424. TaidatcoZ myös osotta, e«ä Christus on lumale
ihminen yhdesa Personaja?

Taidan.
luh. ,: l<z> Sana l»!i libaxi ja asui meid.in scasam.
N°m. 9-s.Vhrilws on syndynyt Hfistä lihan puole

joea on Jumala ylitze csickcin ylistetty ijancaick ftsti.
405 tNinga tähden Christuren piti tuleman totisex: ihmi^

Meidän ihmisten edestä, ja meidän cuolcwai
luomwsamme taitaman maista cuoleman catkcrutt,
426, Mvi piti meidän Wapabtajame ynnä oleman <

sen Jumalan?
Että hänen kuolemaltansa ja uhri - werellänsä

vllut äaretöin sowindo woima.
407. * Vngo liLsus rrazarecista, se lähetetty Mcfii<u

luvattu mailma» wapahcaja?
On, sillä caickl ne tundomerkit, cuin Raan

tn edestuo sijtä oikiasta Metziaxesta, löytän lEsuj
Na;'retistä: Hän on syndynyt ludan sugusta
Mos. K. 49:8.12. Dawidin huonesia 2. San,. K
12. Btthlehemisä, Dawidin Eauuungisa, Mich.iNeitzestä, Esai.7:i4. catzo wiela HaZg.2:7.B

D
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Dan. 9:24. Ia caicki lmtä on ennustettussen totisen
Meffiaxen alendamisesta ia ylöndamisesta, sopi coh,
dastans ja ainoastans meidän lEsuremme päälle
Nasaretista. Ps. 22: Es. 53:
42i, Renestä c>>» IHstlss synöynyt?

Mariasta, pnhtasta ja pyhästä Neihesiä, joca oli
lchn kihlatill Josephille lEsuxen elatus Isalle,
man ci cuitengan tiennyt miehestä mitan.
4«p. Vnga I.>«suB sl N'y't j>noynvt synoiststä stemcnestä?

Ei, sillä hän fl!s Pyhästä Hengestä ylönluonnol-
lisella lamalla ja ilman miehen awuta, synnyt Ne,l-
zcstä Manasta; silla muotoa ei pmsyndi tullut hä-
nen päällensä.

luc. l: ;s. pyhä Hcngi tulc sinun päalles, ia sen y!-m<
«älscn wllima wono sinun; sentähdcn lc Kyhä/ c«'u gnusta
syndy, pita cutznttaman Jumalan Pcjaxi.
41c). nämac lliamrec Pyhässä w,chuoc!l

ottamisesta, tair.:!, inellcnft byödytyxcci täyttä?
lhana totuus taita lohdutta meitä wacuuttain

Jumalan yxiwacmscsta rackaudcsta mcitä wihellälsia
ihmisiä cohtan, meidän sowindomme totudesta «a täy-
dellisydcsia, ja sijtä corkiasta cunniasta ja edusta, jo-
hsn meidän ihmillinen luondom, yhdistyxen cauttalu«
malan cantzn Christuren Pevsonasa, on corotettu,
nijn että me myös semähdenpuhdistame meitcm sitä e-
nämmin caikesia lihan ja hengen stmstai sudesta.
411, Mitä sinun ca,ti nimiä?

lEsus merkitze Wapahtajata.
M illh. 1:21. Sinun pltä cntzi-man hlnen U'me«s IE»

h'n ?n w-pahtawa cansa-.s» heidän synncisicnlä.
Mutta Christus on st sama cuiuMestias, ja mer-

kitze woideldua.
412. * Nl,>.« c.-.nna <?n Chrissug tullut woidolluri?

' pyhällä Hengellä ja ivoimalla, Apost. T. K.
12:30. M määrän Mken, Hoh. 3:34. lumaludeil
luondo jacoi ihnusyden luouziolle hänen Jumalalliset

F 3 °eomai>
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onaimdens samaft Mmän ripäyxesä, cum se P,'rf
nalleen i) )i)istys molembun lnonooin wänili ta>ihdl

* e,l ia.nl.istn puol'la/sillä luy
noH.I o cai ci >c> ennen ,a ij,u'.calck,ftsti.

l. sv!rjc>uc>co Qyri!i'.!3 aina II om

Ei, h.nen alendamisensa tilasa K''n rois pa
nildc i hnrjoitueia, p.i-tzi si.oin, cosca hän lhme tö
d.'n kantta tahXu osotla, cuca h n on.
4i) c.'.lioc,<l piti me 0an o!em«

!vc>i)cl,Km ,a ba,ieiä oleman
<?m n uoet?

* Että l)«tt ol:s taita/ut toimitta hä''en colme
',v>!rcansa, nimitti Papillisen, Prophetalsen ia Cmungallilen, joihin wireoihin WanlM D

tamentnl tulti,n woitchen ecuitta n-ihityn. Tan
colm.',i',i"ain?!' bc>/'i wircansa cutzutan muutoin y
d.-ll i nimc!lä C,-r w.Uimiehen wirari.
«ji';. n?'sä Nls) Cv,' «< m ,z?lim n,':ijen papin wirca?

Sl«!!.i että h,m kerran on itzensä Junilleuhrannut riitin o' Ul, m?id iu sondcim? tnnden, ,a lack
wiela m>«d ii, e)-st.'.m'ne ~a siuna meitä.

ikbr. 7,'' ;, 5, 2 H U.f g t,^,;, cltä häi «,''»
ftli.', li; catom.'.roin Josta hän m-ös taita i,<

'<!, ne antuari tchdz, !,?-« hl-c-? cau'lali!a Il»ua'
s>. S:ll>> s l a".l>cn Plilnm',-en pappi meille ,'opi,
d v:,.:0 ~ i, 2!„,

?' tullut. I, >l'l,. 2: l. <7lb. I -

417. st's? iHl?^ r»ir:a?S'i!'ä, ett! o.c:-': mi'le I, na'an
au'uo.>'.'m, wia hän ennen on tehnyt oln,ifa Pernasc>na, '.vian nyt Hengens? ia caut

I"h 'st on tänä <e proplieea !?ca m,
ln an «i!.'w, !)t-. M rc,«: »>. s. M?!. K. is : l?. ,9.
4» <'. Misä stiso Chrljiuxe» CumnZ?Nwen w,rc« ?

Siz
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S«'jna että hallita, ylöspiti ia marjella uscowai-
siansa heidän wihollisiansa wastan.

Qn, waan un waldacunda, jo a ei ole tästä
mailmasta, waan yri Hengellinen, cuin on hänen
seuraeundans, eli armon waldacunda täällä maan
päällä, josta hän sijrtä hänen Uscowaisensa cunnian
waldacuxdäan taiwasa. Ioh: >8 ?6.
420. Nlihingäpit« Cl?ri<inxen w rcnn tutkinnon

taman sinna?
Nacastaman nijncliin minun nlinimöista

Pappiani ja Lunastajatan»; U coman hända, mn,
cuin minun PropKetaani; Clmniolltanmn ja tottele-
man händä, niincuin minun Cuningastani; silloin
tmdan minä myös saada suurimman lchdutuxen hä-
nen wiroistansa.
4!I, Cuinga ne Usc«wa>set <sl>rislnxcs« ctltzutan?

Christityixi, st on, woidellulxi, sillä hän on woi-
delluc heitä hänen Hengellänsä.

1. loh. 2:22 Tc llä on w? dc hancldä/ !oca xpha on, ia
le tiedätte caickf. Ap. T.K. li: 26.
422. Vwatco sijs caicki ihmiset Chrisiicunnaft sencalda-':

set tbrissityt?
Nimi on tosin heille räikille, waan woiten Hengi

ja armo puuttu usiammalda.
41;. * Gwatco sij» totiset Christiryt mvos woideldut -Hen»

gelllsixi.pape xi, Cuningoiri j« Propbctaixi?
Owat, ja sen he osottawat nijncuin Papit sii-

nä, että he ylösnhrawat itzensä Jumalalle,
ja rucoilewat itzens ja muiden cdM. Nilncu-n Cu-
ningat sijnä, että he hallitzematihiansä humalan Hen-
gen cautta, ia sotimat Hengellisiä wchollisiansa was-
tan. Nimcuin Prophetat siinä, että he neuwowat,
nuhtelemat, waroittawat ja lohduttamat ihiänsä ja

F 4 424.*MH-



Töitten Ustsn tappale.88

424. " MahtHco siis socainen Cbristitty, nijnculn Hen§
lixen Pappi, hanoitta sttä fultlsta opetus roireaa?

"* Ei, sijhen tarwitan Jumalan cutzumus seuracr
nan cautta: Mutta että neuwoa, lohdutta, ja hli
raketa toinen toistansa »ota paiwäisesä cantza käymi
sä ja cosca tila on, se on caickein Christittyin
nms ja welwollisus.

i.Tl?!!ss 5: li. r?euwocat' teitänne keskenänne ja
kctcat »einen toistanne, ninicuin te mvös teette. Mutta
lucoilcznme lackai neuwocat tawattomia, l,
dmtacat heickomielisiä, holhocat hcickoja, olcat lärsiwä
jocaitzen c^nila.

Ebr. Ncuwocat teitänne keffenänne
Nlincauwan cuin tänapänä sanotan: ettei >ocu teistä sy»
xetoxen coutta p^atuifl.
425. Cuca näistä colmesta Chrissnxen wirasta erinomaij

tarcsina meidän lunast«remme päälle?
Hänen ylimmäinen Papillinen wircansa, ior

wuoxi hän on meidän sowittajam ja edestämme ,
coilia: Ei cuitengan yxikän taida wasian otta Ch
tusta nijncuin hänen ylimmäistä pappiansa, ellei kmyös ynnä wastan ota ja seura händä, nimcuin Pphetaans ja Cllningastans. 1. ssor. 1: za.
426. Costa sshristuxen ylimmäisen Papin wirca on mei!
«umdcmme perustus: r?iin sano minulle tarcasii ja

kiasti, caicki mitä tule meidän lunastuxemmc mndoon
Minun vita tuudeman hänen, joca on lunasta,

meitä; nijtä, iotca hän on lunastanut; sen wälic,
palen, jolla hän on meitä Lunastanut; sen paht
josta hän on meitä Lunastanut; ja päälle tarcoitly
jota warten hai, on meitä Lunastanut.
«,2?. lLiks c«icki n«m«t asiat seiso kirsoitcttnna Catec

murcsa?
Seisowat: Niiden lyhin sisällä vito kasitetan t

sä sanoisa: Minä uscon, että lEsus Christus-,
lnlnun HERmni, joca minun cadotelun ja
tun ihmisen lunasti:c.

423.
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42F. Cuca on meitä lunastanut?
Mcidan HERmm lEsus Christus, Jumalan ja

Marian poica, totinen Jumala ja totinen ihminen,
hän on Lunastanut meitä, M se molembain luondoin-sa puolesta.

Ap. T. K, 2c>: 28. humala yn ansainnut itzelleusä leuraclln»
«an omalla uierellansä.
419. Mko siis Ijä ja P>'hä 'Hengi ole meitä lunastanut?

He owat kyllä racastanet meitä ja edesauttanet
meidän Lunastustani. loh 3:16. i.Cor. 6:11. Mut-
ta itze Lunastusta kärsimisen ja cuoleman cantza ei he
tainnet toimitta.
4ZV, tNingä tähden ei?

Sillä Isä on ainoastans Jumala, »oca ei taida
tuolla: Pyhä Hengi samalla tawalla: Mutta Poica
on totinen Jumala ia totinen ihminen, joca un cuol-
lut ja uloswuodattanut werensä meidän syndeimme
edestä.
4;i. Heta on Christus lunastanut?

Minun eadotetun ja duemitun ihmisen.
4Z2. tNikä wacuutns on sinulla siihen, ettäs olet

Lunastettu?
Se, että caicki ihmiset owat Lunastetut, ja minä

olen yx: nijden seasa.
I. T'M. 2: 6. Christus lEsus °n ltzensä caickein edestä

lunastuxen hinn«xi ondsnut.
4'?> * Vsota wielä, että caicki ihmiset owat lunastetut

Cbriffuxen cautta?
Että Lunastus Christuxesa ulottu caickein osains

puolesta niin lannalle, cuin langemus Adamisa, »u>
mittain caikille, sen opetta.P. Pawali lawialda Rom.
Si wärfystä 15. sijhen 21. asti.

i. I0H2: 2. Hin on sowindo meidän syndeimme edestä:
ti ainoastans meidän, waan myös caikcn mailman edestä.

1. Tim. 4:10. Jumala on caickcin ihmisten wapchlaia,
ttlNYMNttaiN njcswaisten.

F s 434."0ng0
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* cvngo CbristuZ mvog Lunassanut nijtä, sotca catu

tomudcsa ja epäujcosa ine syoxäwät incnsä caootuxee
On.

2. Ptt. 2!l. He s/e!daw't sen HEÄran, joca heid«
osianui cm, saatrain hcillensa nopian caoocuren.
455. Ntillä on ChristuZ lunastanut meirä?

Ei rullalla eikä hupialla, mutta Pyhällä »a callill
werelläns ja wiattomalla pljnallans ja cuolemallans.

i. Pet »: is. iy. T!e:läl, ettet te ole catowHisclla hop!«
la eli cullalls Lunastetut teidän mrhasta mcn«stan<ie, ,on«
tc lia-n ftädvistä jciite.' wc:an callilla Chrijiuxen wcrell«
Nijncni? winttDmin ja pnhfa: cs»itz^n.

R°m.s:i9 Nijncun yhden ihm«>en cuulemattomllden ta
den mo: da owat 'yndiicii in!!ct; 3>!,u m»is «onda tule»
yhden cnuliaijnden tähoen
4Z6. * Vlico sijs niin callis wälieappale suuri tarpellin,

meidän L^unastuxeremme?
*Oli, Christuren Uhri-weri oli tarpellinen meidc

puhdifturexem ja sowinnoxem.
Ebr.y: 2.,Pi<izi Wcre» wuodatusta « y!)t«n andexi «

damiist, tapa''di!.
4Z7. <lhristn« on meitä lunastanut?

Cailista synneistä, cuolemasta ja perkele» wallc
alda.
4)9 on Christus Lunastanut meitä synneistä?

Niin, että
(1) Synilin wica ja rangaistus on tullut pl

rtetm'i.
1.1.H !!7. ?Esu?en shrPlixen lum«lan pojan w

fuhdlsia mettä caikifia synneistä.
Cel. i: 14, longi ecutta uieilli Lunastus on hänen »

tensä lautta, syndein andexi andamul,.
(2) Että syinun woima ja walda on tullut m

ban lyödyxi, ja synnin juuri tule wihdoin cuolemc
coconans ylöorcw.ilsiyxi.

Rom. 6:14. Ei snnun pidä teill wallineman, ettet
ole Lain, armon alla.

i. Pet. 2: 24, Chr sius uh:a s meidän jynd mmc om
sa ruumlsaus puun päällä/ että zue >', po«u cuolle

eläisin
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Nwblllstaudclle: songa ha«wa'n te oletta
lerwrr' tullet.
4Zy." Lngö minä taida olla napautettu synnin rangais-
tuista , ja yhtä hswin olla sidottu hänen rvaldans

tzi: se,i owtta-vat ne tasa edeilä edestuoout raa-
matu!> l^distuxct, ia ccuck, catumattomat erywät
n,, että he mmtttinrctt Ewangcliumin lihallisexi wa-
paud^i, ei wapaudm itze siinnlst^, iota he palwelewat

waocm tu!!a s!'mnn rargaisturcsta Ctn-isioren lautta
440. Eninga on Christus meitä cucjcmasta

N»n, ctc i se a<aluncn cu ou tullut elämän
owexi: Se de'gcl!mc!>l on cadsttainit woimansa ja
sitä imncalckista ei tarwitze ne us c waistt e m peljätä.

I>h 1i:.5.25. nic' » i's«enuli j)clä»ua: !»>

ca ii!?o minu!» hänen pita elämän, ehkä hän oli»
cuollut- »a jocainen zoca >l, ,u u><o mn>Ul paällenl, el hä»
nen cnolcman !>ancc!>ck!>elli,

441. <suinZ« »n Christus meitä Limastanut perkclestä ja
hänen waldacunnastans

Nijn että hänellä ei ole yyt in wa,!)a m-idän >'li-
hem, waan me taidamme wastanscisoa handa, ja enie
tarwihe peljätä händä, costa me relkämme Jumalala.

Ebr. »:>4, 15. Että hän r<lj eiolemn cautta hucutla-
mu sen, jolla cuolcman walda oli, o» p.rtclen: Iz
pa>.st:>!yi ne/ »otta cuollM.il p.i c ien itunsa ov>
jana olcma".

Mitä warten on thristus sinua Lunastanut?
Että minä d meu omans olisin, hänen waldacun-nasans h'nen allans eleisin ja hända palwclisin.

44 .« Liki Christuxcn Lunastus olle,sgan anna sinulle
lupaa, paineleman syndiä, saianata ja mailmaa, eliöl-

lä heidän «mansa?
Ei oNengan: olis warasta Christuxelda, mi-

nun o'kialda HERraltani Qä, cuin hän m/n caliisti
rn itzellensä ostanut.

iuc. 1:74. ?s. Gtlä m< wspahdctut meidän <v:holliftcm»
me
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wc lädA? hintzä palwelisim pyhydesn ja w«
hmscaudesa, caickena «c d'm cllnaicqnnn.

Roni. 6,iti. Että tl rlttta wapahdewt symnftä, n
ie olttla wanhurscauden palweliaxi wllct.

Tit. 2: ,4, Han amw! ilzcns mcidsn cdcstammc, että h
meitä caifesta wäärydcstä lunastais, 12 itzlllensä
seri, pnhdistais, ahkeran hvwihi« töihin.
444. mailman lasten päälle hawaita, että (sht

tus on heitä Lunastanut^
Ei, Mä he owat uudestans pois myynet itzenfä sy

nillc ia satanalle, Christllxen iviholliselle.
44> Onco Lhristus aina pysynyt yhdcsä säädyfä?

Ei: hänen säätyans on cazi, nimittäin: alendcw
sen ja ylöndämisen sääty. Molemmista puhu 1
Pawali:

Phil. !:6<-!l. lEsus Christus, waicka l)in oli lumol
muodosa, ei lukenut salllM luumlan caltainen 011,
waan alensi itzensä otti orj,anmuodon paallenici, ja tuli m!
Den ihm iic,i w rcai! ri: Ia löyttin menoisa nijncuin ihu
ver./ noyrvtti ia oli ciloleman saacka cuuliain,
ja ristin cuoleman asti, Sczttöhden on Jumala hän
mvös corottcnmt, M andanitt hänelle niinen, joca caick
nimiä suurin on : että lEfuxcn Nimeen pitä caick! p!
lvct I)elt.ms cilmartamau, ,olc°, cuiwasa, ja maan päällä,'
maan olla owat. Ia caicri kielet pitä tunnustaman, e<
lEms Cbl istus on HERra, Isän Jumalan, cunniaxi.
446. Mkä sn Christuren alendaminen?

Se on se sääty, josa hän ihmifyden luonnl
puolesta pois jätti nijden Jumalallisten omaisust
täydellistä harjoitusta, cuin ihmisydelle olit annetu
ja paälleils otti palwelian muodon, taitaaxensa s<
witta Jumalala meidän edestäni.
447. " Mikä on Chvisturen ylöndäminen^

Se on se sääty, josa Christus, miehuden luo!
dons puolesta, cosca kärsiminen oli täytetty, jället
otti nizden Jumalallisten omaisusten, cunnian ja we
man. täydellisen ja pysywäiftn harjoituren, tehdäxel
meitä osallixi sijtä häneloä ansaitusta autudesta,

448. Cui,



damisesa?
Se Apostolillinen u!co I)lö?luettele Wizsi: (l)Hä<

nen kvyhä ftndymisensä <2) Karsimisen, (3) Ristin
naulitzemisen, (4) Cuolcman ia (s) Hautamlsen.
14,, ' Miri alcoi elämäns köyhällä syndymi-

scllä juhtain majäsa?
* Osottaxensa, ettei hän etzinyt maailman walda-

cundia ja cunniata, waan ainoastans lchdäxensa mci»
tä rickaxi hänen löyhodensä cautta. 2.Cor. 3:9»

, 450. Misä seisoi thristurcn karsinnucn?
Hänen coco tuli wictenixi kö>:hydesa ja

wihcljäiWesä, mutta päälliscxi tuli hän kimulia ja
waiwalla pijnatuxi Pontius Pilatuxen, Romalaistcn
Maanherran Ma, joca am:oi hända'suomina, or,
jantiipniroilla crunatta, ja pahoin menetellä hänen
carchcms.
451. Rärseiko CHristns ainoastans ulkonaisesti ja ruu-

mins puolesta?
Ei: Hänen caickem suurin kärsimisens oli helwe-

tm sielun - ahdistus meidän sondein, tähden, joidenrascas cuorma ulospuristi hänestä werisen hien ja saat-ti händä sanoman: Minun sieluni vn suuresti mur-
heisiinsa cuoleman asti. Matth. 26:38.

Mingä tähden liksus nijn paljo pahaa karsti?Meidän syiweim tähden >a meidän autuderem.
E», s,: 4,. 5. Totifcsti h.:n caudoi mcHän stnraudemmeia lneidan kipuniine h>!n sälytti päällensä; mutta me p»«

d mme hmen rangaistuna, vicstnnä ia waiwat»
luia. Waan h>n on h'a!r?!teltu meidän pahain tecoimmatähden ja meidän syndeimme täyden on hän ho>utlu.Rangmilns on hänen päälläns, että me,lIH rauha clls/ljahincn huwHinsa cautta olcmm.a m.e Mwtnt.
4)3- Tuinga ILsuS käytti itzensa K-.rsiniisensa alla?

Aiwan kärsiwaisesil, nijncuin caritza, joca teuraxiWiedän- Es. sz: 7.
Mikä on Christuxcnristinnaulitzeminen?

Vxi
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Vri sangen kiwMnen, m kirottu c«
leman rangaistus, jota har,oicttti:'. caickein siiur,
bain pahan, tekiäiu päälle.

