








Fysymyxet,
,Shristillosi)desta/ Zaillile

malara racastcnvaisille /

maltain nW/ jotca heidän Chri
stilliwdesäns owat cclswawaiseK
hyödytpxcn cansia mtkistclda/

despannm/
Kcchveskymmcnesö ja Kuu,

desa Cappalesii;

Wnä wähätsen Osan
cansia/ joca myös sisällän? pitä
3)luutamla Kysympxiä ja Lasten

Rucomen;
Muona t7?2, Suomcxi käath<
sildä/ paras 110 ja Tawa«

ra on MEUS
Löytän myytäwäna

TUNUSA. Mäntatt? loh. Kiämp!



Uuden Maan Hqppacunnan Corkiasti
ylisseity ja cuuluincn ylimäinen Pap-
pi la
minun Suurisuoliollmen Hclhojan!

CunnioitettawaHcrra!
Ntjncuin Ihmiscn loppu, johonga'
hän luotu on, on

ja I.,m!N>,» tätä elämätä, josta ha» sonnin
caitta pojcs-lanacnnut on. cij muutoin lä»
siltä taida, cuiu totiftu Jumalan tunnon
ia wahwan ufton cautta, nijn on sijs san<
gcn tarpcllincn, cttä Ihmincn tunde Ju-
malan, ja cmcki nc, culn Jumala, hmnn
Pyhälä ncuwosians, Iym.scn autuocxi ha«
ncn Sauasans julistanut on, ja nijn tule
Md"tlttlyi totiftcn uscoou Jumalan ja
chEßlan ICsuxcn.Christurcn päälle, cttä

hän sittt!! usco» cautt.l, stncnldaiscn Ui>'o!>,
1>.!,-a häncn hurscahasa

lvmäsa elämäknrasa osatta, e»
laman osilta «Udais. Tämä wähäincn.
k.ra, songa mninen
l?jllck pxln k«rlsi!sl<n,l)po,dpl,yxi coconpam



nnt on, ,a Nyt S!iom,n kialesa PrantistH
nlosian sclkiasti miedon ja ti,n,
Mingä cautta ja mi''a tawa!la Ibmi!nn l.a<
NeN IMUa ckijl» lu^lä
ja saada taita. Minä olcn sen, Tcidan
N,mcllcn, Corkialci, cunnioitttwwa

vohwennut dediccrata ja tygö kir,
oitta, fijnc uöyrimmasä toiwoja, ctta Tee,
öortialt-i cunnioitettawa Herra! eH
ainoasians salljs Tcillc itzcllen suurcs snosi^Hftn kelwata waan myös minun wiatlinoa
Aicomusiani, enin on Jumalan pyhän in»
mcn cunnia, ja crino«attain yxinfcrraisicn
ylöfrakcnnus, tahdoisittchaluifesii cöeftulla.Jumala, caikcn YYwydenlsa.siunatcon Tctt>Corkialii clmnioitettawa H?rra:honcn P. Hcnnens armolla ja woiinalla Iclftxcs, hänen P. Nimens cnnniaxi, ja Ie»!«xcn wcrclla callihisti lunastetun Seura.cunnan plösrakcnnuxcxi! toiwotta sydamr»
stans.
Teidän Corkiasti CunnicittttamanHerraudenne.

nsyra raswelia.



Tarpeilinen Mskchoittamlncn
Martauteen

Ehrtstillllydcn Harjotuxesa.

Racas Könstitty!
llnun lumalas ja Luojas on

sinun luonm ijankaicklstn
Elämään/ j« caikella la-

malla etzi sinun Aunmttas; sen-
tähdcn catzo wlsusii perään/ cuiw
ga sinä hänen Caswoins edejä wa<

'ellat/ja cumga suurella Hartau-
della sinä pyydät saman Amuden
perään. Slnä näet / paratcon lu>

!., mala millä Hartaudella Mailman
Lapstt pyörmät Mailman turhuden
perasä/ cumga suurella halulla he
pyytämät Mailmä tawara/ cunnia/
hccuma ja hywiä päiwä/cumga llol-
sestl he niM puhumat/ cumga
pchon wajwa he tttjden tähden u-



Kchoittanitnen Hartautesi!
-tosseistwat/ nijn ettei je meno ole
Keille jocu Lasten leicki/ wan hci»
oän täydellinen Hartaudet / ja
heidän sydämens h.ilu.Senkä!)den
anna sinus ssjtta kcholtetun tulla/
tl wähcmalla Hartaudella pyrki<
maan jenAmuden/sen Cunl'ian/
nijden Tawarain ja hywmn Pai-
wain perään luin Taiwais owat.
lEsus itze hlöskehoitta meitä tH«
hän Hartameeu/ cosca hänPyytakat ahtaasta portista merMna sijalle/ sillä monda sn/sanon
minä teille/ /otta pyytawät men-
nä Mllc/ja ej taida iZ-

'

Nijn puhu muos Jumalan Hen-
gi lttjllttkin jotca jo hetken aica k:l>
woitelleet olit/ettei he wäsyä mah<dais ja sitä enssmaistä rackautta ja
HartatUtta ylönanda: poj«s paw
gam/ sano Han/Syndi/ jota <n<
na meihin tartu ja hitaxi teke/ ja
juoscam kärsimisen cautta sinä kil<

woi-



Kehoittamimtt Hanaattttt'
wottMs/ cuin meidän eteempan»
du on., Kbr 12: i. cmn tahdoishän siuio: olcam hartaat meidän
Autlchem töijäi coeotacam caikcl-
ln ahkcrudella nijden perään cmn
plhM owat; samocam suunUa
wirepdellä sen eteen pannun maä<
ran jältenä andacam mmän työn
ella sen ainoan ja yhden/ jocatcw
Pellinen on/että me Christuxenkä-
sittä/ ja hänesa aina löylyä mah-

Niju Usein euin me naita
ja muita ftnealdaista lumalsn
noja luem/ cuulem ja sydämesäm
zunnem/nijn pnä meidän sijttacoh,
ta huomaitzeman jaymmärtämän/
mei mcitään tarpellisemba olla tai-
da/ cuin yxiwaeaifuus/ Hartaus
ja totuus caikesa «'lämäjä/ ja ettei
Mikan taida olla oiklaChristltty/ja
Jumalan Lapfi/ joca ei caikisa
ChriMsyden menoijä ole Harras
ja totinen.

I«



! Ia cosca me wielä ajattelem ja
miclehem johdatam/ kencngä ede<
sä me joea Paiwa wacllam / ja lvie»
täm meidän ChristillHttäm? ni-
mjttäin Jumalan/ nijn mahta caic»
kt wilpi la cuoUm mcno meidän sy-
dämestäm ulos ahdistetun tulla.
Sillä mikä on Jumala? 'Racas
Chrlsiitty! Jumala on yxi
calcknen MUkcus/joca läpitzemn'
ge meidän sydamem/ ja tietä caic-
ki mitä me ajattelem. Cumga
taidais siis jocu Wilpi hanelda sit<
lattu olla? hän on se Jumala joca
tahw/ että meidän pita aina wn-
tldaman hänen edesäns ja oleman
wagat -

jattcleman/ nijn vuhmau za nm»
tekemän/ cuin seisos hännakpwäl<
sella muodolla meidän edesam ja
catzelis caickia meidän menom.Hanon se Jumala/ )oc« halaja muut,
la «uin salaudes ja jydämes on

)(3 rl»l.

Kchoittaminen Hartauteen



?131. 51.8. Cuinga taidaisim me
sijs ilman totisetta Hartaudetta
hänen tygsns tulla )a handa nähdä?

Racas Christllty! jos sinulla
totinen Hartaus on sinun Chwstillisydesäs / sens taidat nähdä
sturawaisista tunnusmerkeistä/ ni-
mittäin: joS sinä caikesta sydame-
siäs lkawoitzet )a hilajat tuta ja
rehdä Jumalan tahdon/ ja sen jal-
ken waelda caikcsa totud.sa;. jos
sinä sydämen rohkeuden cansa/ )a
hywälla omalla tunnolla taidat a<
stua walkeut"en/ ja tuoda sinun
tyss walkemeen/ wlela netkm cnifl
salaisudcsa tehdyt on; jos sinä
Mailman ystäwyden ja wihan/
Mailman woiton ia wahingon/
Mailman cunian ja Hapian/Mail-
mailon ja murhen/ Mailman yli»
styxen ja pilcan/ Mailman hywän
ja pahan pidät yhdencaldaijna'/ ja
yhden wcron edestä/ lEsuxen to-

tu-

KehoittammtN Hartauteen.



tuden/ Cunnian ja nimen suhteen;
jos sinä Wllpittömäsä uscoja / cai-
kellä sydämen halulla olet sinun
lEsuxelles uscollinen haman cu-
oleman saacka/ nincuin hän sinul-
le uftollincn oli/ cosca hän andoi
itzcns sinun tähtes cuoleman; jos
sinä racasiat sinun lEsustas uija
sinun jydämmcstas/ettäs joca pai-
wa/ hauen totudens ja hänen
cnnnians tähden oletwalmis ylön-
andaman caiken sinun omaisudes
ja wielä sinu hengeskin cuolemaan/
jos Jumalan pyhä tahto niin olis.

Jos sinä nyt/ R. Chrlstltty!
ttt löydä näitä lunnusmärkejä si-
nu» tygonäs/ erinomattain semal-
daises Hartaudcs ja yxnvacaisu-
des/ cmn Jumalan Hengi auo
ja waati/ Nljn on wielä syy epäil-
lä/ jos sinulla on Ma H.maus
ja halu noudatta Jumalan tonuw
t« /ja sijns waeldg. Silla hc del<

mi«

Kehottaminen Hartauteen



mistä puu tutaan; elämän hedel-
mistä tueaan myäs meidän sielun
Hartaus ja totuus HErran ede-sa; )a cuins huomaitzet ettei asia
ole wielä yywin sinun cansas/ ntjn
tee cohta Catumus / ja noudata
siltä ensimäistä rackautla ja ensi-
mäistä töitä; tunne la tunnusta
murpellifclla sydämellä sinun uko-
cullaisudes ja Wallitta HErran
edesa sn ylitzc/ ettts ole lämmin et-
fu kolmä/ wan haalia sinun Chri>
siiUisi)des menoisa/ ja pyri eaikel-
la woimalla cofta wielä aica on/
waeldaman sitä tiltä/ ja noudata»
man nijtä walicappaleita/ jotca
meitä oikian Hartauteen ja totu-
teen HErran edcsä autawat/ ni-
mittäin- Ettäs hengellis st köyhy<
desä tunnet ja tunnustat sinun e<
päkelwmtomudes ja pumoxes
HErran cdest/ olet niiden plitze
muthellincn/ tchä spdamestas wi-

hat

Kehoittaminen Hartauteen



!har l>- wa.not; E,täs ja
tttistza rftosa ikäwöitz t,
n0.,: arml?n, syndein ande-
7. ftaiu-scn, ja autudm perään
C ristuxes;. Ettäs joca päiwä wal-
wot snun ylitze, otat waarin

, sinun matuxistas, noudatat nijtH,
nijsä kyni riput, jos ne hywät, py-
hät ja Jumalan mielen jälkcn owat;
ja jällens wihcrat ja cauhisiut
jos ne owat saastaiset ja wastaan
Jumalan pyhä tahto; Ettäs joca päi-
wä uudistat sen Utön. cuin Jumalan
canja Casteesa tehilyt olet; isoot lE-suxen lihan ja weren perään, joca
sikiä sielun ruoca ja juoma on, wael-
lat totudeft, sodit joca päiwä syndiä,
Satana ja Mailma
tzot mailman turhudm, pydäc sen au-
tuden p,wään cuin Tauimaz on>
wäldät Jumalattomain seura, ja
sitä wastan pidät cansa käymistä
Jumalisien cansa, weiftillet hcnqeli-
siä lauluja Herralle suulla ja sydä-
mellä costas pxin olet sinun Eanmn,

ofts

h 'ranteen.



esas, wan jällens cofca muiden jow
costl ja sinun työsäs olet, annat si<
tiun Gielus huocausten ja hywäin
ajatusten cansa olla ylötyn Jumao
lan tygo Taiwaiseen, tutkistelet
myös wiriästi Jumalan pyhä Sana,
luet muita Jumalisia Kirjoja, ja
liijn taitella tawalla pyydät ylös he,
tättä sinun Sielus enämminja enäm-
min totiseen Hartauteen HErran e-
dest

Ia tämä, Racas Chrisiitty! on
myös syy, mingä tähden tämä »vä-
häinen Kirja suomii käätty ja Prän-
ttjn toimitettu on, nimittäin, ettäs e-
nHmmin ia enämmin ommärtä mal>
daisit mikä Hartaus ja yxi
juus »vaaditan jos bän
tahto olla okia Christitty. Täsä löy-
dät sinä, cuinga ihmisen, sitte cuin
hän on wastudesta jyndynyt, tullut
Jumalan lapseri, ja osallistxi Juma-
lan luonosta, tullut yhdistttyxi lu-
malan cansa, tullut woidelluxi ja

wahwistttuxi Jumalasi ja sijttä saa-
nut

KeHoittaminen Hartauteen.



KehoittamlncnHartauv
imt Jumalan woiman, Rauhan,
Alon, Wapauden ?c. cuinga sanon
minä, ihmisen pitä sitte, nincuin.
hengellisen Papin, pojes kieldämän
itzens, ristin naulitzeman Mailman,
duomitzeman itzens, Jumalan palwe-
juren itzens andamän, ja urhöllisesti

sotiman syndiä wasian:c- Jumala
auttacon sinua' hänen Hengens woi<»
matta ja ylös wallistuxella, ettäs nä-
mät qsiat oikein ymmirräisit, jfl elä-
mäs nijden jälken laita taidaijlt!
hunnia Sucuistlle ja hywäsH ar-wosa pidettäwälle Kirjain Cauppa-
jalle Herr CKriNiÄN joca

tämän kirjan omalla culuturellans
Jumalan Cunniaxi, ja Seuracunnanhyödytyxeri Präntijn toimittanut on,
loimotetaan ' Caickinaista siunausta
lumalalda! Wan itze HErrs lE-fus <Thristus, hän ylösderättäcön
caickein meidän Sydämisam yhden
oikian Hartauden ja hawn totiseen
CbrisiiNisyteen! hnn andacon me-
jlle wijsauden ja llmoiwren Hen-

Ze



ge hancn ji
fton mcidän ylnmallyr/m slMt/
että me tiedaisim/ hänen
Cutzumlsens toiwo on/ ja mikä
hänen Cunmans perimisen rickaus,
on hauen PyhisänS/ ja cuinga
juuri hänen woimans meidän coh<
zamme on/ jotca hancn watewän
woimans watcuttamisen jälken u«

i. 17.19.

5. S.



ITjuxen Nimeen.
KOmpxct WnstlW

sydestä.
Etisimäinen Lucu.

Uudesta Syndymisesta/ ja uude-
sta Luondocappalesta Christuxcjg.

'- Mikä Uudesta Spndymincn on?

Udesta Synbyminen on
YN Jumalan armsn
waftuttts/eosca Ju-

hänen pyhän
Hcngens woiman Evan-

g llumin sanasa / ChristuHl anst»
vn woimalla/ ylösh rätta ihmiseUrston Chlistuxen päälle/ ttte hä-nen wWMjcafi/ ja sen Henget

A cama./



cautta / c"in jumalan Lasten«s myoläns tuo/ bändä hänen en-
tisestä lraiwxcstars l'hasa/
en Jumalalle k.lwolllseen elämän
käändä/ yhdistäjä udlsta.

Akä on pxi Uusi Luondocappa-
let taica st Uusi ihminen?

Se llust Luondocappalee/ on
xxi/ Medestä ja Hengestä wasta
Uuhesta syndynyt Ihminen/ joca
Uusilla omaisudeilla/ Pyhydellaja
wanhurscaudella/ lahjottettu on/ ja
hywin yhteen tule sen Uuden/ tai-
ca toisen Adamin/ Christien Cw
wan canja; taica: se Uust ja Sl<
sallinen ihminen on Uuden syndy-
wijcn hedelmä/ Jumalan työ/ ja
waicutus meisa / luotu Thristuxe»
fa/ joca seiso phdcsä cläwäsä / wai<
cuttawalsela uscosa ChrlstuxenpäalleLpli, 4.24. Pukekat vaal«
le n uust. ihminen/ joca Jumalan

2 Kys»^'rtt CbrlMssydessz.



Kysymyxtt ChristMspdesiä ,

?älkcn tuotu on/ totises wanhur-
scaudes ja pyhydes.
z. Taitacos Ibminen ilman tättH
uudest wndimisettH autuaxi tulla?

Cij: sen osottawat selkiät
tnn sanat.

InK , Ellei jom
stasyndy/ei hän taida nähdä

Jumalan watdacunda.
<3g!. 6. I<Mcs

<i ymbäris lcikaus eikä estnahca
mitän telpa/ wan nusi luondd.

2. cor 5:. 7 .Jos jocn orr Chri-
stuxes/ nijn hän M uusi luondo-
<c.ppak.
4. MinZä laldaisen pitä sijs yhden
uuden ihmisen, tMa uuden Luon- '
bc Christuxesa ft.olttNl
SM uudella MWH ihmiftllä

taica silliMdella Luondocappalclla
on yxluustMmlnen Cristuxeja/ yh-
ltnumen elamän/jongacauttahän



4 Kysymyxtt ChristlMdM ~

nytt elä Jumalille Hänellä ow
uusi sydän/ uusi mieli/ uusi hclu/
uusi rackaus siihencuin hywä on/ uu-
si wlha ja waino s ndiä wastan/
uusi tundo ja cocmlemus luma»
Zan Hpwydesia ja hänen armo töi-
stans. uusi elämä ja
autuus, lyhykäisest sano in WM-
ha on cadonnut/ ja catzo/ caic-
ki owat uuden tullet/ H.
5: 17. Uudistus wuoea ulos sy-
dämestä caikeen woimaanjalijcuw
doon cuin ruumihis jaMts on/se
läpitze lä) coco ihmisen/ ja häuch
coconans pnhmu/ että coco hänen
hengcns/ sicluns ia Elämans nuh<
dttomatt trle. )a waica namat
caiM ii tapahdu tipdelllsst lhmi-sn tygönä tälä ilämäsä/ nln sta-
lvas h.' cuftengin heidä l alcuns/
lMndyrpäf ja caswawat enamin ja
tnämin tasa elämasä/ sn usiowai-,sm sielun sijneu chi että

he.



KMmtM ChriMHdesiä 5
he tulemat heidän '

toises elämast.
5 Mingä wHlicchpalen cautta tule

'

tämä Jumalan Cuwa ihmistsä, ia
nin tämä uusi LuodöcappalcChri»

stuxesa, jällens ylös<aketuxi?
Sanan camea: cosca Jumalan

Hengi sen cmma enstst ylsswa!al>
st Järjen/ nin että ihminen taita
tUta Jumalan ja sen cum hywck
on/ ja sitte pyhittä Tahdon/et-tä ihminen saa halun Jumalat! ty<gs ja caiken sen culn Kywa e»n:j«
nin saa se uusi ihminen hänen elä- ,
mäns/ ivoimans ja lijcundons Ju-malan sanasta/ cosca se sama/ ni<
mittäin Jumalan sana/ Pyhän -

Hengen cautta/ hänen walkeudcns
ja woimans cansz sydämeen ivasta-
otttuxi ja siellä jimtutetuti tule.

lac. i.- 18. Hun on meidän
Wnpttänyt hunen tvhtons jäl-

A 3 ken



6 Kpsympxet ChristitlGdesia
ten totuden sanalla/ että mi
uutijet hänen wondocappaA-
ftans olisima.

~ ??e l 13. Meolemmajal-
lcns chndynet/ el catowaiftsta
tvan catomattomasta llcmenestä/
nimittäin / eläwästä Jumalan
faulOa/ joca yancaickistst pysy.
e. Taitan siis ihminen yhdes silmän
täpäyxes yhdexi uudexi

tulla?
Eij/ silla sen wachcm ihmisenposes panemljcen/ ja sen uuden ih-

n istu päälle pukemisten tmwitan
aica Se uudesta syndynyt Hen-
gi meiia/ on nijncuin yxi kipinä/
pnga päälle cauwon puhallettaman
pnä/ että yxi wcltia ja liecki sijt-
tä rulla mahdais. Mdestä heic-
kost lapsesta pitä päjwä paiwäldä
tulemanrxi tänd llinen mies Chii-

. minin



mincn sijtta tulem.nl/ joca pohy- '

des ja wanhmstaudns Jumalan e<
d.s
päiwa piiwäldä caswamen/ sijhen
asti cuin me wMein sinne euie,
ma/ cu)a_caicki ft cuin puolittain
on/ saapi loppuns

2, z- i z.Me mmlttetan
sijhen cuwaan kircknudesta nijn
kirckaurecn/ nijncuin HENrsn
hengestä
7 Mitkä ow3t ftn uuden syndlMl,

s<»»i l»,rmusmerckit?
N.' stsälllftt tunnnsmercklt «<

w.ir t. nxi totinen wiha Mde<s
wastan/ stkä suuria että pimiä 2.
Sydämmelincn halu Jumalan ft
n.m /_ waicuturen ja Hywäintöp
den tngo. ; SljäUinen rucous jy?
dämen yxiwacaisudesia. '4. Wilpp

löin wircys nuhdeeoina elämään/
hctlgen Jumalan tahdon

A 4 Mm

7Kysymme Thristill sydestä



8 Knsymym ChlisilMdesta^
Men/ pphydesä ja
ja. Ne nlconaiset tunnus mlllit
owat. i. pri jpdammelisesiä uscosiaLhrssiuxen päälle uloswuotawai-
n?n tvilpilöin/ ja wahwa tunnu,
sios Christufesta B.om. lo- s. Et,
tei ihmmen tieten/ hpwälla ehdolla
ja tahdolla tee syndiä ja wäaryt-
ts. i- loli. 3:9, 10.

Toinen Lucu.
Jumalan Lasten oikeudesta.

