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Imprimatur.

lf»t3lilis l»<:ult. IKeol. H,«H. X<»^

3äsä saat sinä, Minun Rakas Nippi,Lapseni l
präntättynä, lukeaxes ne lyhyet ja yxinkettaiset
neuwot ja opetuxet, kuin minä suullisesti annoin
sinulle Ensimmäisellä HERran Ehtoolliselle käyde-
säs. Minä olen näihin wähän lisännyt, että sinul»
la awarambi opin saalis olis. Täsä owat mvss
sinun omat pyhät lupauxes ylösotettuna, kuin sinä
silloin teit Jumalalle. Tarkoitus, näiden präntiin
andamisesa, ei ole muu ollut, kuin sinun parannus
fes, ja eltes näitä koskaan unohdais. Ei tämä ole
uppcncille annettu jotka itze owat tuleendunet sanan
taidosa, waan ainoastans Yxinfertaisille Chrisiityille.
Wiljele näitä sielus autuuden halusa ja etzimisesä,
niin sinä saat sen hedelmän, jora minä tarkoitan
ja rukoilen, että lEsus sinusa woittais. Teistos»
30 Marras Kuusa »Lol.



Sitten kuin wilsi: HENra lEsu Christ'snastyglm' kaclnn', ja :c. 2) oli »veisattu, ja senjal,
ken ne jo ennen Rippi »Skouluisa opetetut, koe»
tellut ja walitut Lapset, järiestyxesa, kukin nimel,
däns, kuoriin kutzutut ja tullet olit, aljettiin:

lOsu l Armias anna aina, työn'taitt zc.
Il3su! puheen, aiwoituxen, tahtos jäl«
ten zc. b) Tällä sydämmellisellä rukouxella
ja auxi huudolla sen suuren syndisten
N)älimiehen armollisesta läsnä olosta ja
awusta, aljamme me tämän meidän kal-
liin ja pyhän toimituremme, tehden tä-
män sen Majestet:llisen tolmephteisen
Jumalan, Isän, pojan ja pyhän Hen«
gen tTlimeen i Imen!

minulla ole suurembata iloa, tuin
se, että minä kuulen minun lapseni

totuudesa waeldawan. Tällä taivalla il»
moittaa se rakas lEsuren Opetuslapsi ja
Apostoli pyhä Johannes hänen sydämmelli.
sen ilonsa ja huwitufensa sen ylitze, kostahän näki hänen työnsä, sieluin autuuden
walwomisesa, menestymän; tällä niinkuin
wastauudesta kehoittarens heitä wireptcen ja
ustollisuteen heidän waelluxesansa, jotka olit,
hänen oppinsa kautta, totuuden tundoon
tulleet ja alkanet waelluren armon tiellä.

A 2 Niin-
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Niinkuin se oli koko lohannexen silmämäärä, että hän olis woittanut sieluja hä-
nen Vapahtajallensa, ja sen elämän anoa»
waisen Ewangcliumin ilmoituren kautta,
kuin hän oli oppinut lEsuren rinnoilla maa.
tesansa, lEsuren spdämmestä ja sanoista,
kirkastanut lEsuren koko hänen weren ar,
mosansa, sowinnosansa ja rakkaudesansa
syndisten sydämmisä, niin selkiästi, että tä-
mä sieluin Wäwä olis tullut heille oikein
tarpelliseri, mestamattomari ja kalliiri, ja
että he olisit hänen uskolla wastaanottaneet,
juuri senkaldaisena, tuin hän lumalalda
meille tehty on wiisaudexi, ja »vanhur-
staudexi, ja ja lunastuxexi a);
niin ei tainnut myös milMn asia suurem-
min ihastuttaa händä Ewangcliumin wira«sa, kuin se, että hän sai nähdä ja kuulla
istutuMsa menestymän, jane sielut, joille hän
saarnais sitä ristiinnaulittua, tämän taiwal-
lisen Ewangcliumin totuuden tunnosa kaswa-wan, ja siittä totuudesta uloswuotawaisesa
Ewangeliumillisesa pphäsä elämäsä waelda-
wan. Sentähden sanoo hän myös: i3i mi-
nulla ole suurembata iloa, tuin se, ettH
minä kuulen minun lapseni totuudessa
waeldawan b).

Jos se, Minun Rakkaani! iloiltaa Pel-domiestä ja Maan wiljeljätä, kosta hän ulos-
kpl»
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kylmetyn siemenensä näkee hywin orastiwan,
hywin kaswawan, ja saa korjata satoisen tu-
lon hänen aittaansaa. Jos se on hauskaa
kalamiehelle, koffa hän uloslastetuista pyy-
dyxistänsä saa hywän kokiamcn. Jos se
kaikisa töisä ja astareisa on pää määrä, et-
tä jotakin hywää ja hyödyttäwäistä saada
ja »voittaa, sitten kuin työ tehty on; sillä ei
yhtäkän löydy, joka suoraan jotakin omarr
selkiäxi wahingorens tekis, waan se tapah-
tuu aina, jos ci suoraan ja marsin selkiäni
hyödytyLexi alati, niin kuitengin luultun,
ja, niisä kamalimmisakin asioisa, määrin
eteenasetetun hywän käsittämisen tarkoiture,
sa; ja jos huwitus ja haustuus; sekä itzetyön teosa, että sen päättämisesä ja jälkeen,
vn juuri se hywä, kuin sen kautta saawu-
tetaan; niin samalla muotoo ja marsin pal-
jota enämmin on iloista, huwittawaista ja
haustaa Ewangeliumisa ja Jumalan sanasa
työtä tekcwäiselle, kosta hän näkee ja kuu-
lee Jumalan tundemisen ja Ewangeliumin
totuuden walon kirkastuman ja
sieluisa, joille hän kokee sitä sclkeydcsänsH
eteenasettaa; kosta hän näkee ja kuulee istu-
tuz'ensa, joiden tuleendumisen päälle lEsuz'en
tundemisesa hän sanan kautta työtä tekee,
saaman wiljawat ja tysemät juuret, ettei
he kaitilda opetuxen tuulilda wieteldtlisi, 2)