Gsl. ;: Cbr iius un me>c.i L'naff<Mlt l!nn kirouresta,lc 2 hm tiu, kiroureii edestämme; silla t,ljo,iecu» >
kirottu on jceamen joca p.msa rippu.
4s„ Ongo Christus touschi cnollut ristin päällä^

O».
Luc. 2?: 46. ?Elns huuss suurella anella si sanoi: lii

nun täsi s m nä aunan Helgen». Ia cuin sen oli sa>
nut, «ndcn hän l^engcnsä.
4;6. Olico tällä Cdristnron cuolcmalla jocu woini

edcsan:tan:an meioan cläm.ttäm ja amumiami?
Oli. se calckin siiurll, no, ~a,si!N sen cautca t>

cuolema, ni>ncuin synnin palcka, Wä>i'M
heldamme maxcturi, ja me hänen wap<
päästettijn.

Rc»l>. ; : IQ. M' ol Juhalan canpa sowttct!
P»<-a sa ciiolemau ccmlla, me w.li h.aeu:

hollistnsa olimmc.
457. Mikä cli Christur.'n l7»:uaminen?

Ei se ollut »ocu tarpellisus, cozca hän ei tMm
olla cauwan cuollunna, waan ie oli »rl loristus,
ta h'n totisesti oli Niin on se myo' r, li
dullmen muistuttis, elta mcwän syildimme owat hl
datut, meidän hautamme pyhitetyt ia Heddan cauh
densa pois otettu.
45L. Cuinga pitä catzonaman C'r!sturc-n fak,

simist.l täfä alcrioannscns säädvsii?
Osittain ia ensilmälin, mine nn «.brä jowindl

meidän edestäni, ja ositta m MM.im Pyhyden jakl
simisen esimerckiä.

l. Pct, 2: 21. Christns k,nsei n>c!d'n ja"'',, m,e

esicuroan, ellä lodän p c.i hänen ast lc!ans
»an. l.Ior). 2:6. loh. iz.-l). Mailtz. 12:5..
li: 23. Luc y : 2;.
459, Mitä seurai» (shristuxcn pä.Ale^
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Hänen ylöndamisens sääty, johon taas tule Wi>-
fi asselda, n,mittäin (1) Hänen alas astumisens hel»
weiti>n (2) Hänen ylös noimmisens, (3) Taiwa<
seen astumisens, (4) Istuminen IsimS oikialle ke-
delle ja (s) H.inen jällens tuleinisensa duonntzeman
eläwitä ja cuolluita.

46?. Mikä on Christuxen alas astuminen helwettijn?
Että hän nijrcuin satanan wal-

lan ylitze, wähä ennen ylösnousemistansa, meni pois
ja samaisi hengeille fangiuxesa.

l. Pct, j; lö, I<Z. 2Q. Chrifflis on lihan cautt» cuoletet'
tU/ muita Hengen cautta eläwäxi tehty. losa hänp»:s meni ja saarnais hengeille fangiuxesa, jotea ti m«l«
ne» uconet.
461. Mikä on cshristuxcn ylösnouseminen?

Että hän colmandena päiwänä jalkcn cuolemansa,
on jällens ottanut hengensä, kircastanut ruuminsa ja
osittanut itzens julkisesti.

Apoli. T. K, 2: 24. lumela ylösherätti ILsuxcn ia pääs-
ti cuoleman kiwuista, etlä se ol» «'ahdolom, eitä häil pici
Ma pidcuämän. ,

462. Mitä hyödytystä on meille Chriftuxcn ylösnouse-
miftsta?

(i)Se wahwista meidän uscocm todellisesta ma-
xosta meidän syndeim cdestä, että meidän Wälimie-
hemme on pääsnyt cuoleman fanqiudcsta.

Rom. 4: 25. loca meidän syndcim'tnhhrn on ulosan-
Ntttu ja meidän tvanhurscaudcm tähden ylöshcräteny.

(2) Se vlöskehoitta meitä hengelliseen > nis' snousemi-seen, waeldaman uudesa clämäsä, wihdom tcke CH<ris-
turen ylösnousemus sen, että meidän ruunmi.me pitä
ylösnousemat autuudesa.

R»m. 6:4-5. Nljncuin ChristtlS on cuolluista liän llin»
Nan cautta ylösherätctty, m>!! p.tö meid, ngm laudeja elä-
mäsa waeidaman. S'-iia jos me nr,nä hänen canpans alein-
ma lstutetut yhdencaldaiseen cuolemaan, niin me myös tu<
lcmma yhdencaldaisexi ylösnousemisesi

463. Oli-
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463. OUco Ehristus alati maan haalla ylösnousemisi
jältenä

Ei: Neljä pänvää sen jälken jät-i h
mailmcm hänen näkywäisen läsnä olemisens canf
ja meni ylös, caickein luotuin taiwasten ylitze, I
malan cunnian taiwasten ja hänen Maijestetins
kialle kädelle.

Ap. T. K, i:y. 3a l»i» ha? nämät sanonut oli. ote<
han «! >s heidän nähdcnsä, !« pilw» wei hänen vlös 1
dan silmainfä edestä. Ebr. 9:24.
464. °» Mitä hyödytystä meillä sn lEsuxcn tanvaas

astumisesta^
(1) Se lohdutus että lEsus on pois meu!

walmistamaan meille siaa hänen taiwalliscn Isi
huonesa, ja sinne tahto hän noutaa meitä tyZönja.

I„h. 14:2. Minun Iftni hlwnesa on monda asuma
ja minä mene» pois walmistamaan teille siaa.

(2) Se waroitus, että me oiisimma taiwallis
mieldyneet, ja halajaisnnma täalda eritä ja l
Christuxen cantza.

Co!. ?! >. ?os te nnt olette Christuren cantzi ylosnos
nijn etzikät nijtä, cuin vlhällä swat, cusa Chrisius i
lunialan oikialla kädellä.
45).n:itH merkitzeChristuxen istuininenlsansoikiallakäde!

Että Christus lhmisyden luondons puolesta, t,
dellisen ja puuttumattoman wallan cmcha hallitze c<
kein cappalden ylitze.

Evh. 1:20.21. herätti Christuxen cuollixsic
.pani istuman oikiallc kädellensä taiwalsa/cailen hallttui
»a wallan, ja nMcwydm ja Hcrrauden p,iälle.
466. ", Mitä hyödytystä meille on Christuxen istumi'Isän Jumalan oikialla kädellä^

"" Siitä me tiedämme sen meidän lohdutuxep
että hän lumaludens istuimella hallitze seuracunda<
tvallitze wihollisten ylitze, rucoile meidän edestäm,
hetta meille P. Hengmsä, ia nijn ylöndämisens <
dysä pyytä tehdä meitä osallisexi caikesta sijtä,
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hän alendamisensa faädysa on meille toimittanut. Jo,
m wastan meidän welwollistldemme on, että cunnioit-
ta, luulla /a palwella ui) n corkialle corotettua päätä.

Ps. no: 1. HERra sanoi minun HERralleni: istu m''n,m
eilinll? tsdeNeni siihen ast , cnin minä sinun roihol-
lifts sinun jalcais astin landari.
467. Liks sijs Ehristns olcckan enä läsnä täällä

maan päällä 1?
On, woimallisella, ehkä näkymättömällä t.iwalla.
Matlh. 28:20. Eatzo, unnä olen tcldän ca.-chznne jocapal-

>N lspruun llsti.
453. Cofca tahto hän toisen kerran jällens näkytväiscsti

tulla mailinaan^
Wijmeisnä paiwänä.
Ap. !,K. i,li. ,T,mi lEsns, i°ca teiltä n!ös oletti»

talwase-tti, on nljn tnlcwa" ruin te hänen taiwascen mene»
wang n näitte.

Luc,21:27 Silloin Wdin p!t« n'.?cma!! ihmisen Poja»
tulewan pilwisä UiurelN ,a sunnic!!>.
4b9- Cuinga duomiopäiwänä tapahtuman pitä^i

Ca>ckl ilMisct, jotca taicka siiloin elawat, eli i'u
owat cuollet, waan nyt ylösher.tctyt, plta aset?tta<
Mn Christuren duomivistuimen eteen, sa heidän aia-
turcns, puhens ia työns duomittamcm Ilimalan sa<
nan jälken. Perkcltt pltä myös duumitt.nnan. .

Ap. T. K. 17: ji. Jumala on sen päiwän Inttänyt, io»
M han on maan pijrin duomitzepa lrazchnrfcaudesa/icn mie'
hen cauita zo/ ga hän s'ät >,yi on.
i.?0r.4i5. diiomito «-'caa, sijh'n ost' cuin

HVRra tute/ >oea nrtin walkcmcen laatta > «nm pimende»
ia peitetyt owat, ia ilmoirca syoänden niwoituret: >a sil»l'in enkin M cunn-an

s:no. Meidän caick.i' pit.i ilmestymän tbristu-
ten duomioistuimcn eteen, että iucaincn sais sen jälken,
«in häi! ruumisansa tchnvt on, olcon ft hywa ell paha.

2'Tl'iss> 1: 6. 7. 8. Se on oikein Jumalan edlsä,nifta
Aas waiwaran, jotca teitä waiwmvat: mutta tei!'; occa
Aaiwatan, lcroon meidän cosca HERra3Eius taiwasta ilu,audl< h.u-en eiizctuttn «ntza,

G Ia
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Ia tulen leimaureNa, ioca niille costa, ,«lca ei Iu
ruudc et, , '!>,!', lot.a et me.d.in HERran lEslllell
tuxen Lwangeliumita tottele.

i. Cor. 5: 2.;. s takö le mdil, että pyhät pitä mailm
duomitzcman Ettatö te tiedä, että meidän pila Engclei,
kin duomitzcman^

loh. 12.4». T' pnhe, minä puhuin, pitä hän
duomitzcman wijmeisnä päiwänä.
472, «Vn?? sijnä nyt kyllä, että me tiedämme caicki r

mal asiac Christurcsta ja pidämme ne totena^
E>, >os e< P. Hengi eläwän uston cautta sel,

ChristlM meidän sydammesam, ja nijn muodon f
HM meltä totudesa.

Kolmas Uscon ssappale.
Pyhlttämiststä.

Minä uscon Pyhän Hengen päälle, r
den pyhän yhteisen seuracunnan, pyhäin imisten yhteyden, syndein anderi saamift
ruumin ylösnousemisen ja ijancaickisen e.l
man.

Se c»n:
MinZ uscon ja tunnustan, etten minä omasta yi

märryxejcani ja :c
471. Uscolcos sinä yhden pyhän yhteisen seuracunn

päälle^
En, waan minä uscon, että yxi pyhä yhtein

jaChristliimen seuracunda on.
472. Nscolcos sinä Pyhän Hengen päälle 1?

Uscon: Muni uscon hänen vaallens, nijncuin!
sän ,a Po,an päälle, joiden caicha hän yxi Jumal,
Imen olemus on.
4?H._" Näytä todcxi, että pyhä Hengi on yxi Jumal

lmen Persona^
-5
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* Se naytetän ei ainoastansa nijstä Jumalallisista

emaisuxista ja lölstä, enin hänelle raamatusa usiasti
emistetan; multa m.vs sijtä selkiästa lumaluden ni-
mestä, eli ett i hän cutzutan lumalaxi.

Ap. 3. K. s: 4. Anatua, miii satonas läntti sinun sy«
dimes Pyhän Hengen edeft n-el^ttelcnian? El sinä ole il)»
wtstcn, lva'» Jumalan walhldcliut.

i.tzor. ;:i6. Ettekö le t cd.i, clc>> te olettc. Jumalan
lempii, ja ect>i Jumalan Hengi «su :cisä. l.Iol). 5:7.

Min cutzutan hän Hcngexii?
'Sula han lumalalllsella tawalla, nijncuin Ju-

malan suun Hengi (Ps. 36:6.) uloskay Isästä ja
Po>asta ijancackisesti.

Jet) Is 26 lohduttasa tule, »onsti» minä Isäldi
teille lähet, n, totuuden hn'Zi, ,oca Isasta uloskay, hän on
M NlN>a tod stawa.
475. Min cutzutan hän Pyhän Hengen 5

El amoast,.ns että hän itze on Pyhä o-
lenusensa puolesta, mmm mO5 että hän
waicutta pyhittämisensä työt ihmisisä.
4?t>. Mitkä orvat ne crinomaisimmat P. Hengen wai«

cutuxei
Että cuhua, walaijla pyhittä ja oikiasa uscosa ylös-

ritä ja wahrvissaa.
47?. <l)nco se tarpellinen tuta näitä P. Hengen waicll-

tuxia nelusa^
On; silla sen jälken taica locainen coetella itziänsa,

jos hän on Jumalan Seuracunnan oikia jäsen.
47 >. on Jumalan cutzunnncn^Että yml sanansa can§a lijculta ihmisten sydamita,
ja Ewangelinmin can§a erinomaisesti ilmoitta hänenarmonsa heille, jota hän rnwaccusesti heille taritze,
ja sillä samalla anda woimaa w^stanottaman.

2. 3>'m l:y Jumalien mcitä auti cx! lcyllyt ia cutzu-mn pyhällä cutzumisclla, ei meidän tKidemnieplrcistälwaan
h»i!en a ia ar!!!o>!''a j>,lsen.
4?S. Mitä Apu-wälicappaleita pitä Innala eutzuisanS

ihmisiä ja herättai,äns heitä armoa etzimän?
G Hsn
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Hän nautitze sijhen nyt Waiwoja, nyt hyw
töitä, nyt meidän esimerckejä ja muita jencaldaisic
cuin taitamat saatta ihmisiä perän ajatlneen.
4sc?. Gttawatco caicki Jumalan cutzumisen wastan^

moni seiso P. Hengen edellä tv.ywa'ista a
moa mastan, jonqa tähden he myös ei saa nauti!
sitä siiliä asumaista armoa.
481. " Mutta taitaco ihminen seisoa Jumalan cutzum

m
* Taita.
A». T. K. 7: Te oletta, aina p. Henge wastnn.s. 65:1. Minä cocotan käteni coco pälw.ul tottelema

tomaNe cansalle.
482. °" Cuca nastan otta Jumalan

''Ne, locea wasian ottawat sanan mieluisella sydän
mella, ia candawat hedclman kärsimisesä, se on, t
joeca kandäwat itzensä ja uscowat Emangeliumia, j<
ca on Jumalan woima, caikille ustowaisille autudez
Rom i.-,6.
ciBZ. Costa nyt ei Lwangeliumin cutzumusta, wastan se

so°ta, mitä st silloin waicutta syöammcsa i
se on elämän tiedon >a mäkewa

- iMcwoittamisen, nijsta Jumalallisista totundeiste
joista Min saadan oikia tieto ja macu. 10h.7:i-
- sijs Jumalawin ole walaistu, costa hau o

taitawa ja oppinut raamatuisa
ssi, hän on wielä pimeyden lapsi, eikä tum

malkcnden Isää.
l2. HUn pojat olit Miat ja cl tottll,

Hik^raa.
, 2:8. Papit ei aiatelltt cusa HLRra Lain o

pinet ci tundcnct minua, ja paimenet luowm minusta.
: >4. ss. Tc stnotta hänen teidän luma!a,«u?,c,

ct :uimc b,inda.
- <. 4. S'ftc> rne ,'os me ha!!en k<

N'nsi° loea sano: MiNa tunnen hauen, ja
pidä !'äncn Rästyjansa, hän o» walchtelia >a ei lotm
o!c häne!^.

Epl). .'
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ssH.<»:?. Muincn tc viitta pimeydes, waan nhf te
HERross; :u!>:c'''N

48). Sanos sijs minulle eroitus ihmillisen opin ja Juma-
lallisen ylöswal.istuxen roälillä^

Se edellinetl saaden ihmillisen ymmarryren ia
wireyden eautta Jumalan »anasta,' jonga woma sil-
loin estetän. Se jälkimäinen waicuketan saman sanan
cautta Pyhäldä Hengeldä, joca silloin tille asuman
sielust». Edellisellä on hänen siansa ainoastans aiwo-
sa, ja on paljas historiallinen tieto; liman se jälki-
mäinen sisälle otta fydämmen ja ceomn elämän cott-
tclemnxen cautta. Se edellinen salli ihmisen ftysva
pahudesansa; mutta se jälkimäinen rijpia poisottaman
tahdon mastahacoisutm.

Ntitä ymmärretä» silla sanalla: pyhittäminen^
Laiviammasa ymmärryresä käsittä se nämät colme

ewittaumtoinda asiata: Uudesta
ccri tekemisen ja uudistuxcu. Muutoin merkitze se usias»
ti ainoastans sitä iocaväiwäistä uudistusta.
437. Niitä on uusi syndyminen.il'

Eläwän uscun sytyttäminen ihmisesa, eli hänen he-
ratyrens sijta Hengellisestä cuolemasta, HengdAlseen e-
lämään.

Eph. 2!s. Cosca mc synncisz cuollct olllnma/ on Jumala
meitä sbrtstuxcn ca,cha el/.wäri tch„vt.
488." Sano minulle rviclä stlkiämmasti / mikä uusi syn-

dymin.cn oni?
* Se ei ole, että ihmisen, Nicodemuxen ajatuxen

jälken, pidäis jällens menemän äitinsä cohtuun ia
uudesta syndymän: waan se merkitze yhtä hen.qellistä
ja ulconaista Jumalan waicutusta ihmisen syoamme-
sä, joca silloin uudesta syndy, cosca silnä «hdcllä meil-
le käsittämättömällä tawalla luodan Jumalallinen
luondo ja taipumus, ymmarryxesä uusi »valkeus ia
tahdosa uusi ikäwöitzcmys, halu ja woima, ja niin
Muodoin yxi coconans uusi elämä hänesä, joca m.ia.

G 3 tvin



»«2 Colmas Uscon Cappale.
102

toin oli hengellisesti cuollut. Tämän ihmisen muu,
toxen cutzu Raamattu undexi sldämmen, uuden hen,
gen, uudexi ihmisexi, undexi luondocapoalen.

He». Mnä annan ccill uuden fydämmen jo uudei
hengen «n ''«l ann,n tcihii, a ot.,n pois ttidän lil, 4an«
klwise,, sydämmen, 'o annan teille sydämmcn Uhasta.

lo'> . l>, u,V! a Uhasta >) t" nt o>, se on liha, -a mit
Hengestä s» dn-vt on »e "n Hengi.
489. Mingä wälicappalen cautta uusi syndyminen w»

cutetan
Pienden lasten tykönä wcden >a Hengen cautta c,

tesa; Waan ijallistcn, >otca ehdollisten spiidein cau
owat pois langennet, pitä imdesta syndymän luni
lan sanan cautta, joca on catomatvin siemen.
Pet. 1:2;.
«9°. Gngo se peräti tarpellinen aututeen, että olla uul

ta syndynyt.^
On.

ENei locu wastauudesta synny, ei hän t«!
lumalen nähd».

Ia! 6 15. ssbr.sture'» lEsultsa, e, ymbärins lcickav
eitä esinahca mitan le!pa, waan Uusi luondocappale.
tzo 2 ;: 17.
49>. Cuinga taita ihminen tietä, jos hän on uude

syndynyt?
Sen han tunde sod immensä yxiwacaisesta mu

toxesta, M niistä uusista Zlrmo, lähiöistä, iotca m
kittiwisti tekewlt hinen und?xi ja toi eri ihmisen.
492. Mitä saa ihminen uudesta syndsmisesä, joca ei!

nellä ennen ollut
Totisen ja eläwm uscon, ,oca omista Christuxen

hanesa uloswalitun lasten hengen, ynnä myös oik,
den luma!an waldacundaan, ja halun ja woim
Jumalan tahtoa tekemän.

30H. 1: 12. I?. Niille ,'olcz hänen ottt wa<fcm, and»!
woiman Jomalan lapio' tiiliä, jotta uscowl>t hänen ni«
päälle. I,tc<, ei roerestä, cifä lihan tahdosta, eitä
miehen tahdosta, mutta Jumalasta syndynet swat.

493.^
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Mikä on totinen ja cläwä usco, joca annetan uude-
sa syntymisesi

Se on catuwaisen sielun pakeneminen lum lan
armon tygö Christuxen ansiona, jonga hän halulla
wastan vtta omista ja siihen luotta.
494." Cui>ga Lucherus sen oikian uscon selittää

Usco on eläwä la wahwa luottamus Jumalan
armoon, se on, Jumalan lyö ia waicutue meitä,
joca muutta ia Jumalasta wastuud sta sim-
l,»ttä, cuoletta wanhan Adamin ja teke meitä pe-
räti toisixi ihmlsixi sodämmim, mielesä ia caiki»'a
wvimisa ja iolla P. Hengi on hänen ccmtzans. Itze
Usco on työtä lekewä, waicuttawa ja wäkewä. Ca,
tzo Esipuhetta edellä LHetys Kirian Nomarein tygö.
49). Cuiuga monda cappaletta erinomaisesti tule oiki-

«an uscoon^Colme, nimittäin.
(1) Eläwa tieto Jumalasta ja hänen tahdostansa,

joca on sanasa ilmoitettu.
loh, Tämä on iianc«!'ckinen elämä, että he sinun

«,'noan tetisen Jumalan tuntisit, ia jo,gas lähetit/ IE!»«
tcn sshristuxen.

Rom. 10:14. sen uscowat, josta ei he ole
euullet.

(2) Elämä suostumus ja ylitzewoittamus Jumalansanan totudesta.
3oh'?:??. Il>ra Hlnen todisturensa wastan otti, sepaatti Jumalan olewan totisen.
Etr. ii: i, llfto »n wahwa uscallus mjhm joita tollvo»

ta», ,a ei näkymättömistä epäile.
(3) Elawä Jumalan armon tygöomistaminen

Christuresa, ja luottamus ja uscallus sen päälle, jo-
co se seliltä ia ilmoitta itzenfä taicka ikäwöitzcmisesä
ja isomisesa Christuxen perän, eli suremmasa wacuut-
tamisesa ja wacuudela armosta Christuresa.

Mattl). 5: 6. Aumat »wat ne, jolla isowat ja janowat
wanhuchautta: sIU» l)e rawitan.