Mikä Jumalan Armo on?
! on Jumalan armollinen
lemme ja hywä suosio Chri<siuxen tähden/' ja yNcaUis meil

le ansaittu oikeus Christuxen caui<
ta/ jolln me elawän ujcon cautta
olemma tulleet Jumalan Armon»
l pstxi ja Cansa - perllllsixi ljantau
kisten ammeen.



jok. i: ,2. Caikille nijlle jot- :'

ca hänen wastan otit/ andci hän '

woiman Jumalan lapsixi tulla/jotcauscowat hänen uuyens pääl<
le. lotca cij werest eikä lihan
tahdost/ eij myös miehen tah-
bost/ wan lumalast syndynet
owat.

02!. z- 26, Te otetta caicki
luittalan lapset ustoncautta le-jusen Christien päälle.

B.om. « l?. Jos me olem-
ma lapset/ nijn me olemma mMperilliset / l°imittt'in. Jumalan pe-
tillistr za Chrtsiuxen canMuls-

G''. 4 6 Mutta että tc otettalapftt lähetti Poi-ans'
Hengen teidän jo-
ta huuta/ Abba racas ls.l Niin
ei stllen ole orja/ wan lapst/mut"
ta jos lapsi/ uin h>!l on Iu-
Ulalan pmllineCbriziuxcn camta.A 5 ».

9KWmM ChilsMsydestä



l«> Kysymyxet ChrisilllGdesiä
t. Ongos tämä lapsen oikeus, mci-
den sman ansioni ja mahdollisudemtyö ja toimitus?

EH/ Mn se on Jumalan ar-
mosta ja laupmdcsta lahjoitettu.

LpK. I. 6. lumula onsilä-
tanyt lneitä eorjata lapsirens/
Zefufen Christuxen cautta/ hä-
nen yywän tahtons jälken Hä-
nen cunniallsen armons kijtoxcxi/
jonga cautta hän on mettä sen
ractan cautta otollisen tchnyt.

3. Cucas meille lassm oikeuden ar-
mon on?

lEsus Chrlstus. 4' 4-
Cosca oli täytettn/ lähetti
Jumala wai<
mosta/ lain alais/i tehdyn/ et-
tä hän ne/ jotta lain aluset 0-
llt/ lunastais/ että ,ne hänen
lapjhens tulylMiN^.

4 Mil-



Kysymyxet ChnMGdesiä n
4. M!llä Hän oil meille lasten oi- '

keu.den toimittanut?
Hänen täydellisen cunliaisudens/

»viattoman karsitms.nsja-pphän an<
sions cautta.

sr>h 1:5, Jumala on mei-
tä stn rackahan cautta otoliscri
tehnytlonga weren cautta meil-
lä lunastus on / nimittäin/ lvn«
dein anderi andamus/ hänen gr-
mons ricwuden jälken.
5, Mikä sijs on ybden Jumalan lap-

sm welrnsUistius?
Sc/tttä hän Jumalaa häncrt

tawaliista iMs/ Lapsen olkcndcn '

ja armon cdcziä/ jydammestä ktj>
ta ja vl'sti/ nincuin W' lapsi/ '
p"h<sä cuuKoisudcft/ mchvcwina/
Mn paljon cuin tälä yeikoudesa mah?doUincn olla taita/ Vyhydesä j 5
wanhmscaudtsa elä ja waelda

6oi. «: Kijtäkät lsä/jocct
A 6 Wi«



,» KysyttMt Chrisiilltsydesiä
meitä sowelmxi tehnyt on? ojal<
lirexi olemaanPyhäin perilliseen/
walkeudes.

ekil. 2:15. Olcat paihipane-
tusta/ selki.u ja laittamattomat
Jumalan lapset sen äpärän ja
häjyn sustun keskellä/ ja paista-
tat hcidän seos.lns/ nijncuin kyn-»
tilät lnailmasl-
e. Mutta taitaccs yxi lapsi omassa
wäestäns ja woimastans elä pyhäst
la wiettä lumälale kelwollista elä-

mäkerta?
Eij: wan Jumalan armo ja lu<

malan Hengi pnä sen ewangellw
mm Sanan cautta uscowaisten sy-
damefä wuimtaman.

?Ki! 2 l? Jumala waicut--
ta sk/t tahdon että tci.m-
turen/ yä.-ea häwän suosions
jälken.

». Lee. »: 3 H'.ie'l I!?«.^
i..iM



' KOmyM ChriMisi)dcstH i z
alinen wäkens meille cacknaisef/
jotca eläinään ja Jumalisten me
non sopnvctt/ on lahjottanut/
hänen tnndcnltstns cautta/ joca

-meitä hänen cunmansja woimans
'tähden cutzunut on.
7. WielM siis nytkin syndi löyty

yhden Jumalan lapsen tygönä?
Wielä totls sti/ siUä jplldi asuaina mei)ä.l tygönäm
'. 1: 8. Jos me sanom-

me/ ettei ole Syndtä/
nijn me vnam itzem/jn ei ole to-
tuus meisä.
« Ongos f?H-5 p/i wMtz^wamcn

Cij: yp Jumal m lapss ei anM
Synnm w.u'lta hänen luumifans/
että hän handa curld lla mahdais
hänen 1 ! l«.

A 7 dy.^r



14 KhsynvM ChrlMzpdesiH^
- dynyt on/eij hau syndta tee/ nim-

Mittäin ehdon stilldlä/ wan hän
warjelc ctzms.

i j(,t). ? 9/ '". Sijtta Ju-
malan Zapstt tutaan / cli pcrkelen
laps t / jocainm cuin ch te wan-
hurstautta/ etz hun ole Juma-
lasta,

l<om. 8: 14. Cmcki n? cuin
Jumalan Hengelda waicutetan/
oivat Imr.alan lapset.

Kolmas Lncu.
Jumalan Lu)non oftllisudestn.

'ialltnen !>>/n>sta?
sen todista Hen-

gl Hpojioll.l cautta.
2. i. 4. Että tee

osMen tulisitta Jumalan luo-
nosta.

Me olemma hä-
nen



Kysyny?et ChristiU sydestä 15
!nen lruumins zäscnct/ hänen li-
hastans ja luistans.

i. <i:ar. <2 27. oletta
Christuxen ruumis ja jäsenet/osans jAk.u

1. Or. 6: 16. Tee olctta elä
wan Jumalan tempiit/ nnicum
Jumalasano'- Mins tahdon hej-
s.l asua / ja heijä waclda

l c-or. 6 15. Ettäkö te ti'-- '

dä/ että teidän ruuminr.e owat
Chnjmren jäsenet.

.

z. siis seiso täm) Jumein
Luonnin ostllijuus?

1. Hengellisis yh«ydes Chri- .

stuxen tansl. 2. Häiren ar
GllaMnzW. ?.Pchän HeagZu
Uudlstuxesg/ jsca tule w lz.uocitsyndymiststä. 4. Christuxeaja weren osaUisudesa. 5. iia.,cM-s.n elämin läydellljydO.



16. KchmMt Chrisiillisydsstä
z. pitä yyoen Christityn i^

tzens, Me cuin hän Jumalan
Luonosta tullet on/käyttämän?

Hänen pitä witttämttt yhtä py,
ha )a Jumalista elämäkerta Chch
sinpesa/ waeldamen hengesa/ totu»
deft/ w.!lke',deja/ pyhpdesa/ pab
weleman Jumala undesa syndymi-
sesä ja uuoeft menosa/ ci elämän
itzell<ns ja mailmalle/ wan hanel<
le joca hänen edciians ctlollut ja
ylosnosnm on. 2. b. luli.
z: 4 t 4.2. z.Oor. 5 lf.
3.0M 6: l l, 15. c 8: i.

2.?ee. t , Että hänen In-
malincn w'kcns melUe
set jotta elämään ja Jumaliseenmenoon sonwatv on lahjotta.ait
hänen tundemijcns cnuttn/- j.' n
mttta häaen cmmians j'

cutzunnt on loidenga
meille ne cMit ja l." i-

n^r



KystMMt ChrMGdcha t 7
Mat lupauDt lahjotetut
nimittum/ että/e nlden cautta
Jumalan luonosta osalliszii
sitta/ /os te oatöwaisen nnulman
himon wäldätte.
4. Taitaco Christltty sencaldai^sen callihin ja taiwallisen armon M

lens mistata?
Taita totisesti/ cosca han lihatt

jälken elä/ anda itzens
sten himoin ja haluin wallan alle/
palwele satana synnin cautta/ ja
anda yanen jässnens wäärpdcn ft

B-7,5
6: l 5 l. loli. Z: 8), 9. :o. (Il2g<

Lucu
Uscowaistcn yhteydestä Jumalan

ja Chrtstuxen cansil..
l. Mu



18 Kyjnmyxet ChnsilWydesiä
l yhteys Iu«

malan ?« cansa.
on Jumalan Armon<wai<

cueus/ ja sywä Salaisuus/
lnmula hänen sanans/

ja eläwän us.on cautta/ joca rac-I
kaud n cauna on/
asui Mn lydämest/ min että sib
lä ella lhmisellä oti Yhteys
CHOuxen eanft/ tul? Pyhän
Hengen Te npl'ri ja Ajumassax/
tul.' myös calkinalM Ju-
malan armosta.
». Micäs ->p opetta ja

jano tästä
f0d.14: 2;. Icsus wastais-

joca mmun rncastu st pnä mi-
nun stnmn/ IUiNUN ijäm rncn-t
sta händä/ ja me wlemma hänen
tygöns/ ja asumme hänen tygö-
näns.

l>K i?- 22. Minä annein
heille sin kirckauden cuin stmikin

mi-



ChristMsydestä 19
minulle annoit / että he yhtä o-
listt/ nincmn mekin yhtä clem-
ma.

, i i-z että meidän osal-'Mdem Ilän ja hänen Poteans
lesuxen Christuxcn can»a olis.

«. jo!, 4: 15. locainen cum
tunnusta Icsuxen Jumalan Po-

i wi/ hunelä pysy Jumala/ ja
hun lumalnja.

~ 101,. 5- 2". Me olcmma sij-
nä totljesa hänen pozasans lEfu-
fes Chnstuxcs.

2. dor. 5. Ettäkö tee i<
tziänne tunne/ cttä lEsussius on tetss.

z Mltäs se bsn"ellinen
ja osallisuus lumaKm cansa wai-

Se waicvtta ja matcan saatta
i.Sen Caickein nsta-

ja cansa käMistn / sowm<
non



s(3 KyfttMtt Chlisiillistzdestä
Non ja keskinäisen rackauden/ cuitt
nielle phdijittyMon toinen toistans
wastan.

jnli. ichisi. loca minun ra-
easta/ hän rakastetnn minun isäl-täni-

2. Caikcin ihanaisiman luma<lan L won meijä/ ja meidän
luim Lewon lumalasa.

Klat. ii: 29. Teidän pitä
tämän Lewon teidän sielullenne.

;. Phden Algun uuteen elä<
Mään ja jumaliseen wacllaleen

t. (2or. 6:1 7< loca HCrman
ryhty/ se on yxi Hengi hänen
fansans

i. cor. 2:16./Meillä on Ehti-strxsn mlcli-
2: 19/ 2 c>. Minä olen

Christnxen cansa. ristinaulittu»
Mutta m-uä elän/ waica en mi-
nä/ wan Christus elä minusa.

(^äl.



Dsymyxer ChriMistdestz
stuxcn omat owat ne
litzewat lihans/ hancias ja
Ms canja,

4. Mitkä öwat ne wällicap^aleet,
joiden cautta Jumalagsm mle, ja Pojan m Pyhän Heni?ncansa meisH asu, ia itzens mädän

canftm yhdistä?
j.Jumalan Sqnan ahkcra cuu,

l.mus ja ntttistelcmus. -. Py<
hälu Sacramcntcin nautitzemuus.
;. Cnumus 4. Auma<
sitekewäinen Ujco Christian päälle.
5. Harras ja »viriä rucous.
5 Mistäs ihminen taifa tttta Jomala
sl<ällä>aju n!fti , ja yhdi-

stit cn Cbrissuxen canft?
Ensimcincn mnnus mcrki onP.Hengen Läsnä olemus.
i z: v ~!r. Sijtttt me

ll)ta



22 Kysympz-tt ChrisiiNlsydesiä
sijtta hengestä/ jonga hän meille
an dol:

i.InK. 12 s?. Jos me ra-
casta m toinen tolsiam/ nijnlu-
mala pvjy meisä/ ja hänen rac-
kuldes on täydellinen meisä-
Sijttä me tunnemme / että me
py!um häncs/ ja hän meisä/ ja
tttä dän andoi meille hänenhcnqestäns.

Että P. Hengi on läsnä sen
taidamme jälleens nua saman P.Hengen in woimast

Se toinen tunnus mcrkl on y<
ri sydämmlllnen rackaus luma<
ianja Chnslrfentyg". Se cvlmas/
W wahwavnsywäi.chs lumalasa/
nisn niyös sielun ikä'?cjtzemns ja
halcus Christuxen häncn rackahans
perään. Se mljäs/ yxipl)häe<
lämaterta ja ChriMmeu waellus.
Se hri wahwa turwa ja
pjeallus ristin ja ahoiMen aU« In<

Mttla.ll



6 Taitaco s>!s yri Clrisiitty tämän
Hengellisen-yhdistyxcn Jumalan eclno
sa aina wäkcnMä

Eij/ kälke itzens toiss<
mans pois hctkcn aica/
Hänen racastauatjs wastan/ mä
hän mahdais coetella heidän us<

ja rackamans / ja tehdä hch
,dan ikäwötzcmlsens itze perääns sit-

!tä lumemaxi.
Wiidcs .^ucu.

Uscowalstcn Woitehesta.
"«. cähden me Chri-sil,'yixi^

lEmahdcn/ cttäChrisiNs mei<
tä hänen nimestäns/ hänm
woltthestans/ ja hänen ar-

-molslstans osallisin teynyt on.
jvk. 1.16 me Uemma cai-

ti

Kysymyret CKrisiiMsydestz. l,

melan tygö/ handa ylistämän/
kijttämän ja cunnioit amaan.



,4 Kvsynyxct C'rtsiilll'sydessä.
ki hancn laydellisydcsians
ftrmon mnostg.

« o"?
Woidct on rxi P. Hcngm <lä-

ivä waicutus mcjsä/ jo<.a ylhäldä
Chrjstuxesta meidänPaastam/mcj-
pan ylltzem nuota/ ja mc Chrj-
stulen ja h(ngel!a täyte?
tyfi trlemmc». Ppha Hengi jo<
ca se oikia ilo o!ju on/ hän woltcle
picitä sisällisesti Ehijswfesa / hän
täyttä meidän uudcUa mclolla ja
tackaudella / ja tlkc mcitä Crnlw
golre ja Papcig Jumalan edcsä.

3. Micäs P. meitäMH
cpttta?

2 00r.,: 21.2?. Jumala 0Nse joca meitä wahwisia/ ji on
lreita woidtllut/ ja lmiMut i.
)on. 2. 27, Ia se wcidc Mgg
tee haneldg Mtapys.) msi.



KysyMMt ChrisiillifydtstH 25
>4- K«i>eldä me saamme lämHn woi-

teen?
Chrisiunlda/ Mä nimuin hänen woidelmP Heugcn canja/ ei

mitan Men/ nijn anda hän myös
nmcuin Pää/ tämän njoibeOljun/
mitan jlMn/ alaswuota hänen
luumijns Me/ ja caikein zen ja,
jenden/ ja teke heitä hänen Lahjoa
stans osallisia
5 Mitss tämä Wsidttwaicutta yh>
desä Chnstitysä, takka ybdesä HEr-

ran
Se opetta hänen eaickl DNisest/wahwista Sydämen/ waeumtaja

teke sen wähwaxi Christuxesa/ plö»' "

da totisen ja wahwan huocmlM
«autta/ ja teke Meitä Emungoixi
ja Papeixi Jumalan edejä.

2O. 27. Ia tcilla on
Woide hänewä/ jom pyhä on/ja.tce tiedätte caicki/ jaett te tar-

B wotzi



26 KlWryxtt Mistillisydeftä
Witze että jocu teitä opetta/ wan
nijncmn woidet teitä cäikinmsist
ppetta/ nm on se tosi ja ei walhe.
6. Pyspkös sijs Woidet meisäkin?

Pysy/ nincauwoin cuinme an»
name Jumalan Hengelle tila/ ja
emme handä synneillä hammcnä
ja mmhcllisexi tee-
i sol,. 2.27. Nmcuin woidet

teitä opetti/ ntzn mös tee hänesPysM.
«. Kassa siis itze woide opetta mei-
tä caikinaisist, wietäkös me sijs tar-
witzem ihmisildä opetetuxi tulla; tai-
ea tuleco ft oppi ja neuwo, cuin ih-
misikä on, sen' cautta pojes heite-tyxi?

Eq/ wan meiningi ja ymmarys
o« tämä että P. Hengi yMälis
ylös sylyttä taiten wijsauden sanan
zautta Spdämest/ ja meidän pi-

la



K!)symM ChrtMsydM 2^U sfi sama cu"jeman Sydälmzä/
ja omiman hinjdä/cosca me toti-secn tundoon tull« tahdom.longs
Oydämesä P, Hengi opetta/ sesama ei tarwjtze että jocu opetta
hänelle jomcun muuta autumn/

cum sitä mjtä P. Hengi opetta
häneNc sanan cautta/ W Hän
opttta hänelle caikinajsist/ ja mitä
hän opetta/ seon tttuns-

Kuudes Lucu
Ustowqjstsn ktjnjttämijest

Mikäs kijnittäminen on?
ENRmo kijnittäminen/ on P.MD Hengen wauutus camlvai-

i!)mistn spdämmefä/ co<sca hän Ewangelmmin roiman
cautta sisälllststi stelusa julista I«.
malan armon ja jyttbeln anderisaa-
wlscn/ ntzn että sielu/ wahwasaMrwasa ja toiwosa / Lasien oikeu<

B» desiä



28 Knsy n xet ChristillisydestH
dcsta ja Jumalan ty«
gonä/ mk ermomaistlla armon ja
lohdutuxcn walolla japaistella wir<
wotemn ja etzttyzi.
».'Mitäs P, Raamattu tästäLukitzft

misest taic,' knnittämisest sano?
LpK 2.i;.Teejotca
lette k!jnltetyt lupauxcn P Hcn<gM/ joca nuidun permdöm
pantl on/ mcidan lunastuxehem,

Lpd. 4. 70 Hlkät Jumalan
Henge murhellljefl saatmco/ jol-
la te Lunastaen päiwäan asii
kynitetyt oletta.
z. sijs Jumalan oikia!

'Lapsu slla wisiit heidän armoktjnid
tämisesiänk<?

Taitawat/ tonset Jumalan lap
ftt tlttawät hpwin kyA mitä heiliä
heidän jpdämejäns on.

i. lod. s. 19. Me tiedämme/
että me olem Jumalasta

1. Coli



29

~ c:or. 2.. 12 En.me ole saa-
neet tam«n mailmaa Hcnge/
wan sen Hengen joca Jumala-
sta on/ että me taidaistmlnc tie-
ta/ mitä meille lumalalda an-
nettu on

«.»m. 8- 16 Se siima Hengi
todista meidän Heng?!lem/
että me okmme Jumalan Lap-
set.

4, Cuinga taita yxi Christitty tihän
A?mo"kunittännstben tulla ?

.Hänen plta waalin ottama naft'
siä walicappal.'ista / cum owgt"
1. Callls rucous. 2. Jumalat»

ahkera cuuldeleminen. 3. P^.
Saeramemem mahdollinen namu
tzeminen. 4. stwiä hartaus ja
ja Jumaliset harjoituxet.

5-Mttäs tHmä Armo-ktjnitys waicut-
taMowaistm ibmistm jydämmesä?

Se tinasta Sielun/ ylös he-B; MH

KysytNM ChrWllsydestä 29



30

zo KyfmMt Chnstillchdesiä
lättä Sydämmcli>cu halun
siuzen perään'/ ja totisen rackaip
den Lähimmäisen tpgs/ estä
uston j«chdollftt synnit/ ettei he
/aa wallita; wetä sydämen pois
maiinDasta/optttahändäolkcin käyt>
tämän itzens nsyrpdejä ja pojeskicl»
dämisejä ristin alla/ ja plöshera,
tä oikian wacaisen AwoitzemiseriTaiwan perään.

Seihemäs Lucu.
Uscowaisten wahwistamijest.

~ Mikäs uscowaisten wahwistami,
nen on?

OME on Ui erinomainen lunw
lan rackauden työ ja wai>
cutus/jolla hän hänen Hew j

, gens lautta Christuresii/ uscowai'sien jydämct caikinmjesa tuscasa j««
ahdistuxesa/ uscosa/ rackaudesa/toi-
wosa/ kärsiwälijydesa/ jnmalljutz-.s'/



Kysylchz-tt ChriMsydesiä ;i

sa/ ja caikija cuin ön/perusia/
wahwista/ ja loppuun saacka nuhde-
loma ilancaickisemautmeen waljcle.

Osota. minulle muutamita Naa-
ratun sanoja, jotca wahwistuxen

. armosta puhuwat?
I. l.s. loca Myös ttitä

loppuu asti wahwista/ että tee
oksitta nuhdettomat Meldan
HKrranlEsuMCHnstuxen pai-
ivana.

i.?er. 5.10. Jumala/ joldck
caickl armo tule/ joca' mM on
euhunut ijancalkiseen cunniaans/Christuxes IEMs/ teitä/ jot-
ta wahan aica karsitta / walmi"
sta/ wahwista ja perusta.

j. ket. i. Jotca Jumalanwaella uscon cautta aututemkat-ketan<
z.Ongos sijs wa!>wissursii armo tarpellinen?