A 3 ja
2) Eph. 4: 14.



ja horjuisi/ niinkuin onduwaiset 2); kossa
hän näkee ja kuulee kaiken waiwansa, jota
hän yötä ja päiwää, opilla, elämällä ja
esirukouMa, Jumalan wäesä, kiiwaudesa
ja Icmmesä, kowuudesa ja rakkaudesa/ nuh-
telemiscsa ja haukuttelemisesa, tekee ja kan-
daa, ja tällä kiwulla pyytää wastauuoesta
synnyttää sieluja, siihenasti, kuin Chri-
sius heisä jongun muodon sais d), kosta
hän, sanon minä, tämän waiwansa ja mur-
heensa lEsuxen astareesa näkee ja kuulee
hedelmöitzewän, ja että lEsus täsä tulee
kuwatuz-i synoisten sydämmisä niin, että hei-
dän ustons awu loistaa totuudesa waelda-
misesa; Mikä ilo? Mikä ihastus yhdelle
Opettajalle, joka tekee lEsuxen wirkaa to-
tuudesa, ja jonga Pää-affaret on lEsuxen
waldakunnan jakunnian leivittäminen hänen
Lunastettuinsa seasa? Tästä iloitzi lohan-
nefen sydän; ja tämä on totisesti wielä tä«
näpäiwänä jokaitzen Sanasa oikein työtä te-
kewäisen ilo, ihastus ja huwitus/ ja se suu-
rin palkka ja saalis, kuin he halajamat

Tämä on heidän toiwonsa,
ilonsa, kersrauxensa ja kruununsa meidän
H<LRran lOsuxen Christuxen edesä, hä-
nen tulemisesansa c).

lEsuxesa Rakastetut! Totuuden tundo, ja
totuudesa waellus owat kaz?i Pää osaa mei«

dän
>) Ebr. 12: iz. b) Gal. 4:19. c) Tesial. 2: ly.



dän kalliisa autuudemme opisa, ja nämät
molemmat, yhteenotettuna, tekemät ja sisäl«
länsä pitämät koko meidän Christillisydemme.
Vp näistä ei taida ilman toista olla. Mah.
dotoin on siinä löytyä totuudesa waellusta,
kusa ei totuuden tundo ole siihen lastenut
perustusta. Oikia elämä totuuden tundo ei
taida myös muutoin löytyä, jos ei se myö-
täns tuo totuudesa waellusta, niinkuin he-
delmätänsä 2). Totuuden tundo eli tieto ei
taita mualda ammunnettaa, kuin Taiwalli-
sesta opista, Jumalan pyhästä Sanasta,
joka totuuden Opettajan lEsuxen kautta
ilmoitettu ja walkeuteen tuotu on; sillä ei
liha eitä weri ilmoittanut sitä b). Tällä
kalliilla Jumalan Sanalla on M ylönluon»
nollinen ja Jumalallinen woima ylitzewoit-
lamaan kaikkia siittä waarinottawaisia senkat»
daisista Korkeista ja Taiwallisista totuuz-ista,
jotka lawialda ylitzckäywät ihmisen pnniän
järjen käsityren ja ymmärrpxen, ehkä järki
niihin suostuu, ja ehkä ne ei ole sotiwaiset
järkee wastaan; ja totuudesa waellus seu.
raa oikiata totuuden eläwätä tundemistä,
niinkuin työ Mestariansa. Ilman HERran
Sanan eläwätä tietoa en me taida osata
totuuden tietä, waan koperoitzemme pimey,
desä; mutta koffa tämä Taiwallinen tähti
ja aamuruffo pääsee kirkastumaan, autualli-
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sien eteenkirjoitustensa kansa, meidän sielut,
samme, niin se wiitottaa totuuden askeleet
meidän eteemme, ja täsä walkeudesa näem«
mä me walkeuden, että me taidamme astua
»vilpittömät astelet rauhan tiellä. Tarpelli-
nen on siis Sanan opin tieto, jos polgut,
johdattawaiset onnellisuteen ajaasa ja ijan-
kaikkisudesa, osattaman pitää. Meidän sie-
lumme on hengellinen ja kuolematoin olen-
do, aiwoittu suurembaan Pää Määrään,
kuin nämät katowaiset owat. Ei se taita
rawittaa eikä huwitettaa näildä alhaisilda,
waan sillä ongin marsin korkiambi elatus
ja huwitus/ nimittäin Jumala se korkein
itze, ja yhdistys hänen kansansa, uston
kautta lEslyesa, Syndisten Wälimiehesä.
Järjestys ja Ne, itze lumalalda eteenkirjoitet,.
tu, wälttämättömästi tähän Pää-
maaliin tulla, ja tämän Jumalan nhdistyxen
ja Vstäwyden woittaa, ja tämän rutzumma
me käändymisen ja uston joka on vri
kaikkille, niinkuin Jumalakin on z>ri js
U)älimies lEfus yxi a).i Sana neuwoo
tämän tien. Ia että omistaa tästä ulottu<
wan ja elämän tiedon, wähindäkin Pääasiat,
lisisa kappaleisa ja uston opin perustus to<
tuuxisa, niin paljon ja lawialda, kuin ylös»
herämiseri synnin ja suruttomuuden unesta,
plösnousemisezi hengellisestä kuolemasta, hen,

gelli»
») « Tim. 2: 5. '.