G 4 Nom.
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' Rom. 8' 31. ;4. tahto Jumalan walittuln pääl
candai? Jumala o>, !e, ioca tele w.r Cuca oi
joca tabro cadotta-? Christus on cuoilut: >a HHI. ?, mn,

, on Myös I malan oilialla kädellä, jZ
myös rucoilc meidän edestämme.
496. Min tämä tieto, suostnnnis ja tygöomistamin,

cutziuan cläwäri uscori^
S'llä nämat »viat "i .'inoastans ole wacutetut I,

malan sanalda, joca on hengi ja el mä, mutta myi
osottawat ihmsc clnväri ja woimallisexi sydammesc
jota se cuoimt usco ci tee.

497. Mika sn cuollut Usco-?
Pellinen cyotus ja luulo, cuin catumattomat sy<

diset tekemät ihellens, armoa, waicra ei l
itzi-nsi k änna eikä etzi armoa oikiasa jäyestyxcft
waan pysywät muuttumatomna, cusa cuitengin usu

on, että muutta ihmistä.
lac. ?, :u6, N jnc:' tl, <!-!>>>, hengeltä, on luollu

N'in inrös Usco v!< ilman töitä cuotwt.
493. Eikö sijs catumatt»nnlla ole oitiata uscoa^

Ei oliengan, waicka l) 3 wielä tietämät cacken II
malan sanan, pitämät sen toteua, lohdutta>vat itziäl
siitä, niin on cuitengin heidän uscvns cuollut ja he
dän tilans cadottawainen, niincauwan cuin usco py!
ainoastans paäsä ja ei tule sydcimmeen, ei cuolel
wanhia Adamia ja synnytä heitä uusixi ihmiflri.
499. Mistä minä taidan tuta, jos minun usconi on eb

iva eli cuollut 1?
Sen wäkewPä waicuturesta. cuin on rackaus Il

malan la lähimmäinen tygö, wiha sondia
woltto mailm n ylltze ja muut senkaltaiset.

Jae. 2: «8. Owta minulle sinun nscos sinun tsilläs.
Luc 6:4;. E-' ole se hywä puu, joca tele pah«n hedelmä
Ap.T-K ls'y. Jumala puhdisti Uscolla he d n sydä
1 °l?h.s 4. Caicki mtä Jumalasta fondnnyt on/ je wo

t« mailman, ia MlidiN uscomme »n st tvoitto, >oca m
noitta.

522. O
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;o2.Gncc> sctptinen usco aina za caickein tvköna yhtä wlchrra?
Ei, se on usiasti kiusauren alla hcicku, nijncuin

wapisewa ja wärisewa kasi, joca Nissin rohkia wastan
olla Jumalan armoa, jonga perän se cuitengin on
ojcttu ja sitä haia!a.

Murc,y-24. minä Uscon, aitta M'«vn epä'.:scoanl.
s?i. Gncc> Jumala tyn'wainen stncaldaisecn heimoonnscoon i!

"" On, jos se ainoastansa on totinen ja wilpitoif»,
min taitan hawaita yriwacaiststa »vidasta fdndia was«
tan ja halusta suuremman wahwuden perän, waickauscon urhollisuutta ei tnttaisi.

Mat Auiuat owal hengellisetrvairraisct, Wä heidän
on tanvan watdacunda. Antuat jotta tsowlit ja janowat
Wcinhlirftaucr^, >U!ä hi rawttan.
-;?!. Mtta hyödytystä on ihmiselle nscost»,

cuin hän saa nudcsa syndymiscsä^
Se caickein snnrin hhödytys, sillä uscu on se ai-

noa, joea kesittä CKristureil ja teke syndisen wanhurs,
caxi, se un osalliscxi Chnstnxcn wanhurseaudesta.

Rom. s:i. Että ni7 eliinma w?nl)!N!curi tullet,
nii» meillä 0:1 rauha Jumalan cauM, melöäu HENran lE<suren Cln-!sturen cn»:ia.
zoz. Mikä sn rvanhurscaxi tekeminen i?

Se on uuden «Mumisen caickein likin hedelmä, ja
seiso sijnä, että Jumala julista armosta Christnxen
tähden »vapari duomihe sen oikein catuwaisen ja ulco-
wais'n sielun, seka s.mnistä, että sen ansaitusta mn-
gaistuxesta, ja sitä wastan omista hänein- Christuxen
wanhm cauden, ja pila händä Chrisiuxesa, nijncuin
hän ei coscan olis syndiä tehnyt.

2 <?or, s!2l. Hän on sen, ioea ei wnnista niitän liennyt,
mcidän edestämme synniri tehnrt, et" me hänesä tulijiup
»Na sixi wanhnrscaudexi, l»ca luinalan c>ei'ä kclpa.

Roni. 3:2?. Stti ::,e ftn pidämme, tule n>an-
hurstaxi uffon camta, ilman kaln tiVitÄ.

Gal. 2: ,6. Ett» me tiedäni!?"', ettei ihminenLain töiden
ramta -wanhurscari tnle waan «stsn cautta lEjuicn Chris-

G 5 luxen
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turen piälle: Nlin me myös olemma uscenet lEsuren Cli
luren päälle, että me rvanhurscari lulcmma uscon cm
sihristnren päälle, ,a emme Lain töiden «litta: Scntah
ettcl nliliin Iit)» tule L:in töiden cautta wanhurscaf'. eatz,
nummin Rim. 4:2»-?. Ph>l. ,:By. Erh. 2:8 9. in.

Onco nvt scncaloainen wanhurscautettu sielu om
lisesa ja paremmasa tilasa, cuin enneni

On tulisesti; MH hän on not liki yhdistetty
colmechteisen Jumalaa cansia joca asu sydämmej
nimenin temylisänsä Hän on nyt Christurela lah
lettu Hengellisillä siunaurilla, taiwallisilla hywilla
sioilla, Ewaugeliumin arivamattomilla eduilla,
nwn ia antuden rxkailla tawaroilla ja omaisurilla,

P>. i. Autuas on se< !o"gi pahat teot owat ,
nemt «nderi, »a MgÄ synnit peitctpt ownt. oi

>u!!en ei soima waärynä, jonga hcnz
«i wilpiä ole.
5°5. Mitkä sijs owat ne Lnmngeliumin armo-lahs,

* Chmluxeii wanhurscaus, ftndein andexi ani
mus, lapseri wallitzemus, Jumalan Isällinen cd
cahomus, periluiön oikeus, rauha Jumalan ccmi

lum,'.lan t, gö ja rohkeus rucoilemc
wacutus Jumalan armosta, rucouxen cuulemises!
awllsta caikesa hadäsä, erinomainen woimallinen w«
jcluscaickianäkywäisia ja näkymättömiä wihollisiaw
tan, meidän heickoudemme kärsimys, ja armoll»
säästö caikesa meidän elämäsämme, ijancaickiscn e
män esimacu, ilo Pyhäsä Hengesä, johdatus, w
keus, liicutus ia woima samalda Hengelda, wapa
synnin rangaistuista ia »vallasta, Jumalan wihaf
lain kirouxesta ja wiatimuxesta, sataimn,helwetin ia cl
leman wallasta,mailmasta ia pahasta omasta tunnos
caickein asiani, >a myös waikiambain kärsimysten
dyminen ujcowaisten parahari, elawa toiwo autudes
longa päälle wihdoin seura ulossanomatoinijancalckil
tlo ja cunnia taiwaisa,,ja nijn edespäin.
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EpV. i' 3. Kiitetty olcon Jumala n meidän IE»

ftrc» ?l>r staeen wca meiti on siunannut ca-ckinaifclla
hengellisella siunauxella tairoallisisa Chrifturen cautta.

El), ;i 8. Minulle, ioca eaictciu wahin pyhäin seasa olen,
,n tämä armo että mna paanuin tutkimat-
toman Christurcn rackauden iulistgistn.

Ro,». >o: 15' O! Cu ngc: fuloistt owat nildcu jalat cuill
rauha julistawat: ni dcu eui» hywää julistawat.
;°t>.'' lunteco jokainen wanhurscautettu aina ja yhdcsH

niäärasä nämat autudct^
Ei, ermom.tttai» milrhen a kiusauxen ajalla Se

«Icowamen mabta sentähden caswamiftn cautta
etziä omista »tzellms niitä, sunrilimialla luottamisella,
pclwofa ja iloja niitä war."l!a, ia siitä saada halua
ja moimaa v älle pitämän jocaväiwmsesä uudistu.esa
eli puhydesä, joca seuraa tekemisen päälle.

Eoh. i: ib.i? 18.19. Nina en lacka tljtämästä Jumalalateidän edestänne, amtellcn ama teitä minun rucour:scni. Et>
ta meid,in HVRran sshrisinren eunnian
Is.i, andiis teille wijsauden 'a ilmoimren Hengen banen
nmdemiseensa.la walaisis l?idä!» vmärryrenne siimat, «t»
tt te tiedMtte, m<f i h?nen cuyumisens t0!wo on, !a m>lä hä-
nen cunniansa perimisen rickaus on t>i!l?n pnt>s,lnsä. Ia
B'suuri hannl woimansa seidan cohtamme onjotca hänen wH»kewanwoimansarvaicunamiscnlältcll nscomma. 2.E0r,4:;.4.
507. Mikä on uudistus, erinomaisesti^

Se on synnin, eli sen wauhan ihminen pois pane«
Minen ja sen uuden ihmisen päälle pukeminen / eli jo,
capäiwäinen edeskayminen howasä, uijncuin, walis,
tuxesa ja Jumalan tundemisesa, n<cosa, toiwosa, rac-
kaudesa, nöttrydes,, itzens kieldamiscsä, halufa lu,
malan sanan tnnä, moimasa syndiä wastan seisoman
ja i)yhyden perän pvrkimän ia nijn edespäin.

Eph. 4: 22.
ga te ennen maitta, ioca tiimoin c2«t!a 3r"ri>ä itzens
turmele: M tta uudistacan teitänne teidän mielenne hen-
gesii. ia pukecat päällenne uusi ihminen, l»ca Ium«!«
lallen luotu on. loclseja »anhurjcuudeja ja pzchydesä.

s<?B. * Mixi
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Zv?. tämä uudistnS cutzutan jocapäiwäisexi-i
Slllä ei se ole, nijncuin wanhurscari tekemi

eohta täydellinen, mutta pila caikcn meidän elämc
me ajan, jocapäiwäisen harjoituxen cautta täyte!
män, cosca Jumalan cuwa, mieli./a lnondo enc
min ja enämmin tutan hänen uudesta syndynei,
lastensa tykönä.

Phil. 5: 12. El niin, että minä sen jo käsittänyt ol
eli jo tähdellinen owu mutta ahtrrollzcn s-!uresti,
tä mini <en myös lasitlinsin, nijncuin min.itin lEsuxcs Cj
luxss täsiscttn olen.
529. Mikä on v. Hengen roijminen hywä työ meitä

misiä cohtan^
Sitten cuin hän on pyhittänyt meitä uuden <

dymisen, wanhurscaxi tekemisen »a uudistuxen caul
nijn ylösplta hän myös meitä caiken kiusauren «
oikiasa uscosa loppuun asti, jos emme wastahacoi<
poislange.

Phil. i: 6. Se t?cl! tcisä rn työn alcanut, on
lEsuicn sssiristus»» e.sii päättäwä. ,: ;. >;:

Hlc>. Cninga vlospitä P. Hengi nijtä nscon?aisia^
Nijn, että hän sisämscsti »litzewoitta eli nuhti

vpotta, whdatta m lohdutta heiden sydämmitänsä.
511. MM on P. Hengen yliyewoittamifen-eli mcht

mu» wirca^
Että hän teke oman tunnon helläxi ja anda cai,

ja myös ne pienimmätkin synnit kiwulla tundua, l
dän növrytwmiftrelisa.

loh. '6: 18. C°!« lchdnttaia tule, nlj:? hin nuhtele »

ilmaa synnin t,-.hden, wanhurscaudcn tähden »a duoni
<äl)den.
s 12. Mikä on Pvhän Hengen Opetus - n>irca

Että han Jumalan sanan cautta enamman ja
nämman owaa ja walaise ihmisen ymmärrvxen
wahwista totuden sydämmesä, oaickia erhctyxiä wast

i. loh- 2 : ,c: » 2?. Tcillä on woide häiielda, joca P
«N, l« tiedätte <MI «.
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zi3. Mika en P. Hengen johdatus-rvirca^?
Että hän salaisen curiturens ja wawituxen cailtta

fitä ihmistä psis synnistä; mutta kehoilta, tcmrutta
ja waatl händä hywään.
Rom. 8:14. Caicki ,otca Jumalan Hcngeld» waicutctan,

»e owat Jumalan lapset.
Ga'. 5: 16. Waeldacät Hengesä, niin et te lihan himoa

laytH.
!>4. Mikä on Pyhän HenZcn lohdUtnS'wirca^

Että hän, erinomattain lusccm ia kiusauxen hetkel-
lä muisiutta sille totiselle Chnstitylle, In.nalon ar-
lnoliista opua, anda hänen maista E.?a,'gelinmin loh-
Klillsta woimaa, ja ylöspita händä kursiwällisydesH
«lawan toiwon cautta.

R?m. Toiwon Jumala täyttäkön teitä caikella
licinutla jarauhalla ufcoft, että te'iza P. Hengen woiman
W!t« yldä.ylläincn toiwy olis,

Rom. 8:16. Henni todista meidän hengcmm: canha, että
m olemma Jumpan lapset.
!>?. Costa nyt P. Hengi näin pyhittä ja oikiaia uscofa ihmi-

stä ylöspitä, mirikä Ae cutzutan ja mitkä he owati?
He owKt Pyhät.

Epy 1.-l. Pyhille, joten Ephesosa afuwat ja lEsuxenlhristlnen päälle uftowat.
PsBb:2. Kätke minnn sieluni, Mä minä olen pyhä.

i's, Misä näitä pyhiä löyty e
Sijnä Pchäsä yhteisesa Chrisiillistsa Seuramnasa.

s>?. Mitä täsä ymmärrttäN Seuracunnan canfia /

Ei jotaclita huonetta, joea on rakcttu puusta eli ki»
Wä, waan pyh.Un ihmisien yhteyttä.

!>z. Cuinga mönda on sencaldaista scuracundaa eli
tcyttä

, Ainoastans yxi, ioca on yhteinen ia ei sidottu jo,
wgunn wlsiijn paickaan, waan on bajotettu ynibä<
> coco mailman, josa se on fotiwainen, mutta pitä
aiwaasa pääsemän woiton päälle.
>'?."' Mingätähdcn cutzutan Seuracunda ChristiNseri

Sillä
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/

* Sillä! se tunnusta itzensä Christuren oppiin,
pitä Christuren yxmäns päänäns ja HERranans.
520. Gngo fijs se aina eri' Cbrislillinen Seuractln!

joca tunnusta Christuren nimen, ja huuta hänen
pääUlns^

Ei. jos ei hän myös oikcm opeta Christuxen
naa, ja nautitze Cacrameuteja Christuxci! asetu
jalken, joca on sen totisen seuracunnan ttmdumerck

I»K. ?!, ?»s tc pyfyttä minun puhesani, >
te totisesti minun opetus lapseni °l<lt<'/ ja tnd,» pltä
lUden ymm.ri l>» :oilid „ pttä tc wap htou'on.
52». Culewatco caicki aumari, jotca elärvät ja cuolei

sijnä totisesa Scuracunnasa^
Ei; ei caick» jen nukynälsen, waan ainocstans

näkymättömän Seuracunnan »'seret tulewat antm
Matth,22:i4. Monda owal cuhutut, mucia hari

owat rvaUtul.
522. Minä ajattelin, että Scuracunda oli ainoastani!

ainoa, Miri siis on eroilus sen näkemättömänwälillä^
Se on ainoastans yxi: Mutta tasa yhdesa u!

naisesa näkywäisesä joucosa, vn.cahdencaldaisia «

caldaisia jäsenitä, lumitcain ulcocullatuita ja tot
Christityitä.
52Z. Cutca orvat ulcocullatut ja paljastans ulcom

Ne, jotca paljastane tuunusturclla huutamat:HERra, HENIa, waan ci tee Isän tahtoa, joca on
lvms. Matlh, 7:2».
524. Cutca owat ne totiset Christityt ja seuracunnan

tiat jäsenet "

Ne jotta uscosa tetewac Jumalan tahdon, pltäi
itzens

HERran tygö, ja owal yxi hengi r>änen canfianCor. 6:17.
«oin. K : c». Iyll, ej yi.c Christuxen Hengi, ci, se ole

nen emänsä.
525.
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Caitaangs aina erittäin tuta namat tvijmciset nijs-
ta ensimaisistak

HENra tunde aina hänen omansa; multa ihmis»Ilen sllmisä ei ole ecoitus aina julkinen, nizn muodoin
lcuin sen jäsenet owat salatut sen suuren ja ulconalsen
ulcocullattuin joucon seasa.

' warsingos tot:s>U« Chrisfityilla on phte)'» nlcocui-
lattuin canfia?

E» heidän pahlidesansa/ silla w-"eudella ei ole
«ftlllsuutta pimeyden cantzc», eikä Christuxtlla Belia-
!m cansta; waan caupanteoisa ja menoja eli muisa
larpeilisisa canjja käymisisä ei he «ida eroilta itziäns,
Dä niin tulis heidän mailmasta paeca. i.Cor.s:lQ.

Gngo<ia niillä totisilla Cyriitlt/lUa litinälsti
yhteyttä toinen »oisens , anfia?

On, sillä he owat caicki jäsenet yhdesä ruumisa,
>mt yhdesä puusa, »a ohden Is,n lapset, he seisomat.
smtähden yhdesä welielllsesä phteydesä, kcstlnäisesti o-
salliset, murhefti ja ilosa, hengellisisä lahjoisa ja hy,
»isä töisa, rncouxisa ja esirucouxisa, nij» m;ös usco-sa ja ijancaickisen elämän toiwosa.

E>>h.4:;t6. Al)?eroitcat palaman Hengen'ybteyna rau«
h«i sicen cautta, pri luumls <a yr> he» gi, letin
»lettu teidän cutznwisesaune yhtzencalduiscen touvoon cutztitut.3t! Jumala ia eaictein Isa, joca ca.ckc n pä«l!ä on >a calc»
Km cautta ia teisä ealllsa. 1. Cor. 12 : 26.
i'-8. * Taitaco Jumalan seuracunoa huckua?

nakymätoin ja yhteinen seuracunda ei hucu,
lvaan suojellan pääldäns Christuxelda caickiahelwetin portteja wastan-. Cuitengm salli Jumala u-!>asti tyrannein ja wäärain opeicaiain maan»
!>acoisa tehdä hwdä autuaxi.

Mitä wielä on jätillä sijnä colmannesa Uscon Cap,
palesa?

Colme cappaletta, nimittäin: Syndein andexi saa-l>sesta, ruumin ylösnousemisesta ja ijancaickisesta
emästä. sZO. Cuca
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5Z2. <suca andcri anda?
Itze Jumala, jota wastan mjta tebdängin.
M.uc. 2: 7. 3uca w?i sonnit anocxi «kda, pailzi «mo

Jumalala,
tNikä st «n, anooxi anda syndejä?

Se 011 ulospyhkiä <a pois otta synnin wicaa
rangaistusta/ että syndinen luetan niju wanhurfta
cuin ei hän tchnytkan.

2. Sam- K. 12: l>. HORra on sinun s/ndis ottanut pc
ci sini!» pidä cuolcman.
s)2. Cahroco Jumala nijn anda ft-ndia?

Tahto, Nljn usiasti cuin jocu käända lhensa,ja>
cv Ewanqeliumia, niin lahto Jumala sulasta armoz
cmdexi anda synnit Christuxen tähden, jora en sow
tanut coco mailman wnuit ristin päällä werellansä.

Eph. :.- 7. losa m.'i.'!c on H.un<stus hänen «clenla l«
ti>, nimittäin sondein anocxi anoamu«.
sjz. Cu>ll,: ihmisille humala takto «nderi anda ?

Caikille ccMlw.nsillz ja uscowaisiilc, waan ci m'<
carumaitomille ja usconomille.310. T. K 2: parasn:u« ja airdlican
nsNsä castan IKnixen «Ihristlixcn nimeen / s>!:ocin anocfi «

damistri. Hcscs. lZ.' 21. 22.
N7itkz s/nnit, ja cuinga monoa, tahto Jumala o

dcfi «nda?
Caicki, ne suurimmat pl?nin:bäin canffa, cvsca sy

dinen ainoastaus käand» s:dammcstänsi.
I.IOH. l:?. Jos me u?ali'cudesa waellamme, N!,ncn

hiingin maiksi sa on/ nisn meillä on oMisi>s ll'i?cn.im!!!?,
catista h-nnc-sta. Es. 1: iz. Rom, s: 20.

Minga wäl/cappalcn cauita anZa Jumala ihmisi!
brioan s,'l:oin.>> anocri?

EwangellilMlnsa caut a, jota hän on andanut pa
welioillensa wallan ia w'iman julista, caikilie catlwaisille lyndein undexi a!idamiscxi.
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Lue. 24:47. Ia saarnattaman hänen nimeensä parannusta

ja sjmdein andexi ««Samusta, caitisa canjolsa.
;;5. Mikä siis on meidän puoleloamme se wäticappale,longa eau«a me saamme >Mdein andexi saamisen?3linoastans Usco, joca wastan otta lEsuxen iahänesa Wanhurscauden sulasta armosta.Apost. T. K. l,:58. Z9. Häne» cauttan»a teisse ilmoltetattftndem andexi andamus, ,a täisistä nijstä, joista et teWineet Mosexen Lain cautta winhrrtaii tulla > Hänenmttans jocainen tuin Uscoo, tule W»nhursc.ri.
;;7. iLW sencaldainen oppi, syttdein andexi saamisesta, «Nina tilaa surnitomutern?

Moni kyllä sen määrin kaytta sijhett, ia soutuwatsen »uurembaan cadotuxeen; mutta Jumalan lapset
kehoitecan armon cautta rackaasen kljtolltsuleei, ja suu,
tembaan jumalisuteen.

Ps. ljöi ch. Sinun tylönäs on andexi andamus, etla fi»
lua peliZtaisin.
Zzll. Mika on ruumin ylösnousemus?