On totisesti, l. Meidän mielem



32 Kyjhmpxet ChlMHdestä
simren heickouden ja huikea
suden tähden. 2 Scn snmcn sielun
waaran tähden/ joja yn Christit-
ty joca päiwä/ joca hetki ja joca
silmän räpäys on/ sijnä ttlä hänen
täyty mewän häijyn
tauan cawalita päälle «mamista/
ja tulisia kiusaufen nuolia/ tämän
häjyn mailman monicaldaisia pa-
hennnna ja pahuutta/ ja myöskin
meidän turmellu liham
ja petona wastan/ aina ja ilmansona ja campailla 3.
Että me meidän tawaram cannam-
nie heicosa asiiasa/ ja nijn taidam-
me picaiftlda meidän omosta wah<
wudestam langera Uscon hahti lio
toon. 2.
4, Mltäs pitä sijs phdcn Chlisiltyn
hänen puoleldans täsä tekemän, ettei
hän hänen wahwudcstans langeta
n-,ah.'als, wan loppun asii olis pysy,

wä!nen?
5. Hsnen pitä hänen Chlisti>



oleman walwowan/ waa-
rijn ottawaisen ja taitaman

plnl i 12. Laitacat pelgolla
ia wapistuxclla/ että tee autuaxi
tulisitta.

l3 17.Mutta mitä mi-
nä teille s.mon / jm minä myös
caikillc sanon/ walwocat-

i. ?«r. 5.8. Olcat raitiit ja
walwocat/ sillä teidän wiholli-s.nne perkele ymbärinskäy / nin-
luin klljuwa Lcjon / ja ehi kenen
hän niclis.

l,'lness. 5- 6 8. Nijn älkäm
sijs m.niteo nincuin muut/ wan
olcam raitiit ja walpaat/ pue-
tetut ujeon 1.l ractauden rinda-
raudalla/ ja tciwou rautalakil-
la/ aututeen. '

T?l> 5 ,5. N n catzocat/ettH
tee wisastt wyllätte / el nljn-
cuia tyh.u.K/ war, nincujn w^B 5 saat

33KysyttWtt Christillisydesiä



z 4 KWmyftt Cyrlsttllisydesia
saat: ja hangiteat teltan ajatlas/
silla aica on paha.

Nmett. ;. l l. Plda mitä silMla on/ ettei kengän sinun Cru-
nuas ota-

2. Hänen pitä rucouxen ja >
den can)a pyytämän/ että Juma-
la häncn sijtä cmn Paha on wan
jella tadois/ ja caikclla wäkez>dellä
hänen tzancalkiscn woimgns jälken
tvahwW.

26. 41. walwocat ja
rucoilcat ettet te kiusauxeen lan«
geös/ hengi tosin on aldls way
liha on heico.

LpK. 6. iB. Nueoilcat aina
eaickes waams/ rucoillemistlla
ja anomisella hengesa; ja wal<
wocat caickella ahkerudella jaru-
couxella/caikeen Pyhäin tähden.

Pltg hänen pyytämän nuh-
dttoma waelda pyhpdesä Herran
edH / jocg hänen/ hänen walda-

cu«s



KysMMt ClMilllsydM. ;f
»-. > >—>— , „

lttndaans ja cuniaans cutznnm on/
lEsuxen Cftistuxen päiwän asti/
ja nijtt wahwistaman hänen eutzu-
inisens ja walitzemisens.

- pek.i.io.Mkeroicat parem-
min Mä/ että te teidän cutzu--MiseN ja walitzemisen wahwistaj-
sitte; silla jos te sen teette/tW
ett te coscan combastu.

2 ?et.g 17. Mutta että sitljo ennen tiedätte/ nijn cartacat/
ettet te wictellms jumalattomain
ihmisten l cxytyxellä/ yna hei-»dän canjans / ja nijn te poistan-
gette teidän omasta wahwude.
stan.
sta syndynyt M/ bun warjele
hänens/ ia se paha ej rupe hä«
tteen.

KKr. 6. n. Mutta Me hala-»jamme/ että jocmnm teistä sm
ahkerude» osottais/pitäm toiwon

wah-



z 6 KMmyxet ChristWsydestä
wahwuden haman loppuu asti;
ettet te hitaxi tulis/ wan olisit-
te niden scurajat/ jotca uscon ja
tärsimijen cautta/ luwatun pe-
rimisin saawat.

Lbr.'2 l;. Ia asiucat wtlpit-
tömat astelet tfldän
ettei jocu combastuis nmcuin ou-
duwa / wan paljo enammia tcr-
«vexi tulis.

5. Cmnga pitä ys)d?n Mrissityn r^-
stc-isa ahMuM, ja cpäi-
lyxesH /. lohduttaman ltz'äns ja wir-
wottaman, wahwljfuxen armo!?-?

Hänen Pilaama mnstuttaman
stzellens/ nqttä calNhia raamc.tnn
janoja hänen taiwallisen Isans ar-
mosta/ iiscollisudesta jarack<'udcst<
lEsufcs Chnstuxls/ ja itzl«
ätts lohduttaman

Christus sano PittcmlK
»2.21. Wan lNiua rucoillin si-

nun



Kpsymyxet ChriMis-jdestä ;7
nun "edestäs/ ettei sinun"l-ftös
puuttuman pidä.

loK l?. 2c>. En minä ainoa-
stans heidän edesians rucoi!e/wan
myös nijden edestä/Ma heidänsanans cautta uscowat minun
päälleni.

o. 28. Minä annan heil-
le ijancaikisen elämän / eij he
hucu ijancaiklsesti/ eikä yx-kän re-
pcilc heitä Mmun kädestäni.

l. lirll, 5. Hän on useol-linen joca tenä cutzunut on/ jasen myös täyttä.
2 '1 z HErra on us-kollinen / joca teitä wahwista ja

pahasta warjele
i.c.or 19 Jumala on wab-wa / jonga cautta te

letta/ hänen roeans
Christuxen meidän yh-
teyteen.

luma-



3 8 Kösi)mMt MristilMM
Jumala/ joen ei salli teidän tlck
la kinsiuuri ylitzs teidän Woimau/
wan ttke kmsauftst lopun/ nijn
että te jm woittt kärsiä

?!>,! i.- 6. Sen Minä totijest
että je jota teisä on hy-?

wän työii alennut/ sen hän myös
lEfuxen ChriftMen päiwän asti
päättä '

lt.om. s ?o. Eij Mikan taida
eroitta meitä Jumalan mekan-
desta / joca on lEfures CIM

Hengellä stä wäkewydestä-
l O ifH HsnMinen wäkcwys on?
ZMS on Pyhän Hengen armo

työ ja walcutus/ jolla nij»

sydämee / caikinMa hengellisiä ja
ruumibiAsia ahdjstuxia wasian/
chhwlstttUi tulewat.

i. MO



yhden Christityn hengellinen
wäkl.'wys stiss?

Sijnä/ että hän on wakewä
HErrasa/ jengejä/ Ufcosa/Rac<
kaudesa / Karfimisesä/ Plchydrsa/
ja caitinaiscsil Jumalan lunnosaja
hywlsä tölst.

L!pK. 6: 10. Olcat wäkewät
Herrasa/ ja hänen wäkeMdens
woimaslr

LpK. ; i6. Että hän annais
teille wotma hänen cunnians
rickauden jalken/ että te hänen
Hengens cautta wäkewäxi tuli-

lhmises-
z. OnZos sencaldainen wäkewyS ih-miselle tarvellin>n?

On tonsestl'; sillä me olemme
luonostam wiheliäiset heicot ihmi»
set/ ja täyty aina olla sodasa lihaja wttta wastan/ täyty aina sotia
Satana ja Wilma, lvOan,
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40 KysiMMt ChrlMjydestä
6: 12. ole so-

ta liha M werta wastan/ wan
Paäruhtinoita ja wnldoja wa-
sinn/ st on Mmlman Herroja
wastan/ jotca tuman mailman
pimeydes wallihewat / pahoja
hengin wastan Taiwann alla.

l?<-r. 5.8- Olcat raitijtja wal<
wocat! M n wihollisen pw
tele nijncuin kiljua
wa Lejon/ etzl kenen hän nielis.

l6: iz, Walwocat/
pysytät uftom/ olcat urlMftt/
olcat wahwnt

2. .'. /. Wahwista sijs si-
nus/ minun Bcican sen arlnon
cnutta cuin IHux.s Christuxes
on.

,. l? Että tcidän
ftdäm.-n ja l ntta<
mntoin olls pnhydes/ Jumalan
edes u mcrdan Izäm/ meidän
HErran ITluxcn Chrisiux.n tu-

KMI-



Kysymyxet Cbrimllisydessä. 4,

lemiscs ynnä caikcin hänen Py-
huins cansa.

H. I'Kcss l6 Mutta i-
he meidän HErramlEzusChri-
stus/ ja lulnala mtldän Isam/

, jocamcitäracasti/ ja mchoi meil"
le ijancaickijen lohdutuxen ja hy-
ivan tolwon armon cautta,- Se
lohduttacon teidän jydämen/ ja
teitä cmkmaises opis ja
työzä wahwistacon-

, 4 Mistäs yxi Christin uscowainen
taita stncaldaistn wäkewyden saada?

Jumalan Hcngeldä/joca on wH
kewyden ja wciman Hengi/ cwan-
gNinmin sanan cautta Christuxesta,

2. liin. 1. l7Eij Jumala o-
le meille andanm pelgon Henge/
wan wälewyden.

2. l2. 10. Minä tahdon
kcrstata itziäm' minun heictoude-
stam/ että Chrlstulen woiina
lninus asms. c:ol.



Qol i. ii. Ia tvahwiftetuxi
tultsitta caikella woimalla/ han«n
lunnimw wäkewyden jalkem .

. Lpk. lO. Olcat wäkewat
HErraja / ja hänen wakewy»-
bens woimasä.

I.r»t. 5, 10.Jumala/ joldä
caick armo tule/.jocameitä on
tutzunut ijancaikiseen cunnianns
Ch? stuxes lEsuxes/teitä / jotcci,
ivähan aiea karsitte / walmista/
wahwista ja perusta.

~!'«:. i. 5 lotca Jumalan'iväella uscon cautw autuuteen
katketail.
5. Cuingä käsitetän se hengtliniri

wäkewy^?,
Jumalan sanan ahkeran tutks

sielemuren/ ustolisen tUcouxen/ hus^
tauxin jaHnelcitt lautta/ luMa»
laN hengen armosta.

Nhn rueollit ChtistuleN opitus
jap>
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lapset/ että hän heitä uscosa wah» > >
ivtsta tahdols/. ja sen cuutamiseii
Isä: minä nscon/ HErra aut<i
ininM epä ujeonl. Sen caldaisen
kijwssn ruconxen oN useitt
tehnyt tinM uscowmsten Wehdttt
edestä.-
6. Oiahtacö, yxj wäkewä Christittij
Peljätä/ että hän jällens hcicoxi tul?/

höriabttä ja tanae?
Ia totlststi/ sen tähden neuws

Apostoli; M seiso/ Eatzvcan/,
emi hän Knge.

rnil, 2.- i s.LaltacatpelwM
ja wapistlli-ella / että te autunxj
tulisitta / sillä Jumala en seca waicutta teW seka tahbött tt-
ta toimituxett-

iii 20/si. Mutta si«>nä pysyt uston eautta älä eli
töykia / wan pelka.

Esssa pxi shrlstillinen ihminen
eij



<ij taida ftncaldaista Henael-
listH WWvyttH bänen tygönäns,
pitäkö hänenstntähden hänen yeickou-

desans epäilcmän?'
Eij miNän muoto, sillä Juma-

la anda Uscon jacaicki muur armon
Lahjat mitan jälk'N/ nijncuin hän
tahto ja hywm mitä aum,
teen tarwitan.

Sencaldaises tilas vita ihmisen
(imlmiluden )a kärsii is. n cansa an-
daman itzcns Jumalan pyl)än tah-
don alle/ hartchastl rucoileman/
ja sanoman Apostolin canft: Mi'
na olcn tucwas heickoudesa/
silla costa min., beicko ole»/ niin
wmä wälewä in oKn 2. (lur. 12.

ic> ja siM ilwnsa muistuttaman
itzeiens HERran janoja/ jona
hän M ahdistetulle Pawalille ja<
noi; tpdn minun armoni/ silla mi<
nun woiman on hcicoisawakewä.v

Mde-
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WdcM Lucu
Jumalan rauhasta.

'. Mikä Jumalan rauha on?
rauha on yxl sssäA-

nen l).'nztliincn sicl:>n lepo
Christurej,; taicka yri ma-

kia ja suloinen Chnsturen Hengen
waicutus ustowaisten jydämes/ job
la hän heitä wa.uuna Jumalan
armosta ja Sowinnosta Jumalan
cansa/ waikttta ne lcwottomat O<
matlunnot/ ia hetta cucleman pel-
coa/ ja jatanan ja helwttin häm-'mästystä wastsn wolmallisestl loh-
dutta.
t. Cuca tämän,autuMscn rauhan

ansainut on?
lEsus Christus Jumala poica/

hän on meitä hänen wiattonnlla
wtleMs/ meidän lYNNtlstäm puh.

dlsts
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jg.6 KpftMM Chrisilllijydestä
distanut/ wapahtanut lain päälle
fandeest/ TajwaUijetllfan wlhan
Asettanut/ sowlttanut mettä häney
tansans / hänen cuullaisudelläns jq
ansiollans tolmittanut sencaldaisen
wanhmscaudcn/ joca'Jumalan e<

seisowalnen olla taita/ ja teh-
nyt meitä I.imalan lapstn )a Pe-
ttlllstfi ij nscaiklscen amäteen.

K.MÄ. 5.- Että mesijs ole m?
mä ujcon cautta wanhurjcaxi
tullet/ nijn meillä on rauha Ju-
malansansa/ meidän HErram-
me Icluxen Christux n mutta.
' V.om. 8-; ? - Cuca tahto Ju-
malan walittuin päälle eanda?
Jumala teke wanhurscafi Cucg
tahto cadotta? Chrlstus on cuot-
lut / ja hän on myös ylös he-
rätetty/ ja on Jumalan oikialla
kädellä/ rucoilemas hywa meidän
sdestäm.».om. 5: "Me kerstamme

mei<



4?
weitäm Jumalasta/ meidän
HErram lEsuxcn Christuxen
cautta/ jonga cautta me olemasowmnon mannet-

i dor. 6:i Te otetta pe-
styt/ te öletta pyhitetyt/ te o-
Ktta wanhurstaxrtnlleetHErranlEsuren Chrlstuxe nune cautta/
ja meidän Jumalamme Hengen,
cautta-
' i <2»r. i: ;c>. ChtisiuS 0N
meillelumalalda tehty wtjsaude-
xi/ ja wanhurscaudexi / ja pyhys
dexi/ ia lunastuxexi-

5.

3. Mitäs Jumalan rauha waicutta
ufcowaisten sydämesä?

Yhden totisen sydämen ilon lu<majasa/ sulotsen oman tunnon le<
won/ armon coettelemuxen Chli-
siuxes ITsuxes/ wäkewän lohdu-
tuxen suurisa ahdisiuxija/ Chrlstibllsen tärltmijen/ lVtPwässyden /

Mur-
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Mulhlsa; urhollisuden ja
denSxndlä/ Cuclcmatperkcle/ ja
helwettiä wasian; amuallsen tvty>
wWden Jumalan lupaurtzn; kch
toxcn ja plistpfen.
4. OnZos sijs tämä rauha tarpel-

linen?
On totisesi/ eij mitan rac-

kahamba ja suloisemba taida olla
sille uscowaiselle Sielulle cuin eitä
Jumalan Hengi hänen muchellista
Omawndons wolmallisesti wacuut-
ta Jumalan rauhasta/ ja se armol-
lisin HErra lEsus tämän rau-
han hänelle julista ja hänen lewol-
ln ja lohdutureUa täyttä. Sew
tähden toiwoni HCrra lEsus/
hänen ylösnouscmiscns jalken raw
ha hänen opetit la^stllens: Rau<
ha clcon teille! ja ne P. Aposto,
lit heidän lapstllens uscosa.

Lxn. 1:2. Armo okon teidän
tan-
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Msa / 'la rauha lumalalda/meidän isiUdam/ ja HErraldalEsuxelda Ehristlyelda.

hallitcon teidän fydömisan/ io-
honga te cutzutut oletta-

LKil .4 7. Ia Jumalan rau-
ha/ joeg cMn ymmarryxcn yli-

tidan sydämen
ja taiton Ttzristuxes lEftres.

, ?er. ,: 2. Jumala andacsn
heille suuren arnwn ia Rul
, ?er. 5: ,4 Zwuha oleon

teille caikillc/ jotca Chrtstuxes o-
.letta.

». sol,. V. Armo/
lauplus za rauya lumalalda ja
HErralda lEstnelda Christu-

lrelda/ ljan Pojalda/ totudesa ja
»rackaudeja oleon teidän cansan

luö. v. 2. Pldänenlaupius/ ,a rauha ja Rackaus
oleon teidän eansan.

E 5-Tap



sc, Kysympxtt Chrisiillisydests
5. Taitaco yxl ujcowainen'
aina tuta ja löytä tämän Jumalan

Rauban Känensydämesäns?
Jumalan Rauha/ jonga hän

Chrlstuxes meidän cansam tehnpl
on/on tons sta pysywämen aina usto-
waisten jydamesä/itze lewottomudcn-
gln alla wahwal a ja loppumatoi-
na/ wan luitengm eij tunne ei-
kä löhda he sitä tpgönäns aina
waicuttawalstn/ erinomettam suu-resa nstlsä ja ahdistuxesa/ cosca Ju-
mala nwutta itzmchirmuis. fi/ walc-
ka Sydän ja Hengi on lewcllinen
häncn lumclasans/ ja hänen ay
mosians Christufesa lvacuutittu»

Kymmenes Lmu
HlNgelMH Ilosia.

t. Mikä henZellinen iloon?
E on pxi Sulonen uscon

hedUmä/ pphW Hengen



K symyM ChrisilMdestä 5!
jvaicutuxen cautta/ cofta Ui eam-
wainen ja uscowainen Sielu turki<
siele Jumalan suloista rackamta/
hänen hywyttäns/hänen corkeita
hywiä Måns/ nijtä itzellens omi»
sia ja tygsns luke nijdcn ylitze on
hywällä mielellä pitä
hänen suuriman ilons ja halunslumalasa / nijn suurest että Kan
tämän mMman ilonsijns siwusa y'
löncatzo.«.am. 14: i7< Jumalan wal-
dacunda on Rauha ja il) P.
Henges

5: 23. Hengen hedelmä
on i'o.

K.QM. 15: 1; lumMn täyt-
täkön teitä caikinaistlla ilolla.
l. Ongo sijs yxi Shristitty welcapi

itziäns iloittaman
On totisesti; P Apostoli neu-vo Den calkia ChristittM.

C H klul.



kk,! 4:4 Iloitcat aina Her<
rasa/ ja taas minä sanon: !ln-
tcat<

3. Mikä M-Hn hensellisen ilon pe-
rustus on?

Jumalan armo/ lEsufen Chri<
siuM Uhtcys ja Wanhurstaus/
ja muut taiwallisct hpwät työt/ cuin
nW uzcowajsille lahjotemt. owat,

4. Mitkä owat ne wälicarpaleet joi,
dmga cautta pxi Christitty senc^ldai,seen ilchop tulla taita?

~ Jumalan Sanan Rackaus/
ja halu Mettä pyhä ja' jumalista
elämäkerta/ japitä hywä omatundo,
Z. Jumalan armon eläwäincn tuw
do Christures lEsupcs Ewange-
liumin cautta. z. Chrisiuren IGsuren caUihin rackauden walewa jo
woimMn.n coeml'mus ja tundo/
jolla hän mcita on raastanut/ j«
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Kysynchrtt ChrMtisydestä 53
itzens meidän caickcln evcsta ulos-
andanut. 4 Jumalan suloinen y,
Dys 5» wilpitöln tutkistele muS
sijttäWanhurscaudesia/ cuin Chn»
siuxenwerellä meille ansaittu on. 6.

ja sen turhan ilon ja
Riemun ylsncatze. 7. Meidän tar>
tomme andamuS lumalun tahdonalle.
5 Pitäkö yhden Chrisiityn ihmistä

aina iloitzeman lumalssä-''
Pitä/ Apostolin neuwon jälkeä

,« IKess. 5: 16. Olcat aina ilol-
«set ». (3o?. 6: 10. nijncuitt mur-
helliset/ cuitengin aina iloista
Ia waicka nisden uftowaisie n«ydä'
mesä toisinans ilon tpgönä töytän
murhe/ nijn eij cuittngan estä he
toinen toistanS; se uleonaincn ih-
minen taita itke ja mmhettia/ jase fiMinen lewollinen ja iloinen ol<
ta hänen lumalasans.

C 3 Mdes



54 KysrMMt ChnMsydeftä
MdeStcistaKyMcncs Lu u.'
Uftowalsten ChrisiiMftsin Wa-

paudesta.
' Mikä WapcuZ on,^

E on yxl Jumalan ujcowabj
sien lasien cotkm armo ja
elfsus/ cuin Chnsius Iu-

mclan Poka hänen cnuliaisudel'
lans )a ansiollans heille toimitta»
>mt ja anjainm on/ jouga wol«
man cautta he ewar Lam kirou»
zrest/ / cmituxest ja Or<
ludest/ nijn mnös sen uleonmsisi

Zäadyist coconans wapah<
Jumalan edesa/ ja sitä wa<

jian' Sytt tlftewat amoastans ufcon
mautta llman ansiotta
haxi ja amuaxi.
z. Micäs Raamattu sans tM Zu<

malan wapaudesta-'
Kom 6-14. Ettet te ole lain/

n?an armon M'



(-ai. z: 1;. Chttstustä lunastanut lain kirourcsta/cosea hän oli kirous meidän ede-
stäm.

Q2!. 3:.25. Mutta sitte cmn
usto tuli/ nijn cn me enämbi olesen Opettajan alla.

Kom. 8:1. ole nijsä mi-
tan laitettapa/ jotta lEsuxeE
Christuxes owat.

(3al. 5:73. Ae olette Napau--»
teen cuhutut. v. 1. Nijn pysykat
M sijnä wapaudes/ jolla Chrw
jlus meitä wapahtamtt on/ ja
Nät taas-tenän secoitaco orju-
dcn lkchn. cZp. 4. ;i. Nhn me
sijs olemme/ en palcawmmon
pojat/ wan wapaan
;. OKnmacv me sijs Cbrisiuxen
cciutta wapabdttut sijttH Moralili-
stsia-taica symmenen My Laista,
ja sen sljt<.misestn, nijn etten m? e-

E 4 n6n
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56 Kyfympxet CHMMydcstä
nän ole welcapäät elä-
män?