Pellisten elämään Christuxesa, yloswalistu-
autuuden asioista, käsndymiseri pimey.

destä walkeuteen, wastauudesta syndymiseri,
uskon ylössptyttämiseri, wanhurstari teke<
miseri ja uudistukeni tarwitaan; tämän tut«
zumme me, kosta tämä eläwä on, nimittäin,
lhmistn liikuttawainen ja hallitzewainen,
muutawainen ja parandawainen, totuuden
tundemistxi. Kosta yri Sielu, käsitetyn
autuuden opin tiedon, Jumalan hengen awun
kautta, niin huwärensä käyttää, että hän
sisälle menee niihin ehtoin, ja suostuu nii-
hin kalliisiin Taiwallisiin totuuMi, kuin
hän näin käsittänyt on, armon walosa, niin,
että hän täyttä riimiä ja wilpittömällä mie-
lellä ja sydämmellä, ylitzewoitettuna Sanan
totuudelda, andaa itzensä seuramaan ja elä-
mään, sisällisesti ja ulkonaisesti, autuuden
järjestyxesä ja armon tiellä, tämän kutzum-
me me taas waelluxexi totuudesa.

Ilman sitä, että Wanhembain ja Per-henhaldiain kallis Pää welwollisuus on,
opettaa tätä totuuden tundoa ja totuudesa
waellusta, opilla ja Esimerkeillä, heidänLapsillensa ja Perheellensä/ ahkerasti ja ustol.lisesti »), niinkuin hengelliset Papit heidänhuonekunnisansa, eikä he taida, ilman suu,
rinda edeswastausta ja lugunlastua HER,

A 5 ran
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ran edesä, tätä laimiinlyöda ja tämän kan-sa löyyötellä; niin on myös Sanan walon,
ja siins löyttywäin totuutten uloslewittämi-
nen, totuuden tien ilmoitus ja ulosmaalaus
syndisille, Jumalan Sanan selkeyden ja
puhtauden woimasa pitäminen, ja erinomat-
tain, niinkuin ydin kaikesta opista, että
lEsus, syndisten wapahtaja, armosansa ja
wcren sowinnosansa, tulis maalatuni Sie«
luille niin selkiästi ja ylitzewoittawaisella ta-
walla, että he, oman hengellisen wiheliäi,
sydensä ja onnettomuudensa eläwäsä tunno-sa, nöyrptettpnä ja endisestä luullusta hy,
wästä tilastansa Luonnon tilasa eläisänsa,
tainioihin lyötynä lEsuren ristin alla, ot-
taisit hänen parannuren ja uston järjestyre-
sä »vastaan, niinkuin heidän ainoan Wapah-
tajansa ja Sieluinsa turman ja rakastajan;
tämä affaret on uffottu Sanan palweljoil-
le, joiden työ on oikein ulosjakaa totuuden
Sanaa, niin että kaikki Autuiri tulisit, eikä
yrikän, synnin ja pimeyden onnettomasa
semamisesa, hukkuisi. Ia kuinga onnelli-
nen ja Siunattu se Lauma on, jolle Herra
ustollisen ja Herrasa Autuuden polgut op-
peneen Paimenen täsä armosta lahjoittanut
on, joka taitaa Armon ja totuuden Sanal-
la imettää ja ruokkia itzekutakin tarpeensa
jälkeen? Kuinga onnellinen myös se Opet-
taja, joka, Yli.Paimenensa lEsuren affa-reesa,



reesa, taitaa, leiwistänsä jälken, enätä IE»suren waldakundaa, lewittää sen rajat ja
tuoda lEsurelle Sieluja omaisuderi, uffon
yhdistyneen, niinkuin hän ne werellänsä on
lunastanutkin, synnin ja kuoleman walla,
sta, itzellensä ijankaikkiseri perimisen kan»

Kunniottettawa ja ChriMinen HER»
ran Seurakunda! Nämät eteenasetetut HER-
ran Seurakunnan istuturet, nämät Teidän
käsivarsillanne ja helmoisanne imetetyt ja
plöskaswatetut Lapsukaiset, owat nyt silmä
määrä meidän puheellemme ja waarinotta»
misellemme. Nämät 57 teildä kotona ja
minulda Rippi»Skouluisa opetettua ja koe»
teldua, ja minulda waliten eroitetut Nuo»
rukaiset, owat tänäpäiwänä ylösastuneet
Teidän kaswoinne eteen, Juhlallisesti ilmoit.
tamaan sitä totuuden tietoa, kuin he, Ju-
malan pyhästä Sanasta, HERrcm armon
awulla, käsittäneet owat, ja sitä sydämmen
halua, kuin, tämän taiwallisen totuuden
walkenemisen kautta, ylöskäy heidän Sie-
luisansa sen perään, että he länäpänä tuli-
sit, niinkuin sen korkian arwon ja autucilli-
suden tundewaiset, wihiityri tämän lEsu<xcn Seurakunnan pyhixi asujamixi, kihla-
tuin' heidän Ylkänsä lEsuxen kansa, ja uu-
distetuin kalliitten armon wälikappalden
Taiwalliftlla woimalla ja wahwistetuiri wael-

damaa»



damaan totuudesa, lumalisuudesa ja mil-
pittömäsä Christillisydesä. Minä olen täsä
heidän Puhemiehensä ja asiansa ajaja. Jo
he owat enncnqin warsin suuria etuja naut<
tineet teidän käsiwarsillanne, joiden eläwä
muisto, ynnä heidän käsitetyn Sanan tie-
tonsa kansa, makuuttaa heitä niiden etujen
suuresta kalleudesta joita ho nyt pyytämät
ja halajamat Teildä. Wasta äfföin omat he
huomainnet, mikä etu se on, että syndyäit-
ze lEsuxen oman Seurakunnan helmoisa,
Christillisistä Wanhemmista. Warsin wasta
nykyisin omat he opetetut tietämään, mingä
armon he elämänsä aamuna Taiwaan Isän
rakkaudesta/ Pyhäsä kasteesa omat nautti-
neet, kosta he silloin, synnin, wihan ja kuo-
leman lapsista, ylösotettiin Jumalan omixi
spdämmen rakkaixi perillisiä, ja pyhitettiin,
lEsuxen merellä, lEsuxen omixi karitzoixi,
joista hän on, hamaan nykyiseen hetkeen
asti, pitänyt murheen, niinkuin omasta sil<
mä terästänsä. Ilman murhetta ei he suin-
gcm taida muistella heidän nuorudensa syn-
dejä; mutta Taiwaan Isän endinenhpwyys,
josta he omat käsinpideldäwät todistu-
xet tundenet, on wielä reisu Patzi heille,
hänen tygönsä palaita, armoa rärjäten, ko-
sta hän on muuttumatoin rakkaudesansa ja
wahwa liitosansa ja lupaufisansa, tahtoen,
«wetuilla Isän käsillä, armoonsa ottaa syn»

disiä.