Se, että caickein cuplluitten ruumit pitä wiimeis,
nä paiwänä, Jumalan woimcm cautta, lällens »h-
-distettäman sieluinsa can<)a ja ylösnouseman, muuta,
niat ijancaickiseen iloon ja muutamat ijcmcaicki,seen waiwaan.

loh. s: 28 2P. Hetki tule, jsna caicki ne, ioica bandoisH
ow«t, saamat cuulla hänen piti edcsmleman,
»e ivtca hnwää tchnet owat, elämän ptoSnouscmisten; maan
»e jotta pahaa tehnet owat, ouomion ylösnousemisten. Joy.
ö:4ö. Da». 12: 2.

N9. Caitaco se mjn tapahtua?
Taita: silla Jumalan edejä, joca on luonut maan

lyhjästä, ja ihmisen maasta, ei ole mitan mahdstoin,
da. Luc. i: 37.
540. 'Vngosta tarpctllnen ustoa cuoltmttt» ylösnousemista?

* On, Jumalan costawaisen ,a rangaisewaisen
H wan-
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wanhurscauden tähden, sillä st» päälle tarcoitta
. cowaisteil toiwo j« jumalattomain hämmästys.

iCcr. 15: :;. l 4 Eliel e>!o!l!iltten plösttousclnus ole/l
«< shlisiuscan )Sösnolnul. Uutta loLel stlls ylös!!»!!
N!,! on saarnamme turha, ,a rcio»n useonne on m
turha 2. Thcss l: 6.7-8. 2. Cvl s i io.
541. ruumilla ylosnousenusesa oleman samat

maisudcr, cum owat?
Ei, ni/den pila saaman hengelliset > omaisu

ja oleman cuolemattomat, turmelematwmat, ja
welictt taicka laiiran iloon eli myös helwe
waiwaan.

1. Cor, 15:41. q> 44. Se lyl!»etän ««.rmekixcsa,
piösnoulc turmelemacoin «.

542. N3il>inga ruleroat siuen ne ylo»nosnet ruunnr heii
sieluinsa cansi»?

Sitten cuiu duomio pidetty on, täyty nijdcn tz>
mittuin pois mennä ijancaickistm tuleen; mutta ,
walitnt käowät liancaickisten elämään ja autute
catzo Match. 25:34. 41. 46.

Täydellinen yhdistys Inmalan cantza, svsa ne 4
wat sekä ruumin että sielun puolesta, wapahdei
synliistä ia caikesta vahasta, saawat nautita lopp
tnatomda iloa ja caickein Engelein cantza lackamc
cunnioitta Jumalala. Ps. 17: is. 1. Cor. iz: 12. 1.
Thess. 4:17- Rvm. 2: 6. ?.

544. Nlirä on cuolema?
Vxi wil)e!iainen ja häpiallinen pois heittäminen I

malan autiudesta, loppumattomaan kipuun ja w<
waan, sekä ruumin että sielun puolesta.

Matth. 25:41. Mcngac pois minun t/köäni, le kirot!
sijhen ijailcaickiseen Ma perlclell? ,a hänen engel!
!ens walmtsleltu oli. catzo wieiä Wijs. K.s;2. R0m.2.8-
2. Pet. 2: 4. Ilmcst. K. 20: l<->.
545. Rencnga pitä menemän iiancaickiseen cuolcmaan

«vanraan?
Cail
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Caicki jvtca elawät ehdollisisa chnncisä ja cuo-
lewat catummwmudesa, epäuscosa, suruttomudela. ja
wääräla lmilosa Jumalan armosta, Ma cutzman
hvljäcyixi Juinalalda.
jg,6. !NM on tän:i dyliamincn?

5 Että Jumala ei jyrkästä paatöresta, waan l'h<
mi!en oman wastahacoisuden tähden, tahw pois
hyljätä caicki ne, jotca hali ijancaickisudesia on näh<
»yt, pois hyljwvan hänen armonsa ja päälle pitä»
wlsesti seisoman catumattomudesa ja epauscosa.

loh. 3:18. I«ca usto hänen päätlens, ei hindi dnomila;
«tta joca ei hän 0p.,0 <>uomi«u, ettei nsconntJuhalan ainoan Pojan Ml»..'.
547, Cuca saa ijancaickiscn elämän ja «ntunden?

Caickl ne, jotca loppuun asti useowat ChristilMl
Mle, ja ChriMifesti elawät, jotca cutzutan wa-
lituri.
548. * tNika on roalinemus

Jumalan armollinen -päätös, andaman caikille
iiancaickisen elämän, )otca hän ijancaicklsudcsta on
nähnyt waftanottawan sen lantun armon, usco-
>van Chrisiuxen päälle, ja ustosa seisowaisesti pysywan
loppuun asti.

Rmn. 8:2-3. 29. ;n. Me tiedimm.i iliiLe, ,otcll Jumalala
li>c,^stc,wai, ca cki eavpalcl ynnä parhaxi rändywan, nijlle
>»!ca aiwoimxen jällen cuhutttt owat. S«lla jo:ca hän M

canonnt, ne hän on Puitansa cliwan ealdiiftfi saata»
»st, että hän o!>s esscoincn monen «cljen lestellä. Mutta
!»!ca hän, on säätänet, ne h.» on myös cununuc: ,a ,ot-
ft hän on cununut, ne hän on mrös tehnyt:
« jotca häy «anhnrjcgxi teki, ue HM yn Myös cunniallist-
tl tehnyt.

H2 Vol-
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Zolmas Pääcappale.
Rucouxesta.

Rucous.
M meidän, joca olet Taiwaisa, Ihitetcy olcon sinun Nimes :c

549. Mikä pita yhden uscowaisen. Chrisiit/n alin«mai
harjoitus oleman?

Että pitä cantzakäymistä Jumalan cqntza ruc,
xella ja pyhillä tutkistelemurilla, nijncuin jDcu olej!
ja puhu hänen uscollisen ystäwänsä cantza.

P5.19.15. Eph.6:iB.
550. MikH on rucoilla?

Se on puhua Jumalan canffa, ilm<
ta hänelle sydämmenft halua, walitta hänen edes<
sä hauen hengellistä ia ruumillista hätäänsä, ia
lun sisällisesta pohjasta yritotisella ikuwoitzemisellä
tziä »otakin. i: Dm. 2:1. 2.3.
s>l RenengH pita rucoiliman?

Caickein ihmisten, ja pienden lastengin. Ps.z
Sillä se on ei ainoastcms sijnä toisesa kastysä ja
sia'nmisa paicoisa päälle pandu welwollisus, että m
dän pitä rucoileman, nutta se on myös armo
howä työ, että me köyhät ja wihchaiset, saamina
uscallamma rucoilla. Luc. n:l,, iz. l. i8:l-8>

5)2. n?n«a taitawatco caicki ihmiset rucoilla Jumalalle kel
wollisestl?

Ei ne jumalattomat, joiden rucous on Jumalat
le kauhistus; mutta ne, jotca tuicka owat
net, eli nijncuin herätetyt seisomat käändymyren tiellä

luh, Me tiedämme/ «cei Jumala cnule syndisiti
waan wea 5,! Jumalan palwelia, !a «ke bZncn tahtonsa
suä ha l cnule. catzo wielä Pf. sQ: ,5. ,5. ,-7, 145:18
»9. 6§>- 18. Sanani. K, 28:9. Es. l: is. ><, nlj» edespäin

ssZ.

116 Cslmas PäZcappale.
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,«, RetH »'itä rucoildaman?
tcl nyhteftä Jumalala, joca ainoastans taita cuulla
incld.in rucourem, ja tehdä miiä me anomma.

Ntmgä paolle pitH rucous perustettaman^
ansion ja hänen esirucouxens päälle Isän

tykönä.
IH. 16:17. Tot-sesti, totljesti <anon minä te.lle: mitä

i! näns te rucolletta IMi minun nimeeni, niju häu «nda
«ille.
;;s. Cuinga rucoureen pica iyians walmistettaman?

Sydämmeliisesä caluwalsudesa pita käsitettäman
aiwoitus palweleman lumalata, sotiman ca»ckia ftn<
te»ä wastan, eroittaman ihens mailmalllststa asioista,
ajatteleman suurta hätaäns, eteen asettaman itzcllensä
Jumalan pyhää ja armollista läsnä olemista, ja nijn
huocaurella ja rucouxella käändäman caiken sieluns
halun Jumalan puoleen, joca on caiken hywyden
lähde.
z;6. * Cuinga pita meidänrncsileman eli canfiaplchettz lu-

malan canHa pitämän?
* Sen pitä tapahtuman lapsillisella uscallurella,

hartaudella, cunnioittawaisella ja sowitetulla sydäm-
mellä. Si/tä pttä myös uloswuotaman nöyrys ruu-
min käytöxisä senMaijestetillisen Jumalan ldesä, Ju-
malan oman Pojan ja pyhäin esimerkin jälken.
Pl-9;:6. 3ulc«t/ cumartacam w pollvillem !«»!gctcam

i» maahan lastecam HERran mewa!, luo,au>me eteen-
i. Tim. 2:8. stj!l m»' siisthdon, että miehet ru oilistt

!°cap.»casa nostaisit ylös pyKst kädet, i!m°n wihaa ja e<
»ilysta loh. 4: -.;. 24. M tlh. 26: 39. Eph. j.' 14.
;>?. csosca ja eus« pitö rucoiloaman?

Aina ia jocapaicasa, cuicengin erinoll.attain yri-
näisydesi.

iluc. 18: ». Hän sanoi heille werlanlen, että aina tule ru<
coilla ja «i coscan »Hsyä.

Matth. 6t>. ltoscasrucoilet, ni,u mene sinun cammioos
!« sut>e jmu» owes, ja Nlcoile sinun Isaäi/ jvca on salaisu-

H 3 de.a;



desa; ,« sinun Isas, joea salllifudesa näle, maxa sin,

Picako ainoastans rucons kirjoista lukein rucoildam
Pita M!)ös sydämmestä, ja omillakin sanoilla.

55Y. Taitawatcs läpsit ja yxircrtainen cansa sclittn s>'demensa ajamria omilla sanoilla?
Taitamat, silla Jumalan caliha laitaan paremr

pulma yrmkertaisesii, cuin ihmisten caicha, ja sijl
anda han itze lapsillenja armvn ja rmouxen henZ
Zach. 12:10. Rom. »8.26.

" Cmnga monen caldalnen on rucou»?
Cahdcncaldainen, Sisällinen, costa sydän pl

ainoastans huocauxella, ikäwöitzemisella, ja hiljais
ylösnostamisella Jumalan tygö, joca cutzutan a!
omaiseni mcouxexi, joca taita ja pitn ftaman i
itze töiden ja toimitusten alla. Illconaincn, cosca
puhu svdinnmen kylll)desia ja wiheina aicvina et
tuo ajatuxensa ja halunsa sanoilla.

P< 19: is. Kelwatcou siyulle minun suuni pnhct ja
«un y-dammcni alaturct sinun edesäs, HERra, minun
hani, ja minun liunastajani.

Vj. ?s:i? 18. Minä'huudan Jumalan tygZ, ja HE
autta ml.ua. iLhtona, 2lmulla <a pnolipaiwana N
lvantan ja itken / jahau uiulc nnmin ääneni.

Dan. b r io. D>micl colme kerm paiwasa po!
lenja/ rucoill, fittti ja p!>sti Jumalala. Ps. 1,9:164. z8
Es. 29: 1,. 14
36» Pitiko meidän ainoastans rucsilemssn ine edcstäm>

Ei ainoastans, waan myös caickein, waicka
wielä olisit meidän wihollifemme: Mutta emnon
tain pitä meidäin rucoileman Esiwallan, Qpcttajc
ja meidän hengelusten weijnmme ja sisaritten
edestä.

s: 16. Ruvoilcat toinen toisenne edestä, että te
lvcxi tulisitta.

Ma:ch 5:44. Rncoilcat nijden edest», jolca ttick'
sa tvahingoittawat.

562. NTita pitä meidän rucoileman?

liF Isa meidän rucouS.
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Ei ainoajWs ruumillisia lakjoja, cuin owat ela-
tus, rauha, terwcos iobon pitä tygopandaman se eh-
ts: H<LRra. jos sinä, rahdot:- Mutta myös erino,
maisimmasti Hengellisiä lahioza, cuin owat, sondein
andexi andamus, uscon wahwlstus, puhdas sydän,
i'!'wä walmiftlls cuoiemaan ja ijancmckinen
tllus. E< cuitengan taida ne hengelliset lalM,
miu ei . ole peräti tarpelliset aututeen,. mjucuin:
corkiambi affel hengelliftfä muchesa, uscon ur,
holllsilden tundo, iso hengellinen ilo, j. n. e. ilman eh-
dotta rncoilda. Match. 6:9. Luc. n:i.
56;. Cu«l on se ta>de lisin ja paras rucous?

Isä meidäil rucous, jonga lEsus itze on opotta-
nm opetuslapsillensa ja mucke caMe. Matth.6:9-i3.
.Luc. »i: 2,4.
564 CuinZa tämä rucous jaetan?

Esipuheseen, seitzcmaän rucouxeen ja päatöxeen.
565. Mlka sn csipubc?

Se uscollinen thgöpuhuttelemus: Isä meidän, jo-
ca olet ranv<:ija.

Jumala Kchto meitä taman can§a wetä ufcoman,
että Hln on meidän olkia Isämme ja me hänen
rnckat lapsensa, että me suä, rohkiammasti ja mr-
wallistmmasti bmdä rucoli!sim:.»c, nijncuin hywa
lapsi racasta Ikänsä.
567. Mutta taitawatco ne samalla ustallm

cunna Jumalala Tairoattiftri Is rc sa ?

Ei,'Jumala on caicreiu Isa, luomiftu, y,
löspitämiseu ja öänen «riwacaisen tahtonsa wuo-
xi, jolla hau tahto kcandä ja wapahta caickia;
mutta ne ccztumattsmat ci cuitengan tmda cuhua Ju-
malala Isäxensii, niju cuin he owctt uudesta
sundymattvnHt, /a ei ole saannet waliltuin
HenZe.

H 4 IH.
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loh. 8:44. Te oletta isästä perlclcsia, ,a teidän isänne
h!MO,a te tahdotte tehdä.
56- Cuca siilonse, jc>ca taita cunua lumalam Isixensa?

Ne uudesta sondynet ja totiset, waicka wielä hei-
tot, ustowaiset.

G>!, Ella te olena lapset, lähetti Jomala Poican»sa hengen teidän snda!!,m'mne, jocahuula: Abba raca» lisä!
«sy- !Nin sanotan ia ei minun Isäni ?

Silla jocaitzen Chr stltyn pltä rucoileman Hengen
ja Armon »hteodesä loisien canjja, /a toisten
nijn hmvin cuin itzekin edestänsä.
Z7Q. me cutzumma Jumalala Ilfxi, foca on taitvaisa^

* S>ri, että meidän sydämmemme mahdais tulle
ylösnostetun sen caickein Corkeimman tygö, hyl»at<
mailman ja rucouxen cantza pyrkiä sen perun cuin yl
Hall on.
Matth. 6:Zi. T''dän taiwallinen Isanne tietä teidän caic
tia t<Nw!tz>,'W»>N.
Z?!. Cumg» monda rucousta käsitetä». Isa meidZn ru

couresa?
Seitzeman, soistane neljä ensimmäistä puhuwat stj

ta hywästä, jota me anomme: mutta ne Co,'me jÄ
kimäistä siitä pahasta, jota me poisrucoilemma j
toiwotamma wältä.

Ensimmäinen Nmous.
Pyhitetty olcon sinun nimes.

Se on:
Jumalan Nimi on kyllä itzestans p»ha Mutta

m? rncoilemme tasa rucomesa, että se meilläkin py-
hitett iiftjn. loca tapahtu: Costa Jumalan sana sel-
Kasti ja puhtasti opetzcan, ja me sen jälken, nijncuin
Jumalan lasten tule, jumalisesti elämme j SijlM
meitä auta O! taiwallinen Isä; mutta joca toisin

cp
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opetta ja elä, cuin Jumalan sana neuwo, se häwäi-se meidän seasam Jumalan nimen. Sijtä war/ele
meitä O! taiwallinen Isa.
;7.. Mitä Jumalan nimi merkinc?

Hmen omaisuxians, sanans, Sacramenteiä, ia
caickia sitä, cuin hänelle erinomaisesti tygö tule. (ca,
ho enämman toisesa kässysä. )

573. Tuleco Jumalan nimi pahemman scntähdcn, että me
sitä rucoilemma ?

G; Jumalan nimi on kyllä itzestans pyhä, mutta
me rucoilemma?c.
574. Cuinga Jumalan nimi tule pyhitetyxi?

Cosca Jumalan sana selkiästi ia puhtasti opetetan,
ja me «.

Matth 5:16. Walistacon teidän walkeudenne ihmisten cde«
sä, eitä he natisit tcidan hywät työnne, ja cunnioittaisit tei«
dan Isaanne, cuin on taxvaisa^
575. Cuinga Jumalan nimi häwaiMn?

Waran oyin ja syndisen elämäkerran cautta, silläse, joca toisin opetca ja elä, cum lumalail sana
neuwo, se lc.

Rom. 2: 2. Sinä serstat itziäs laista, ja hälväisit Jum»!
lllt» lain yline käymisellä, Hes. ;6: 22.22.

Z76. Caitaco jocn catumacoin hywin rucoilla täti rucousta?
Ei oikiasta jydammestä, silla hän on itze se joca

Jumalan pyhän nimen häwaise.
Toinen Rucous.

Lähes tulcsn sinun waldacundas.
Se on:

Jumalan waldacunda lähesty kyllä itzestans ilman
meidän rucouftam; mutta me rucoilemme täsa rucou-
re^a, että se meidangin tygömme tulis: Joca tapat)-
tu: Cofca meidän taiwallinen Isam anda meille P.
HenZens, ja me hänen armons cautta uftvmme ha-

H s nen
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nen scmans, nijn että me tasa mailmasa jumaliscst,
ja sitte taiwaisa ijancaickisesti eläisimme.
H77. monenc«!t«inen on lum«lan n?Kldacl'.nda?

Colmen caltaiuen.
(1) Luonnon waldacunda, josa Jumala caickiwa

diaisudens cautta ccicki luodut cappalet hallitze.
(2) Armon waldacunda, st on Seuracunda, e

pyhäin ihmisten yhteys, jofa Jumala hengeusä cauttsanasa ja Sacramentciil hallitze uscowaisiansa.
(z) Cunnian Waldacunda, josa ne, jotta owc

Christuxen omat, pitä hallitzeman hänen ilc
sa ja autudesa.
578. Cuta naisia uialdacnnmssa rucoilemma mc tasä ri

conr^sa?
Armon ia cunnian waldacundaa.

579, Cninga lumalan uialdacnnda tule meidän tygonime

Costa meidän taiwallinen Isam anda meille Pi)
hän:s.
9,0, Taitacv catumatoin »vndincn rucc>:llatata rucousia?
' Ei oikiasta sydämmAä, silla hän pelkä sen Pyhä

Hengen hallitlisia, hylja ja lyeka lumalaii walda
cunnan pois tpköäns, ja ehdolla elä sittancm waldacnnnasa.
581. Vngossa myss sacanKllo jocu waldacunda?

On: tämän mailman Jumala ja ruhtinas n
woimallinen epäuscoisisa lapsisa, ja hänen haiiituxen
alla seisöwar caicki uudesta syndiMattomät, si/hen asti
että he kätyri tlllewat.

Coll. i: i> Iui!!a!<: on meitä pimeyden wauasia pelasta
Attt, ja on jilrtänyt lackan Poicansii waldacundaa»
582. * Mistä tman nc, jocca owac perkcltn waldacunnasa!

Siltä että he palwclewat syndia, ja tekemä!
pcrkelelle, nimenin heidän HENrallcns, miclcl
nouteri.

l-Ich-;: 8- I?ca sondia tcke, Mon perkelcstä.
Solmae
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Zolmas Rucous.
Olcon sinun tahtos, nijn maasa cmn

taiwmsa.
Sc on:

Ilimc.lan h»wä ja armollinen tahto täpahtu
kyllä ilman meidän rucoustam; Mutta me rucoilcm-
ma tasa rlicouxesa, että se meidän seasamme
tapahtuis. Joca tapahtu: Costa Jumala estä mei-
dän lihallisen tahtom, ja caicki pahat -neuwot, perke-
Icn ja mailman aiwoituxet sarke ja whjäxi teke, jot-
ta ei salli meidän humalan nimiä pyhittä, ja hänen
maldacun-dans meidän tygömme tulla: ja cosca han
meitä simasans ja oikiasa uscosa loppuun asti wah-
mana pitä. Näin häiden hywa jaarmollinen tahton-s
tapahtu
58j. Mikä cm Jumalan tahto?

Jumalan tahto on meidän pyhydemme uscosa ja
rackaudefa, Lain- ja Ewangeliumin jälkcn.

1. loh. 1:2;. Tämä on hänen taskunsa, cltä me haittn
Poicansa lEsuxcn CHristl-rcu!:imcn päälle ustoisimma, ja
racastaisimme loincn toistamme, nijncliin hän last»n meille
andoi.

l. 3hctz 4: ?. Se on lumalchn tahto, teidän pv-h>'ocnne »e.
5F4. Tapahmco tämä Jumalan tahto aina ja caickcin

t^onä?
Ei, silla misä Jumalan waldacunda ei lähesty,

siinä ei myös tapahdu Jumalan, wacm perkelcn,
mailman ja lihan tahto.
585. csuinga sl,g lumalan t?hso meioan t?konäm tapabtu?

Cosca Jumala estä meidän lihallisen tahtom ja :c.
586. zLikösia sijs ihmisen tahto «e mitan jo» st saa

Kallita inensä?
Ei, sillä meidän lihallinen tahtom on wiha luma-

lata wastan; cmmakö tunne meidän totista hpwacm-
me, e»kä myoffän ole meille halua etzia sitä, ollei
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Jumala walaife meidän ymmärrystjm ja taiwuta
mei)än tahtoani, heittämän itziäm hänen ainoan wij<
san, hmvui t udelii cn tahtons al!a.

* !H'!raco Jumalan tahto mpabtua maan p«Zllä ih<
m silda, mjncum st capahtu taiwass lLngeleildä?