Eij millätt muoto/ M eij
wangcliumi cukistaja pojesotacuu.
Naisuutta Lakia wastan/ wan seluonnollinen wclwolliiuus/ nimit'
täin clä Jumalan Myn jslken/pysy aina/ nijn cttä me/sitte cuin
me armon jaanet olemma/ tulem
lvielä enämmin cuuliaismeen wa-
dituri/että me curliaisella sydämel-
lä / ilman waatimnsta palwelisim
Jumalala rackaudcst ja kiitollilU'
dest/ ja paljon hywiä hedelmittlandaisim.

5: 17. En minä tullut
lakia päästämän/ wan täyttä-
lllän.

liom.; 1;.- Teemako me Lain
tyhjaxi uscon eautta? p.is fte/wan me wahwistamme lain.

l?er. 2: 15/ 16. Sillä se'oN
Jurtta-



Kpsymyxet ChnMisydesiä s?^
Jumalan tahto/ että tt hywä>.
la tyalla tukltzette hulluin ja tyh-
mäin ihmisien suun Nijncum
tvapaal/ ja nijn että se
Us oiis nijncmn pahuken peitos/
wan ntjntuin Jumalan
liaf»

f3c. 1 - 25 Mutta joca
ivapauden taydellsseen LMn/ ja
pysy/ ja eij ole unhottawcl
tuulia/ wan tekin/ se tule hä-
Ken tegosans autunM

l.oln 7: 6. MMtn nMt me
slelmnn laila wapahdctut/ ja
s'it".icuMet/ joca MM'ftn«
Ma plti / lijn että mcidan' pltH

vtiM uukss menos/jach ivanbas -
6l l8: Ia ett.l te'

te w.»pabdetut fynnistu / nijn W
oltttc nytt' wanhurfcaudett pg^

E 5



4Cuinga tule se Christillinen wapaus'
wäärin käytctyxi?

Kosta ihminen anda lihalla,
lan/ kapttä lvapauden Synnin ja
pahuden peitoxi/ ja «ke Mdiä
aimon päälle.

5. i?. Cartacat / ettet
te salli sen wapauden lihalle tila
anda.

Koni. 6. Cuingasta M? pi-
täkö meidän lyndiä tekemän/ et-
ten me Lain alla ole/ wan ar-
mon? pois se.

Kahdestoista kymmenes
Lucn.

Hengellisestä rickaudesta.
, Misä D" i!in,'>, rickaus seiso?

Jumalan täydch
lijydes/Tunnos/ WMw
des/Ilmestyxes/Vmmär-

ryres armos/ Henges/

58 Kysymyxet CbristillisydM.



iijudes/ Lohdumxes/ Toiwos/
fa muisa armon Lahjois/ ja Ju-
malan tawarois.
» Mitäs P. Raamattu opetta sen»
caldaiststa henqelisM Nicfaudest?

12,11 Nijn hänelle käy/
joca itzellens tawarata coco/ ja
ch ole ricas lumalasa.

kkil i. 9/ ii. Että teidän
tackauden enamin jaenämm hyZu»
tois caikinaises tundemifts/ ja
ymmärryxes / täytetyt wan-
hurscauden hedelmillä

6-,!. 1:9 Että te hänen
tons tundemisclln täytettmsin cal-
klnaises hengelliscs wMudes jg
toiwos,

- 2. Että heidän sydä-
mens lijtypl tulisit rackaudcs
caickeen rickauteen/ tävdcllijes ym-
märryxes/ joca on Innalan ja
Isän/ia ChttstMNftlaisudMtun«
temisuus.
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1201. z 16. asucan Jumalansana runsaast teijä caikella wisau-
della.

2.?ec.. i: 8. Costa Nlsmät täy-
dtlliftsti ttisä owat/ nijn le
teitä salli löytta joutilasna cli
hedelmätöinä meidän HTrran
lEjuxen ChrNuxcn mndcn^s^

2:5.:5. Eikö Jumala ole t>l-
- Mäi!mm töyhtö walnwt/
jotta ufcssn rickaat owat.

2. (>r 15 Nijncuin Chri-
sturcnkarstu.istst on meille paljon/
nijn myös ,uci3e tule paljo lch-
dutust C,)ristuxen cautt«.

z. Mistä si henz ll!nm Uickaus tu-
le yDc"? l3'^s?ity!l'>

S'Mä pldäisistä Issn Jumalan
«rmon ja 3inpi,id'n Rickaudesta/
ja ChristnMn u!)sjalw.natlomastH

nut
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nut meitä caickmmsetla siunau<
xella/ Tniwnsit / Chnsiuxen caut-

Zac i- ,7. CMhyiväcmdo/
ia caicknamen täydelliicN lahja
tule ylhäldä walkenden lss.idH

:. l2 6. o-
wat moninaiset/ mutta yp on
Hengi/ pca l.at>ift
wMurta.

2. don 9- 5. Mutta luma"
la on wäkewä nijn lowtttaman/että mickenaijet annot t.iiä rt-
casiuwat/ että teillä calklsa
d.l k>Moli3/)a olisitta ricka>ucaw

hywisä tölsä.
4- P:täks sizs Cbristityn pyyfHmifn
ftncatdaista rickautta, sen perään

pyrkimä?
Pitä totlststi/ sillä Wnpahta-

ja fano:
6. 33. ensin lu<

ma-
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6! Kysytnyftt ChrfsillllsydesiH
malan waldacunda/ ja hänen
wanburstantMns/ ja nijn caic-
ki nainät teille annetan

!^2m6:2c>Csotcat teillenta-
warata taiwas/ cnsa eij ruosteeikä cci ratsca/ ja cusa eij war«?
laat caiwa eikä warafta.-

limesi- ?. /8. Minä nenn?on
sinua minuldam ostaman culda
tuleUa selitettyä/ ettäs ricastm-
sit/ja walkiat waatet/ joiUas

, sinus pukijit/ ettei simm alasto-
nmdes häpy nakyis/ ja woitele
silmas silmä woitelia ettäs nä-
kisit,

i.llm 6, ,7/18- Kaste nij>
, tn cuin rickaat tasa mailmas 0-
wat/ ettei he ylpeills / eikä pa-
nls toiwons catowaijen rickau-
ben/ mutta elawan Jumalan
päälle!; wan että he tekisit hywa/
ja hywisä töisa ricastuisit.
l.i tiess.4-5' Meneuwom-

mg



Kysymyxtt ChiisiilllspdtstH 6^
ma teitä HErras Muxes/ tt-.
tä tee täydellistmmäxi tulisitta.
5, Cumaa yxi Christitty sencal-
daiscm rickautten tulla, ia Jumala-

la s-cast!la?
Costa hän harlahalla Sydämen

ikäwsltzemtstttä / taicka Hengelli-
sellä / ijomljclla ja lanomisclla /
Jumalan armon perään / sywima-
sä nsplydesä / ja pyhäsäTuuliaisu-
desa/ loppumatta sitä lumaialda
lEsuxen Christuzeen nimeen rncol-
le/ jakynclden.cansa ano.

5: z. b. Autuat owat
hengelliset wAwaset/ silla heidän
on taiwan waldacunda. Autuat
owat ne jotca tsowat ia janowat
wanhurlcautta/ sillä he rawitan.

IZc. 1: 5. Mutta josi joldam
teisa wWutta plluttuis/ hän a-
nocan sitä lumalalda / joca jo-
tutzctte anda ylin kerrmsest/ ja
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etz söttna/ nW fte hänelle
tan/ sillä Jumala- lmda arlnon'
tunsafi. 4. 6.

fut, 16 ,2;. Tdtijest Totistst
hiuM Mnä teille/ mitä ckanäns
te Motte tzuldch mmun mmeeni/
6 Eumqa? pitä yhden Cl)risiityn käyt-
tämän itzens jolle" sinmala Hcn>
g?llif'n rickautzen cindnnut on^Hö"M M 1, ylitze eaickla ccft
k.lla wncyöelsä hywm eteenscat-
pman/ ettei hän ylpeyden
en 'mftile cuinIu«
m,;la on/ ch ylönccho hä<
mn U^mäPäns/ jollet Jumala Mi-
heninät t«hjat oN andaMu/ cnei

mahd.ns jällens vojcs wlsta-
a.ickinalstt lumalaldq lainatut

t ch',it/ M Jumala ftiso'Mä O
sti.a nastan/ wcittnM nöyrille



2, PM hänen hattahasti rucoi».
leman/ että hän' mahdais käsittä
tämän lickauden/ ja että se sama
lickaus enämmln ja enämmin lisä,
lyfi tulis hänen Sielnns autudcfi.

z. Pltä hänen eaicki käyttämän
Jumalan armon plisipxexi/ Chri-
stuxcn rackauden cunniaxi/. mcb
rän lähmätsem henMsexi Uös ra)'
kennWext sydämen Nöyrpdejä.

c«n. 3' lf. te
teette puhella eli työllä/ ntzn teh-
kät caicki HEtean ICsuxen ni<
meen/ ja kytakär lumMta )ck
isil hänen eauttans, v. 15. Olcaf
kijtolllstt

ZpK. 5. 20.KWin aina lu-
malata >a Isä/ jocaMn edestä
meidän HErran lEsuxen Chrl-
stuM ttlmcen^
7. TaitMs pxi Hhminen turhalla
luutslls pettä nijn että hän

tuule
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tMle olewans rickahan hcnaelsisisH

tawaroisa, ja on cuitengin köyhä
ja wil etiäinen i'

Taita/ semähden on suuresti
Pellinen/ että ihminen aina hywitt
toettele itzens/ ettei hän om«!da

petttyxi mlla mah>
dais.

Ilmsi. z:i?. Sinä sanot: Mi-
tä ol n ricas / minä olen rica-
siunut/ ja en minä mitan
tarwltze/ mutta etpäs tiedä et-
täs culkiaja raadollinen olet/ köy-
hä jokia ja alastom.

2 (>):-. 5. Coetelcat tei-
tan jos te olatta ustoja-^

8 18 Sillä jolla on/
hänelle pitä annettmnan/ jolla
taas eij ol?/ sikin jcnga hän luu-
le hänelläns olewnn orctan häncl-
dä po^

Col-
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Kolmastoisiakymenes Lucu.

Chrisiuxen Tundemisesta.
». Mikäs Chrisiuxen totinen Tunde-

minen on niiden :,scowaisien

Eij se ole iocu paljas tundo Chri-
siuxesta Boksiawin ja Historian
Men/ wan pxi jumaluden walo /

ja vri eläwä tunnustos/ jolla P.
Hengi/ Sanan camta/ plsswa»
laist ujcowalsten järjen ja ymmär»
rvxen Silmät/ että he Christuxen
Jumalan Pojan/ Mailman Wa»
pahtajan/ hänen Wircans ja Hy-
wäin Tmdens puolesta lundelvcu ja

gellumms si-
stllisen Woiman/ ja hänen Ma»
udeus suloisen lohduttaen
sä malstawac ja comclewat/ haw
da racastawat/ hända uscollifestipaiwelewqt/ ja pysywäisest seura-
sta.s.

».
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». si's stncaldaincn tundo yhdel-
le Christitylle tarpellinen aututeen Z'

Ön totisesti/ sillä se ou yfi cap-
pc le autuaxi tekewäiftst ustosta jk
seura sijttä.

Se on ijanckattnen elämä / et"
ta he sinun ainoan totisen Ju-
malan tundisit/ ja songas
ttt lEjuxen Ehrisiuxcn. )ab. l?> 3 °

s. yli Ihminen omasta ym-
märrpxMns ia woimastans tuta

Christien? ~

, Eij. t. Qor. A ,4.
Mn' eii °Mlnä?rä lu-f
MalM Hengestä mstmr- sillä st
on hänelle hulluus/ ja eij taida
silä kesittä.

, cor. s: 5. niin- että
me olmlnm ihe- meistäm soweli-
at jotakin ajatteleman / nijncuin
He. wePän:/ wan jos me own-

Mck
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johongun soweKat/ nijn on

je lumalalda'
l l7. Liha ja weri
ei; illnottanut sitä sinulle/ mut-
ta minun isiw joca on Taiwals.

4. Mistäs siis tule se Mwi
-,, .-. ' Tundeminen?

Inmalan armon Hengestä/ T<
v»ngcliumin Sanan cauna/ joca
sn Ilmcstyxen ja lucouxen Hengi.
'Etj ynkän taida lEsusta cu«
hua HErraxi/ wan Pyhän
Hengen cautta. i.cor. 12: 2.
'

2. 4:6. Jumala/ joca
kasti walkeuden pimeydtstä pai-
sta/ on kirckan walkeuden mei-
dän sydamihim andanut/ että
mcidän cauttam se walkeuHpai-
stais cmn Jumalan kircknudcn
tundemisesta tule lEsuxcn Chri-caswoisa.

z. i: < Tee oletta cai«
tlss



kisa hänen cauttans rickaxi teh-
dvt/ caikeja oplsa/ ja tundemt-
jesa

5' MinqH wäiicappalehen cautta tai-
ta pxi Juuren käsitti sencaldaistn

tundemistn?
Pyhä'! Hengen plsswalisiuren

cauna'/ jom meidän pnä pyytä-
män. ~ Inmala Sanan wi-
«än cuuldelemisen ja tutkistelemi-sen cautta.

lUol. ~ l 6 Asucan Jumalan
Sana runsast teisä/ cmckclla
Wiftudella-

2 Wtrean ja hartahan Ru-
couxen cautta.

7: 7 Anocat/ nijn teil-
le annctan/ ehikat/ nijn te löy-
dätte/ colcutacat/ nijn teille awa-
tan-

jof,. 14: 1;. Mitä te anotte
»Mun nimeeni sen mma teen/

että
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li-!;. Teidän Taval-
linen yän anda Pyhän hengen
sitä anowaMe.
6. Tattaco yxi Cfristitty Jumalan

tundemises täydellinen olla?
M/ sillä meidän wndemiseft on

puolittain/ cuitengin Pltä itze cuw
am/ sen armon mitan jalken/cuttt
Jumala hänelle andanm on /

pyytämän aina caswa täsa tunde-
milesa/ ja pyrkiä täydellä todella
taydellisyden perään.

c01,,.iy. Että te hänen
tons tundemisilla täytettöissn
caickinaises htngellises wilaudes
ja toimes.

2. z: Caswacat mei-
dän HErran ja Wapahtajan
lEsuxen Christuken armos ja
wndemizes.

että IsäÄnniotttttaisin' Pojan
cautta.



5,, —' > >
-

»

Kom. 15: 14. Tc olctta cai^,
Ma tundemisclla täytetyt/ et-
tä t< woitte toinen toistanneneuwo.'

i. cor. 14.- »o. Olcat taidosa
/äydellistt.
7. Mitäs Christuxen Tunbeminen

wssiMta ni den Ujcowaisten sx- '

1. Hengen Ilon/ ja suloisen loh,
dnturen Chllltty-esa. 2. Vlistyz-cn
ja ';. Totisen Nöyiyden/
ja itzens poisieldamtsen. 4. 31ia>
ilman / ja stn turhan cunnian y-
lömoyeh>n. ,5. Nackaudcn Iw
n clisut.en/ nijn lnpös halun sijhett
luin hywa on.

2. l>e, 1:2. Armoja Rau-
ha lis'mdyk)n teift'/ Jumalan
za mc idän HErran lEW .l
Chnsirxcn tundemlKn cautta.

Nul. z: ,8- lueu caicki
W^-

72 Mymyxee ChlisiilllsydW
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wahingöxi / sen ylönpoldistn
Chrisirxen lEsuren minun
ram tundemisen luhttn.

2. ?ec. 2.- »o. He owat paen-
net mailman saasiaisudest lEsu-
xen Christien tundemisen caut-
ta-

2. ?et. 1. ;. Että hänen jU-
I Malinm wäkens meille <aMnal-
ftt (jotca elämään jalulnaiisem
menoon sopiwat) on lahjottanut/
höien tundcmisens mutta/ joca
mM hänen cunmans ja woi-mans tähden cuhunut on.!
«. Taitacv myös sencaldamen, toti-
nen, ja sisällinen Chrisi!
tundeminen olla, nijden jumalatto-

main ja ulcocullattuin sydämet ?

i. wb.. 2: z/ 4. SuM Me
ymmärrämme/ että me hänen
tunnemme/ joH me hänen kä-

styns pldämlne loca jano: Mi
D nä tun-
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nä tunnen hänen/ ja"eij pidä
hänen käskyjäns/ hän on wal<
hettcka/ ja eij hänes ole totuus.

Wijs. 1:4 Eij Wijsaus tule
Myn Sieluun/ ia eij <isu sijna
rumijs/ joca synnin alla annet-
tu on- Pyhä Hengi joca oi-
kein opetta/ jahte pols wää-
räin tykö-

Mjästoifiakpttttnes Lucu.
Sisälltscsiä ja salaisesta Christul--xen Ilmestyxcstä.
~ Mikäs Chrisiuxen Ilmestys Usco,

maisten Sydämesä on?
Eij se ole mikän muu/ cuin Wwäkewä lEjlycn Chrisiuxen racka»

uden/lohdmuxen ja ystawyden nm-
demnus coscame lEsuxen loydäm
ja tunnem meidän sydamejäm.
H.. Mitäs P. Raamattu sano tM

lEsu-



lEsuxen IKnestnxcst Uscowai-
sten sydämsä?

SoK. 14: 21. Sanowapahta-
ja: loca minua raeasta/ hänwcastemn minun Isäldani>la
nnnä tahdon hända racasia/ja
ilmoitan iheni hänelle.
3. Cutcas sijs Nackastajat

I0K.14: 21. Jolla minun kä-
skyni owat ja ne kätke/ se ra-
tasta minua.

jok. 15: 10. Jos te minun kä-
lyni pidätte/ nijn te myös py-
sytte minun nm-
ruin minäkin pidin Isäni Myn/
ja pysi)in hänen rackaudcsans.
v. 12 Se on minun kaffon/ että
te racastatte teitän
ntzncuin minäkin teitä raeasnn.

l. jok. z. 2?. Tämä on hänen
käffyns: että me hänen Polccms
lEluxm nimen päal-

D- le
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le ustoisim ja racastaisim toinen
toistam/ nijncum hän kästyn
andci.
4 CuinZa sijs tapahtu tämä Christu-xen Ilmestys i'

Costa HErra lEsus Sanan
cmma uscowaiftn Sielusa/ pttä/
eij amoastans hänen asumasians/
wan myös/ nijn cuin hänel» Tem-
plisäns/ anda Sielun tuta ja löy<
ta hänen armowaicutuxens / ja
maista hänen lihans woima'/ yh<
della elanMa waloll Taidosa/ e,
läwalla woimalla Spdamesä /

wälla halulla siihen cuin lwwä on/
cläwälla wlhalla ja wainolla sitä
wasian cuin paha on/ ja sulalla
Hcngcll ja elämällä.
5. Cutcas Ilmestyxen erinomaiset

waicutuxet owat l'

Se tamallinen Ilmestys waftut-
la. l, Yhden wacumuxen,ja tvi§e'

ydett



w»»> .-,.
, > , , ~ „>»

yden Jumalan Lasien oikeudest. z.
Yhden sisällisen Ilon lumalasa
jn Christusesa. Mden suloisen
halun ja Rackanden aina ylistämän
za Wtämän Jumalala ja HErralEsusta. 4 Sydämen mmttoxen
ja UudlsiMN 5. Loppumattoman
Huocauxen jakynelet Jumalan e<
desä/ uscon ylöspitamlsest. 6. Ah»keran ikäwoitzemiftn .sen perää»!
cuin lianckaikinen on. 7 Mielen cals
wauden/ ylsncatzen ja halutko-
muden Mailman jq sen tmhudentygs.
f. Ilmoiltaco sijs HCrra lEsus iizcns

aina sillä tawalla, Ustowaistlle
. sielulle.''

EH/ sillä hän toistnans kätke
pois ltzens hänen racasiaildans /

että hän mahtais heitä cocteZla ja
tehdä heitä palawaisemmaxi
kaudes.
?.Euinga pitä yhden Christitpn itzens

kävt.
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75 Kosymyxet ChristlMdestH /

käyttämän cosca han Ilmistyxen ar-
mosi osallistxi tullut on?

Hanm pitä Jumalan Sanan/ ja
jumaliste asiain tuttestelemisen cam<
ta / yhdefä totlsesa Nfton
ndesa ja lMusa/ pozes erottaman
hänen Sydamens ja mielcns/ eau
k. sta sijtä / cmn Sydämen lewot»
tomaN tehdä/ ja Ajatuxtt hajot-
<a taita/ ja sitä wastan käända/
«M yhteen sifällsscn hänen S:e<
luns rauhaan ja lepoon/ josa le-
ivoja Sielu / nijncuin yhdesa hcw
gelliW Sabbathts lewä nijst/ cnin
hända Lihalda /' Mailmalda / ja
Mallmalisilda asioilda tahtomat le<
wottomaxi tehdä ja lEsuxen sisa ist
sta pojestemata.
WiivestoiStakyMkncs Lucu.
Ustowaisten hengclllftsttt Pappe'

udesta.
« Mikä HenMinen Pappeus on/

on Jumalan Lasten Py
VH ha ja callis Clunu/ long»'



KysyNMt ChrisitlGdestä 7§

Christus hänen Uscowaisillelts toi'
mittanne ja allsainut on / ja Hei-
tä sijhen/ P. Hengen cantta wop
dellut/ jongawosmancamla he hewgellisiä uhrija Jumalalle cdestuo-
da/ itzens ja muiden edestä ruco,
llla/ ja heidän lähmWans ylös ra-
kenda tattawat.

'

?. OngoS myss tällä hengMstllH
Pappeudella, hänen perustunen»

Raamatuft?
On i ?ee 2.-y. Tee olette

littu sucu/ CunmZallinen Pap-
peus/ pyhä CmM/ Ommsu-
den Cansia.

Ilmestk. «c>: 6. He tukivat
Jumalan ja Christuxen Papin'/
ja HMtzewat hänen cansans.

i r«c. -: 5 Teeoletta tul-
let HErran tygö nizn cmn ela-
wan kiwcn tygoi sentahden nH-cmn eläwät kiwet rgkenat tei-

D; tan



tän KengeUlsexl huonex/ ia py-
häxi Pappcudexi uhraman hen-
acllM uhreja / joten Jumalalle/

Christuxen mutta otol-
liset owat.
g.Mingästähven ne uscowasstt Chri-
fiitpt cutzutan hengellisixi Pappeixi/

7.Uubensyndvmlsen tähden/p'
<a on Jumalasta Wcdcn faxen cautta. 2. Hengellisen yh-
teyden ja yhdisteen tähden Chrp

>stnxen canla ustosa. ?. Jumalan
tähden. 4. Sen wolteen

tähden/ cmn tapahm P. Hengen
cautta.