disiä, tuhlaja poikia ja ylitzekäymäreitä,
ja pitää ilo juhlaa heidän käändymisen,
sä ylilze 2). Näiden tutkindoin ohcsa ja
näisä pyhisä ja aikomurisa,
seisomat he nyt, täsä HERran Pyhyde-
sä, josa Jumala, erinomaisella armollansa,
on luwannut kohdella ja siunata syndisiä b),
walmisna, sydämmen ja mielen puolesta,
wasta oikein lujasti liittoa rakendamaan
HERran kansa, ja tulla, ustolla, liitetyin
Emäpuuhun lEsureen hedclmällisiri oxiri c).
Eikä minulla myöffän ole suurembata iloa,
luin se, että minä näen ja kuulen minun
Rippi Lapseni näin, totuuden tunnosa, to-
tuudesa waeldawan. Ei minulla ole hau-stembaa astarta minun koko wiraasani,
kuin se, kosta minä tämän joukon saan ylös»
uhrata ja pyhittää lEsurelle heidän Mäl-
lensä, Armon Sanalla wihiitä heitä hänen
kansansa, ja pyhäsä Ehtoollisesa painaa kihla
Sormuren heidän sormiinsa.

Pinun sydämmestä rakkat Rippi-Lapse»
ni! Alkon kengän teistä näin suurten ja
korkiain asiain tutkinnoisa ja toimiturifa,
olko undunut ja liikkumatom. la, taitaa»
ko teidän sydämmenne, ilman liikutusta,
muistella, sitä suurta Armoa, kuin Taiwaan

M.
») Luc. 15: 7, 10. t») 2 Mos. K. 22:24. «)I'H-
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Isä Teille, kohta mailmaan tulduanne osot-
ti. Nijnkuin wihan ja kuoleman lapset
synnisä sikimisen ja syndymisen kautta 2),
lewitti hän kohta armonsa helman ja omil.
la Armonsa toimilla, ilman pienindäkän
omaa toindcmne, korjais teitä Poikansa kaut.
ta ja »verrattomilla Armon eduilla kruu-
nais b). Puhdisti ja pyhitti Teidän kaikki
juuri marsin omixensa. Mikä etu, että hän
on cmdanut teidän, koko lapsudenne ajan,
nautita yhden niin werrattoman holhouzen,
että Te tähän asti oletta tulleet? Mikä py-
hä liitto? Mitkä pyhät walat, kuin te sil-
loin, toisten ihmisten äänen kautta, teitte
fen korkeimman kansa? Mitkä kalliit ja py-
hät siteet, sekä Jumalan, että Teidän puo-
leldanne niweldiin? Alkät unohtako kasteen
liiton sanoja. Näisa pyhisä liiton sanoisa
ja waloisa, löytyy nytkin ja aina, koko
Teidän Christillisydenne silmä määrä, alku,
lohdutus ja woima, ja tästä laidatta Te edes-
tuoda ja ottaa alwun ja edeskäymisen ko-
ko Teidän seurawaiseen Christillispteenne,
ynnä niden kalleitten welwollisuutten jaautu-
allisten etujen kansa. Tämän liiton seura-
sia, on wielä Armon owi auki Teille. Ne
samat Armon Isän kädet, kuin halaisit ja
syleilit Teitä p. kasteesa, owat nytkin mar-
sin juuri rakkat ja mieluiset, ottamaan tei-

tä
») Psalm. 57: 7. t») Hesech. 16: 14,14.



ta wastaan. Se Jumalan laupias ja lepiäs
suu, kuin suuta andoi Teilen ja puhui
elämän sanoja, on nytkin peräti walmis
jakamaan teille lohdutuxen hunajata ja Ar-
mon pardonia, ehkä Te puoleldanne oletta
poispoikenneet ja mennet wi-
hollisen puolelle. Hän odottaa ainoastansa
Teidän parannustanne, katumustanne ja
uskoonne. Hän odottaa Teidän liiton uudistu-
stanne, ja että Te wastauudesta niweletts
ne welwollisuden siteet, jotka Te oletta löy»
hittäneet ja auki arvanneet. Jos Te siis
tänäpäiwänä ja aina tahdotte nautita ja
omistaa Taiwaan Isän Armon: Jos Te mie-
litte tulla nautitzemaan lasten oikeuria ja
perindöö hänen Armonsa rikkaurisa; niin on
kaiketi wälttämätöin tarwe Teille, että Te
menette ja palajalle tämän Armon Isän ty<-
gö; katumuxesa tunnustatte hänen edesänsä,
wilpittömydesä rikoxenne, ja uudistatte Tei»
dän rikotut ja niin wahwan ja
järkähtämättömän liiton wastauudesta ra-
kennatte hänen kansansa, että se pysyy ijan-
kaikkisesti särkemälä.