"" Taita waicka ei amasa täydellls!)desä, cuitcn,
gin samcmcaldaisen sydämmen wilpittömyden ja- ilon
cansta.
55L. GnZo si,na k)?lla, että me cnuliaijndella teemme I«»

malan tahdon?
Ei wic ä: meidän pitä Ml)os kärsi,

man Jumitan tahtoa, ia jättämän itzenme hänen
käteens, munuin sairas jättä itzens paranda/an hal-
duun

I. S^M.K.;: 18. E!i sanni: hin on HLRra, hän tchlön,
Mirc» n Anelle on kelvollinen.

mailman lapset oikein rmoilla tätä rucousia?
Ei, silli he asettawat itzens ylös Jumalala was-

ta»/ ;a ka»ttäwät n<<n itziänsä, cuin hän olis wel-
wollmen ozendaman itzläns heidän tahtons ja itzewal-»
daisudcns jälken.

Nelias Rmous.
Anna meille tanäpänä meidän jocapär

waincn leipam.
Se on:

Jumala tosin caikille ihmisille, ja vahoillengin an-
da jocapäiväifen leiwän, ilman meidän rucoustam-
me: mutt.i me rucoilemme tasa rucouxesa, että hän
annais me.din ymmärtä, että se leipä, jolla me rawitan
on häneldä annettu: ja kijtorella meidän jocapuwäi,
sen leipämme nautita. longa cacha ymmänetän:
Caicki mitä ruumin rawinnoxi ja tarpexi tule, cuin
on ruoca, juoma, waattet, cot» ja tarmno, peldo,

ca
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carja, raha ja tawara, hywä puoliso, cuul'aiset lap-
set, uscollinen perhe, hurskas ja hywä esiwalda, hy-
wä hallituren meno, tarpellineu ilma, rauha, tenveys,
hywät tawat, cunnialliset menot, uscolUset ystäwm,
hywät kylänmiehet, ja muita sencaldaisita.
zyo. tNilä jocapaiwäiscn leiwön cansia?

Caicki mitä ruumin rawinnoxi ja tarpexi tule, ja
sitä rucoillan tasa, eiainoastans, että me sm mahtai-
simme saada, mutta myös, että se mahdais siu-
nattu olla. >

si»l. tNingä tähden caicki se, cuin ruumin rawinnofi ja
tarpexi mle, cunucan -jeci leiiväxi?

S'Na leipä on se tarpclllsin ja yhteisin walicap-
pale ruumin ylöspitämlsexi.
592. Mingä tähden rncoilet sinä ainoastans focapäicraif,

tä leipää?
Silla minun pitä oleman tytywäisen tarpelllsten

elatuxeen, ja ei pyytämän ylölllMa.
l. iim. 6:8. Cosca meillä «n el«cys la nxlattec, «im

tynkäni sichen.
sg;. Mingä tähden tygo pannan täsä se sana: T^nä-

päiwänä?
Sentähden ettei minun pidä murhettiman huomi-

sesta pmvöstä, waan jocaitzelle panvälle
olla hänen suruns myötänsä. Match. 6:34.
594. Mingäs tähden sanot sinä: Ann» meille meid.'"

leipäm ?

Osittain sentähden, että me suljemMa mcidon lä-
bimmaisem sisälle tähän rucouxcen, osittain sentähden,
että me anomme saadmemme omca lcipäam,
me, ja ei sitä, joca olis warafteltu mnilda, waury-
dellä la laiscuuden cautta, ,oca tlwlta ker,ämisen.

2. Theh, ;:i2. Sencoldaisia me töffcmma >n neuiVom'
nm meidän HERron IE ueen shnsturcn eoutta, että he hil»
laisudela tystä tttisit, ja emaa leipäänsä ssuit.

595. Pitä-
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sgs.plcakä sijs sen» joca rncoilc jocapäimäistä leipäänsq
mycs ynnä tyota cekeman?

Pitä.
i.Mos. K. ?:!g. Sinun h!?lH pita sinnn

leipää.
596. lLiro st ricas saa olla jomilasna?

Ei, niinmuodoin cuin hän tahto syödä, niin hane>
myös pitä työtä tehdä, ja wtakin ascaroita, joca rait<
langeta Jumalalle cunmari- >a läbimmuiselle hnwati

1. Pet. 4: 10. P.lwclcat toinen tuisiinmc,
,'atta, cnin hm on> uijnc»!» hywat Zumaliin m?«l
naisen armon huencn h>«ldi«t.

Wijdcs rucons.
Ia anna rneille meidän snndim anderi

mjncuin lue nlyös meidän welwollistem ar
dexi annanlme.

Se on:
Me rucoilcmma tasa rucomesa, ettei mcid w tai

wallinen Istim catzoisi meidäil ''ylwcjämme, m nndc»
tähden byljaisi meidän rucousiam. emm,' ol
mahdolliset sitä saaman, cnin me rucoilemme, engz
myös ole sitä ansainnet: mutta että hän cmcki meill
armostans annäis; sillä me teemme syndia monclu
muotoa looapäiwä, emmekä muuta ansaitzecuin ran
gaistnren: nijn me myös tahdomme wdämmestämm
andexi anda. ja tehdä nijlle hywäa, jotca meitä was
tan rickowat.
597. sNir's rvelca se on, josta me t's: rucoilemma, ett!

lumala tahdoiZ meille «nde« and«?
Meidän simdimme imnä nijden ajallisen ja ijancaic

kisen rangaisturen cansta.
s<)?„ Tabtoco Inmala tämän «oelan ayderi anda?

CtMus on sen saman jo maxanut meidän edestämme
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>me, jotca enmie itze taiimet mara, sentahden rucoi-
«lcmma me hänen nimeens armoa fa aiideri saamista.
»syy SlMcn cliin on kerran arnioong ottssM!t s)>n-

dlje»/ tarwinceo
coilla «ndexi'/

Tarwitze; silla nijncmn me jocapaiwä tarwitzemme
leipää, nijn larwitzcmma me myös jocapäiwä armoa
ja syndcin anderi saamista, silla me tcemmä
joc«pänra waicka ei ehdosta, jos me o<
lemina Jumalan lapset.

ErhctiMl cum ymnulrta? arna mirullc andeM
salaiset ricoxet.
öoo. zNit« me Jumalalle lupamme, cssca me rucoilemms

«ndexi?
Että me myös tahdoinma andcxi "arda nijffe

jotca nleille welwoll-set owat, ja jotca orvac Monet
meitä wasmn, waicka emme cmtengan sencautta an-
ftitze syndcinune midc.ri saamista lumalalda.

2lndcci toinen toisellen!,e, sos
lm ou rannetta toista ivastan, mintuin «ifZs Lhristui, tcHc

6ai. Tauaco z?xi, cossoa rucoilla tätä rueous-
t« b/wävcnzf. ?

Ei, silla nijncuin le ei ole tosi, että hän cmdsxi
anda nijlle, jotca h>mdä wastan rickonet owat, nim
wcoile hän, että In» ala ei tahwis ande-
ri -anda hänelle hänen jyndejäns pca ei myös ta-
pahtlickan: Waan Jumalan wiha pysy hänen pääb»
läns, jumi nijncuin hänen wihans on hänen lähim-
mäisens päälle.

Syr. K. »8: l. 2. I'ca ine tos?Z, bä"elle HOXra jällen»
costa, ,a h.in pira banen s>'i,o-nsä hänelle. Ann»

lHimMliiselles, M!l.a on rickonut sinua wcstan,
ja rucoile fitre, ni>U Mun snr.dis amctav! sinulle andeci,

Malth. 6 1 ,f. lollot te anderi. anna 'hwlsiUe heidän ri»
toxitanfa, nijn ei mnus teidän taiwalliNt» Isänne aude.«i
Mm« teidän rico^itanne.

suu'



Suudes RucouS.
Hla johdata lneita kiusauxeen.

Se on:

Ei Jumala ketän kiusa: mutta me rucoilemme ta«
sä rucouxesa, että Jumala tahdois warjella meitä,
ettei perkele, mailma ja meidän oma lihamme, wiet-
tclis ia saattais meitä epauscoon, epäilyxijnja muihin
slllmjn syndeihin; ja jos me nijldä kiusatan, että me
wijmcin woittaisimma.
6oi. Riusaco Jumala csscan ihmistä?

Eihän kiusa ketän siihen cuin paha on, sillä se soti
hänen pyhyttänsä wastan. Jae. i: z.
62;. Orvatco siis kiusauxet enämman cuin yhdencaldaiset?

Owat: muutamat owat lumalalda, siihen cuin
hywä on: toiset owat perkeleldä, mailmalda ja mei-
dän omalda lihaldam, siihen cuin paha on.

Mitkä owat erinomaisesti Jumalanklusauxet?
Ne owat wchit ruumilliset eli hengelliset asianlM»

rat, joihin Jumala salli ihmisen joutua, coetuxexi ja
«lmoitureri, jos hänen sydämmosänsä löyty totista ul>
con, mckaulta eli kärsimystä.

Sanos minulle muutamia esimerckcii?
Näin coetellan eli kiusatan sitä ricasta, rickalide-sans, ios hän on laupias: S>tä köyhää hänen kö>

hrdcsöns, jos hän on nöyrä: Sitä raadollista hänen
hädäsäns, jos hän on kärsiwainen: sitä joca ei
näe eikä tunne lohdutusta, jos hän cuitengin taita
uscoa.

* >Likos Jumala muutoin tunne ihmisen sydanoa?
Totisesti hän tunde heidän sisimmät ajatuxensa;

mutta h il, tahto, että ne pila myös tuttaman
däns ja muiida-

loh. 6: 6. Sen l>in fansi kiusate» händl/ sillä hän ti^
si/

i,z Isa meidclit rncous.



Ss, «M H3n tekewä oli.
Catzo Abrahamin esimerckiä i. Mos. K. 22: t. e» Israelia

lastencorwesa H.MosK.i6i4. Ezech<an:
öc>?. Xncsilemmaco me sijg sijnä cundennesa rneon,res«, et-

tä Jumala ei ollengan kiusaisi meitä?
Ei; sillä se on usiasti meille hyödyllinen.
lac.»: 2. ?. Olina» rackat welieni, pitkät se sulana rie-

muna, cosca te moninaifijn kinsanxi,n langette: ticeen etl«
teidän usconna coetteiemus ivailutta larsiwällifyden.
toB- tNirs on siis tämän rucomen ymmärrys^

Että Jumala itze ei tahdois kiusata meitä ylitze
meidän woimam, waan osotta itzens ustolllstxi, teh,
dä kiusauren päälle hywän lopun, ja cosca hän salli
meidän wihollistemme kiusata meitä, mä hän silloin
pcmis rajat m määrän heidän eteensä.
62Y. Cruca ne roiholliset owat, jotca kinsawat meitä

hen cnin paha on?
Perkele, mailma ja meidän oma liham.

sia. TuinZä Me Näildä wihollisiloa kiusata»?
(1) Perkele, se oikia kiusaja, sisälle lycka pahoja

ajatuxia, nijncuin tulisia nuolia.
loh. 15:2. Perkele bU ludan IscharlötlN sydammeheN

lykännyt, että hänen piti pettämän lEs«len.
(2) Mailma, se »n, mailman lapset, kiusawat

uhcamisilla, haucuttelemisilla, vahoilla esimerkeillä,
syndisillä puheilla, ruin turmelemat hhwät tawat.

San. I. K. 1: »o. Poicani, ios pahan juonisit sinua
haucuttetewat, nijn ö!ä heil?ill suojn».

(3) Meidän oma liham, eli se paha luondo, msn,
cuin se likimmäinen ja määrällisin wihollmen kiustt
meitä pahoilla ylösnousemilla halmlla ja himoilla.

loc. l: 14. locainen kiusatan, cosca h«n omalda himol-
dansa wietellan ja baucntcllnn.
6il. Mitä sm pitä tekemän, ,'oca kiufttan siihen tuin p<^

ha on?
Hänen pitä walwoman, Nicoileman ja sotiman

I hen-

Is« meidän R6cons> I2Z



hengeNlslllä sota aseilla näitä hänen waarallisia wihol-
lisiaila wastan.

17. >B. Zltzt caickia, ottacat nston kilpi, ,'olla te
»oilta sammntta ca,ck> sen ruman tuliset nuolet: ia ottacat
pä.ihaiine autuuden ranta lacti, su hcng n miecka joca on
Jumalan s«na: Ia rucoilcat joca «ura caltella rnco lemisell»
>a anomisella hc!Msä,ja siinä walwocat caitella ahrcrudell«
»a rucour-lla, ca cfein pphäin tähden.
612. tiiiko caicki epäulcoistt >a Jumalala wastan pilcalli,

set «jatuxet eli mieleen johtumiset, ole roaaralliset kiu-
saurei pertelelda ja ihmisen syoimmelOä?

Owat, waan se uscowainen, jolla on cauhistusnij<
l)in »a malMllimdcn jälken soti nijta wastan, taita
lohdutta itziänsä sillä, että Jumala näke, se hä-
nen puoleldans ei ole jocu waoatahtoinen teco, waan
yri kipiä kärsimys, solia m ös on vaätöxexi olewa
hänen autuallinen hoödDtyxensä.
61?. Nro myös ihminen taioa iol>datta iniäns: kiusanreen?

Taita, cu''ca hän ei wäldä sitä tilaa, cuin on pa»
huteen iohdattawa, waan luke wahinZolllsia kirjoja,
pitä u«collista cantzak ymistä mailman lasten cantza,
ilman cutzumusta etcens otta sel,caldaisia asioita, cuin
taitamat wndatta syndijn ja pcchennuxeen.

en pahennus?
Z)ri louckaus, joca maca iuuri tiellä miedän sie«

lum edesä, ja taita saatta händä langiaman.
61;. msmnainen on pahennus^?

Cahtalainen: (1) Annettu pahennus, joca ajatte-
lemattomasti annctan toisille, syndlsilla sanoilla, käy- ,
töxillä, töillä, :c. erinomattain cosca se tapahtu nijl-
dä, jotca owat asetetut muille hywäxi esimerkixi.

(2) Otettu pahennus, joca sopimattomasti itzellens
vtecan toisten wiattomista ja hywista käytöxistä eli
menoista.

Matth. ,N: 7. icvoi mailmaa pahennusten tehden, sillä p"
nimmingin lulewal. I.sor.zz ij.Nom.i4: n ,

Matt^).

i;o Is» meidän Rncen».
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MalH. 15: ,2. l4. Niin tnllt hänen ljpefuslnhsetisä, ja

ftnoit hinelle, ett« Phar sniret pahenie, cosla het«män piihcn cuulil? Mutta h«n wastais ia fono».-soennen
istutus, jota ei «»'««n taiwaMln I!an> ole istuttanut, p<lä
juurnenja revittämän ylös. he,dän olla: he «wat
sokiat sskiain talu«a,at: Jos solia sotiala lalulta, llijn hilangcwat.

Seitzemäs Rucous.
Mutta päästä meitä pahasta.

Se on:

Me rucoilemmg ruouxesa nisntuin Yhttisesti,
että meidän taiwallinen Isäm wapahdais meitä
kejTa pahasta, ruumin, sielun, tawaran ja cunman
puolesta: Ia että yun wijmmein, cosca cuoleman hetki
lähesty, annais meille hywan lopun, ja ottais mcita
armollisesti tästä mur''en iarosta wgöns taiwasten<
616. <suinga moncnc«lo.unen paha st on / jola «vastan me

l s: rnco:lcmma^
Neliön caldamen, nimittäin: Sielun, ruumin,

tawaran ja cunnian puolesta; Mutta nijncuin plrst
on p ha, ia alcu eli syy caickeen pahutee-i, nim ru-
coilemma me myös täsä rucouresa händä wastan.

Mika on Siclnn paha?
ltze syndi, joca on caiken pahuden suuri,

wawa omatundo, paatumus, epäilys ja helwelin iMls
caickmen ahdistus.
biB. * Mika on tnum!npaha?

* Caickinaiset sairaudet ja muu tunduwa waiwg
näljästä, ianosta, fangeuxestä, maancul.eudefta ja
sencaldaisista.
biy. Mikä on st paha, cuin coste Mc tzän taivatiim l^i

cunn am?
* Sen ma6B sen tawaran työstö MMisteu /a wa-

H 2 We4
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rasien kätten eautta, walkian ja weden hädät, wa»
hingoUinen köyhys, pilcka ja häpiä.
b2c. <luc« näistä pahoista on, i«a wastan meidän enim»

man pitä rucoileman?
Sielun pahaa wastan; silla jos meillä on rauha

Jumalan hywäsä omasa tunnosa, nijn taidam-
ma me lohdutta itziämme caiken muun Mhan alla,
joca silloin äffen tule autuallisexi ristixi.
b2i. Nti« risti on «umallinen?

Sillä st tucahutta syndiä, lihan itze waldaisutta ja
rackautta mailman tygö, se ylös heratta halun sen
ijancaickisen lewon perän, se harjoilta, cuettele ja
wahwista uscon hänen hedelmisänsä, ja anda Juma-
lan armon ja woiman tundlia heickoudesa, se teke
meitä Christuren cuwan caltaisexi, ja se awaa m/ille
tien cunniaan.

Av. 3. K. !4:22. Meidän pll<l mc»,cn waiwan cautta Iu?
malan sisälle tuleman.
622» Gro »nyog ne «tumattomat usiasti ole ristin candajat?

"° Ei cucan muu ole ristin candaja, cuin sen ris-
tin naulitun lEsuxen jalken seuraja. Sillä jumalat-
tomalla on kylläkin monda waiwa, mutta nijtä hän
itze enimmitten päällensä wetä. Ps. 32:10.
62;. Costa yri Jumalan lapsi tule teellisesti pelastemxi

caikesta pahasta:
i«ca nijlle uscowaisille on pelastus täs-tä cuoleman ruumiista,

624. * Mahdammaco me toiwotta incllemme cuolemata?
Ei karsimättomLdestä,waan kl)lläymisestä sl)ndi>n,

ja uscon balusta tändellisen vhdistyren perän meidän
rackan Wapahtajamme can§a; euitcngin sijna siwu-sa karsiwaifen alle andamisen ran§a, hänen tahtoil-sa alle.

Phil. 1:2,. Miriä lialajan eritä tääldö Chrissuxen
«nz;.:; sillä se paljo p«rembi ylis,

625 Ongos-
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625. GnZossa nijllä käändymättsmillä mailman lapsilla
tä, toiwotca inellensä cuolemaia?

Ei, silla cssca he sitä tekemät, nijn ei he ajattele,
mitä tämän jälken heille tapahtuman pita, fa cuin-
Za cauhia se waiwan tila on, johonga heidän sielun-sa poismene öuoleman cautta.

Cuca saa autuallisen cuoleman?
Se joca cuole HENrasa, se on, uscon yhdistyxe-sa lEsuxm can§a.
Jim. K. 14:»;- Autuat owat ne cuollel, iotca HHXra-

ft cuolewac tästä lihiu. la, H ngi sano: heidän pitä lewä^
män heidän töissänsä, sillä heidän teconsa noudattamat heitä.
627. lLiko caicki ole aumat, jstca cnolema» jälken »ijn

cunutan?
Ei.
Wijs. K. 1:1. Upanhurscasten sielut ow«,t Jumalan ka-

desa, ja ei cuoleman u?«iW>« lähesty heitä.

6iL. Cninga cuulu -HKRran Rucouxen Päätös?
Sillä sinun on waldacunda ja woima

ja cunma ijancaickisefti. Amen.
629. INixi se rutoilewainen sielu näitä asioita päätoxexi

mieleens johdarta?
Sixi, että Jumalan waldacunnan, woiman ja

cunnian muisto on se woimallisin kehoitus uscoon ja
loiwoon, rucouxen cuulemisesta.
6;c>. Mitä merkiye se wijmmeinen sana? Imen?

Tämä muucaiainen sana merkitze: Nijn, totisesti,
totisesti, sen pita tapahtuman.

Taitanco sijs olla siitä wacnntetut, että <a»dan, mitä
rucoillan?

Taitan, sillä Jumala on käffenyt rucoilla, hän on
andanut lupauxen kästynsä siwusa, ia wacuutta-
nut, että sm pita tapahtuman. Amen, Amen,sen pitä wacaisestt tapahtuman, että nämät asiat si,

I 3 nulle



If« meid§n134
nulle annettaman pitä. Me waeuutetan myös siitä
asiana Christuren, Pvhan Hengen ja coco Chris-
jilllsen Snlraeunnan esirucouxesta.

Luc, li: 9,. A l?c,tt, N'!N teille annetan.' ltzi'«t, t!i>« te
lp>-o.:lle: co!cu'tuc«t/ nijn teille «watan. Pf. 50: is. Es«j,

H.2 Tapadluco se siis «ina?
T wahttl, jos ei humalan tahtoa rucoilla/

eli sencaltusia aswica, jptca hän ei löodä okwan
meille hyöd llijet: silloin hän e, wun annq sitä, waan
cnitmg n lotakin parcmb.ua siihen siaan.

1. Jo.). ;.- Tm- o'i 'e turwH cu>u melllä nn har.een,
että >3s me iocqliin anomma hänen rahconia jalken, nijn
hän me ti cu»le. 2. s°r. 12: 8-9-
63;. 2ln3«c>? Jumala rucouxen cuulemisen c«l?ta tulla?

Tolsinansa, waan ei aina; silli cosca s)än tabto
hajoitta meitä uscola, toiwola ja kärsi,
wäll!>udesä', niin wiiW ha» awnn ca,cha, )a anda sen
tulla hänen oikiaua ajallansa. Hab, 2-. z. 2. Pet,z:9.
sj4. «ar»o minulle, mingi pit3 keboiccaman ihmistä ah-

keraan rucouccen?
Jumalan Kässy ji lupaus, ihmisen oma hätä ia

xuconxen hoödotvs-. PitH myös dänen rucuilcman,
ma usco har'o>tettaisin, ja Jumala wihduin lulis
ylistetyxi rucouxen cuulenusen edestä.

Neljäs Paacappale.
POastä Lasten Sacra-

mentistä.
6;f, on Sacr.imenti?

on M Pyhä ia lumalalda asetettu toimitus
jWgg iMa. hqn mggllistm m nakywäifien cappalit

ttl
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ten alla wahwisia ja anda meille taiwallisia ja na-
kiMattömlä.