4. Owatcos Eaicki Christityt stncal-
daiset hengelliset Papit?

Owat caicki nscowaistt ja In-
mglata pclkawäuet/ misa tllaZa ja
cutzumlscsa heikanäns eläwät/ heolcon sijs Saamamiehet taica Sa,

MN'
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nan-Cuuliat/ Herrat taicka Pab
wcllat/ Isät taicka lapset»
5. Mikäs Hengellisten Pappein wir«

ca on.^
Että he joca päiwa Pyhyteen

sijalle käpwät/ ja papillisesa cauni-
stuxcji/ cum on lEsuxen CIMsiuxen wanhurscaus/ Jumalan e>
desä waeldawat/ uhrawat heidän
h«uldens mullit/ rucouxenv kijto-
fcn ja yllstyxen / edes asettamat
itzensUhchl/cum on eläwa/ pyhä
ja Jumalalle kelpawaincn/ heidän
lähimaistäns opettamat/ ncmro-
wat/ welljcllijestt rangaiscwat /loh-
duttaw«t/wahwistawat/ h ywastisiu-
nawat/ Jumalala hänen cdestäns
rucoilewat/ ja hända caiken woi-
man ja ymmärryxen pcrast plös,
rakendawat ja qulmeen autawae.

i. IKrss. 5- il Neuwocattei--
tän kessenan/ ja mketcat toinen
toistan/ Ntzncum te myös teette.

81
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v. 14 Ncuwocat tawattomm/,
lohduttacat hetcomicllsiä

5: 19. Puhucat keste-
nan Pjalmeilla / ia kijtoswir-
filla.

(Hoi. ;: 16. Mican Jumalan
Sana runsast teisa caikella wij-
saudella. opettacm ja ncuwocat
teitan kestenan Psalmeilla ja kii-
tos wirsilla ia yengellisillä' lau-
luilla.

Klattli. 18:15 Jos sinun wel-
jcs ricko sinua wastan/ nijn me-
ne ja nuhtele handä cahden kesten.

ia-. 24. SDttacam waari
toinen toisestam/ että me ahkeroi-
tzem mcitäm rackautecn ia hy-
wijn tölhm.

)ac.s.l9.losjocu tcisiä exyis
totudest/ ja iocu jen palauttais.
20. Se tictkän että joca syndt-sm eMtstä palauttn/ se on wa-

pahta«



pahtanut fielun cuolcmasta/ ja
peittä hudein paljouden.

ju6.v. n. Pitäkat se eroitus
että te mutamita armahdaisitte:
-;. Mutta muutamita pelgoncansa autuaN tekisittä / ja ulos
temmatcat heitä wlesta-
6. Otigos st myös Syndi, että ti-
mä hengellinen Pappeus, lumma'a
paratcon, tällä ajalla

ja ei waarin otetlixi tule?
On totisesti; sillä 'sencaldainen

hengellisen Pappeuden ylöncatze ja
taeaperinjättäminen on Jumalan
Pyhä Sana wastan/ ja on myössen corkian «rmon ja Cunnian y-
löncatze/ cuin Christtts meille an-
sainne on. On se myös Christie-
lyin welwolisutta sillä A-
,posioli kaste/ että Christitpt raken-
daisit itzens hengellisen huonexi ja
hengellisen Pappeudexi/ uhramanhengellis uhreja. 1 - 2.5.

Cuu?
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«4 Kysympxtt ChrisMsydcsiä /
Lucu

Omasta Pojes kieldämisestä-
». MikH Pojeskieldäminen on?

on lyi/ lEsuxen NisiinMH ja Cuoleman woimasa/ jasaman woiman cautta/ ustolla wa»
stanotettu ja käsitetty/ meidän o-
Wän lihallisen Tahdon/ ja ftndi-sen Omanßackauden Pojes knl-dämys/ Hpljämys ja ylönanda-
wns/ yna sen euoltttanchen/ alas '
silllomisen ja ahdistamisen cansia;
nijn että Ihminen/ mndem lu<
nlulan Corkeudcn/ Maijestetin )a
Pyhyden/ ja hänen oman nöyrl),
dens/ pojcskielda hänen oman Cuw
nians/ oman rackaudens/ oman .

tahtons ja h<?luns/ ja caiki maa-
ilmalliset pnä coro Mailman can<sa / ja wielä oman Hena/nffin nqn
halpana, pitä/ että hän on aina

Ml-



CHMlllsydesta 8.5
walmis ennen ylonandaman ne
eaickl'/ cuin hyljämän Cimsw.ren /

ja hänen armons ja Totudens
pois mlftaman.
t. Mitäs tämän lihallisen Omantah-
don canst ymmärretän, joca pojes

kiellettämän pitä'
Lihallinen Taito ja Whjaus Us<con asioisa/ oma Tahto/ omat

HffeOic, oma Rackaus/ oma
Mick'/ lihalliset Himot ja Halut/lihallinen Wapaus/ Ihmisten yli-
stys/ hywasuosioja rackaus/ Cnn.
nia/ kehuminen/ rickaus/ Caune-
us/ Wäkeys/ ajallinen amms
ja luonnollinen Hengi.

3. Onaos sijs Oma-PoieskieldämyS
Wrist!tnf<e wrpellinen?

On totilesti; silla se on se ensi.wäinen Chrijtillisyven alcucappale/
ja yri tarpellinen ja mistamatoinosa Christilllsesia PyhpdeM / wch

da
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dän Wavahtajame todistnxen jäb
ken/ cosca hän sanoi Klan. 16:24.

- 9: 2Z. loca
tahto seurata minua/ hän kielda-
kän itzens/ ja ottacon ristms pääl-
lcns/ ja sturatcan minua.

i<lzrrK io: 37. loea racasta
Isälis taica Äitiäns ena cuin
nunna / ei; hän ole minulle otol-
linen ; ja joca racasta poicans
taica tMrtäns ena enin minua/eij se ole minulle otollinen.

Luc !4!26.10s jocu tule minun
tygöni/ ja eijwiha Isans/ Aiti-
ans/Emandatans/ Lapfijans/
Wehcjäns/ Srsaritans/ ja pää-
lisex oma Hcngens/ eij st taida
olla minun opetus lapseni.
4. Minqä tähden pitä yhden Chri-

stityn itzens kleldämän?
1 Sentahden/ että Christus/josta wisiillä muoto jano taitan/

että coco hänen ch ole
mi-



KysmMt Chnstillijtzdesiä 87
'.' mikään mm ollut / cuin joca päi-
Mnen itzens Poiskieldäminkn/jen
on meille / meidän omaxi hnwä»xem kästcnyt ja meilda waatinut.

-?. Että ilman tältä kieldämiftt-tä eij taida joeu Cyrisiittp wtu>
desa usco Jumalan päälle/eij hän,
dä racasta/ eij tonscsa wanhui,
scaudeft ja Pphydesä hända pal»
wella / eikä mpös olla osallinen
Chtistuxesa-

?. Että se lihallinen oma-rackaus
on yxi sallhainen Epäjumalawpab
welus/ Jumalala ja hänen cun-
niatans wastan/ Christuxen rac-
kautta wastan/ Pphpden ja Au-
tuden Tila wastan; joca estä ja
wiha sen totisen amuden ja caickist
ChristillW awuja.

5. Cuinqas pitH sijs yhden Chrisii-
tyn caicki senmldaistt tielpämän?
Wn / ettäkän Sydämen nöy<

rydesi



f 8 KpsMyxec ChrisiillGdestä ,

rydesä mndein Jumalan corckian'
Maijestetin/ Wnsauden/ hywy-
den / Armon ja Laupiuden Chri-
stuxes lEsuxes/ anda caickl ma»
ilmalistt/ mitä tkanäns he olla
mahtawat/ Jumalan ja hänen
tahtbns alla/ ja wielä/ omangin
Hengens nijn halpana pttä / että
hän sen cnnen ylsnanda/ cuin
hänen Wapahtajans jen listlnnau-
limn lEsuxen/ joca yandä raca-
stanm/ ja itzcns hänen cdestäns
ulosandanut on/ ennen anda hen-
gens/ cmn ma hän tekjs syndiä
Jumalan tahtoa wastan.
6. Taitaco yxi ibminen omasta woi-

masta itzens kieldH i'
Eij/ itzens- poiskieldäminen on

luonnolle coconans mahdotoin/wan
ft on Inmalan armo työ/jota Wn
uscowalsten Sydämijä P. Hengen
cauttq paicutta.

?. Taila-



KOmyxet Christillisydestä 89
' Taitoco pxi Christitty?äsä elämä»

sH täyrMsessi itzens pojeskieldä?
Eij/ waicka me sen esicuwan

jalken cmn Christus meille jattä<
nt)t on/ en taida tasa elamäsä i-
tzem täydellisesti 'a coconans pois-
kieldä/ tM pitä meidän cuitcngitt
/ydamen yfiwacaisudes ja tomdes
'caikella woimalla joca paiwä senperään pyrkiman.

ScitzemiiStolssakymmmes
Lucu.

Mailman Ristinnaulitzemljcsta.
, ». MifÄ mailman Mmm.mlitzcmi-

nen st!so?"
seizo sijnä/ cosca yxi Chrp

siinujcolvainen ei; anna
mmlman himon/Mailman

ilon/M ilman cunnian/ My-
Nn / C rkeuden/ wijsauden/ kon-
stin/ Wicckauden/ ihmisten pstä-
wVven/ rickauden/ Prameuden/



Kysymyltt ThnfllMdestä /
ja Mailman murhen hallita ja
»aUita tykönans / wan paljo e-
«ämmin/ sen Risiinnaulitun Chri-stuxen tähden/ catzo ja pita caiki/
mitä mailma racasia ristin ja wai-
wan odcstä/ ja ni;n caickia sen-
laldMta wiha ja waino Christu-xen tehden / ja sen ylsnpaldiftn
Ehn uren lEsmen tundomisen
juhten wahingoxt luke/ jaraifcana
pua. ?bil. ;'.j 8.
«. PitHcZs itzecullckm ChristitM
mulimun nijn risiinnaulitun oleman?

- Pita; Silla ihe cnngin Chrr
siin chowmscn/ ja Chrlstuxcn jäl'
keN'si'majan tilan pira sencaldaisen
oleman että hän taita sano Pa<

canst: Mailma on minulle
Christuxen cautta nsiinnaulittu/
ja lnina MailmaNe.
;. Mingä tähden pitH Mailman rh»

deU<



Kpchmyxet ChtWGdestH 9^
delle Chnstitylle ristinnaulitun la

cuoletetun oleman?
Sentähden että häntaidais osot-

ta idzens olewi, sen ristinaulitulE-
juxen opetuslapsen ja Semajan.
Chrisius hänen HErrans ja Me-
starins oli cuolettttu Mailmalle/coco hänen elämäns eij ollut mtHn
muu cuin jocapäiwamen riliinnau-
lltzemine/ ja Mailmä kieldaminen.

l.vc. 14:27. loca eij can-e
na ristmns ja jcura minua/ eijse taida myös olla mmun ope-
tas lapseni v. 26. joca tule mi-
nun tygöni ja eij wiha Ijans /

Aitmns/ emändätäns/lapsians/
weljcjäns sisaritans ja päalifcxi
oma Hengens/ eij se taida olla
minun opetuslapseni:
4- Eikö silS yxi Chmstitty taida by-
wällä omalla tunnolla Mailm.a taic^

ka mitä hän mailmalista pitä ja
nautita?

Tosin



Tosin hän taita mailma ja nW
cuin mailmas on pitä ja nautita/
wsn cuttengin emi hän nijtä
rm kayttäis taicka nsitä racasiais

i.loK. 2:15 Alkät mailma ra-
lastaco/ eli mitän cuin Mailmas
on. Jos jocu mailma racasta/
eij hänes ole Isänrackaus, Sil-
lä ccucki cuin mailmas owat/ li-
han himo silmäin pyyndö ja e-
lämän coreus / eij ne ole JMwan Mailmast/ ja Mailma ca-
to himdnens.

2. pee. i.- 4 Waltäkat cato-
waiftn MaiZman himo.
1 ir. 212. Meidän pitä bpl-

jämän caicri maillnalliset himot.
1 7. 29 Nijn sanon mi-

nä: joillawaimotowat oleaunijn-
cuin eij heillä oliscan/ ja jotca
ittewät/ nijncum eij he itkisi-kän; ja jotta iloitzewat/ nijncum
eij he iloitziscan ja jotca osta-

92 Kysymyxet ChriMsydestä



KpsyMM ChliMs) desiä 9?
'wat/ nijncuin eij nautiMan;
za joilla mailmalista on/ ettei he
nijtä wäärin käyttäls; sillä tä-
mä Mailman meno on menewä.
5. Cuinga taita yxi uscowainen Ih,
minen siihen tilaan tulla, ettästkH
hän itze on ristinnaulittu Mailmal^

le, ja Mailma hänelle <>

1. Bhden eläwän uscon woi<
man camta sen nstinnaulitun lE'snzeen Chrisiuxen päälle.

2 Sen llstinuaulltun Wapah-
lajan pyhän EstmeMn jocapäiwa«
jcn lutklstelemisen cautta/ joca oli
nisn mailmalle/ cuin mailma hä-
nelle nstinnaulittu.

3. Chnsturen/ karfimijen Osab
lisuden ja jen woiman cautta/ jo-
sta P. Apostoli sano: Minä luen
caickl wahittgoxi ja raiscana pidän
scn ylönpaldilen Christujeen lEjw
ftn tundemijen luhten/ händg tma«

M/



94 KysyMM Chn'stillij>dcsts
xeri / hänen plösnoustmisius'
woima/ ja karsimsns ojalksutta/
jolla minä tulen hänen Mclemans
Mldaijexj. ?dll Z: 8.12

totisenpjocapäi-
wäijen Mailman turhuden ja senKunnian tUtkisielemiltN cautta^

5. Ihmisen elämän hmkendele-
ja sen wiheljailyden/

6.Ujcowaiste tulewaisen autuallisen
Mn,n cautta / joilla <ij lihallinenja mailmallincn/ wan jumalinen
ja tatwallinen Mieli on.
KahveMStoistaHmmesLucu.

HengcListsiä köyhydesta.
l. Mlza toyyys micka

waiwaisus seiso?

7^5
Osca yxi uscowainen Ihmi

nen/ tundein hänen Noyiyt»
täns/ ja hänen ynasyndy-

nyttä syndistä wih'liälftttäns/ on
Jumalan mielen jälken murhellinc»

ja



Kysymyxtt ChristillisydestH 9^
surullinen / ja »< nda yhtä ah-

distettua ja särjettyä spdändä/ etz
pidä itzestäns mitään/ taica luota
jtze päällens/ wan coconans Ju-
malan rackaudeu ja laupiuden pääj-
le / ja sijnä stwusa ilo ta janoIu»
malan wanhmseauden perään..

5. Mitäs P. Raamattu sano MK
'

bengelistsiH waiwasi^essli
53.4.6. Sano

sius- Autuat owat Hengcliset
Miwaiset/ silla heidän on Tai-
wahan Waldacunda Autuafowatmurhcllijet/ M he sawat
lohdutuxen. Autuat owat/jot-
ca isowat )a janowat Wanhur-
scautta silla he rawitahan.
i, 5. Köyhille sarnatan Evan-
neliulni.
>. Mitäs hyödytystä Ihmiselle on

hengellmstä waiwaiwd-^a?
Se hanest Men



. 96 Kysymyxee ChriMsydM
fydämmelljen ikawsihemisen Ju-
malan suloisen Armon perään
ChristuM/ ja myös käsittä ja,
man armon ujcon cautta. Jota
ksyhembi ja wiheljäisembl Ihmi-
nen on hänen omija silmisans/ si-
tä otollsembt hän on Jumalalle
Chnstuxesa/ joca handä rickahaxi
tehdä tahto.

Luc. i:s3.lftwat täytti hänhywydM/ ja rickahat jätti hän
tyhjäxi.

Luc. 6:21. Autuat olette te/
jotcaijotte/ sillä te rawitan. Au-
tuat oletta te/ jotca itkette Mä
teidän pitä nauraman,

Klki 66.- 2. Nijn jano HEr-
ra: Mma cahon scn puolen/ io-
ca l adollmen ja särjetyllä hmgel<
lä on/ ja joca wapise minun sa-
nani edes

?i2i. 19. HErra on juu-
ri läsnä nijta/ jollia on jurtta
Mieli-



4. Cutta ne owat jotca pitäwäd l-
tzcns Henaellisinä rickabma
Jotta eij löydä ylMän Syw

tiä heidän tykönänsä wan luult'
wat olcwan täpnäns Wijjautta ja
Pyhyttä/ nijn ettet he telakan:.w
witze/ jonga tähden eij hc myös-
kän ckäwoitze ja halaja sen totiltll
Wtjftuden ja Pyhyden peräät.'

Ilmestk. ;: 17. Sinä sanot?
Minä olen rikas/ minä olen ri-
kastunut/ ia m minä mitään tar«
witze; mutta etpäs tiedä ettäs
<Ma ja radollinen olet/ köyhä/
sotia ja alaswin.
5. Mitäs P. Raamattu sans sen-
caldaiststa hengellisestä

l: 5 1. Hän osotti woi-
man MwarreUans/ ja hajotti
torjat heidän Sydämens micK-
siä WoimMset vn hän cukista-»
nut istunulda/ ja corgotti nöy"

E rät.

Kysymyxet EhristMsyve



98 KysymyxetChlistMsydestH
rat- Isowat täytti hän hywy-
della/ ja rickat jätti tyhjäxi-

ZhdeMtoista kymmenes
Lucu:

ChristiUisestä Täydellisydesiä.
l. Mitäs P. Raamattu sano tästz

Täydellisydestä?

MH. 5' 48. plcat sijs
täydelliset/ nijnculN 'tei-

dän taiwallmen Mn täy-
dellinen on.

j,c. i- 4. Mutta kärsimys
hmnan loppun asti wahwana
pysy/ että te täydelliset ja cocs-
naiset oltsitta/ ja eij misääss
puuttuwaiset-

2, i-im. Z: i?. Että Juma-
lan Ihminen täydellinen olls/ ja
caikiin hywtzn töihin sowelias.
». Taitaco yxi Cbristitty Mä, Ma-

coconans täpdellinzn M/ ja
tul-



KosymUtt TbrjMGdesiä 99
tulla yhteeen nubdettomaon täydcUi-

sntem täsä elämäs?
Eij: Sillä NMSNU'

wain cuinhän Vhasa aftu/ tay'
dpi suuresti watitta -. Minä wi<
hMinen Ihnuncn/ cuca pelasta
wmun tästä cuollon ruumista?
3.0M.7 24. Raamattu sano
jcWst. Ettei yhtän Ihmisia elä
ja olc/ joca <u sondia tec/ l. Cu-
Ning 8: 46. Ettei yhtan elawa
ele wanhuycasta Jumalan edcs
rs. 14?.-K- Ia / moninaisis me
tukin PUUtUMNU-lac. ;: ja
Syndi aina tattu meihin ja mei-
tä hitahaxi teke. 12.1.

; Mingä tähden sijs ei taida yri uu-
desta Syndynyt Christitty tulla sij,

hen oikian täydellisytecn?
Luonnon suuren turmelluxen

tähden/ silla me olemme cmcki
SMUifa jijnet za syndpnet/ ja

E 2 NP)



102 Kysympxtt ChriMisydestä
nijn on meillä yxi luondo joca on
taynäns turmelusta. Mn myös
Lain corkian Täydcllijyden tähden/
joca waati lmildä jaman woiman/
cuin Wiattomndcn tilas oli mei-
dän tygönHm/ wan sitte Synnin
Langemisen cautta on voismista,
tuxi tullut. Tosin löyly yhden uu,
desta syndyncen ihmisen tygsnä
caicki sen oikian Christillisyden cap-
palett/ cuinowat/ Catumus/Us-
co / Rackaus/ Toiwo/ kärsimys/
Jumalisuus/ Nöyryys/Siweys/
Puhtaus ja muut Chrisiilllset a<
wm; wan eij euyengan sijnä
dkllisydesä cuin laki ano ja waati;
uscolla on aina heickous mvötans/
rackanden täyw aina taistella ja
sona/ oma-ja Mailmawrackaum-
ta wastan/ nöyrpden Vlpepttä
wasian lc.

4. Costa emme taida käsittä Täydet



Kysymym ThrijMsydesia i«l

lisytlH täsii elämäs, minqä tähden
tulewat Jumalan Lapset Raamatu-sa tändellisexi cutzutnri ?

'. Että he owat täydelliset Chr»»
2: io. Te oletta

nesä täydelliset/ )oca caikcn Hcr-
raudenja Estwallan Puä on. 2.
Ettei he enänol?alottalvaiftt taicka
lapset uscosa/ wan 0.-vat jo ujcosa
ja Toiwosa hywin cajonet/ ja e«,
delle muita tulleet, z. Heidt'rl
Sydämens puhtauden ja yri
caisuden tähden/ ja heidän puuttu-
MattomaN wireydens ja pyrkimi--sens tähden yhden totisen pyhyden
ja Siweyden perään/ jsnga cam-,
ta he myös tttlcwat päiwä
dä soweliammaxi sijhen cuin hnwä
on. 4. Jumalan täydellisyden
tähden cuin heisa on. TpK, 3:19.
Että te olisitte caickinoiseila Ju-
malan täydellisndellä täytetyt,-

Jumala hänen armons ia
E) Hw



lv2 Kyfymmt ChnsitMdfstä
Hcngcns cautta lraicuttq hcisä
caicki mitä ammeen tamman/
waicka sencaldaistt tl?st ja loimu
tnxct eq taida emiättä sijhen ccr-
keimban TäydellGttkn läjä (li-
mäs.

5. Misä siis seiso st Chrisiillinen
i. Totistsa Uscosa. 2. Vn'wacai<

sefa Rackaudesa ;. Vhdesa totisi st
ja wilplttömäsä lumaluden haljo-
tuxesa.
e. Costa se Ma Täydellisyys ei
tmta käsitettä täsä elämäsä eikss
sijs pidä yhden oikian Christityn ai-
na huocaman ja sen perään pyrki-

män ?