Katzokat, lEsuresa rakastetut Lapset!
Tämä on myös kaiken sen Teille annetun
ja jaetun neuwon ja opin Pää maali. Tä-
tä on koetettu Teisä woittaa, kaiken sen tie-
don ja taidon kansa, kuin on teroitettu Teil-
le meidän Ehristlllisen uskomme opin Pää-

kappa-



kappaleisa. Wanhembanne ja Haldianns
owat täsä kaiken murheensa ja waiwansa
Wstämätä pitänet/että he olisit ylöskaswat-
tanet Teitä kurituxesa ja HERran nuhteesa,
wiisaudesa, ijäsa ja Armoja Jumalan ja
ihmisten edesä. He owat lukeneet sen suu-
rimmat woitoxensa, että he olisit imettäneet,
sanan rieskalla, Teitä HERralleLäpsii. Wan-
himmat, joilla oikiasta rakkaudesta lämmin
sydän lapsiansa kohtaan on; sillä minä me-
nen täsä niiden wanhimbain ja Holhojain
vhitze ja jätän heidän omaan hywin ansait-
tuun Duomioonsa, joilla on enämmin pedon,
kuin ihmisen sydän sikiöitänsä kohtaan, erin-
.maltain siinä, että he kaswattawat lap-
sensa saatanalle, ja owat, sekä laimiinluö-'
miftn kautta opettamisesa ja Jumalan tun-
non'istuttamisesa heidän Sieluinsa, että
syndisen ja pahendawaisen esimerkin kaut-
ta, Pää-syy heidän lastens ajalliseen jaijan-
kalkkiseen onnettomuuteen, jo silloin, koffa
lapsi ei wielä oikein taida eroittaa oikiata
kättä wasemmasta. Mutta minulla on myös
täsä kalinsa asiasa, Rakkat Lapsukaiset! Kaik-
ki waiwa ollut säästamätä. Minun oma<
tundoni kandaa todistusta, etten minä 010
laimiinlyönyt ilmoittaa Teille kaikkea Iu»
malan neuwoa ja tahtoa Teidän autuude-
sianne. Kuinga Armeljasti tämä asia on maan«
nut minun spdämmeMi, lodistawat ne

ziala'
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palamat rakkauden kyyneleet, joita minä ope.
tusten ohesa, olen »vuodattanut Teidän ede»
sänne, rukoillesani ja waroittaismn Teitä,
lEsuxen nimesä, Jumalan puolesta, että
Te hänen kansansa soweisitte. Kuinga har«
laasti minä olen waroinut ja muistuttanutTeitä, Rakkahimmat! tästä Teidän Christil-lisydenne pää asiasta. Ia kiittämättömät Te,
jos nämät hedelmättömät owat Teisä- On-
nettomat myös Te sitten, niin muodon kuin
juuri näisä ongin Teidän Sieluwne hywä
ja menestys yhdistettynä. Mutta sitä ma-
fiaan, mikä ilo minulle, ja mikä huwitus
minun Sielulleni, jos minä Teisä jaTeidän
tästälähin seurawaisesa koko elämäsänne nä-
en ja kuulen Armon edeskäymisen ja Tei°
dän, mimm Lapseni! totuudesa waeldawan.
Mikä onni ja autuus tämä myös Teille it-
zelle on, koffa Te omistamisesa uffonkautta, nautizette koko Taiwaan omasa po«wesanne- Tätä odottaa tänäpänä HERran
Seurakunda Teildä. Ne monet huokauzetja esirukouret, kuin tämä IE suM pyhä
Lauma, täsä pyhäsä siasa. Teidän edestän«ne, nyt edeskandaa HERran astinlaudan juu,
reen, niinkuin wäkiwallalla repiwät Teille
Taiwaan Armoo ja siunausta. Käändäkätsiis, minun Lapseni l Koko Teidän sydäm,
menne Taiwaan armahtajan puoleen, tänä
Teidän uuden liiton Juhlananne, ja men,

B gät,



gät/ lEsu.ven kalliin soivinnon silmäilemise-
sä, uffalluz'ella, edes Armo istuimen tygö,
että Te laupiuden saisitte ja löydäisitte nyt
Armon, koffa Te apua tarwitzette, jota siel»
dä Armon kädet kurottawat Teille rakkaasii
jakamaan.

Mutta Teidän tulee nyt,'Lapsukaiset!
itze tunnustaa se pyhä ja kallis usto, johon
Te oletta tulleet sidoten welwoiteturi, koffa
Te kasteen kautta tulitta ylösotetuxi luma,
lan Armo liittoon. Teidän tulee/ Petarin
neuwon jälken, olla walmit wastamaan, mi-
kä perustus Teidän autuudenne toiwolla
on 2). Minä tahdon täsä johdattaa Teitä,
ja nyt, niisä Pää asiallisimmisa opin kappa-
leisa, meidän Christin ustosamme, eteenla-
stea ne kysymMt, joihin Teidän tulee, tä-
män Christillisen Seurakunnan edesä andaa
selkiät wastauM.

Kuulustelemuxet. ,

Lutherien selityret eli wähä Cate»
chismus ja Athanasiuxen Tunnustus ulkoo
lukemisesa kuulusteldiin.

Kysymyxet.
1. Mitä ihmisen paras ja tallein mur-

hen pito, täsä mailmasa, oleman pitä?
Sielun autuuden walwominen b).

2. Taitaakos ihminen oman murheen-sa
> ») i Yet. 3: 15. d) Matth. 6: 33.



sa ja omain wchkeittensä ja toindensa kaut-
ta tulla autuari? Ei 2).

3< Ruta ihmisen autuaxi tekee? IE«sus Christus b).
4. Misäs ihmisen autuus seisoo? Vh'distvresä ja ystäwydesä Jumalan kansa c).
5. Mikä on tie Jumalan yhdistyxeen

ja ystäwyteen tulla? Parannus ja uffo6).
6. Misä me ensin Jumalan kansa yh»

distetään ja Armo liittoon ja Zstäwpteen
hänen kansansa ylösotetaan? Pphäsä Ka-
steesa.