Caxi, Vmbirmsleickaus ia PMmslammas.
6Z7 "* M t'> sinaymbärinLlcickanxen c-nfia?

Jumala kasti Abrahamille, että cmcki mieben
puoli hänen siemenestäns piti wälttämättömasti ym-
b -rins leicattaman »ndymisen jälken ia nijn muodoin
ylösotettaman liitoon Jumalan canffa,' cuitengin
luotit luudalaiset itziänsä petollisesti tämän heidän
lihans ynchärinsleickauxen päälle paitzi sydämmen
ymbärins leickausta Hengesä. i. Mos. K. 17:1-9.
j. n. e. Nom. 2:28.29. ler. 9: 26.
6)8.*N?513 ymmärrät sinä Pääsiäis lamban cansia?

Pasiais, lammas tuli luma'a!da kastetyxi Mo-seren aicana, Israelin lasten muisioxi
Egyptistä, jonga cantza myös heidän Mons sen tu-
lewasen Mctziaxen päälle tul, wahwiftetuxi, jonga
nijncuin caritzan piti andaman itzens teurastetta. 2.
Mos. K. 12:1.,, iO. j. n. e i. Cor. s: 7. Ebr. n: 28.
ö?y. Cuing« monda on Gacramenttia Uudesa Tcsta'

mencisä?
Pmb'rinsleickauxen ia Pääsiäis - lamban siahan

rn meidän HERram Christus asettanut ca-
n muuta/ nimUtäin Casten ja Alttarin Sacramentit.
640. Vwatco caicki welrvolliset nautincman näi-

tä Sacramentreiä?
Owat: Heidän pita kiMim n lamalata sencal-

täisten armo wälicappalden , ja ei laiminlyö-
män eli ylöncatzoman nijtä : Mutta ei cuite<'gan il-
man totista catuwaisutta ja uscoa paneman sokiata
uscallusta näiden wälicappalden harioiturecn.
641. Mitä eroimsta sn näiden cahoen Sacramentin wälit<a?

Casten cautta, nijncuin yhden owen cautta Jumalan
seuracundaan, ylösotetan ihminen Jumalan armoon ja

I 4 pyhäin
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pyhäin yhteyteen; Mutta Alttarin Sacramentin kel,
wolllsen nautitzemisen cautta wahwisietan hänen sie-
lunsa sijnä alletusa hywäsa.
642 Miti mcidän tule wiar.n e>«a <sasten Sacramentisa?

Colme capyaletta, nimitt.äin; mikäCaste on, Mi,
ta hywäa Jumala sen cautta meille teke ja mihin-
gä lvelwollisuteen se meitä sito.
d4'. on lasten S^cramentti?

Caste ei ole paljas wesi.
644. !Nikä on se uiielä enämmän?

Se on wesi Jumalan kastyyn suljettu ja Jumalansanan ccmsta yhdistetty.
645 Cuinga monoa olcnnollista cappaletta on sijs cas?esa?

Cari, nimittäin: Wesi ja Jumalan sana, weoen
cantzi yhdistetty.
646. tNingä caltainen lvesi se o»?

Olkia luonnollinen »a yhteinen wesi.
647. Mikä s«na s« on, joca yhdistetön weden cansia?

lEfuxen sanat. Matth. 28:19. Marc. 16: n. 16.
Menqat ja Opettacat caickia cansoja; ja
Casmcat heitä Nimeen JM, ja Pojan,
ja Pybän Hengen.
b4B. Mitö namät sanat sisällän» pitawZt?

Kiffyn että casta, ia anda itzians castetta, ja lu<
pauxen autudesta nijlle tietuille, jotca Mtisesti
uscowat.
649. Cuinga sh Casie toim «tan?

Ihminen castctan »veteen eli waletan wedellä,
meen Isän ja Pojan ia Pyhän Hengen.
6)2. t'chdcn pyhän ColmlNttlsuden nimi tastesii l

7N!t?tän?
on niin käffennt, osottarens, että secaft

tcttn nyt astu lohiseen liittoon sen Colmeyhteistn Ii"
malan ea-Ai, on hänen omansa, ja merkitän hänen
Nlmellätisä,
6zl. tucg pitä nijn cafitttamKN?

CIM
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Christuxen asetuxen jälken caicki ihmiset, ne wä-
haiset lapset myös, ja ilman eroitusta caicki ihmiset,
jotca tahtomat tulla Jumalan ccmsari ja autuaxi.
652. *N,enengä pitä toimittaman Castetta^Hätä cilasa taita »ocainen ihminen tehdä sitä:
waan jäyeltyxen jälken vita sen tapahtuman Sanan
Palwelioilda, jotca uwat Jumalan salaisuden huo-
»en ha diat. l.Cor-4:i,
653. Mikä on Castcn hyödytys ia

Casic saatta ja waicutta !yndein andexi »aamisen,
wapahta cuolemasta ja perkelestä, ja anda ijancaicki,
sen elämän caikille nijlle, >otca Jumalan sanat ja lu»
pauxet uscowat, Marcuxen 16: ,6. loca uscoo ja
castetan, se tule autnaxi; Mutta joca ciusco, se cadotetan.
654. Mika on naiden sanain ymmärvys -?

että caste teke meille caxinkertaiscu hyödy-
tyxen: enfist, wapahta meitä paljosta pahasta, sitte,
tuo meille paljo hywää.
655. Mika on ensimmäinenpaha, josta caste meitäwapabta

Syndi, se on, sekä pcrisynmn että tecosynnin wica
ja rangaistus pois otetan la synnin woima ia »valli-
tus tucahutetan Christuxen woimcm cautta sijnä cas-
tetusa, ehkä synnin juurta ei coconcms ylösrewaista.

Rom. 6: 4. Niin olemma me si>s Chtlstuxm canfia hall-
datut casten cautta cuolemaan; ett,i niincuin Christus on
cuollelsta Iwn cxnnian oautta nlöshetaicltp, nijl! pitä mei>
Zängin uudcft elämasä waelomnan.
656 Mikä on se toinen paha, josta meitä castc rrapabta?

Cuolema, jolloin se wilmeinen taaldä lähtö tapahtu
nijlle castetuille ja uscowaisille, ei wahinqoxi, waan woitoxi
jaautualliserisisällekaynnöxi iiaiseen elämähän.Se-Hcn-
Zellinen ja ijancaickmen cuolema on myös cadoltanut
waldacundansa heidän ylitzensä.

i. Cor. 15: ss, s?- Cnolcma, cusa on Vnun otas? Hel«
wetti, lusa on siiiyn rvoittos? Ki<:os olcon Jumalan, joca

I s meille
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meille We>iton andanut on / meidän HERran 3Esueen Thrij
luren c> ura.
6)7. Miöä on se cslmas paha, josta cafte meitä wa

pahtaa
Pcrkele, jonga walda maahan loödan silloin, colc,

sielu casten caucta wiedän pimeydestä walkeureen
ja saranan rvallasta Jumalan tygö. Ap:T.26nz
Col. i: lz.

tcmasta ja Mirikä sijs tämä rvapahtami-
uen lpgö luetan castcclle^

Silla Caste ou se nxilicappale, jonZa cautta n
päällemme pnemme Christuxen, ja tulemma osallist
hnen sovinnostansa.

Gal. 5: 2?. Ni,n inoid.i cuin te Chrifturehen casteN
«letta, niin te olttta päällenne pukcnct.

Mitä hywä se on, jonga caste meille tuotta s«
pahan siahan

Ijancaickinen elaiM ja aucuus, joca niiden caste
tuin ja uscowaisten tykönä on yhdistetty sondein a>
dexi saamisen cantza.

Narc. lc>:ib, Joca uscs ia castetan, se tule amuax
Muita lvca ei usco, se ca"otetan.
66-. Mjsä seiso autuus^

Jumalan cansta ja hänen nautitzeml>
sesans, silla hän on <e corkein hywyys ja olennollinen
autuus. loh. 17:21. - 27.
661. Tnlewatco sijs caicki autuaxi, jotca omat caftetut»

E» caicki, waan ainoastans ne eastetut, jotca us>
cowat, sillä sshristus sano: joca ei uscc» se cadoce^
tan,waicka hän on castettu.
H62. Caitaco nijllä pienillä lapsilla olla uscoa?

Tq>ta, sillä he taittuvat wastan otla Pyhän
Hengen waicutuxen.

Bllc. 1: 15. Ia hän taptetän Pähällä Hengellä jo äitinsä
cohousa. Ps. «:io. ii. s:;. Match. !d:v. 19:14.

66Z. Ca-
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«'. Cssdotetanes fijs f«e pienet lapset, joten

ja ei tnle castetuxi^
Ei, sillä ei he»luncatzo,w an heilda pois tematan se

johon Jumala on tosin meitä sitonut,lmiin ei itziänsä, cosca hän ilman castetta taita au,
,>-. n tehdä.
Matth. »6:14. Niin ei o!e teidän Isänne tahto,

!»c u'i eltä joci! näistä pienimmistä huckuis.
Coica se nyt on nijn suuri ja painawa Ma, eni

roapahtn ihmisia synnistä, cuolemasta ja perrelcstä,
nijn kyfttän: Cuinga w»si taita nijn cortiät

asiat matcan saattaa
Ei tosin wesi si.ä itzestans tee, multa Imnalansana, >oca weden ja tylynä on, ja usco, jo-

« siinan wedesä uscoo, ja sen päälle itzens luotta;
lilla wesi ilman Jumalan sanatta, ei ole muu cum wc-
fi, ja ei caste; Mutta sana yhdistetty weden consta, oi,
laste, se on, armon ja elaman wesi ja uuden syndu-
nnsen peso Pohäsä Hengesä, nijncuin P. Pawallsa»ö Tituxen tygö colmannesa lugusa:

Hinen emittä sian meidän atltuaxi teki, uudcN
iyndymisen peson ja P. Hengen uudistunen caiilta, zoucia
hän meidän paaliamme lElurc» shlimiren, meld.in
la,amme cautta runsasti wuodattanm on; ett« me hänel«rmons cautta wanhurscan ia iiancaicilsen cläMlw pe»
lilliseri, toiwon »alten: Tami on tot<«en sana.
bi;. Mngä tähden naisä sanoisa, cutzutan uuden

syndyinisen pesori
Sentähden että caste on ni.lie nuorillese sama, cuin sa-

na onwanhoille, nimittmnuuden sondymiscn wälicappale.
166. MutM nungätähden cutzutan caste Pesori, cli we-

den pesori
Se on wertauren tawom-puhuttu: silla niincum

ivasta syndynet lapset pestän »a ruhdlstetan
scsta saaftaisudesta. niin puhdistetan myös sielu cas<
lln pesosa synnjn riettaudesta ,a saastaisudcsta.

, ». 4>et. ?:«l. elia Uytw i/.astaisudet pannan pois,
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wnan ettH se on hylvin omantunnon lijtlo Jumalan ly<
fönn.
<(>7. Mi>ikä caste cutzutan lijtoxi?

Sixi, että sijna tapahtu kysymhs, ja rehellinen
liitco ylö?raketan/ jolloin Jumala lupa ihmiselle jota-
kin ja ihminen taas puo.leldansa lupa sitä wastan
Jumalalle zotnkin,

M'.tä hywaa lupa Jumala ihmiselle täsä lijtosa
Ca-cki ue suuret edut, cuin me nyt cuullet olem,

ma, nimittäin pelasturcn sonnista, cuolemasta ja pe»
käestä, ja myös ijancaickisen autuuden, eli lapsen
oikeuden ja perinnön Jumalan waldacunnasa.
t>uy. Mitä hywää lupa sijs ihminen sitä wastan?

Hän!lwa luopuaxensa Pols pcrtelestä la caikesta
hinen teostansa, joca on synnin orjuus, ja caikesta
hänen menostansa, joca on mailmcm turhuus' Ia si-
tä wastan lupa uscua Jumalan Isan, Pojan ja P.
«Hengen päälle.
K"'. Gnco se mahdollinen, pitä tätä Castens lijtt?a^

On, Jumalan armon cautta, ni<l!e ustowaisille,
fotca jocapäiwä walwkwat, rucoilewat ja sotiwat pi-
llua ia h.men menoansa wastan.

Phil. 4: l?. Minä woin calcki!sen caulta, ftca minun w!t>
lewaxi tcse, Chrifturcn.
671. Mutta eikö ne uscowaiset usein tee heickoudesta

syndiä^?
Tekemät, sen pahembi! hit he cuitmga» seutähdeK

peräti lange pois armo liitosta Jumalan cantza.
672. Cuinga se sijs tapahtu, että ihminen peräti pois'

lange castensa lijtosta^
Se tapahtu taicka (1) Salaisesti ja hawaitzema;

ta, surultomuden cautta, cosca wuotten caswasa ei
alati pidetä castensa lijttoa silmäinsa edcsa, Puhän
Hengen armo-waicutus estetän, rucous ja Jumalansanan tutkiminen laimin lyödän,walwominen svdämmen
Mc, ja sota nijtä!hcnZellisiä wihollisia wastan tacaperin
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yletän, mieli saa nijn wähittellen mailman caldaisuden

tule maaUisexi, turhaxi, lihallisexi ja hengiä nallia
mvaisexi, johon wanhemmat usiasti suurella al ke-
Mella owat suurin syy. Edr. 13:12.13.14. Roni. 12:
:. I.loh. 2:15.16 17. lac. 1:27. 4:4
Eli (2) julkisemmasti ja enammin hawaittawasti,

Uca ehdoUilesti langetan julkisijn jahallitzcwaisim pa-
lude« syndeihin. Eph. 4:29. 35. Es. 3?i5. j. n. e.
-i-?. syndincn näin on rickoNM castcnsa lijton, ei-

kö hänellä rna ole armoa toircomista^
On, vlkiasa käändymyxen ja uscon M!?stoxesä,

Wsca Jumala armon ajasa cutzu nuckia syndisia kuän-

«74. pitäkö sijs ft, joea itzcns käändä, uudesta jällens
castcttaman

Ei, sillä se lijttv, joca ihmisen puolelda on ricottu,
leiso rvielä lutnalan ouolelda waftwana.
Rl>»>;: ?. P dä:M heidän epäusconsa Jumalan uscon tur-

hari tekemäni
l?;. Mika sijs on fe käändym?S, josa syndinen uudes-

tansa raypi Jumalan armon lijttoon?
, Käändä itziänsa, on sydamestansa tura, catua ia
vihata tehtyjä syndeiänsa, ja cocu llwndonsa pahan
lapaisuutta, sisällisesti ikawöita Jumalan armoa
khristuxesa, ja yriwacaisesti mieleensä panna, että
lparata elämatänsä.
li7t>. monen raitainen on käändymvs-?

Cahdencaltainen, Langencitten ja seisowaisten.
i?7. Mikä on langcnneitten käandymys if

Cosca se, Jumalan armosta langennut ja svnuisä
mollut ihminen, tule Jumalan wuiman caut-
!>a herätetyxi hengelliseen elämään uscon cautta, so-
ivitetuxi Jumalan cmcha ja llijn käändyne-
ft' ja muutetuxi.

2. Tim. 2: 2s. 26. Jumalan palwtlian o!lä hil'aisudesa

si«z
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pnrznnuren tot«uita nmmärlämä", ia he jällenfä caw!
ja pcrkelen paulasta pääsisit, jolda he hänen talMNja j
len Ongitut owat. ;: 1.6, ?. Eph. 2:4. ). Ap.
26: 18.
b7?. Mikä sn Scisowaistcn käandymys^

Costa uscowaiset jocapäiwä catuwat heidän en!
siä syndejäns ja nijtä »vielä heisä rippuwaisia erl
toxiänsä, rucoilewat nijtä andexi lumalalda lE<
fen nimeen, la ahkeroiwat cuoletta caickia himoaa.

Jotca Ehristuxen omat owat/ne owat 1tinnanlinnet lihansa, himoin ja haluin cs»!)a< 2. C
7: l» 1.I0H.;:,.
67y. Dnco tämä eroitus tarpellinen tietää

On, suruttomuoen estämisexl mailman lasten ty!
na, jotca luulemat, että he jocapäiwä kaandän
heitansä, erinomattain, cofea he kaywät ripill
waicka he wielä owat hengellisesti cuollet, »lm
mielen eli sydämmen muutosta, ja ei ole

Laskenet oitiata perustusta pnrnnnureen cuolcrvaisi
töistä. El>r. 6:«.
68-. Cuings msnda cappaletta sijs tule oikiaan käänt

myxeen^
Can, ensin catumus »a s«ru synnin »litze, sitl

Usto tygö ia päälle, jonga heoelma on u
si culil ailuus.

Likö taita usooa ja lohdutta itziänfä Christurefi
waicka ei ennen tuta jötacuta murhetta ftmnin yliye

Ei, se usco, jonga pitä kiinnittämm itzens Cl)l
tmcen, pitä härätettämän meidän s»ndi'en wiheli,
sydcmme tunnon cautta; Mä muutoin olemme >
nmoastans luulon wuoxi cerwec, jotca ei tarwi
pKrandajara. Matth. 9: '2.
68'. MKä KN se totinen catumus ja suru synnin yliH

Vri yengelllnen kipu ja ahdlstus, ,oca mrke sydä>
men ja saatta sen ikänäns cuin carwasteleman ja t,

sliiHno pujcrca itcun za kynelct lHndisen jUnusta.
». C
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2. C«. 7:10. Se murhe soca Jumalan m''e?cn jälken

lapahlu, saatta catumisen amnudcri, jota ci cadu z
mutta matlman murhe Mtta cuolvwan. Matth, 26175. ca»
tz» tysymr.sta 675.
bBH. CuinZa suuren pitä fencaldaiftn murhen ja nhdist

turen siemaus
Jumala itze mitta sen ockian määrän ,'tzecungin

syndifen hengellism ja luonnollisen tllan Kaiken; mut-
ta erinomattain pitä Jumalan armon cadottamisen
synnin cautta, sydämmeckscsti carwasteleman meisa,
ja meidän tuleman nijn velköwäisexi syndlä, cu>n itze
pirua. loca nähdan Damdin esimerklsta caikisa
hänen catumus Plalmeisansa.

Mistä pitä synnin niurhen ulos tulemana
Ei ainoastans rangaistuxen pelwosta silla silloin se

on nijneuin Mabin cuwattelemus l.Cnn. K. 21: 27.
Mutta sen pitä erinomaisesti tuleman wihasta itzc syn-
dia »vastan, ja Jumalan rackauden ja hywäin tecoin
tutkinnosta, cosca hawaitan oma hawytöin kijttämat<
tömys nijn armollista ja hywin ajattclewaista Juma-
lala wastan.
sBI. Mikä neuwo mahta olla niurl?cllisel!e ja catuwai-

selle fyndiselle, että hän tnlis ja ei
osaisi epäilyxeen

Hänen pitä tummstaman syndmsa ja uscolla etzi,
män Jumalan armoa Christuxefa.
6z6. « Kenengä edesä pitä syndejä tunmlstcttaman?

Ensistä Jumalan edesä, ,oca tollä i:etä caicki,
waan waati cuitengin stncaldaista nöyryttä; Sltte

edesä, jos hända wasian on ricottu;
la, jos jocu on rickonut coeo cansaa wastan, «ultl-
fella pahennmella, nijn pttäse myösiulkistlla lunnujiu-
rella sowitcttaman; ja wipdoln pitä tunnustettamwl
Opetus wiran edesä.

Jae. 51:6. Cunnustacat toinen toisellenne ttld w rico-
xenne,
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rennc, ia rucoileat toinen toisenne edejtt, eltH te terwepi
tulisitta.
687. " Cutca synnit tuNnustettaman pitä^

Ei meidän heickoudemme synnit, jotta, sen pa<
hembi! owat usiammat, cuin me tiedämme; waan
ne, cuin erinomaisesti calwawat ja lewottomaxi teke,
wät omaa tundoa. Cuitengin on tämä ei jocu waa<
timus, waan myöden cmdamus, nijn muoobn cuin
seucaldaisella erinäisellä tuulttlstuxella on suuri hyödy-
tys, cosca opettaja saa tilaa tarpellisella opetuxella,
neuwolla ja lohdutuxella tuleman ahdistetuille omille
uumoille awuxi, sencaldaisia wastan, joiden
salaista tunnustusta hän ei coscan saa ilmoitta.

Ps.;!:;. 4. s. Cosca minä tahdoin sitä rvaiketa, muser-
tuu minun luuni minun jocapäiwnscsia iteustoni; fill>i si-
nun IHtes sU yöllä ja pniwallä rastas minun päältäni,
Nliu etiä minuu nesteni cuiwul, niincuin se kesällä cuiwa:
Scla. Sentahden minä tunnustan sinun cocsäs nnnun
syndini, i« en peitä minun pahoja tecojani: Minä su»
«oin: Minä tunnustan HERrallc minnn pahat teconi -

niin sinä andcri annoit ininun syndmi wäärydet. Eela. '
638. Mitä wielä tule oikiaan catumuxcen ja käändy-

mistcn
Kaandymistn toinen ja painawin osa on usco Chrisi

tuxen päälle, josta colmannesa uscon cappaleja pu-
huttu on.
6zy. Mikä on ustott oikia harjoitus ja toimitus catU-

waistn syndistn tykönä^
Costa langennltt lyndmen etzi armoa ja tahto uu-

desta tulla casten liittoon, nijn ei hän cohta löydä
täydellistä luottamusta ia uscallusta sydämmesans;
wacm alca hänen tykönänsä isomisen ja iano-
misci: cantza, se on, ikäwöitzemisen Christu-xen wanhurscauden perän.
69-. Cuinga yan sitten saa suuremman uställuxen ja us-

con rohkeuden?
Csscs l)an rucoile ja halMsesti luke ja tutki E>

, wnn«.
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wangeliumin sanaa, ni/n suositella» ja wedetan hän
lEsu'.en cutzumiselda.