Pitä totisesti; eij meidän pidä
ainoastans sen ChrlstMsin Täpdel-
lijydcn perään pprkimän/wan mep
dän pnä myös sen saman sencal-
daijeja mitasa käsittämän/ cmntä-

sä



Kysymyxet Thristilllsybesta w;
st heickoudesa mahdollinen olla tai-
ta/ nijn cttä me ainasiinä cuin hywä
on caswamme ja täydellisen tulem-
me ja emme coscan seisahda

LpK. 4- 15.5Dlcam toimclllsct
ractaudcs/ ja caswacam caickis/
häncsä joca Pää on Christus.

~ 'l lM 4: i. Me rucoillcm-
me teitä ja neuwomme HEnaslEsuxes / että te täydemscmäx
tulMta.

6oi. n 10. Wacldacat otouiie^
sii-, kelwaten caickisa HErralle
ja hedelmöihisitte caickisa hywisä
töijä/ ja caswMte Jumalan
tundemises.

rkil.z. 12. että mi-
nä sen jo käsittänyt olen/ eli jo
täydellinen olen/mutta minä ah-
keroihen suurest/ että minä sen
myös käsittäisin/ nijncum minä-»
kin lEsuxes Christuxcs käsitetty
olen.

L 4 7. Cuinga



3<54 KyfylMtt Christillisydestä
7. Cuinga pitH yhden Chriftityn
taincaldaifefa Punttuwaisuden tilasn
itzäns käyttämän , ja hänen oma sy-

dändän-Z rauhoittaman?
Hänen pltH noprpttämän itzensJumalan edesa/ tunnustaman ha-

nen fyndins / fydämmelijesti muo
hemman hänen heickoudens ytitze/
csickcn hänen uscallnxens lEjn--
ze» CKristuxen Jumalan Pojan
päälle paneman/ joca eoco Lain on
täyttänyt/ ja on tehty meille Iw
Matalda Wijsaudexi/ Wanhur-
fcaudexi/ Pphydcxi ja Lunastuxe-
li: Ia sitä likin aina rucoilematt
P. Hengen armo / että hän tah-
dsis händä/ sijnä eum hywä on/
wawista/ wahwista/ wäkewaxi
tehdä/ perusta ja hänen sydandäns
ja mieldäns lEsuxes Chnstuxes
iiancaickistu elamaält.warjella/ ja
«ina muistutta hänelle/ cuingaeii
mitään tgitttMpa eli/laitosta/ ole

«M



Chrisillllsydestä. lo 5
nhsä/jotca lEsuxes Chrisiuxes
owat/ ja eij waella lihan wan
Hengen Men. Z.om. 8: l.

Kahdeskymmenes Lucu:
Yriwacaisudesta ja Puhtauden

sta Jumalan edcsä-
1. Mikä Christillmen A.riwacaisuus

on?
Se on/ jcn uscowaisen Sydä,

men/Suun ja kätten pybä jawil-
pitöin Sopiwaisuus ja VNmicli-
syys/ jonga cautta hän pyytä

palwella Jumalala ja hänen lahb
nalftäns ilman wilplttä ja ulcocul»
laisudetta/ ja pitä hywa Oma-
tundo Jumalan ja Ihmisten ede-sa.
z, Cutcas ne Raamatun janat owat
cuin puhumat MH Z)Macaisude«

sia?
, (IKron. 29:17. MINUN lus

malan / minä tiedän ettäs tut-
MeKt



-o6 KhsyMMt ChrisiWpdesta
stelet caiM Sydämen
racastat oikeutta

?5 119 80 Olcon minun sy-
dämeni toimellinen sinun oikeude-
fts/ etten minä' häwäistäs.

2. 1: ;. Ia andacon
teille wagan Sydämen/ että te
hänen Lmsans lujana ia wahwa-na pysyisitte.

i. <Hor. 5- z. Waan puhtau-
den ja totuden happamattoma-
si» tmckinas.
3. Mikäs p-tä ylösfchoittaman Ih-mistä tähän callihin ja autualliseen

Svdämen Mxiwacaisutesn
SWen pitä kehoittaman händä:

». että Uriwacaisuus on caickein
hnwain awuin Sydän jakrunu. 2.
että se on se corkein TäydeUisyvs
johonga Ihminen täj<l elämäsä
tulla taita. ~ että ft ftla ja pttt-
«H caicki muut heickoudet ja Puut-
tuwaisudtt. 4. mä Jumala/H-

l«



xiwacaisuden tähden paljon pitä
caikesta sijtä hywastä/ cuin se us,
cowainen teke/waicka cuinga heicko
ja wähäinen je olis. s. että lu-
mala caickinaista ulcocullaisutta ja
Sydämen PetoUlsutta wiha ja
suhistu. 6. että yMacaijuus tai-
ta Ihmisen eaikinais sa ristis ja
mmhtla urhollisexi ja rohkiaxi teh-
dä-
4 Miniä wälicappalen cautta tai-
ta yxi Chrisiitty käsittä tämän cau-
nijn ia tarpellistn Awun, cuin on
Sydämen yxiwacaisuus ja totuus

Jumalan edesä
7. Jumalan caicki tietäwailyden

ja Lasna olemisen wireän tutki-
stelcmisen cautta. 2. Wireän pe-
rään aicttelemisen cautta/ mitä
me tehnet/ ja cuinga me meidän
asiani toimittaneet olemma/ että
me meidän tsiftm ja toimttuxi-sam MgWme nadatta sitä cmn

h.ywH

Kyjymyxet Chrisiillisydesiä i



io<z Kysymyxet Chlistillisydestz '

hywä on/ la wältä sitä cuinpaha
on. 3. Itzens-kikldamistn cautta/
jonga cautta caicki ulcocullaisnus
pojes juuruteturi tule. 4. Vhden
totijen uscon woiman cautta/joca
pese ja puhdista Sydämen/ cosca
Ihminen mnde ja huomaitze HZnen
Sydämesesnis/ cuinga ustollinen
ja totinen cuitengin on
meitä wastnn/ sijnä että hän on
lahMannt M.ille hänen Poicans
dän edestäm häpiMsecn ja catkc»
laan cnolcmaart.
5. Mitkäs owit tunnusmerkit

yxiwamisutcen?
l. Totin'n nöyrus Rac,

kaus ja hal-l Siweytten a hy-
wijn awuin. ? Sodämen turval-
linen ja rohkia ilmoittaminen ja
julistaminen HTrran edesä. 4.
Cowa ja wahwi oikeus itzinmme
wchgn. 5. Totinen wihajawai-

no



Kysynchm Chlistilllsydestä
no Syndiä ja caickia wääryttä
wastan/ ennomattam ulcocullai'
suutta ja petollisutt« / wastan. .

Kahdeskymmenes ja Enfi-
mainen Lucu:

Ihmisen Hcickoudesta.
l Mikä ihmisen Heickous on?

Heickous on scneal-
daincn punttuwaisims ja M'

Msnus / cosca Syvän/ waicka
hän tosin on yxiwacamen ja toti-
nen/ eli cmtengan taida/ moni-
naisien estetten tähden/ tchdä sitä
cuin hywä on/ ja jota hän tch-
dois/ wan sitä wastan tietämatto-
mydesia ja picaisudesta ttte sitä
paha/ jota hän en tihdoistan-

7.- En minä tiedä
mitä minä teen/ etten minä tee
silä cuin minä tahdon/wan sitä
cuin minä wihan teen minä. Mut-
ta jos minä teen jota minä en

tah-



l I o Kpsymyxet Christlllisydestä

lakiin / että hän on hywä. Nijn
en minä sitä t,e/ wan syndi
joca minus asu-
l. Ongos se ihmeen Heickous Syn-

di humalan cdesä.^
On totisesti/ wan cuitengin/ co,

fta myös sencaldaisen Uscon Heic-
koudcn sswuja on hywä omatuw
do/ nijn en se duomitze Ihmistä/
nijn cauwain cuin ban etz suostu
sijhcn/ taicka pys<) sijna/ wan ca>
tu sit« ja sen ylönanda ja hy^jä.

».om. s: i. Nijn cijole nij-
sä mitan laitcttapa/(laitosta) jot-
ca lEsures Christuxes owat/
ja eij waella lihan wan Hengen
jalkm-
3. Cutcas Ihmisen Heicrouden tun-

nus merkit owat?
i Eki ole se aina yhtä sumi/

wan toisillans suurembi/ toissnanS
«Gembi. «. On Heickoudclla ai<



Kysymyftt ChriMGdesiä Ili

na Cammus ja ahdistus myötäns/
ja ftn tunnustus Sydamcjä z,
locaincn Syndi cuin Heickoude-
sia tapahtu/ st tuo aina myötäns
totisen ikäwöitzemisen/ wahwan ai-
tomisen ja huolen sijtä/ nimittä-
m Heickoudesia päästä. 4. Löyly
myös Hcickouden tygönä paha
suosio lHcn/ nijn että Ihmincn
Heickouttaus wiha ja on sen ylitze
muihelllnen
4. Cuinga pitH yhden U^cowalsen
Ihmisen lohduttaman itziäns hänen

Heickoudesans?
Colea Jumala/ cowa Liban

campausta/ ja muita aydistuxia
wasian/ eij phtäkan woima/ hä-
nen salaisien ja pyhäin syiden täh-
den/ ena laina/ nim on hänen
lohdumxens/ ettei sencaldamen
misen Heickous; johonga hun ei;
suchu/ za M hän etz lacasta,

taida



ii, KWmyfttChrisMsydesiH
taida »vahingoitta händä hänen au-
Nttcens: sillä Jumala on kärsimät-
nen meidän Heickoudemme cansa/
ja anderi anda armosta caicki el»
hetyrct cuin Heickoudcsta tapah-
tumat.

2 d!or. 12' 9. Minun woi-
manonH.iccisawäkcwä v. 10.
cosca minä hetekö olcn/ nijn mi-
nä wäketrukin olcn/ Mo
Koli,- stmähdcn minä tahdon e-
nimittcn kerscata ihmn minun
hnckoudestani; että
woima lnmusa ajuis.
5. PitcKö siis yhden heicon Chrisii-
tyn andaman kättns lanaeta/ ja ei
pyrfimän täydelliseen perään?

Eij: sen ihiniftn Heickonden/ etz
pidä händä/ Uscon ja Inmalisu-
den Harjotufesa/ laisfaxi/ hita-
haxi ja huolimattomat tekemän /

wftn paljo mämmin plssherättä-



KystMMt ChriMiydesta?!;
män hänesä/ totisen anomisen/
hnolen/ wireyden j» ikäwöitzeml-
jen/ coemleman/ cmngq cauwas
Gmmen Jumalan armon ja awun
tantta lulla taita.

rlni 4: i z.Miml woin calckl/sen cautta joca nnaun wakewa-
zi tcke/ Christus.

,9:26. Se min lhmi-
sten edesä on mahdotoin/ on Ju-
malan edesa mahdollinen.
Kahdeskymmenes ja toinen

Lum
Itze-CoettelemWa.

Mikä itze-Coetteleminen on.''
E on yfi tarcka Sydämen/
Omantunnon/ Uscon/E-
-lamän ja WaellUM tut-

kisttlemus ja coettelemus Juma-lan Sanan Ojennusnnoran jai-
ken/ jonga cautta Ihminen tule

» johda-



, l 4 Kosymyftt ChriMsydestH
jchdatcturi hänen omaan Tun«
doons/ ja oppi oikein tunde-
man häncn Syndurs erhetyxcns.
». Waatico Jumalan sana sencaldaism itze<CoettelcmistH/' «

Vaati mones paicas ».Cor.
".'23 Coetelcan ihminen itzens
V.cior.l z: 5. Coetelcat teitan 10H
te uscosa/ cckecat teitan»

6- Coettlcan cukin 0-
man tecons.
~ Ongos sijs tämä itze Coettelemus

tarpellinen?
On totiftstt/ silla ihmisen sy-

dän on alwan petollinen- Sen<
täyden rucoile myös P. David:
Tutki minua Jumala ja coettele
minun Sydämeni/ kiula minua
ja ymmärrä cuinga minä ajatte-

len / ja jos niinä pahalla tiellä
liencn/ Nljn santa lninua ijan-

caicki-



Kysmyxet Christillchdestä !, 5
kalckistlle tielle, ,33: 25.
»4.

4. Cmnqa llstm pitä yhdim Chri-stian soette-eman
IKe-Coettelemisen/ Sydämen

ia Omantunnon tutkistelemijen
pita totisesi, usinsii ja jocapmwä
tapahtulnan/t«icka wäbimmchi-kin Sunnuntaina/ ja rifisa/ ja
HErran Ehtollista nauttteja.

5. Miti hywä onstncaldo/sesta Coet-
ttlemistsia/'

Sen hyödytys ja hywa on
suuri ja callis- 1. Tule ihminensen cautta johdntetup hancn heic<
koudenstundoon ja murhcsen fyn-
din ylihe. 2. Tule Sydmt aina
pidetrxi Jumalan pelwoja ; Tu-
le warjellux Suruttomudcsta. 4.
Tule johdatetun totisen Nöyry-
teen. 5. Tule ylösheratttyxl

wal-



"6 Kysynchxet Cl>ristilllsydestH
walwomistcn ja ja taita-waan waeUuxeen. 6. Tule ke-
hoitetuxi uuteen aitomiseen.
Kahdeskymmenes ja Kol-mas kucu-
Hengcllijesta Itze- Duomiosta.

Osca Ihminen hänen neety-
m ja tietämättömaiil Sym

dnns tähden/ canda itze päätlens
Jumalan edesä/ duomthe ja ram
galse itzcns/ pltä ja lnke itzensmahdottoman kaiteen Jumalan
armoon ja hywtzn töihin/ ja sitä
wastaan hywin anjamexi Cuole-
man ja scn r^ngatstuxen.
». Ongo Sencaldaincn itze - duomio

ihmiselle tarpeliinen?
On totisesti: Jos me itzemme

duomitzemme/ sano Apostoli/ «Men



enme ensingän duomitm olis. i.
dor. n: zi. wan se joca etj cu<
mana itzens lumal.m käden alle/
ja etz tahdo dnomita itzens/ hän
tule lumalalda duomimxi.
~ Löytykös esimerikiä Naamatusa,
että iocu itzeis ntin duominnut on 7

Löyty; Sentähden pidän mi-
nä itzen wiallilna/ ja cadun to-
mus ja tuhwas/ sano job 42 6.

Catzo minä olen spndiä tehs
nyt / sano Dawid/ ja mma olensen pahan tehnyt/ anna sinun
kätes olla minua ja minun Isä-
ni huonetta wastan 2.5«m. 14:
l 7

pl. 51:6. Sinua ainoata wa-
sias minä ja pahnsth
tein sinun edesas.

rs«l. ,45.2. Mä käy
le palweljas cansa / sillä eij

eläwä ole wam sinun edesas.

HysynMtt CbriMisydestH.



l Christillisydesiä
HErra meidän lumalam on

wanhuncas/mutta ine tanttam-
me meidän häpiam oikein Lar.
n 15.

Sinä HErra olet wanhurscas/wan meidän täyty Häwttao,n.
9'7
4, Pitäcs ihmisin «siistisen 'fte duömion vlikens?

Ma/ sM hän tcke jo?a päi-
tvä syndlä Jumalan cdelä / nijn
hänen pitä mpös jl?capäiwt'!stn
Catumuxen cautta jtzens Juma-
lan edesa wicapän /
itzens duomjyeman ja rangaise-
man-
5. Misäs stucaldainen jocapäiwäinsn

itze duomio s^so,^
i. Sydämmellistsi;

jlesa/ totiscsa jyndein tumwsa/
Sielun ahdistufcsa ja Mwaste-

lemi-



> KysylNM ChrisMspdesiz lly
lemlsesa Svndein ia pahain te-
coin ylihe. 2. Ittapäiwäiselä
tarcaja ja wisusa ihens coettell--
M'ft<a/ ja tutkistelemiftsa Juma-
lan Lmn Men omala tunncft.
3. Hartahasa ja nsyräjä rucou-
fcsa/ että Jumala andexi an-
nais caicti jnnnit/ sekä sallhaj-
scr että julktsct-
6. MitH hywä sencaldaiftsta itze,

Että Ihminen joca itzens duo-
mihe Jumalan edest/ jacpi ar-
mosta Syndcin andcri andami-
ftn Immlalda / tule wapahde-
turi Jumalan dwnnosta/ ia so-pimattomasta duo-
mihelniststa estetrzi.

z. Cp?ca minä tah-doin sitä wmketa/ muserruit mi-
nun luuni/ minun jocapcawä-

sistä itcustani: Sentahden minä
tunnu-



tunnustan Syndlni/ ia en peitä
minun pahoi tecojanii minä sa-
noin - minä tunnustan HErral--
le minun pahat teconi/nijn si-
yä annoit andexi Syndi-
Ni waurydet-

Minä olen jyndiä tehnyt HEr--
ra wastan/ sanoi l)aviä
tkamlje; Nijn on myös HErm
sinun Syndis ottanut pois/ ett
fittä Molsj sanoi NatKan O2vi-
«lillen. 2. 3»m. 12: i;.

?. Mikä itze-duomion päälle seuraa-
man picä-^

Vri jocapäiwämtntarcka ja wl-
su wawommen meidän Sielum/
ejsmän ja ylitze-

Kahdeskymmenes ja neljäs
Lucu.

I«malan haldun Andamiftsia.
i. Mikä

KysyMMt Chrisillllspdefta



SyHnMtt Christillisydcsiä i2«

'. HilkH Jumalan hawuun andamus
on?

Umaian halduun andamus M

- wa turwa ja ujcallus lu'
malan tygö/ jonga cautta hän l'
tzens coconans anda Jumalan js
hänen tchtons/ hänen edesl,atzo-
mijens )a hänen hallftufens woi'
manjawallan Me/ jaMä siwusa
eh mitan Läwöche/ etzl/taicka ano/
lumetta hän calkisa ja caikin ai<
woin/ rackaudesa jakärfimlscs/
neja ja onnettonmdesa/ elamasä
ja cuylemasa mchdais keiwata
nelle.
l» Misäs -täml Jumalan halduun

Andamus «mnomattmn seiso:'
l Itzens kicDamtzesa/ että Ihin^^yen kieldä ja cuoletta hanel» oma»

tahtons. 2,. Oman tahdon auda
Dftsa Jumalan tahdon alle/ että

3 Ihmi.



Ihminen caikesa hänen clämästns/
c.Nles., hänen tekemiftsans ja jät»
zMijezäns anda ltzens Jumalan
huomaan/ ja anda Jumalan wal-
lfta ylltzens. ;. Tytl?wäisHdejä ja

että Sielu caiken
hänen llons/ ja täpdellisydetls ai-
noastans etzi Jumalasi». 4- Mail<
man ylsncatzesa ja Pilkasa/ jalat»
k? scn mrhuden/että Ihminen sen
himot ylön anda/ ltzens ristin naw
litze ja cuoletta/ tatcka ntjn täyttä
ja namitze tätä mailma/ ettei hän
sitä waälin käyttäis.

; Mmgä caldaistu pitä yhden lu,
malan halduun cmdawaism sielun

vleman
Sen pitä oleman ~ Uscowai<

jen; sillä Jumalan halduun anda»
mus on ujcon woima ja Hedcl»
mä ?. Racasiawaisen / että hän
ratasta Inmalata caikesta Sl)ds<

mesto

-z.? Cbrisslllisydcsis.



znestä ja woimasia ilman mlpittä
ja ul ocullaisudttta ?. Nöyrän/
jocapaiwä tutkistellen hänen Syn-
dejäns/ hänen Puuttuwalsmans/

ja Jumalan anga-
lata duomloia. Karfiwälkn/
että hän ilman nunsemlsttta caicki
Wielelläns karsi mitä Jumala
hänen paällens pannut on. 5 Iw
malan päälle luottawaisen la
pscaldawalfcn/ niin ettei hän co>scan ftlli ihcns Jumalasta pois e<
zcojtet!'ft tulla/ wan wahwaM luot-
ta hänen lupauxens päälle'/ hn-
wä!ä toiwos / että Jumala on hä»
nen canlans cmcki hywm toimittH'
pa ajallaus.

4 M ngä wälicappaleen mutta tai-
ta y, i tull'' jciicaldaistcn
awuun' »'mittain, Jumalan hal'

!>uhun andamiscen
~ Phden totisen/ ahkeran ja

3 2 har-

K"sytNMt ChnsttlMdcha 12,



'24 Kysymyxttl ChnMspdesiH
hartahan rucouxen cautta/ kyy-
nelden ja huoiausten cautta Ju-
malan tygö/ että hän Ehristu-xen tygö loppulnatta huoca- I--
fä/ ch NPicuin mjnä tahdon/wan nijncuin sinä tahdot; etz
minun/ wan sinunitahtos ta-«

- han on
HErra/ hän tehkön mitä
le kelpaa ja D»vjM eansa: ca«
ho täsä minä olen / HErra tch-
kön minun cansani nijncuin hä-
nelle kejpa. Wirean tutkiste-
lemijen cautta/ mitä Jumalan
tahto on/ nimittäin mingäcal?
daijen uscon ja elämän oleman
pitä/ losca le Jumalan tahdon
jälken ajetettu ja laitettu on. 3.
Jumalan Edescatzomilen ja I-
sässifen murhen wman tutkistele-nuseu cautta/ jonga hän pitä
hänen rackahista lapsistans / co-
fta hän hejtä ihmcllftsti hallitze



Khsymyxtt Christiltisydestä t 2

ja johdatta 4. Christuren mei-
dän Vapahtajamme P Elä«
män/ Cuuliaisudeu / catkeran ja
häplalisen pynan ja cuoleman
ahkeran tutkistclemiscn cantta/
jonga pyhisä astclcisa itz? cukin
oikia ChrtstitH on welkapä wa-
eldaman.