7. Mikä Raste on? Kaste ei ole ainoa-
sians paljas wesi, mutta on wesi Jumalan )c.

8. Retäs kastettaman pitä? Kaikkia
ihmisiä.

9- Ruka on käskenyt kaikkia kastaa?
Itze kasteen Säätäjä lEsus Christus.

10. Ruinga hänen Rästynsä ja Sää-
tämisensä kuuluu? Mengät kaikkeen Mail,
man ja opettakat kaickea kansaa, ja. kasta,
kat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen e).

11. MinZätähden kaikki ihmiset kastet,
raman pitä? Että he tulisit wihan tilasta
Armon tilaan, kuolemasta elämään, sunni»siä wanhurffauteen t).

B 2 12.
«) Eph. 2: 8.9. d) Apost. 3eko-K. 4: '2. Es.

43: 11. c) Psalm. ?z: 25, 26. ä) Marc. 1:
»5. e) Matth. 23: 1?. O Eph. 2: 1. :c.



12. Eikös ihminen ennen kastetta ole
Armosa ja sowitettu Jumalan kansa ? Ei.

13. Mikä hän ennen kastetta on? Ju-
malan »vihan lapsi eli wikapää Jumalan
rangaistujen, että hän on synnillä saastu-
tettu.

i4.N7ixikä hän kasteefa tehdään? Ju-
malan Armon lapseri ja ijankaikkisen elämän
perilliseni 2).

ig. Renengä nimeen kaste toimitetta,
man pitä? Jumalan/ Isän, Pojan ja Py-
hän Hengen nimeen K).

16. <l)ngos Jumala pyhä kolminai-
fus läsnä ja saapuilla kasteesa? On.

17. Mitä Jumala rakendaa ihmisen
fansa kasteesa? Liittoo.

18. Mitä Isä Jumala tekee sille kuin
tastetaan?Ottaa lapscrensa japerilliseensä c).

19.Mitäs poika tekee? Puhdistaa wcrel-
länsä kaikista synnistä 6).

20. Jääkö häneen sitten enä mitään
spndiä? Jää.

21. Mikä syndi? Perisynnin juuri e).
22. Kikos se duomitze jakadota hän-

dä? Ei, sillä sen duomitzewainen ja kadot-
tawainen woima on kukistettu kasteesa i).

23. RuinZa hän puhdistetaan? Hänensyn-
«) Eph. 2' I. lc. b) Matth. 28: 19. c) Gal.

z: 26, Nom. 8: 17. 6) l loh. 1 : 7. Nom. z:
1,2. e) Noin. ?: 15,24» h Roni. 6: 6.



syndinsä annetaan andexi,ja
hurffaus ja pyhyys tygöluetaan hänelle,
niinkuin hänen omansa, uston kautta 2).

24. Ruinga puhdas hän nyt Jumalan
edesä on? Niinkuin ei hänellä olisi sundiä
vllutkan b).

25. Mitä pyhä H?ngi tekee kasteesa?
Waikuttaa uston hänen sydämmesänsä ja
kaunistaa lahjoillansa c).

26. Mistä asiasta pyhä Hengi uston
waikuttaa? Siittä, että Isä Jumala on ot.
tanut, sen joka kastetaan, Lapseensa jaPe-.
rillisexensä, ja Poika lEsus on puhdistanut
hänen werellänsä kaikista synneistä 6).

27. Mitkä pyhän Hengen lahjat owat?
Kutzuminen, Ylösherättäminen, Vlöswalai-
seminen, käändyminen, wastauudesta spndy-
minen, ja tehdyn uudistus.

28. Ruinga pyhä Hengi uudistaa?
Että hän Armon tilasa waeldawmfclle an«
daa armon ja woiman uuteen elämään e).

29. Ruinga kauwan Jumalan Hengi
näitä tekee? Niinkauwan, kuin ihminen
kasteensa liiton rikkomata pitä.

M. Mitäs ihminen puoleldansa lu-
paa? Luopua pois Perkeleestä ja kaikkista
hänen menoistanft» ja legoistansa, ja sitä wa.

B 3 ftaan
») Gal. z: 27. Es. 61: ia. d) Nom. 8: 1.

c) Tit. 3:5, 6. 6) Rom. 8: e) Gal. 4:
6. Col. 3: 10.



siaan uffoa Jumalan Isän,' Pojan ja Pp-
hän Hengen päälle.

3i. Mitä ymmärretään Perkeleen
menoinkansa? Mailman syndinen turhuus a).

32. Mitäs ymmärretään perkeleen te-
koin kansa? Synnin Orjuus b).

33. Mitä ihminen näiden kansa on
luwannut tehdä? Mönandaa, hyljätä ja
jättää.

34. Mingätähden? Ei siinä ole luma-
lan rakkaus, joka spndiä rakastaa.

35- Mitä ihminen on luwannut tehdä?
Ustoa Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen päälle.

36. Mihingä tämä lupaus händä si-
too? Kunnioittamaan, kuulemaan, palwele-
maan ja rakastamaan Jumalala, ja wael-
damaan kaikisa hänen kästyinsä teisä nuh-
teettomasti.

37. Taitaako ihminen pitä tämän lu>
pauxensa? Taitaa; sillä Jumala andaa
armon ja woiman pitää kasteen liittoa.

38. Millä kasteen liitto rikotaan?
Ehdollisten syndein kautta.

39. GnZos se waarallista, että kasteen
liitto rikotaan? On totisesti; silla sen kaut-
ta poistuhlataan werratoin armo ja au-
tuus c).

40.
») Rom. 12: 2. d) loh. 8! 34. c) Marc. 16:

16. Icr. 4:2). Rom. n: 29.
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40. Rikotaango liitto kostaen Juma-
lan puolelda? Ei; sillä hän on inuuttuma-
toin lupauxisansa, eikä taida katua, mitä
hän tekee 2).