Matth. 11:28 lulcat m>nun tnqöni t.ilcki, i°<ca tystH
teette Ia olena rascautetut, ia minä tlchdor. wirwoitm
teitä. Job. 6: 37, <»c. l» l . 17: s.
691. laitaco myös Casten lijtto nyt tulla syndiselle toh-

duwreri ja uscon wahwistuxexi
Taita, M cosca. tämä lijtto Jumalan puolelda

seiso lu-ana. nijn seiso myös armon owi awoinna
syndiselle, joca käändy ja ctzi armoa: Ia Jumala
oienda kätensä coco päiwän wastan ottaman ia uuoes»
ta syleilemä» sitä cadonnutta lasta, joca jällens tule
rotia hänen rackan Isäi.s hlioi.eseen. Luc. is: 2a. Es.
65; 1.2. Rom. 2:4. s: 2Q. 1. Tim. 2: 4.
692,. luleco sitten syndinen, joca sen ensimmäisen uu-

desta synnynän?än armon on cadonanul,nvt >jäU
lens uudesta synnytetyri hänen läändymisens

aicana
Tule: locaincn käcndymys nijsta cuolleista töistä,

ja herätus uuteen elämään, on uudesta syndymys.
693. Eikö sitten C.aste oleHan ainoa uudesta syndym sen

wälicappale^
Ei; Sanalla on 'ama woi ia ia waicutus.
l. Pet. 2;. Olcllt teste!!lli::ie pa!awi »!a

puhtaasta sodömmestä! n-jnciiin ne ,otc-, Mcns syndyner
°wat, cl --atowailesta, w.an catoMnttomasta
elärväfta Jumalan sanasta, jo.a ckiiesti pnsy.
694. Sano minulle Lutheruren sanoilla, mitä sencat-

tainen Caste wedesä M.rkitze^
Että se wmchaAdam, »ca meift w<el.l on, iocapälL

waisen catumuxen ia paranimxen cautta, synde!n )a
caickein pahain himoin cansia, piti upotettaman ja
cuoletettaman, ja ns jocapäiw- uu<
si ihminen, >oca o»h!)desa, wanhurscaudesa ja puhtau»
desa, iiancaickisesti Fumalon cd'fä eli män ä.
byf. Mtkä on se rvänha ANlm, eli se wanha ihminen li

N»)« cutzman >en jyndiseu zuoniwn turmelus, st
K . meO
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meisä asuwa syndi, hänen liieutustensa ja halmnsa
cantza, jotta me Adamista perinet ulemma.

Eph. Njn vnnqat nyt pois se iranha ihminen,
,o!ga te erncn ntta.
696. Mitä pitä Mc wanhalle?ldamille tehtämän-?

Sen pitä catumuxen ja parannuxen
cautta, ikanäns cuin upotetcaman, ja caickein syn-
dem ja pahain himoin can§a cuoletetlaman.
697. Mikä on uusi ihminen^

Se un uusi hcngellmm luondo, mieli, walkeus,
halu ia woima, cuin annaan uudesa simdomisesa.
698. CuinZa sen uuden ihmisen pnä jocapäiwä ylös-nousemana

Silla tawalla, että me !ocapiiw'isesä uudistuxe,
sa tugö otamme ja cafwamme hywaia, ja annam-
me Jumalan cuwan ja Christuxcn mielen aina enam<
man ja enämmän caswata ?a osotta itzensä meidänmenosamme, johonqi casten lijtto meitä sito.

Ei'h. 4: 2;. 24. Uudistacat te t'nn? tetz,'.n »Menne hen«
gcsä' Ia pntecac uusi ihminen, »oca humalan

n Inoni on, rrt'se'a >vai h r ccubtia >a p,h'audc'a.
699. Misä tämä ton:n3, Adamin cuolettamiscsta ja CHrisi-

tuxen uudesta elämästä nijsä castcrujsa Chrift
tityisä lawiammalda wahwistetan^

Pyhä Pawali sa-o:
Rom. b- 4. Mc "!-nm Chr sturen canha haudatut, casi

ten cautta cuolemahan niwcun Chr stus on cuolluista/
lic-' cu-nia!, <-a!N,- ylöshcratctty, ntm pltä
uudesa elämäsä waeldtiman.
7a». Mika on nijden wclwollisus, jotca Cummeina cas-

tesa seisowat^?
(i) he >'kens coettelemisen ja uuden aicomu-

xen can§a muistuctawat henicnsä omaa casiensa lijttoa.
(2)Että he rueoilewat Jumalala sen edestä, jon-

ga castesen he owat woistaiat.
(3) Että he sitten tmven ia mahdollisuden jalken

huolda pitäwät laisen plösculwattanllsesta Jumalan
pelw»<
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pelwosa, jonga syyn tähden ei myus muita, cuin
nijtä, »otca »tze owat hywat Christityt, pitä cummei»
xi walittaman.

Wijdes Piia Zappale.
Alttarin Sacramentistä.

7Qt. <suinga monesta asiasta pitä meidän täja PphKsä
Sacramcntisa waaria

Erinomaisesti Neljästä asiasta, mmittäin: Mikä
je on, Kenengä sitä nautitzcman pitä, Mitä se twö-
dyttä, ia cuinga itzens si/hen telwolliststi walmisteva»
man pitä.
702. Mika sn Altarin Sacramenti^

Se on meidän HERran lEsupen Christuren tv'
tinen ruumis ja weri, leiwän ,a wiuian alla, meil,
le Christitoille syödä ja juoda, Christureloa säät,
ty ja asetettu.
703. Mistä sinä sen tiedäts

Asetus sanoista, cum luetan Matheuxen, Marcu-
xen, Lucan za P. Pawalin tykönä, ja näin cuu-
luwat:

Meidän HENm lEsus Cbristus sinä
yona, jona hän petettin, otti leiwän, Ajt-
ti, mursi ja annoi ja sanoi:
Ottacat ja snökät, tämä on minun ruumv
ni, joca teidän edestänne annetan, se teh»
kat te minun muistorem.

Nijn myös Ehtollisen jälken, otti
hän CalkiN/ kijtti ja annot Me ja sa>

K 2 noi:
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noi: Ottacat ja mocat tästä caicki, tämä
on sen uuden Testamendin Calcki, Minua
Weresimi, joca teidän ja monen edestä
lvuodatttan, syndein anderi anoamisexi,. se
tebkat, mjn usein cuin te jaotta, minun
muistoxeni.

Cuca on asettanut sen Pyhän chtollisen?
M:>.'«', us Lhrlllus, ,onga tvtud'N

ja c lcklwaldiaisuden p iälle me«dan uftomme t.sä sa-
lalsudcsa nsä r> »'W.
705. « Aos.-a ajelet in se^

* yö.m, !o>a hin pclettin, jonga tähden se
m> os cntz.'tt. EhcoUisexi.
7?<. 0,',g0 tietä tätä «icaa^

" !)n, sili l ze tod.sta m?»dan Wapaytajamme
rackasta huolesta, että hän, joca tiesi hänen cohta
<desl sei'owan suolemans kllwoituxen, muis-
ti enämman mntä. cuin itziänsä.
727. Cuinga hän tämän p. Sacramentin asetti?

saro.Ua la töillä, nijn l)ywin leiwän,
c»m w !!'a gin u'os'7cami e»'a.
7vz. Mitä teki ja sanoi hän sijtä ensimmäisestä^

ot»! lenva,!, k.:t,l, mursi ja :c.
Mitä teki ja sanoi hän sijtä jälkimmäisestä^

Hä-l o't! Ca k!l» ell astian ,os. wi/!?a cli, ja sa-
lio>: omicat :c.
?10. nnnät sanat ja työt meitä sitowat?

Uscomaa jalioia, >.a lekem n nijden jä'ken.
711. Cuinga msnda cappaletta uscomma me Altarin S»«

crumeniisä olewan saapuilla?
Cari capvalcica: muusa.nia maallisia ja näkywäi-

siä, inumamia taiwa.iisia a näkomöttömia.
7>.. Cutca owat ne maalliset cappalet^

Totinen luoimollinen leipä ja wima. Luc. 22: »8.
7iz. Cutca oMt „e taiwaUiser cappalet?

I3»
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°f3suren Christuren totm'n ruumis fa weri yh»
distett" se,wäil ja miman can§a.
?14. Taidatcos nähdä ja hawa-ta tätH,^

sn: minä en näe engä hawaitze muuta/ cuin lei,
pää ia wijnaa.
7>5. Uscotcss sitte, ettei muuta namitackan?

Mini uscon, että yhdesä leiwan ja wi/nan canffasaadan Christlixen totinen ruumis ia weri.
? 6. Mitä kehoitta sinua ustoman sitä^Z

Nämät sanat: Orracar ja syökäc, rämä on ml«
nun ruumini: Occacac ja juocar, rämä cn mu
nun wermi.
717. o Pitäkö tämä nijn ymmärrettämän, että leipä j<

wijna siunauren alla muuttuwat Chrifturen
ruumiri ja wcreri^

"° Ei suingan, leipä ja wijna pitä luo,!donsa, ia py,
sy sinä, cuin se ennen oli, siliä jclken siunauren cutzuPawali leiwän wielä leiwäxi, jota coettelemus m i^s
wahwista; Tällä lamalla päällese.so yhdlstos stn
maallisen ja taiwalli'en wlillä ei vdemmäldä, cuinsen nautitzemus ulottu, cosca Sacramcnm annttan
ja naut tan, jo"ga tehden taicaus sen läänös-
ten cantza on sitä tohme 1 bi.
71". Pitäkö nämät sanat siis nijn ymmärrettäm.^n,
että se murrettu leipä ja wuotana wijna on paljas mer,
titzeminen, ja aino stans muistutus mercki

hawoitettuun ruumis,, n j' ulos wuooateituun
wcreen

Ei; se ymmärrys ei muöskän täytä Wapohta,
jan sanoja, joca ei sano: tämä merckitzee, rraan, tä-
mä on lc.
?>9. tuinga Ft sitten on thristuren ruumis ja weri?

S»tä erinomaista muotoa meidän järkeine ei taida,
eikä sen lule ulos tutkia; MuttaRaamatun omain sa,
nain tilan andamisesta, sanomma me, että leipä jawij-
na Altarin Sacramentiju on Christuxen ruumis jz

KZ »ver«.
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weri, yhden salaisen, cuitengin totisen ia itze työsil
tapahtuwaisen yhtzistyxen, siteen ja osallisuden cautca.
72.°. Millä wahwistamma me wielä sencaldaisen opin

edespäini
Apostolin P Pawalin sanoilla:

ic>:/6, Se siuiattu C lsl. ,onga me siunamma,
tilö ft ole Chrifturen roeren osallisiisi Oe leip?, ionza me

c ö !>> .l>, Rilumin osallisiisi i.
Cor. il: 24. Mai h 26:26.
721. n Tulecs sijs «lhristuren rimmis ja weri ruumille

rawinnörii
* Ei, mutta nijncuin leipä >a wijna wahwista >a

wirwottameidänruumistamme: Nijn on Christuren ruu»
mls ,a weri sielun la sen hengellisen elämän rawindo.
?«. Kenelle on se p. Ehtollinen asetettua

Eaikille totisille Christltyille, jotca owat sijtä isästä
ja yMlnärryxestä että he taitamat coetella itziänsä:
Ia nijn ei mielipuoleisille ihmisille eikä ymmärtämät,
lomille lapsille.
723. Owatco siis caicki ne, joilla ymmärrys ja perän

ajatus on, kelwolliset nautitzeman tätä py-
hää Ehtollistai

Ei; Christuren asetuxen jalken ei cucan muu saa
syödä tästä leimasta ja juoda t.istä Calkista, cuin
hänen Opetuslapsensa, se on, hänen uscowaiset !Ä<
ken sturajansa: waan ei siingan ne, jotca waeldiv
wat Christuxen rastin wihollisina.

I. sop. Et te taida HENran calsia juoda ja
pertclitten calckia. Et te taida osalllftt olla HERran pöy»
dsftä, ja verteltten pöndästä.
724. HikK sijs jumalattomalla ole oikeutta Ehtollistcn,

eli sen hyodytyreeni
Ei ollengan, nijn cauwan cuin hän pysy catumat-

tvmudesansa paihi mielen muutosta; silla nijncuin
luonuolljsesti cuollut ei taida syödä luonnollista lei,
pää, nijn ei myös taida Hengellisesti cuollut, se on,
cammawm, joca myös cutzutan eläwalda cuollexi,

olla
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olla autettu Hengellisella rualla, johon tllle hengelli,
nen elämä, joca sen pitä vlöspidettämän.
725. " Mutta eikö ne käänd". mattomät taida herätettä

ja tulla paremmari, cuin he saawat Sacrament-
lia, ja sen syyn tähden rvastan otetta sinne^

* Ei, siliä Ehtolunen on wahwistuxen Sacramcnt-
ti, vita heidän Jumalan armon cautta,
ensin ftdämmestansä käandyman, muutoin tulewat
he sijtä pahemman ia ei paremmaxi; sillä armo wä-
licappalet ei hyödytä sen wuori, että ni'tä nalttitan,
waan cosca niitä oikein mahdollisesti uoutitan, ja oi»
kiasa järjestyresa.

1. C»r. n: 17. Te cocion tuletta ei parannureri,
waan pahennureri. SentHtzen on mntzs nwl.d» heickca »H
sairasta teidän »easanne, ja moni maca.
72,6. Mingä tähden käy moni Jumalan joca

ei cuitengan pelkä Jumalalaa
Taicka sentäyden, että he owat tietämättömät lu<

malan tahdosta, ja etziwät sijnä petollista lohdutusta,
luullen, että he ni>n muodo:' 'owittawat itz ä> si> Ju-
malan cantza, waicka he sydämmesänsä pysywät hä-
nen wihollisenansa, ja tekewät ainoastans u conaison
wälirauhan, muutamin piimixi. (li mrö? häp.n 't
he, olla huolettomammat eli tacaperäi
heidän ehtollisella -.

727. " Mutta min sencaldaisia päästctän cli sallitan eh-
tollisella käydä

"° Silla ei taita beid.w syd.mmehens nähdä, ia
rackauden wuon tule towoa hcldan parannus:an>a,
jota he suullansa lupawat.
72,!!. '-- Mutta jos ei ulcocullatuita taita pois sulkia, nijn
taidais ja pidäis cuitengin ne, jstca eläwät sv-
wäsä tietämättömydcsä, eli tekervät julkisia lihan toita,

ulossuljettaman pyhäin yhteydestä.^
"" Costa heidän jokeuoensa ia tietämättomydensa,

petollisudensa ja catumattomudensa selkeistä merkeistä
K 4 on
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Vn julkinen, nijn pitä heitä ehtolliselda ulosfuljetta-
man, ja nijnculn mädannet jäsenet pois leicattamon,
että sitä pyhää ei heitett.us coirain eteen.

13:15, -i 8. Jos sinun weljes ricks sinua waston/
liln» mene ,« nuhtele h wdä cahden lesicn yrinäns: los hän
sinua cuule, niins ol?t wclfts woittanut: Mutta jos ei hä»

cuule, nijn ota w.elä yr' eli caxj sinun canhas: ett»
raicki asia cchdcn cli colmcn tod stajan fuu'a olls. Mutta el»
lei hni tahdo ni t.i cuulla. niin sano s-! r,i uinaile: e!'ei

'vt'c!e, niin pidä händä pacanana ja publi-
canina. Totiscsti ftnon teille; ca cki mit. te maan
päällä sidstta, y'ä mlös sidotut oleman taiwaisa:
t«'ck n ,' paästättä maan päällä, pitä myö° olcm«N
Päästetyt taiwaisa.
7.!,. Mingä tähden tämä Sacramentti cutzutan yhtey-

dexi, ja sen wierat communicanteixi eli yh-
teydesä nautiyioni^

* Se ulos mert.ye sekä sitä yhdistystä cuin nijlla
«scowaisslla on h.ld.:n päänsä Cyristuxen cantza, ja
miws sitä weljelllstä yhteyttä, jota he nijncuin jäsenet
kestenansä, toinen toiiens cantza harioittawat, jota hesen cantza wahwisiawat, että he yhteisesti toinen toi-
sens canHa naucitzewat sacramentiä, ja ei ilman hätä
tilaa, »vähemmin wielä ylpeydestä, eli hartauden
warjon alla, ylönanna sitä julkista ja yhteistä, ja
mene siihen yrinäiseen ja erinäiseen yhteyteen.

Joy. 6: 56. loca soo minun ! hani, ja juo minun wcreni/
hän en minusa, >a minä hänesä.

i. sor. io: 17. Se on pxi nijn mefin monda o!em<
ma y?i ruumis, sillä me caicki phdcsta lelwästä olemma osal-
liset, l. Cor, ,2: iz.
730. Mitä hM>ää tämä ft>Zminen ja juominen matcan

saattaa
Sen andawat nämät sanat tietä: Teidän edestän-

ne annettu ia wuodatettu syndein andexi saamisexi:
Nim ttäin että meille täsä Sacramenti a., sondein an-
dcri andamus, elämä ja autuus stncaldaisten sanain

ca
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tautta annetan: sillä cusa syndein andexi andamus
on, siinä on myus elämä ja autuus.
73?. Liköstä uscowaisella sle syndein anderi saamista, e-

lämätä ja autuutta, ennen cnin hän tule Jumalan
pöydälle

On, mutia ehtolll>sa annecan st hänelle weihwal-
la pantilla ja wacuutuxella, Nlmittain: st rnnmis
ja st weri, jonga cantza syndi on suwitettu, ja elä-
mä ja autuus toimitettu, silla Christus sano: Tä-
mä on minun ruumini ja cämä on minun wc-
rem, joca teidän edestän ulosanneran jaulosv?uo<
dateran, syndein andexi andamisexi.

'" elämän ja autuuden saawat ne
täsa Sacramentisä

"" He saawat ei ainoastans wacuutuxcn sijta tule-
waiesta iianeaickisesta elämästä, mutta myös se
desa syntzymistsä aljettu hengellinen elämä tule tämän
cautta'woimalliststi wahwisietmi, suurcmbaan ulcoon,
loiwoon, rackauteen, kärsiwälltstteen, nöuroteen, ru-
couxeen. ja cmcki.m hengen hedelmijn lEsuxcn täy-
dclli.ydesta.

Joy. 6,54.53 s6. Joca sn3 minun lihani, ia ino minun
wercni, häncliä on ijancaickinen elämä- Ia minä olen he«
rättäwä häxen wii,mcch!>i
totinen ruoea ja minun wereni on totinen juoma. Joca s»5
m nnn ! ba«', ,a juo minun wcreni/ hän sn ia mi-
nä hänesä.
735. Cuinga ruumillinen syöminen ja juominen taita

nijn corkiat asiat matcan saattaa
Cvöminen ja juominen ei sitä tee, mutta ne sa-

nat, jotca täsa seisomat: Teidän edestänne annettu
ja rvuodatettu syndein andexi andamisexi: Jotca
sanat ynnä sen ruumillisen syömisen ia juomisen canf-sa owat pää cappalet täsa Sacramentisä. Ia joca
usco ne sanat, hän saa mtä nelupawat, nimittäin
syndein andexi andanwxen.

Ks. 734» Mi-
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Mikä mabta «Na caickein painamin asia, sen py-
hän ehtoMftn nautitzemisesä

Se on, nimcmn Llityerus sano, usco niHin sa-
noihin: Teidän edestänne, eli, että cHtuwamen sie»
ln eili halulla mallan otta ja omista itzel-
lens täyden tekemisen.
73;. Mika pita oleman vhden Christityn corkein päälle

larcoitus ehdollisen nautitzemisen cantzai
Se cuin Cbristns sano:
Luc. il: 19, Sc tchkat minu» muistoxeni.
Ia se cuin P Pawali sano:
~ss?r. 11:16 N'in usein cuin te syyttä tisiä leiwästä,

,'a iuotta tästi caltista, piti teidän HLR,ran cuoleman ju-
listaman, siihcn nsti cuin hln tule.
756. " Mika se on, että muista Christusta ja julista hä-

nen cuolematansa
* Se on hartaudella tutkia Christuxen coco kärsi-

mistä, ristin naulitzemista, cuolemata, /a mitä siihen
tule, pita sitä, nijncuin ainoata täydellistä sowindo
uhria, hänen syndeinsa edestä, wahwista ihiansä us-cosa sen cacha, herlttä sieluansa palamaan rackau»
teen lEsuren k Pttamätöindä rackautta wastcm, si-
sälliscsti iloita wapahtaiasansa, sydammellisesti kijttä
hända, ja itze työsä hänen ejäwäri tekcwäisen rnu-
mins ja werens woiman cautta. osotta ki/tollisuttansa
yriwacaisemmalla ahkeroitzemisella pyhudesa, ja mie-
luisemmalla karsiwällisydella caikesa karsimisesä.
737. MingHtHhden pitä meidän ajatteleman ILsurencuolemata ja julistaman fitä^

Että me oppisimma mcoman, ettei vxikän luondo-
cappale ole tainnut täydelli esti mara meidän edestäm,
waan Christus, totinen Jumala ia totinen ihminen
yrinans, cosca me hämmäftyrellä saamma hawaita,
cuinga suuret meidän syndimme owat, ja siltä ke-
hoitemn, mnoastans pitämän itziämme lEsuxen ty-

gö,
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ja totMa uscosa hänen päöllens etziman, että me

Muan tulisimma.
?3« Cuinga usiasti pitä HLRran ehtollisella käytämän?