5. Mitäs tsmH hyws Awu waicut-
tapi niden Sydämesi ietca itzenb

Ilimalan halduun andattettowat^.
Se waicuttapi yhden wahwatt

ja suloisen Sielun ja Miele lewon
jarauhan/ sijnä että ihminen on
lytywainen lumalasa/ on
wittnos ja rauhala Jumalan can»
W/ eikä salli ihens Maltmalistl-
da asioilda sinne ja tänne johda-
tetuxi ja temmatun' tulla/ sillä
hän on oppinut ylöncahoman
Mailman ja jcn turhuden/ ja

F 3 sitä



126 KpsiMyxet ChttMilydesiz
sitä wastan löytä ia pita hänen
ilons ja lohdutuxen lumnlaft/
ja nöyrasa tnrsiwalMdcja on
aina caikis asiois. tytywäinen
lulnalan tahtoon-
6, Minais cautta ihminen csietyxi
tule, ettei hän taida käsittä ja sää-
dit i,acä callisia awua, nimittäin,

Jumalan halduun andamista.^
i. Pahan oman «Tahdon cam?

la/M meidän lihallinen omatah«
lom/ nljn paljon cuin han ennättä
ja woi/pyytä aina wallitaJumalan
tahdon ylitze«. Epäuscon ja Epäib
lrxcn cauna/ cosca ihminen esi tah>
do täydellisesti luotta Jumalan
päälle/ wan epäile / ikanans cuin
Jumala cij oikein ja yldaistsii
murhcltis meidän edestäni. 3.
Mailman Rackaudcn cautta /

(osea Ihminen pyöri nnhuden pe<
äs noudattain catowalluutta ja

Mt'



Kpsymyxet Chrisiillchdcstä 127
canda aiwan suuren racksndcn sen '
tpgö sillä tämän mallmtt rackaus !N
caickeln Christillisten awmn julkv
Mja Mä wihamics 4.
damen kärsimättstnyden caulm/
cojca me/ nijn pijan cum lul»a<
la jongnn luorman ja wauvan
meidän paällem pane / cohm zen
ylitze huocam/ walitam ja myri<
stm> 5. Sydämcn lMkendelewai-
suden cautta/ cosca me en olepn-
sylvaijet ja pidä päälle/ wan coy,
ta ylsltannamme caicki / wchM
me ja langemme.

Kahdeskymmenes ja lvijves
Lucu-

Uscon Elämästä.
' Mikä ufton Elämä on<?

elämä eij ole mikäD
H«D muu/ cuin l)N Hengen-

F 4 Illma-



l 2 8 KpslMMt ChristillisydeD
lumalalda/ taicka wa«llus Ju-
malan edcja/ eosca lhminen lt6-
nuns cum waelda ulos ihestans/
hylja ju plönanda Synnin ja cuo-
leman tim/ja situwastaan kalsn<
du itzens ulcon cautta Jumalan
tpgö / ja sijnä slwusa waelda ja
pysy joca pmwauston ja Cuuli-
nisuden töliu ja toimituxisa/ joi-
Anga Jumala myös jo ennen on
meldän walmlstanu^
H. Mixikäs ft cutzutaan ufcon Elä-

mäxi/'
Sentahden /että P. Hengl toti-en ufton woiman cautta Chri-
Dxen paalle / elä-
män mcisa stllä ujco
eij ele iocu cuollutcappalet/wan
yxi jumalinen womm/ jonga
cautta yxi ChrMty Ihminen
tule pojes johdatetmi wanhasta
Adamista is Mallmasta/ ja si-

tä



tä wastan tule ylöscaswateturi
lumalasa/ yhdistetuxi Christu-
xen cansa/ ja myöstin P. Hen-
gen cautta johdatetuxi yhteen
uuteen/ pyhään ja Jumalallekelpawmseen elämään/ ja fljnä
päiwä päiwäldä opetetuxi ja har-
jotetuxt.

3. Mitäs P. Raamattu sano tain«
caldaisesta uston Elämästä.^

c-31. H: 20. Minä elän/ waic-t
ka en minä/ lwan Christus elä

silla jota minä nytt e-
län lihasa/ sen minä elän Imua»
lan pojan uscosa/ joca on mmucl
racasianut/ ja annoi ihens lm-
nun edestäni.

rlul ,: 27. Waeldacat nijn<
cuin Christuxen Evangelinlnille
sowelias olis-

Col. l- ia. Että te otolllM
waellaisitte / kelwaten calkisiz
HEnalle/ ja hedelmöitzisitte cai-

-3 5 kljs
l.

hsymyxet ChrisiilltjydesiH



no Kysymyxet ChristMspdestä

kisa hywisä töisäl
j»c. 2: 18 Osota mlnulle si-

nun uscos sinun töilläs.
4. Pitäkös itze cungin Chrisiityn eIH,

män uscon elämällä
Pitä Wisiist; sillä cusa usco

sencaldaista elämä/ wai ka wielä
eij täydellisydesä/eij waicuta/niin
eit se ole yxi eläwä ja totinen us-
co / wan yxi Tawan-la Suun-
usco/ yxi cuollu<-ujco/l ja jen su-
ruttoman Sydämen turha luulo
ja ajatus

j,o. 2,17. Usto/ cosca hä-
nellä töitä ole/nijn hän on cuol-
lut ihcsäns.

i. inK ,- 9. locainen cuin
Zumalasta syndym)t on / eij hän
Hndlä tee

61!. 5 6. Christlyes kclpa ai-
noastans usto joca rackauden
mutta työtä tckt.

Ap.



Apteg i;: 9. Jumala puh-
difta uscolla heidän Sydämens.

Lbr. 9.14. Christuren wcri
puhdista meidän Omantundom
cuolcwaiststa töistä eläwätä Ju-
malala palweleman.

5 Ongos sijs yxi cllnnialinen jamailo
masta eroitettu elämä 5 ia Uftsn c,

läniä
Eij/ näiden molembain nelil-

lä on suuri erottui Ujcon elä-
mä eij siso erinomattnin uko-
naijeja waelluftsa / wcm sijuä si-
sä l!i!es siilaiscs Ihmisesä / sijnä
silaUists Elämäfä / Phdlstyns
Jumalan canja/ josta je ulconai-
nen uloswuota / nijn että yn
Christitty Tytywäisydesä/ Nöy-
wdesä/ Wens-kieldemisejä/ nscon
Cuuliaisudesn/ Hengen ia Sie-
lun cansa anda itzcns Jumalan
huomaan ja halduun. Wan st

ulcs-



ulconamen cunnialtnen elämä/
seiso ainoasians ulconaiscsn wan-
hurscaudcsa/ Puhtaudesa/ ss-
wollijeja Canftkaymisesii ja wael-
luxeja / ja on sijnä yhdencaldai-
nen Pacanain ulconaistn stwian
Waelluxen cansa.
6. Ongos sijs uscon elämä täydellä

nen ybden tyqönä.^
Eij/mutta hancaswa aina/senuscon mitan jalken cuin Jumala

andanut on.
Zahdcskpmmencs jaCnudcS

3ueu.
Lihan ja Hengen Rijdasta Ih-

Niilejä
Mikä Lihan ja Hmqen Mta ön

Il>misisä?
ja Hengen rijtacosca eij Hengellä ole yh-

taan halua ja rackautta
""" sihcn

Kyfymyxtt CW'stl'lisydestH.



sKpsymyxet ChrisMsydcsiä 1,5
sihcn cutn liballe suloinen ja mä-
kiä on- ja sitä wastan jallens/cosca eij Lihalla ole yhtän halua
za rackautta sijhen cuin Hengel-
le suloinen ia makia on / ja nijn
Hcngi ja liha heidän a,atustens
ja haluins cansa juoxewat toi-
nen toistans wastan/ liha estä ss-
tä hywä/ cuin Hcngi taicka se
uusi Ihminen tehdä tahto/ ja
sitä wastan Hcngi estä lihan/et-
tei fe taida täyttä ia toimitta
hänen himojans.
z. Mitäs P. Raamattu tästH puhu

ja opetta?
(szl. 5' 1/. Liha himoiye Hen-ge wastan/ ja Hengi liha wa-

stan/ nämät owat wastan toinen
toistans/ NW ettet te tee mitä
te tahdotte.

Knm 7 22. Minulla on halu
Jumalan lMn sisällisen Ihlni-

ftn



i;6 Kysmnyxee Chlistillisydestä
sen puolesta Mutta minä näen
toistu lain minun läsenisäni/
joca soti minun mieleni lakia wa-
stan/ ja otta minun fanMi ftm-
nin laija/ joca minun jäfcnisäni
on.
5' Löyfykss ntjsä ustowa-sisakin is
uudesta Syndyneisä stncaldainen rq-

ta ia sota.''
söyty; sillä heillä on myös

Liha ja Meri/ cum muillakin
Ihmisillä/ ja sentahden eq ole
Helkan wapaat lihan ja Hengen
chdast/ wan täyty jocapälwä
walitta Synnin Hlihe joca hcijä
lri lä afu Sen osotta Upottu-
!, P, Pawali ihestäns / cosca
hän catkerastl walitta: Minä
wchcllämen Ibminen/ cuca pe-
la a minun tästä cuollon ruu-
mihista? Kom. 7?

4. CulN-



Kysymyxet Christilltjrdestä 137
4. Cuinga piti yhden Chrijntyn ftn"

ftdasa itzens käyttänen?
Hänen pitä waeldaman Hen-gejä/ eij täyttämän lihan himo/wan sen nstinnauliheman ia cuo-

lcttaman/ pojesrijsuman sen
wanhan Ihmisen hänen töidens
canfa / joca himoin cautta er-
hetyxis itzens turmele/ ja sitäwa-
stanpäällens pukeman sen uuden/
joca Jumalan jalken luotu on
Pyhydes jaWanhurscaudes.
nin wallita teidän cuolewaises
ruumijanne/ nijn että te händä
cuuletta hänen himoins pe-
rään

62!. 5.16. Waeldacat Hen-ge<ä/nqn et te lihan himo täytä.
LpK. 2». Nijn panqat tyk3-

ne pois se wanha Ihminen/ jon-
ga canja te ennen waelsitte/jo-
ca hilnoin cautta cMis itzens

tur-



l 3 8 Knsymyxet ChristtlllsydestH
turmele/ ja uudistacat teltan
tcldan llnelennn Henges/ ja pu-
kecnt paallene uusi Ihminen/ jo-
ca Jumalan jalken luotu on/toi-
melliles wanhurscaudcs ja Pyhy,
des.

col z: 5. Nijn cuolettacat
teidän jäsenen/ jotca maan pääl-
lä owat.

<3ai. 5.-14 Jotca Christuxen
omat owat/ ne ristinnaullhewat
lihans/himoms ja haluins cansa.
5. Taitaco ihminen omassa woimasta

lihan rndas woiton pitä?
Elj/ wan sencaldaisen lihan

ristlhinnaulitzemism ja cuoletta-
nusen/ toimitta Hengi NW us-
cowaift/ nijnemn Pawali kir-
jotta/ että me Hengen eautta
cuoletamme Lchan työt. Kom.
»: 13.

,e. Mit-



6. Mitkä ne hengelliset
wat, joilla >),ri Christitty joti liha jH

Satana w<Mm,<'
Sen anda P Apostoli tietä

cofta hän LpK. 6: 16. ftno:
Mutta caikis uscon kilpi
jolla te woitte »ammutta caicki
sen ruman tuliset nuolet j M ot-
tamt paahan terweydcn rauta-
lacki/ ja Hengen miecka / jow
on Jumalan sana. rucoikmifel--
la ja anomisella HengeiU.

2. cior 6.4. Ofottacam mei-
tain eaikisa asiotsa / nijncum
JumalanpalweKat/Suuresa kar-
fimisefä/ waiwossa/ hädlK/ <Ut
ruift/ Hofumistsa/ FangMtsit
kapmotsa/ töija/ walwomisisa/
paastoisa/ puhtas elamasä/tm-
doja/ pitkcmleltjydcsil/ suloisu-
desu/ Pyhäsi. Hengesa/ wilpit-

tömasa Rackaudeja/ Totuden
Sanoisa/Jumalan waesa/ wan»

hur-



t4o Kychmyxet Christillisydesich
hurscauden joiaasettcn cautta/
oitialla tädella ja wasemmalla.
7. Cuin-.a cauwon sencaldainen rij-

ta ,a Sota päälle seisoa
Nijn cauwoin cuin Ihminen

eli Liyafa/ nijn hänen täyty Li-
ha ja sen himoja ja haluia
sian otlat/ sitä wanha Ihmi-stä r simnaulita ja cuoletta/ ja
sitä uutta jallens pcmllens
kea ja eij coftan sttsahta Uudes
fyndymijeja. ttebr. 12:1. Pois
pangam Syndi/ joca aina mei-
hm tartu-

Mi Rucous ZEsuxcn
wgö.

Jumala/ isancaickinen
yuniämen Pappi/, lEsus
Chlijtus / Duomaii eläwit»

«n



» M Rucous '4« ,

„
~ „>

ten ja cuoNeltten ylltze/ joca istut
oikialla kädellä/ Maijestttin istui-
mella Taiwaas/ ja wallitzet nijdett
h >wäin ja wlattomain Majaili y-
Wc/ zotca Jumala ylös rakenda-
nut ou/ ja eij kcngaän Ihminen;
Sinä ol e sinun oman Wercs
cautta sijhen Pyhän sisälle käynht/
za olet lö tänyt ijancaicklsen pela-
stunen. Slnä oltt ltzcs ilman cau
kma wlatta/Pybä Hengen caut-
ta Jumalalle uhrannut; Einmsa eij ole minulle sencaldalnnl yt9
mainen Pappi/ joca eij taida mi<
nun Heickouttan armahta / wan
sincaldainen/joca caikis kiufttmon/
cUttngin ilman ftmntta Ach
minun Wälimichcni ja Edeswa-
stajani Ijän tygönä/ anna miuun
sinusa Sowinnon/ j.i minun Gyn-
demi andexi Saamisen pe»
ft ja puhdista sinun wercs camta
minun Omawndonl cuolleista Syn-

nin



nin töistä/ tästä edespalweleman b
läwäti Jumalala; Vlosrakenna
minua hengellisexi Hnonen'/ ja
pyhäxi Pappendexi/ uhraman hem
gelisia uhreja/ cuin Jumalalle o-
tollistt owat sinun camtaS/ ja wal<
mistä mi«un itzen yhdezii uhrtzi /

tuin elawä/ pyhä ja Jumalalle o,
tollinm on/ että minä wiattomal'
la Sydämellä/ täpdellists uscosa/
puhdas ja tvaps pahasi omasta
tunnost/ taivaisin edes astua ilon
canza Armoistuimen eteen / että
minä Laupiudcn käsittä/ ja Ar-
mon löyiä mahdaisin/ M ajalla
losca minä apua tarwitzen- Mi-
nun lumatan ja HErran/ sinub
le on annettu caiken Lihan
plitze/ ettäs.nanraMn elälnän am
dmsit/ caitM nijllc cuin Isä ss,
null3'andamtt on/ ja sinun pääl-
lcs uftowat; sinä toimitat calkille
nijlie/ enin sinulle cuuliaiftt owat/

tzan-

lEsuxen tygs.



aumden; Sinä olet
'minulle sinun Isas nimen ilmoi-
lanut / ja sinun caunas tunnen
Minä Isän; Ne sanat cmn hän
finulle andanm on/ olet sinä mi-
nulle andanm / ja minä olen Ns
ivastaan ottanut/ ja tunnustan lo-
hella/ että sinä olet ulos lahttM
Jumalasta/ ja myös ujcon/ että
hän sinun lahtttänyt on Ach!
hywä lEsu! anna sijs minun ol-

la )a pysyä sinusa yxj pyhä jäsen/
ja hywästi siunanu Axa/ ja löy-

m sinusa wolman/ wäkcwyden
wolton SyWM ia satanan ylitze/

ja wijmeiu jjaycaickisen Autuoen.
Zlman sinulta en taida minä mj-
Ään tchdä/ nijn pysy siis MM
lEsu aina minusa/ja minä sinu-sa / että mjng sinun Inmaludes
Voimasa caswa/ emoista ja paljon
hedejmttä canda mahdaisin Au,

ra minM pitämän sinun kästys /
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IEIUM !!

piin minä sinuu rackaudeftssyn: Sinä minusa/ ja MinäSl»
«usa/ ja Sinun iausaS Isäsg, a»
ftta minua sinun kärswEs yhtey<
teen/ nijn minä olen wi§ija wah-
lva sinun Taiwallisen CunniaS yh«
ttydcstä/ ettei Murhe taicka ahdi-
stus/ taicka Waino/ taicka Nälkä
taicka AlastoMs/ Waara taicka
Miecka/ ja ettei Tuolcma taicka G
lämä/ ei; Engellt eikä Estlballat/
eij Wakewydet/eikä Mkyiset taw
ka Tulewaiset/ eij Corkeus eikg
Sywyys/ eli jocu muu Luondo-
cappale taida minua eroitta Ju-
malan Rackaudesta/ cuin Sinusa
Minun HErran on. Sb
nä minun HErrani Christe
oltt racastanul Wanhutscautta ja
wihannm Waäryttä/ ftmähdelf
en Jumala Sinun woidellm I-
lon Öljyttä/ enä cuin sinun Ost,

weljes.



Mljes / täyttänyt P. Hengellä
ilman mitatta/ Sinä olet plosa-
siunut corkcyteen/ ja s«anm lah,
joja Ihmisten ylitzen / ja sinun täy»
dellispdestäs saamme armon armo-
st« / että me fimm Tuudemifes
lautta olcmg ojalliftxi tulleet Iu»
malan luonosta/ olema tulleet lu-
malan Hengellsifl Cuningoixi ja
Papeixi; Sinä clet lupauxen an-
danm ia stnonnt.- Minä tahdon
wuodatta Wettä nljdcn janowal-
sien/ jawirrat niiden cuiwain ylitze/
minä tahdon wuodatta minuy
Hengeni caiken lihan päälle/
hctdätt pjtä tasaaman nijncmn
ruoho/ mm«n Poican ja Tyttä-
ren pitä ennustaman/ «idän Nuo»
Maljen pilä näkyjä näkemän ja
teidän Wanhim da unia une/uman.
Ia joste/ jotca pahat elettä/tai-
datte anoa teihän lapsitlen hywij
lahjoja / cuinga paljo enämmin

lans
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taita minun Tauvalllnen Istui
mlda P Hengen caikllle nHlle min
M hancldä rucoillcwat j täytä
myös minun yAtzeni minun lE-
surem/ unmät Lupauxet/ jawuo-
Hata minua sydämeni sinun Hen<
ges/ Ma minun
minun Tahtoni / minun H<v
luui/ minun Hengem/Samani
ja Sieluni pyhittä/ Uudista/ ylös,
walaist/ hallitzr/ joca minua opit-
ta/ neuwo/ lohdutta eaikes totu-
Hesa johdatta. Anua minulle hä-
nen cauuans se totjncn Walo/
Wijsans/ finun Sanas Tnndo ja
Ilmoitus / ja muut lumaufet a<
siat ja että minä lu-
malalda opetettu / sinun walkeu-
besas näkisin walkeudeu/ js sinun
Henges WUijentodistuxen eautta/
totisesti tundisin/täydeUijestt uscoi-
Sn / MW .ja nähdä. mchdMn/

ttts

lEsuM tygs



Jumala on Tomus.la wielä/
«tä «Nina sinun P Apostolis
<ansa caswa mahdaisin: HErra
lEsu! mihingä minä menen? si-
nulla on nMcaicklsm elämän Sa*
na/ minä olen usconm )a tundc-
nm ja wieläkin ujcon että sinä o
3et Chnstus sen elämän Jumalan
Pdica;Wahwista ja Mnttä tttinmsa P. Hengen cautta/ Jumalan
«utnallistxi tekewäincn wndo / hä<
ncn iuolnaeoin callis woimans/ HZ»
«en suuri Rackaudens/ Hywy-
bcns/ UscoUiudens/ Totndtns/
Wachurscaudens/ Läsnä -Olemi-
sens/ia coco häncn Pyhän jasiu<
namn Nimens/ cuin finammul'se smoittanut ja mmuhun kirjoma»
n< < olec Siina siwufa lisä minu»sa caickinainen lapMnen Nöy-
.ryys/ Pelco/ Rackaus/ Cuujiai-
snus/ Ustallus/yliftös/
Aws/ Tunnustos; ja hänen tam<

G tans
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taus krjnim sinun oma eläwa Tun*!
dos ml»nsa. O! Minun HEr<
ram lEsnreni/ sinä cjäwän lu<
malan Poica/ auta että minä si-
nua sydammelis.sttracasia/ sinua
tändelllsestl ftmata/ jtzeni pou>s
tjeldä/ Mailman yloncatzo/ sinunRistis paalkni otta/ ja en hhtä»
kän mnura tittä amuteen uloswa-
lua mahdais/ cuin jcn/ jonga
Myös sinä/ Minun Wapahtajw
ni ihe waeldanm olet/ Orjämap,
purain ja Ohjackeiten ca«tta/ Nb
stin ja Mmhen cautta; anamyss/
että minä tämän Hcnzen ylös wa>
Wuxen cautta/ minun iyeni/ mh
nun luonollijet pahat himeni ja
haluni / minun tehdyt Spndini /

ja jocaväiwäisen heickoudem täydll-
ljftsti tundisin ja dlwmitzisin: Sa-
tancm iawaluden ja pahuden / ja
sen suuren Waaran/ josa minst
seison/ hywin tundisin; ja myös



sen armon/ cuin Jumala minulle/
sinun cauttas/ Minun Wapch-
jani/ taritze/ nijn cuin yhden/se«
Uuden Lijton suloisiman sanoman/
wastanottaisin.. Au« että minä
itzestani loista ja nähtää andallm
sydämmcli>en jocapäiwäiscn
muren/ yriwacaisen Wireydctt/
Lisand niisin ja Caswamiftn coh-
tulisudeja/ Pnhtaudesa/ Tylpwai-
spdcsä/ Urhollijudesa/ kärsimisiä/Toiwosa/ Mlmacaijudesa/ Hill-jaisudesa/ Sci-
sowmmdlsa. Anna minun myös
tuta minun Läbimäljenl La!)jat
ja Puntoxet/ että minä olisin

wastan racas/ cansakärst-
misiä candawmnen/ laupias/ ju<
malinen/ awullincn/ ystawäinnen/
pitkämielinen/ rauhallinen/ sswe-
lias/ uscollinen/ wllpitöin/ toch
nen ja tärsiwällinen / ja handa /

tosta ntzn tarwitaan/ rangaisisilt
G» ma-



manaisin/ opettaisin/ rakendaisin/
parandaisin ja lohduttaisin; ja nyn
caikisa cappalehija sitä ainoa-
stans sydämestä tehdä mhdaisin
mttä minun welwolijlideni Ju-
malala/ Lähimäistä ja ihiän»'
wastan ano ja waati. Ia mi-
täs minun cnän pitä sanoman?
Costas menneen ia cu-

' luneen sinä Minun
HErrani lEsuxeni/ minun Ju-
malani ja Cunninaani olet tule-

>-,waV nijtä Nictahita mailmasil
.cukistaman/ ja sinun Uscowai-
'ftas Wun Cunnias Waldacun-
daan sisälle johdattamaan / nijn
ajattele myös minun päälleni/
minun Vapahtajani,- huuda mi'
nua/ sillä minä olen sinun/ mi-
ltä cannan sinun nimes ja si-
nun Isäs nimen Nijn cocoa sijs
minua/ Isä/ sinun UloSwalit-
tuis cansa Jumalan cansiau le-

poon



'pson/ että minä caickcin. Py"
häin cansa saisin sen ulosluwcdtun
perinnön. Ach cuinga hywin
minun silloin käy / cosca minä/
händä caswoistanG <
caswoin/ jota minä täällä ujco-sa nijn sydämmelisesii racnsta-
nut / ionga tähden minä caicki
kärsinyt/ jonga peräW lnina nijn
uziasti huocMut/ ja jota minä
nähdät nijn hartahnsti
nyt olen! Minä olensa näyrydesä mahan langewa /
ja ylistöxen cansa auxthuutawa-
händä joca elä ljancaikiststa nijn
tzancaickijeen.- minä olen, caickcin
Pyhäin canft/ jotta sinun kade>
siäs saawat Cunnian Cnmun/
haluisella sydämellä sinun jalkais
juureen mahan langewa/ ja i-
lon cansa sinua nlistäwä ja kijt-
täwä; weisaten Hallelujah! nptt
on Waldacunda Mailmasa Mei-

, G 3 dän



dän HErrallem ja hänm Chri-''
stuxelicus annettu / za hänen pl-
tähallltzeman ijancaicklsesta nijn
tjamaickllcen.- lEsn sinä Juma-
lan Caritza/ sinä olct mahdolli-
nen wastän ottaman Plistöxen
ia Cunnian / silla sinä olet teu-

ja olct lunastanut mcl-
M sinun werelläs caickinaisista
Sucucunnista ja tillistä za
Hoista la Pacanoista / ja olet
tehnyt meitä meidän Jumalal-
leni/ Cunningoixi ja Papein/
ja me olemma Cuningaat
Maan päällä olewa. Sentäyden

okon lEjusracastcttu ja l>
Wctty ijancaiklsesti!,

Amen! Alnen!