41. Gngo meillä siittä hywää, että
Jumala pitää liiton rikkomata? On.

42. Mitä hywä? Me taidamme uudi-
staa kasteemme liiton.

4Z.MinZäkautta se uudistetaa taitaan?
Totisen käändymisenjaParannuxen kautta d).

44. Mika totinen kääntyminen on?
Wilpitöin palaaminen synnistä Jumalan ty»
gö, pxiwakaisen synnin tunnon ja murheen,
ja elämän uffon kautta lEsuren päälle c).

45. RuinZa moninainen
ja parannus on? Kahtalainen: Iso ja
wähä.

46. Mikä iso kääntyminen on? Laka-
ta pahasta ja päälttnsä pukea lEsuxen wan-
hurstauden ja puhpden uffon kautta 6).

47. Mikä wähä kääntyminen on? lo-
kapäiwäinen edespyrkiminen ja kaswaminen
aljetusa sydämmen ja elämän
ja uudisturesa.

48- Rutka Ison käändymiftn teke-
män pitää? Kaikki katumattomat ja uskot-
tomat. B 4 49.

2) ler. 4: 28. Rom. 11: 29. b) Ilm. K. 2:
5. Hesech. ,8: 21. c) Uposi. Tet. 26: ig.
Es 55: 7. <l) 2 Tim. 2: 19. Apost. Tck.
3- ii».



49- Rutkas wähää tehdä tarwitzewat?
Katumaiset ja ustowaiset.

50. Taitaako ihminen itze käändymi-sen ja parannuren rehdä? Eu
51. Mikä siihen syy on? Hän on hen»gellisellä tawalla kuollut.
52. Mikck on hengellinen kuolema?

Kosta ihminen spndein ja epäuston kautta
on poiswierandunut Jumalan armosa ja
ystäwydesä elämisestä 2).

53. Taitaako ihminen wastaanseisoa
täändymistänsä? Taitaa b).

54. Millä tawalla? Osittain surultomu-
den, osittain ilkiwallaisuden kautta.

55. Ruinga suruttomuden kautta? Ei
hän ajattele perään, jos hän on kasteen lii-
ton pitänyt taikka rikkonut, sentähden ei
hän myös huoli tietä eikä tiedä, jos hän on
wihan tilasa eli armon tilasa, jos hän wael-
daa autuuden eli kadotuin tietä, ja tulee
niin muodon häpiään/ ratki surutoinna olle,
sansa c).

56. RuinZa hän ilkiwallaisuden kaut-
ta wastaan seisoo? Ettei hän ole kuuliainen
Jumalan kutzuwaiselle äänelle ä).

57-

») Esaj. 59: 2. Eoh. 4: 18. d) Ap°si. T«k.
.7:51. c)Esnj. 44: iy. Hos. 5: 4. Esaj.4s:

24. Job. 8-: 22. 6) Matth. 22: 5. ler. 44:
16.



37> Mihingä Jumala händä kutzuu?
Parannuxeen 2).

58. Ruinga hän wielä ilkiwallaisu-
den kautta wastaan seisoo? Ei hän anna
Jumalan kurituM pakottaa händänsä pa-
rannu^een.

59- Mitäs hän tekee, kosta Jumala
kurittaa hänoä parannuxexi? Kowenduu
kurittaen alla eikä tahdo käätä itzeensä K).

60. Ruinga hän wielä iltiwallaisu-
den kautta wastaan seisoo? Ei hän anna
Jumalan huwpden wetää händänsä paran-
nuzeen.

61. RuinZas hän täsä tekee? Paadut-
taa sydämmensä ja pysyy katunnittomude-
sansa, ja niin kartuttaa päällensä wihaa
wihan päiwänä c).

62. Rukas parannuxen waikuttaa?
Jumala Pyhä Hengi.

63- Niitten wälikappalden kautta?
Autuuden wälikappalden, Jumalan p. Sa-
nan ja Sacramentein kautta.

64. Mikä on Jumalan Sana? Ju-
malan ilmoitettu tahto ja neuwo meidän au-
tuudestamme.

65. Ruinga moninainen on Jumalan
Sana? Kahtalainen; Lain ja Ewangeliu-
min Sana.

B 5 66.
») Match. 9: iz. b) ler. 5:3. c) Nom. 2:

45.



66. Mitä L.ak: opettaa? Mitä meidän
pitää tekemän ja jättämän.

67- Mitä zKwangeliumi opettaa? Mi-
tä meidän pitää ustoman.

68- Auinga monda kappaletta on to-
tisessa parannuxesa? Kari; i:ri Totinen-suru ja katumus tehtyin sundein ylitze. 2:ri
Elawä usto Jumalan armohon, syndein qn«
defi saamisesta, lEsuren ansion tähden 2).

69. Mistä synnin tundo ja katumus
tulee? Jumalan Laista K).

70. Mistä usto tulee? Ewangeliumin
suloisista armo lupauxista c).

71. RuinZa me synnin kaista tun-
nemme? Kosta me, Pphän Hengen walo-
sa, Lain Kirkkaudesa, wisusti tutkimme kaik-
kea elämätämme, ajaturiamme, puheitam-
me ja töitämme, jos ne yhteensopiwat Iu«
malan Lain kästuin ja kieldoin kansa eli ei,
niin ilmanduu tasä rikoret ja puutoret mei-
sä ä).

72. Mikä syndi on? Poispoikkemus
Jumalan Laista e).

73. RuinZa monella tawalla Juma-
lan kaista poispoiketaan? Kahdella; Pa-
han tekemisellä ja hnwän jättämisellä t).

74.
») Marc. l: 15. Aposi. Tek. 20: 21. b) Rom.