Ei ole Cbristus yhtäkän w>§<ä aicaa eteen kirjoit-
anut, joca nijn seisy uscowaisten omasa wapaudesa:
Mutta että sen pitä tapahtuman usiasti, tallaan
selkiasti päältä näistä sanoista: Nijn usein, cuin te
svöttä :c. i.Cor. 11:26.
739. Mingä pitä kehoittaman yhtä Christittyä usiasti

nautitzeman ikhtollista^
Osittain Chrismxen salliminen ja lupaus, osittain

myös meidän oma tarpemme, jonga tähden seka sal-
limus että lupaus on tapahtunut.
74c). Mitä pitä ihmisen silloin tekemän, cosca hän ei
taida löytä sencaldaista hätää eli tarwetta, eli myö-s tu-

ta jotacuta isemista ja janoa tämän hengellisen
atrian peräni

Sencaldaiselle « taita parembata neuwoa anda,
cuin että hän mahta mennä itze tygönsa, ja tutkia,
jos hänellä wielä on liha ja werta, ja jos ban usco,
mitä raamattu tästä asiasta sano. Gal. 5:17.
Nom. 8:8.
741. " Mutta jos Christitt? on nijsä asian haaroisa,
ettei hän taida saad» tätä Sacramenttiä, nijncuin pit-

källä matcalla, eli pacanain ja ufcottomain
maasaik

Sencaltaisesa hata tllasa, on sillä hengellisellä
syömisellä ja juomisella, joca tapahtu uscon suulla,
jama woima: Usco, sano Augustinus, lchns olet
naulinnut.
742. " se muutoin syndi, että cauwoin pois piti

ihiänsä ehtolliseida, cosca hän taitais sen sa«d«^
On, cosca se tapahtu armon ylöncaheesta, su-

ruttomudesta, huolimattomudesta, hengellijestä ylpey-
destä, eli muista senkaltaisista, sMä, nijn se on se
caickein suurin klMmättömys me»dän racafta Wapay-

taja-
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taiatam ia ehtollisen corriata asettasata wastan, ioca
nijn selkiästi cittni: Se tchlat mimm muistoreni.
74; Onco se yhtä caicki, cninga se tapalnu, ainoastansse tapahm usiasti ja tawan

Ei, silli mmeuin se on pahoin tehm, että alati
olla l>oi'a si','!da, mjn on se paljoa pahcmbi, että
paitzi »valmistusta ja kelwottomasti taydä sinne, sen
suuretun N'i eaduturcxi,
744. Mitä sijs pita tebtamän scncaltaistn wahingoli

wäitämisexi?
Piti Nttourella Jumalan tygo tehtaman, mitä

Pawai neuwo:
I. Cl!'. l>: 28. Coek«!:an chm'n?n ltz ausä, »H «ijn lyl-

kan ta<i»i
74>. Actä pita näiden sanain jalken coeteldaman

Ei muita, waan itziansa. Gal. 6:4.
746. Mitä se on, coeteUa itziänsä i?

Se >-'" coot,i!!!a männillä hiliaisesa hartaudesa
mennä itze tyZömä, ja tarcast», nijncuin Ilimalan
caswoin edesä tutkia elamatansä ja Chnstilllsoltänsa,
ainoastans lum lan sanan, lain ja Ewangeiiumin
jälken; mutta pnä itzensä tarcasti waroiman omalda

rackaudelda-, joca kewiasti petta ja w<ellele meitä
päättämän hnwin itzestämme; Nijncuin Miws kiusat-
tuin ia heickomicllften sieluin pitä waroman itziänsi
turhasta ja perusta nattoniasta murhesta, loho,'ga li-
ha ia epausco taita vat sisälle tnigia 'tzens mm ke»
wiästi, cuin suruttomutengin. i.Cor.znz Ps.
23:24.
747. Cmta asioita pitä ihmisen erinommftsti cocttclcma'i

Näitä colmia: Hinen catunustans, uscoans ja
uutta aicomustans.
748. C,uinga cawmustansa coet-llan^

* (1) Pitä kymmenen käskyn lälkcn, nijden scn-
gellisesä ymmarryresä, catzottaman, jos hän oikein
tundc perisynnin cauhlutza ja tccosyndein moninaisutta.

(2) P-tä



Altarin Sacramemistä, 157
(2) PltH tutkittaman coco Christillisyttansä usto-sa, ajatur>sa, haluisa, sanoisa ja tölsä, welwolllmu,

xiansa Jumalala, itziänft ja lähimmäistänsä wastan,
rucoustansa, ja Jumalan sanan tutkindotansa, wal-
wo «istansa, ja jocapäiwaistä solaansa hengcllisia wi-
holllsiansa wastan, erinomattain m/tä syiidejä was-
tan, mihin tottumus, tapa, elämän muoto, eli tila
emmmittm tawallisesti wlettelewat ja kelwittawat mei-
W; Hänen canvanustansa, ws hau siinä hywäsa käy
edes eli taca sin.

(3) Pua perän ajattldaman, hän sydam-
mestans ricoxiansa nijn h)w a jumalala was-
tan, joca totisesti tietä wielä usiambia meidän tukö-
»nm cuin me itze taidamme hawa l?.

(4) Piti coeteldaman, jos hän si,dämmestäns
wiha caickia syndeä, os on rackaudesa o.vitet-
tu lähimm iiseilsä cacha, ia jos !ä»cl!H on tykönän-
sä jotakin saatua calua, cuin oikeudella
on lahimmäiseu oma.
749. " Cuinga'ufroansa coeteldaman p^ta?

Pltä per n, ajat ,05 h nella on sarvelli-
nen tieto Jumalasta, h um! olemisestansa, tahdistan-sa, ja hywistä töistänsä, e « o aiftst, Cbristurcsta,
lunastnxesta hänen cautttn s', häncii P. ldtclllsestan-
sa'Jos hön on andamlt P siaa,
nijn että tämä tieto ei ole anvoa, mutta
myös cläwä ja woi tiall ne:: Joo h?n
Jumalallisesta o! «urja. nlNlnl.-n sa-
naani Jos hänellä on oitia isommen ja
Jumalan armon peräti Cdristuresa, sydän lirinen
luottamus lEsuxen ansion; *os l'si, ailoastans

nxr<s' etzi ca-ckia Kane» anlulnnna; Jos
seuraMme» uscv ei ole cuoliut, paoi.»l.cn, luulm

ja



ja itze tehty usco, waan totinen ja elawci, joca ynnä p'

muutta »ydämmen. ni
2. Gor, teitänne, jos te oletta ufcosa, ?>

cokecat teitänne - eli ettekö te itziänne tunne, että lEsuS
LHristus on teisäi? EU<i niin ole, ettH te telwottomat nlctta.
7so. * Mutta jos jocu ei taida Hengellisen murhen eU
cowemman kiusiiurrn tähden tma ja loytä uscoa tykö<

näns, mitä pitä silloin tehtämän^
* Silloin pita etzittäman uscon epäilemättömiH!,.

lundo merckejä, hedelmitaja waicutuxia, jotca myös»,
todistamat sen totudesta. ?,

751. " Mikä on tämä hedelmä ja waicuw» ?
* Se caickein wacaisin ja seisowaisin on

mellinen wcha ja cauhistus caickia sondeja, erinomat-c
tain omia pahoja taipumuxiansa wastan, ja wilpi, c
töin rackaus Jumalan ja lähimmäisen, waan enim-
mitten Jumalan lasten tygö.
752. " Cuinga pitä coeteldaman uutta aicomustansa? 7

* (1) Pitä perän ajatelbaman, jos hänellä on to- l
tinen ja ei kewia aicomus, pitämän itzians ulcosa ja v
hywäjä omala tunnot, ei ainoastans ylönandaman c
caickia ehdollisia sondeja, ja ei pidättämän yhtä ai"
noatacan, Mutta myös aina enämmin ja enammin)
puhdistaman itziäns tietämättömuden, picaijuden j«'
heickouden erhetyxista; Erinomattain pitä hänen co,
etteleman itziäns, hän tahto suuremmalla ki<wau- i
della walwoa ja sotia päawihollistans, ja sitä racka<
hmda coto-syndiäns wastan, ja myös cartta tilaat
caickijn syndeihin, pahoja seuroja, pahan muotoisia 2
«sioita. j. n. e. >«

(2) Jos hän tahto olla uscollilembi rackaudela,'
waarin ottawcunbi itzestans, erinomaisesti cutzumisttsans ja caikisa Christillisyden osisa.

(3) Jos hän Christuxen woimasa on käsittisen wshwan päatöxen, edes pitämän tasa afiasa

»;F Altarln Sacr^mentistä.
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PUN asti, ehkä mitä wielä hänen sentähden karsi,
man pidäis, jos wielä itze cuolemata.
7l?. Mingä tähden näin tarcasti pitä itziänsä csetel-

Sillä sen wäärin käytös mahdottomuden cautta
tuotta jen ijancaickisen cnoleman, elämän ,a autuu-
den siasa.

i. sor, 11:29. lix-H sys taicka juo kelwottomasti,pan ftö ,a luo duomion ltzcllcnsä/ «lei hän HERran ruu-
nasta erolta.
?s4. «vncohon yxMn ihminen mahdollinen nauiitzeman

tätä taiwallista atriala?
Jos MllhdMjus lelsois yhdesä peräti synnittömä-

sä tilasa, eli tulls meistä itzestämme. ni,n ei löutyis
täsä elämäsä yhtän mahdollista: Mutta nyt owat.Jumalan sanan Men, ne mahdolliset, jutca oikeinnöyrällä ja ikäwöitzewäiÄlä sydämmellä etziw't ar-moa, paitzi ansiota, ainoastans ulcon eautta Chris,
tuxen päälle. Sentähden neuwotan murhellisa ja
ahdistetuita sieluja, että silloin caickein enämminwahwistaman uscoans tällä Sacramentillä, cosca hehengen köyhydesä ihens caickein kelwottomamlnaxi sii-hen löytämät. Matth. 9-. 12.13.
7ss- Cuca tämän Sacramentin kelwollisesti nautitze?.Paastota ja ruumllliscsti ihensä walaifta, on kyl-
lä hywä ja ulconainen tapa; mutta <e on oikeinmadollinen ja kelwollinen, joca mcoo rämät »anat:Teidän edestänne annerm ja rruodaretru ftndeinandexi andamisexi: Mutta joca ei usco niitä sano-ja; waan epäile, se on mnhdotoin ja kelwotoin; sil-lä <e sana (Teidän edestänne) waail aiwan uscol-lista sydändä.
755. Onco se tarpellinen, walmista itziänsä paaftomisclla?

Ei se ole lumalalda käsketty, ,a ei panna
sille, joca ei sitä kestä taida: waan se on caunis ul«

cunai-
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coxainen tapa, joca sn monelle suurimman hartau-
den edes auttamisixi.
357. C.llinga pitä yhden Christityn käyttämän itziänsä

Sacramentin nauntzemisen oheja ja alla?
Hänen pita nöyrällä mielellä etensasettaman leNsuuren Jumalan pyhyttä ja rackautta ihmisiä coh» l

tan, tundeman omaa kelwottomuttansa, eroittaman
caicki ajatuxensa ja mielensä pois maallisista asioista,
ylösnostaman sielunsa Jumalan tygö, tutkisteleman
Christuven k rsimistä, cuolemata ja .sowmdota, ha-
lajaman likembätä yhdistystä hänen cantzansa, ja
nijn nautitzeman Sakramenttia uscolla ja rucouxella,
nöyryden, ilon ja Moren canj;a.
7sB. CAinga pitä Christityn käyttämään itzensä sen py-

hän Eytcllisen nautitzemisen jälken i
HHnm pitä, ei yhden taicka mmuamia pälwia,

waan alati pitämän itzensä hänen sielunsa Ilzan ty-
gö, eunniottaman händä sen osotetun armon edestä,
walwoman sen ylitze, kchoittaman »tziäns uscoon, toi-
woon, ja rackauteen, ylöncatzoman mailmaa, hala-
jaman enämmän ja enämmän lEsuxen per m, ju-
listaman hänen cnokmatanja sanoilla »a töillä, hä-
nen cuolemans woimasa cuolettaman ftndiä,
parata sitä laimin lyötuä hywää, nnelmsesti seura-
man lEsusta, sillä caidalla tiellä, »a ni>n jocapäi-
wäisest uudistuma loppuu asti osotcaman itziäns e,
läwaxi Christuxen Hengellisesä ruumisa. 2.
Cor ?: i.Pet. 2: 24. Gal, 2: 20.
7sy."HnitacH ihminen olla wahwa sen päälle, että se cuo»

le autUKsti, joca näin ustso ja eIH lEsuren yhteydesä?
Tatta; Hau on totlsestl Humalan lapsi ja tai,

wan petlllinett.

«4^
Lpyp-



Lyhykäinen Käsitys
Autuari tekewaisesta totuudesta, edespandu

luonnollisesa jirjesturesänsä, että se olis sitä sel-
kiambl nuorille ja yxi kertaisille.

><!»moastans yri Jumala on colmcsa Pcrsonasa,
Isä, Puica ja Pyhä Hengi.

2. Joca colmyhteinen Illmala on luonut mail-
man, jonga hän wiela ylöspitä ia hall^tze.

z. Engelit owat caicki lilmalalda luod::t, hywäna
ja pyhänä, waan muutamat pois luowuit ja cutzu-
tan perkelexi.

4. Ihminen luotin myvs ilman synnitä Jumalan
cuwan jalken, palweleman hända.

5. Tämä Jumalan cuwa seisoi yhteen sopiwaisu-
defa Jumalan canha, totisesa wiilaudesa, wanhurs-
caudesa ja pyhvoefä.

6. Tasa wiattomuden tilala oli ihmineil onnelli-
nen, silla hän eli yhteydesa Jumalan cantza, joca on
corkein hywä.

7. Mutta meidän ensimmäiset wanhembamme an-
noit itzens perkeleldä wietella, kaandämän heitäns
sndammens cantza Jumalasta, ja lyömän kielten
puun hedelmästä.

8. Tämän <autta he cadotit Jumalan cuwan, sa
L sijnä

Lyhykäinen käsitys. <sl
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siinä siasa puki päällensä petkelen cuwan, eli yhteen-
sopiwaisuden tämän Jumala» wihollisen canha: ym-
märrys tuli sowaisturi, tahto nurjan ja cuolleri sij,
hen hywälln, mutta taipunexi ja nopiaxi pahaan.

y. Scncauttta sarjettin myös heidän autuallinen
uhdistyxensä Jumalan caHa, he langeisit Jumalan
wihaan, ja t«lit wicapäaxi ajalliseen, hengelliseen ja
ijancaickiseen cnolemaan.

'o. Nijncuin nyt Adam ja Ewa owat juuri, jos,
ta kaikille ihmisille on heidän alcuns, ja nämät en-
simmäiset wanhemmat owat ftnnyttäntt lavsia heidän
cuwans jalken, ni, owut he ynnä sen inhimillisen
luonnon causta istuttanet synnin ja cuoleman caickein
jällen tulewmstens paäUe.

?i. Sentahden owat nyt caicki ihmiset ltlonnostan,sa paitzi Jumalan cuwaa eli sitä caichgluotua wii-
sautta ja pyhytta, ja sijna siasa sondywät he perijyn-
lnn sokiat, saastaiset ja wastahacoiset.

,2. Tästä perisynnistä ulospuhkcwat caicki teco
synnit, ajatuxisa, haluisa, janossa ja töisä.

iz. N>jn owat caicki ihmiset luonnostansa täsä
vnnettomasa synnin tilasa, Jumalan wihan alla,
syypäät caickeen rangaistuxeen, a/cMeen, hengelliseen,
ja ijancaickiseen.

14. Sencaltaisesta ijancaickisesta wiheljäisydestä ei
taitanut yxikän luondocappale meitä pelasta.

1/. Mutta Jumala, joca ljancaickisudela näki la-
man
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min meidän caickein suurimman surkeudemme ja hä-
tämme, taipui laupiuteen, ja paatti läheltaxeusä
meille oman ainoan Poicanfa Mapahtajaxi.

,6. Wapahtaja lEsus Chnstus, luwattin
mailmalle cohta synnin langemuxen jalken; ia hänen
werinen cuolemans eteenasetcttin ja edes maalat-
tia Wanhasa Testamentisä monen tuhannen elainden
uhramisella.

17. Wihdoin flkeisi tämä Jumalan ijancaickinen
Poica aian täyttämissä Pyhistä Hengestä, ja syn-
dyi mailman, ilman synnittä/ Ncitzesta Manasta.

18. Hmellä ou si«!,'. muotoa ybdesä Pcrsonasa ca-
xi luondoa, I«im,llallinen ja inhimillinen, nijn että
hän on ynnä Jumala ja ihminen.

19. Mirransa puolesta on hän se ainoa w,'limies
Jumalan ja ibmiften wailMa, meidän ylimmäinen
Pappimme, Prophctcunme ja cah-
dencaldaizcsa tilasa, alendannftsa m ykndämisesä.

2Q. Taodellisellä cuuliaisudellanla on hän täyttänyt
Lain meidän edestämme, ä rttttmlallä catkeralla kär-
simisellms on hän ulosseisonck noidan smideimme ran-
gaistuxen, joita Jumala hänelle tngö luki, ja nijden
tähden maistanut seka ajallista että iiancaicklsta cuo,
lemata.

2i. Sillä muotoa on hm meidän vuoksiamme
täyden tehnyt Jumalan Waichlnlcaudetla, ia lomit-
tanut mcitä Jumalan cansia, nijn myös caickein cap-

L 2 päiden
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palden täydellisesti päättänyt sitä suurta lu-
nastuxen työtä.

22. 2)iöZnous?ml'seNars colmard na paiwäna vsotti
lEslls, että l)>M tot'sesti o'i wotttainit meid'n wi-
hollistamme ja meldän syndeimme welan.

23. S'tte ylrsmeni h 'n tiimalleen m istu nyt lu<
malan oikialla t.dcllä, iosa hm rucoile edes-
tämme, ja l'lMä meille Pyhän Heng"nsä, ettta se
autuus tulis meille hywärl, cuin hän ansainnut on.

Pcha Hengi cutzu caickia ihmMl yxitotisesti
tähän autuuteen ia waicutta woimallile»fi armo.wä-

cautta, sanan ja cahden Sacramenttcin:
mutta osotta meille yr,na wisiin jvsa caic-
kl ihmiset saamat sen ansaitun autuuden.

2s. Tämä Msesiys cntzutan Armon "cli autuuden
järMys, ja ftiso totisesa käaudymyxesa Jumalan tygö.

26. Käandymyxen osat owat caxi: catumusia usco.
27. Catumus on, että laista oikein tuta luondonla

turmelusta ja monia lccosDndci.msä, sisamsellä sur-
keudella ja murhella nijdcn ylltze.

28. Silloin edestllle Ewanaeliumista uscon
wöitzcmys Jumalan armon perän Chcistuxesa.

29. Tämä lisco Mslä-mittä itzenfä Wapahtasansa
perän, ja syleile suurella halulla hänen rallista ansio-
tansa, nijncuin ainoata autuudmsa perustusta.

32. Saman
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zo. Saman uscon oikia luondo on, että se cohta o«
sotta itzens waicuttawaisexi rackaudesa Jumalan ja
lähimmäisen tygö. nijn myös fydämmen jocapaiwm-
sesa puhdistamisesa.

zi. loca ei seiso Pyhän Hengen armoa wasian'
ivaan salli hänen sohvatta itziäns tähän autuuden
jariestyxem, hän ylösherätetän hengellisestä cuolemasta,
synnytetyn uudesta uuteen elämään, saa jällen sen
cadotetun Jumalan cuwan, uuden walon ymmärry-
resä, uuden halun ja woiman tahdusa, muuttunen
mielen ja sydämmen. Hän tule wanhurscaxi, se on
puetetan Chr-stuxen wanhurscaudella, pelastetan syn-
ni>, wiasta ia rangaistuxesta, ja synnin walda ynnä
po<eotetan.

32. Nyt tule hän Uscon cautta wastuudesta yhdi,
sioxeen umalan ccntza, ja osallisen' caikista Christu-xen cautta woitetuista autuuden tawarvista.

zz Nyt on hän totinen ja autuas Jumalan lavsi,
jolla on eläwa toiwo taiwcm ijancaickllesta perinnöstä.

34. Nyt saa hän Jumalallisen woiman seka ylitze-
woittaman pahaa, ni.n ettei hän ena ehdollisesti tee
soudiä omaa lundoa wastan, että tekemän hywää
caikesta sydammestä. nijn<ttä hän not alinoma etzi
Jumalan Waldacundaa, ja sen wcmburscautta, wa-
eldain m-ian päällä taiwallisella mielellä, ja nijncuin
Illmalan caswoin edesa.

3?. Nyt on hänellä wabwa lohdutus caikesa karsi-mistsä, Jumalan Waldacunda, joca on wan-
hurscaus, rauha ja ilo Pyhäja Hengesa, asu hänen

L 3 sydäm-
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sydämmesänsä, waicka usein salattuna heikkouden ja
kiusauxcn alla.

z6. Mmra ellei hän tahdo langeta tästä armon ti-
lasta, nijn tule hänen uscollisesti pysyä Christuxesa,
ja anda itzens hallitta hänen hengelcänsä.

37. Hänen tule myös rucourcll: ja hartaudella ah-
kerasti lviljella nijta wälicappaleita, joiden camta
h<inen ustonsa taita woimasa pidettä ja wahwistetta/
nimittäin Jumalan Sanaa ja Sacramentteja.

38 Hänen pitä myös uscollisesti walwoman,
coileman ja sotiman perkelettä,, mailmaa ja syndiä"
wastan, jonga jänöxet wielä rippuwat hänesa, mutta
nijta pitä aina enämmin ja enämmin ulospcrcattaman
jocapnwiisen uudistuxen cautta, ja siinä siasa Juma-
lan cuwa aina enämmin ja enämmin hänesa ylös rakct-
taman, jota Hänen elämänsä selkiästi pitä osottaman,
sijnÄ että hän, Nlmcuin uudesta syndynot Jumalan
lapsi etzi likimmäistä yhdencaldaisuutta tämän taiwal-
lisen Isän cantza, racasta caickia, cuin hän racasta,
ja wiha caickia, cuin hän wiha, ia iota maiima on
täynnansä, nijncuin silmän pyyndö, lihan himo ja e-
lamän coreus.

39. Hänen täyty joca väiwä kieldä itziänsii ja k'r-
siwällisydellä canda ristiä wapahta/ansa perasa sillä
ahtalla tiellä.

40 Joca caiken elinäicans pysy päälle pitawäisnä
tällä tiellä, hänelle on cuolema wihdoin woitto ja täy-
dellinen pelastus.

41. Sillä hänen pitä nchmeisna päiwänä ylösnou-
seman,
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stman, ei Duomioon, waan ijancaickiseen cunnialli-seen elunMn, ja särkemättömaan yhteyteen Jumalan
caicha.

42. Mutta >oca ei tahdo täsa autuuden färjestu,
xesä wastan otta ja nautita Jumalan armoa, hänpysy luondonsa turmcllufa tilasa, Jumalasta er,

rouettlma, ja hänellä on ofa Ldotettowa
perkelen ja hänen engelein'ä can§a ijan-

caicklsesa cadotuxesa.