WGKmen Oft/
Cuin sisälläns pita muutamia
yxiakerrai,?a kpsi)M,M/ ja yh-

den Lasten Rucouxcn
Cucas olet?

wihai lapsi wm <M
mo>la Jumalan i lp,<>

Mingä tähde» sinä olet luonosta wiha»
la,'si?

Synnin tähden jonga minä peri-'
nyt olen.

Oleteos sinä pm'nyt Gynnin?
Olen! Ps st. 7- Minä olen <yn<

diststä Siemenestä syndynyt/ ja
nun Äitini on synnisä minun <pnnyt<
tänyt.

Mika Syndi on?
Yri Wäärys s i.loh z: 4. ) cuin

teydsn Jumalan kästyH »astan.
H 4 Cuin»



Cuinga monencaldainen on Srndi? '7/
Caluaiainen: Peri^yndi, ja

t,eco--Synvi.
Mika on?

Meidän Spdämtmme paha aiwo,
ttls ja ajatus, nijn myös peritty ha-lu sijhen cum paha on.

Mika teco-Syndi on?
cuin Ihminen teke ja

Dluxilla , käytvxillH ~ Puheilla, MTöillt.
Vilss° sins olet Synnillas ansainut?
Jumalan Mhan, ja armottomu-

Zen cuoleman ia tzancaickisen Eado-
tu^en.
Eucas mclda» Vynnisiä «vapahtanut on?

lESUG CHRISTUS-
Eucas lEsus Christus on?

Hän on Jumalan Poica, totinen
Jumala, ja totinen Ihminen.

Mistäs lEsus on mcita wapahtanut? ,
Caikeifta Synneissä, Cuoleman ja

Perkeleen mallan alda.
Milläs Chtistui Neita LunasiMut on?

Hänen pyhällä ja cMhilla werel-
läns/

152 NäNmen Oft.



, 'Ds, wiattomalla kärsimiselläns ja
' cuolemallans.
Mitä waltcn Chrissus sinun Lunastanut

o»?
Että minä hänen omans olisin.suca Chrisiuxen Oma on?
Ioc« Hänen waldacunnajans HH,

nen allans elä ja händä palwele.
Cuinga Ehrisiusta palwellan?

Pyhydesä ja Wanhurstaudesa.
Cuea meille si hen woiman andai

Pyhä Henai.
Cuca meille Pyhä» Hengen anda?
Se hywä ja racas Jumala, jo-

ta meidän, Pyhän Hengen tähden
rucoileman jo auxihuutaman pitä.
Cuingas sijs sinä lucoilet Pyhä HengiH

lumalalda?
Ntjncuin Davidi:, Luo minuun.

Jumala, puhdas Sydän, ja anna
minulle uusi wakwa Henni.

Cucas Pyhä Hengi on?
Se colmas Persona lumaludesa..

joca Isästä ja Pojasta uloskäp, z«
jyca meitll pybittH.

G 5 Cuiw

153hsinen Osa. »^



Cuingas mondo Persona on Zumalude^Colme: Jumala, Isä, Poica ja
Henni.

Ongos usiamba Jumala cuin yr,:
Etj.

Eninga Moscs siit4ä todista?Cuule Israel: HEvra meidän Juo
malam «n yxi ainoa HErra- lasi,
nun piti racastaman HErra sinun
Jumalas, caikesta sydämestä, cai-
kesta sielusta, ja caikesta wolmasta.
5. M's. k. 6.. 4.
Cuinga Raamattu osottaoscwancolmcperesona Imnaludes?

~ loh. ;:? Colme owat jotca to-
distamat lsä, Sana ja

Hmai, ja neColmeowatyxi.
Gucas sanan caulta ymmärretyn?

Jumalan Poiccv Sana culi liha-
xi, ja asui meidän seaftm ja me nä-
imme hänfn cunnians, nifncuin ai-
noan Pojan cunnian Isäst, täynäns
arw"»i ia tomtta, loh,'.' 14.

Cuinqa ne colme Persona owat yxi?
He owat olemisesi, yhden,

taldgiststa woMst ja cunniast.
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MM Pyhä Hengi waickutta?
Meidän

Mitä hän waickutta meidän Sydämisäm?
Hän walaist järkeni? uudista mei-

dän tahtom , pyhittä mtidän halum,
ja hallitze meidän waclluxem.
Ongos P. HcnZi nrinäns meidän Syda»

mesäm?
Eij! Isä Jumala ja Poica on <iel-

lä myös.
Cuingas Jumalan lupaus tästä cuulu?

Minä tahdon heisa asua, ja w.l-
elda heisH, minä tahdon olla hewän
lumalans,, ja heidän pitä oleman
minun Canftni, l. Cor. 6: ,6.
Mitäs sinä Jumalalle tämän suuren.ar,

mon edestä olet wclca?
Ktjtoxen.

Cuingas Jumalala ktztctan?
Cuullsljella Sydämellä ja pyhi-

tetyllä Suulla-
C«eas cuuliaine» Spdan en?

Se joca lkäwöitze >a halaza, al-
elä Jumalan iMon jälken.

ivngos Kjs Jumala ilmoittanut meille hä»
mn iahtvus? M

MW
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Misäs se on tapahtunut? «5 f,Laisa ja Evanczeliumift.
Mikäs Jumalan tahto Lain jä'ke« on?

Sinun pitä racastaman IHERrasinun Inmalas caikesia Sydämestä,
cackesta Sielusta, caikesta woimasta.
Mikäs Jumalan tahto Evangeliumin jäl»

ken on?
Etti me uscoisimma hänen Pol-cans lEsuxen Chrisiuxen nimen

päälle; ja racastaisimma toinen toi,
stam, nijncuin hän meille Menyt
on. i. loh. ,: !,.

Mikäs useo on?
Uscc» on yxi wahwa uscallus ntf-

hin joita toiwotaan, ja etj näkymät-
tömistä epäile- Hebr- ".,.

meille Uscon anda?
PM Henqi.

Misas Hän meille llscon anda?
Uudesa SyndmnisesH.

Mika Uusi<SynoylNlnen on?
Uusi-Syndyminen, cosoa se myös

Wanhurscaxi - tekemisen ja Pyhittä-
misen Wlläns käsittä, on ft, ett«l
Ui SMist cuyllut Ihminen, saa-

pl
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Pyhäldä Henqeldä, Evangeliu-
min Sanan cautta, woiman ja wä-
kewyden ustomaan Christuxen pääl-
le, ylssnsuftmaan hengellisestä Kuo-
lemasta , ja elämään sitte pyhyde-
sä ja wanhurscaudesa Jumalan cde-
sH, caickena hänen elincautenans.
Pitäkö Ihmisin Uudesta Syndyman, fsi

hän tahto autustxi lulla?
Pitä>. Ellei jscu wast-uudesiasynny, eij hän taida Jumalan wal-

dacunda nHdä. loh. ;. ;.

Mitäs Ihminen saa Uudcsa-Syndymisesa?
'. Vlöswalaistun Ammärryxm,

hengellisen ja stltiän mielen ja toi-
melliset ajatuxet.

2. Yhden uuden Sydämen ja
muutetun Tghdon, hywän mielen
ja aiwotuxen.

;- Uuden woiman m wäkewyden
oftrtamaan Ufcons jumalisudella.

Mixis Ihminen tule Uuden«Syndy<
misen cautta?

Armosta tul? hän Jumalan Lap«

Olet-
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Oletcos sijnä myös JumalanLapsi?^/-„
Olen. /

Misäs Jumala Sinun on ottanut lap»
selcns?

Pybäsä Easiehesa.
Ktncnaa nimeen stna olet castettu?
Jumalan Isän, pojan ja Pyhän

Hengen nimeen.
Mistäs tkdät ettäs wielä olet Jumalan

Lapsi?
Snttä, että minä uston lEsu-

xen Chrissuxen päälle, ta sallin itzeni
hänen Hengelsäns hallitta.
Owattos sijs ne Jumalan Lapset, jotta

ICsuren päälle uscowat?
Owac. Apostoli sano: Tee olet-

te caicki Jumalan Lapset uscon caut-
ta lEsuxen päälle; ja nijn monda
cuin tee castetut oletta, nijn tee o-
lette Vristuxen pällenne Aukene-
het. Gal.;: l<s. »?.

Owatcos ne Jomalan Lapset, cuin iftns
sallimat Jumalan Hengeldä hallitta?
Owat; sllä caicki jotta Jumalan

Hengeldä waicutetaan, ne «wat
Jumalan Lapset. Vlom. B:^4.

MitsS
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Hllitäs sinulle sijtta l'N, ettäs ultt lu<
' malan Lapsi?

.

I. Costa minä olen Jumalan Lap-
si, nyn hän on caiken wihans pojes
pannut, on minun armollinen Ju-
malani, racasta minua, ia isällisenmurhen minusta pitä.

t. Mallan minä caikela hädäsähändä aurihuuta, ja mitä minä
anon hänen tahtons jälken, sen hän
anda minulle.

~ Anda hän minun Sydämeeni
ulos walittuin Lasten Henqen, joca
minua hänen Sanans cautta opet-
ta, lohdutta la caicken siihen euin
hywä on johdatta ia waicutta.

Ta)to hän lähiöttä minulle,
hänen Lapselleni, taiwallifm perin-
nön, cutzu'n minua sen päälle
maan, ia sitä odottaman.
Cmas lumaan «'uiwalittuln Lasie»
Hcngi on, jonaa luma a mcille anda?

Se n' t H Rom z: 4-' 5.
Mingä tähden hän cutzutaan LasinHen«

s>ri?SW hän todista meidän Henael-ltMNlä,

MnenOsa



lemmä, että me olemme Jumalaa 5
Lapset. Rom. 8: ,6.

Mitäs Jumalan Lapset odottamat?
liancaickista 'erindstä-

M<tas heidän pita perimän?
lianeaickiscn Elämän jaAutuden?

Misä tjancaickmcn Elämä seiso?
Jumalan näkemiftsä jahänen Cun-

nians namitzcmiseja.
Mitäs Jumala teke Käncn Lapsillensa tääl»
lä ajalliset, ja mille hän heitä ylös pi»

ta jarawitze?
HHn anda heille sijnä pyhäs EH-

tolisesa, sen hywästi siunatun Lei-
wän cansa ja alla, Christuxen toti-
sin Ruumin syödä/ ja sen hywästi
siunatun wijnan cansa ja alla, Chri,
siuxen totisen Weren juoda.

Ongos tämä nijn callis rawindo?
On. Cyristus sano: loca syi minun
Lihani; ja juo minun Wertani, hä-nellä on ijancaickincn elämä/ ja mi-
ni olen herättämä hänen wijmeisnH
päiwänä. Gitlä minun Lihani on
je totinen ruoca, ja minun wereni

-st totinen Mma; ioca syö minun
Lihani,

häinen Osas.



ja juo minun wertani, hän
on minus ja minä hänes. loh 6:
5 . 5? <?8-

Ongos ft auluallincn o!l<t Ehlistuxcsa ?

On totlftsn; «V-lla zoca usco Ju-
malan Psjan päälle, hänellä on ftan-
caickinen elämä; mu-tta joca ch usw
Jumalan «pojan päälle, eij bänen pi-
dä elämätä öäkemän, mutta Juma-
lan wiha pysy hänen päälläns. loh,
;: ;6.

Rucous.
ja Pyhä Jumala! Me

wtheliäiftt ja köyhät syndiset,
tulema täsä sinun Istuimes e«

teen, me jotca spnnisä sijnet ja spn,
dynet olema, rucollemnn sinua, ettes
catzois meidän puolehem, rchncuin me
olcme Adamisa, wan sinun VojasaS
lEsuxesa ChrMxep meidän HLrra-sam, ja tygö-lue meille, sinun Hen-ges cautta/hänen Werens jaAnsions,

että

Nucous.



«64 lssucous.
ttlH meidän Omattudom meidän nuo,'s
rudesam, hänen Werens cautta pe-
styxija pul)distetuxi tulla mahdais,sen päälle, «tH me sinua aina ilman
orjuden pelwotta palwclla mahdaisim
caickeni meidän elmcautenam Ia et-
tä sinä olet tehnyt ltjton meidän can-
same Castees, ja meidän Wanhim- >
ban i - Cummin meidän puolestani lu-
wan' t owac, että me tahdomme
luopua pois Vrkelesiä , Mailma-
sia ia meidän omasta Lihastani,
ja amoastans luotta meitäm meidän
Corkiast-ylisteton Wapahtajam An-
sion ja Wanhurstauden päälle-, nljn
rucoilcmme sinua Pyhä ja Armolli-
nen Jumala, ettäs meille andatsit ar-
mo ja woima, pitämän sitä, cuin si-
nä meiidä waadit, että me sinun az>
mostas lEsures Cbristuxes osallisexi
tnlifim s ja ettei hänen Ansions mei-
sä hucka.in tulla ma! dais Anna meil-
le yxi totinen waikeroitzemus caic-
kein meidän Syndeime plitze, erino-
maltain Peri-Spnnin, jonga cautta

me



olemme kelwottomaxi tulleet caic-
hywään, ja sitH wasian nopi»

axi caickem pahaan Laina meille simn
ftancaikisen Rackcwdes cautta, pxi
suttiaxi tetewäinen Usco, että me
totisesti sinun cansas yhdistetyxi tuli-
simma, että sinun Cuwas, jonga me
sym'i« mautta vois cadottaneet oleme,
mahdais iälleens meisäuudisietuxi tul-
laKirjota ia ktjnitä sinun Lakis mei-
danSpdämihim, ionaa cautta me tai-
daisime tulla, että me si-
nun Mtostos oikein osalliset olemma.
Ach armias Isä hywästi sinua caicki '

Wälicappaleet, cuin tarwitaa meidän
ylös caswattamisee m, että me sinun
Armos cautta tulisime foweliaxi paK
welemaan Sinua ia meidän Lähimäi-
stäm. Waricle meitä ett amoastanS
tänä Päiwänä, (Asnä) wan myös
caickena meidän elinaKanam, etten me
sinua wastan Srndiä tekis, wan aina
muistelisim sinun Asnä-Olemistas, et-
tä me sinun pelwojas ia ustalluxesa si-
nun päälles waellaisime. Laupias Ju-

mala,
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mala, m,' anaine sinun Armolli,en'
Suoielules alle meidän Rackaan Esi-
waldam - meidän Wanhembam jaO-
pettaiam,za caicki hywät Cbristityt,
warjele heitä nifnmin Silmä-terääs,
että me sen ybden Warielluxen,ja nts-
den toisten Isällisen neuwon curitw

ja Opetuxen alla caswa mabdai-
simme. Anna sinun Pyhä
hallaa meitä,, ja johdatta meicH
taickena meidän elincautenam. Näi?

' ts m? rucoilemme sinun Poicas täh-
den, joca on andanut itzens uhrixi
meidän edesiäm, ia on meidän Esi-
rucoiliam sinun tygönäs, jolle ynä si-
nun ja Pyhän Hengen cansa olcon

kqcos ia ylistos Dncaisesii. Amen.
LOPPU

lEsurcn Mmest ja hpwistä
Töistä.

ci!. Ah Sielun anna mallit HEr.
nimi Mis, pyhä,

Munaino kilpen,callionl
,HWI? Mun ilon, wo>man, toiwon hywa,



Mun tawaran catom oint
Sen cautt« synnin Cuolcman

Minä «otto», j« myös Satauan,
2.V.

lEsuxen nimeen johdatcttu
Minä olen jouckoon uscowain;

ICsuxcn nimeen puhdisteltu
Minä wioist synbcin cauhiainj

Sun lEsu pyhään nimehes
Minä «leu ruum.is, jgsenes/

z. V.
lEsuren nimeen olen tullut

Minä yhteyteen Jumalan;
lEsuren nimeen mun wpidellut

On Hcngl Py,)ä Corkian»
lEsuren nimeen wahwlstet

M>nä «seos tviwos pcrusiet,
4-V.

lEsuren nimes on mull rauha,
Cans lohdutus ja lepo suur;

Jos Satanas ja Cuollo pauha,
lEsus on linna luja suur.

lEsuren nimi pelasta,
Cosc cuollo cowin ahdista

lEsuren nimes ilo suuri
Mull alla ristin catlcranz

JElus satama hywa juuri,
Cosc aallot waiwan ahtaha»

Mun päällen cowm pauhawat,
Iq Melu parcan wailyqiygt»
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6 V
Isurcn nimeen »vapauden

Minä o!cn saanut vriudest;
ICsuren nimeen

m nä löysin, pääsin köyhydcst;
ninns tuta sa»n,

Ctt omist, mua Jumalan.
7. V.

lEstmn nimeen Jumalala
Mnä vileln taidan palwclla,

.ITinrcn Nimccn mailmata
Pols-kicda taidan todella,

Cans lihar. nauuta,
Ia watta Synnin cuoltta.

lEsuren nmecn waiwaisudcn
.Minä Mha tunnen tt.» suulz

lEjuren nimeen heirkoudcn
Mul,inn, wattnn;- HErm c»ul!

lEMcnnimecn autnM,
Elämän, wirtra.'tahdon,<ust<

lEsuvcn MM?^WI,SpnöW/w»W^Miss«m;,
Sm apustzans Mol' cauca»

O MM «liman
Wa<-..>' Mana, ma.lma,

.S.Mdia ja, myös cuo!ey«.'

lEsuxcn nimeen itzen luota»Häät L«pM Calckiwaldmn;



167
- nmcc» awnn >.ott«

Ge HE»ra cuin on haldianz
lEsuxen n mcrn toiivvn sen

Ett Jumal on mull aimoine».
lEsuxen nimeen menen li.rck»on,

Xayn eteen HErran atarin.
lEjus mun Opettajan oieon,

Siuualeon weffun PfaltariNllEsuxen n meen sydämen
Vlönnan ylös taiwaiften,

.12. V<
lEsuren nimeen EhtolisessMinä <ulen epakelwotoin.
Uh fiuna minu« sillä hetteL

Mun lunastajan wlatoin,
Aut oikein Slnua nautitzen,

O lEsu minun sulbaisen!
'; V. K^lEsuxen nimeen ruconxcn

Wuodata» eteen Jumalan; MlEsuxen n,mee» h ocauxe»
Tungewnt lapjg taimahan:

ICslVtn nimeen toiwon senEtt HErra eatzö puolehe».
14. V.

lEs»xen nimeen «scollifesi
Waclda tahdon wirasan;

lEsnxcn nimeen taitowaisesteM asis»;
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lEiuren nimeen »scon sen
Ett Hcnald sa-« Tiunau»n.

lE'i,fe«
Ia lcpon menen ehtosta;

ZEsnrcn nimeen paiwan saane»
CatzeAa jallcns aamulla,

lEsuxen nimeen nostuan
Minä wirean työt caick toimitan,

16.V.
ZEsnxcn nimeen HErra kij,ta»

Edestä armons awaran;
lEsurcen minä itzcn lij^an,

Hän on mun "paras lawaranl
ZEIUs rickaus köphydes,

ITsus cnnma noyrydcs.
17 V.

ZEsuxcn nimeen päiwan paatan,
Maan polveen mencn lepamän l

lEmxen nimeen iloll jätän
tain wiheljaisen e ä<nan.

Minua tue wa.)w,st Jumala,
Losc cowin pauha cuolcnxz.

1.8. V.
lEsuDm rimten ylös nousen

Ka»n eeccn HENran Duomiv»!
ZEiuxen mmeen tnlen toisten

jvng Mus ansam »ni
ZEsuren nimeen taiwaise»

M iloll h<uiaisehcn.