3:2c). c) Rom- i: 16. 6) Rom. 3: 12.

lac. z: 2. e)iloh. 3: 4. t) Matth. 7: 19.
lac. 4: 17»



74» Ruinga moninainen on syndi?
Kahtalainen; Perisvndi ja Tekosyndi.

75. MM Perisyndi on? Kansamme
spndynlit turmeldu luondo ja paha halu 2).

76. GnZos ihnnnen turmeldu Peri-
synnin kautta? On; Ruumiin ja Sielun
puolesta.

77. Ruinga Sielun puolesta? Ymmär-rys on sowaistu ja pimitettu, ja tahto on
kcmgiari ja wastahakoiseri tullut b).

78. Misä ymmärys pimitetty on?
Jumalan tundemisesa ja hänen tahtonsatietämisesä c).

79- U7isäs tahto on kangia ja wasta«
hatoinen? Jumalan tahdon tekemisesä ä).,

80. Mistäs me tiedämme, että ruu-
mis on turmeldu? Kaikkinaisista kuvuista,

.
sairaurista, waiwoista, wastoinkäymisistä,

' wäspmiststä ja wihdoin kuolemasta e).
81. pääseekö ihminen täsä elämäsä

wapaaxi perisynnistä? Ei l).
82. pääseeko hän kostaan? Pääsee.
83. Rosta? Kuolemasa Z).
84- Pääseekö kuolemasa kaikki ihmi-

set? Ei.
83. Rutkas ne owat, jotka pääsewät?

Ne,
») i Mos. K. 8: 21. b) Eph. 4: ,8. Rom. 8:

7. c) Gal. 4:8. 1 Cor. 2: 14. ä) Esaj.
42: 24. e) 5 Mos. K. 23: 15. :c. Rom. 5:
12. t) Ebr. 12: 1. tz) 2 Tim. 4: 18.
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Ne, jotka autuallistlla hetkellä, uffosa lE,
suz'en päälle, erjäwät mailmasta 2).

86. Ruhunga heidän perisyntiinsä on
joutunut? Se on andexi annettu ja he, uffo»sa puetettu lEsuM wanhurstauteen ja py-
hyteen, owat puhtaat ja autuaat ijankaik,
kisesti b).

87- Ruhunga uskottomain syndi jou»
tuu? Se seuraa heitä ijankaikkisuteen.

88. Mikä st heille siellä on? Kalwa-
lvainen mato ja poltawainen tuli c).

89. (vngo perisyndi alallansa ihmi-
sesä? Ei.

90. Misäs st osottaa itzcnsä?Pahoisa
himoisa ja haluisa 6).

91. OngoZ pahat himot ja halut itze
perisyndi? Ei.

92. Mitkäs ne owat? Tckosunnin en«
simmäisct liikutuit ja idut e).

93. Mitä niiden kansa tehtämän pi-
tä? Upotettaman ja kuoletettaman t).

94. Mingä kautta? lokapäiwäisen ka-
tumuxcn ja parannuin kautta.

95. Rutta sitä tetewät? Katumaiset
ja ustowmset.

«> 2 Tim. 4:7, 8. Matth. 10: 22. b) N°m.
'8: ». Rom. 4:7, 8. 1 Cor. 15: 40-44. c)

Escij. 66: 24, ä) Gal, 5: 17. e) lac. i: 14,
iz. i) Col. z: 5. Gal. 5: 24.



96. Taitamatko he tämän tehdä omil-
la woimillansa? El.

97. Mistäs he woiman saawat?
surelda Christuxelda, uston phtcpdesä ollcsan-sa'hänen kansansa 2).

98. Mitä Tetosyndi on? Kaikki ss
paha, kuin me ajattelemme, puhumme ja
teemme Jumalala, itziämme ja Lähimmät»stämme wastaan b).

99. Mikä tähän meitä yllyttää? Pe-
risundi.

im. Ruinga moninainen on Teko,
syndi? Kahtalainen; Ehdon-ja Heikouden.
syndi.

101. Mitä Hhdon« syndi on? Kaikkise paha, kuin ihminen tekee tiedollansa, tah-»
dollansa ja hywällä suostumisellansa, ilman
katumusta ja lakkamusta cx

102. Rutka näin syndiä tekewät? Kaik-
ki suruttomat ja uskottomat.

103. Mitä heikouden-syndi on? Kaik.
ki senkaldaincn wika ja erhehdps, kuin toti»sesa sunnin wihamistsa, tietämättömpdestä,
huomaitzemata ja pikaisudesta tehdään, jongq
päälle seuraa katumus ja lakkamus 6).

104. »utta näin syndiä tekewät?
Kaikki katumaiset ja ustowaiset.

105. Rutistaato Heikouden synnit ar-
mon

«) Phil. 4: !Z. b) Matth. Is: l?. c) loh.s: 34. 2l«m< 6: «»is. s) l loh. z: 9.



mon tilan? Ei suingan; sillä sitten ei olistarmosa seisominen mahdollinen, waan ali--
nomainen langemus ja nouseminen, joka ei
niin ole 2).

106. Tekewätko ustottomat kostaan
Heikouden syndeja? Ei; sillä niinkauwan
kuin Pää syndi, Epäuffo, heisä on hallitze-wainen, nun owat kaiM heidän spndinsH
Ehdon synnit b).

107. Mikä Gpäusto on? lEstyen ja
hänen ansionsa hyljäminen, katumattomu-
desa, ja kylmyys händä kohtaan c).

108. Mitä synnit ansaitzewat? Ran-
gaistuxet.

109. Ruinga moninaiset rangaistuxet?
Kahtalaiset; ajalliset ja ijankaikkiset 6).

110. Ruinga monenkaldaiset ajalliset
rangaistuxet owat? Kahtalaiset; ruumilli-
set ja hengelliset.

111: Mitkä ne ruumilliset owat? Kaik-
kinaiset meidän ruumillisia elämätämme lii«
kuttawat waiwat, kiwut, onnettomudet,yh»
teiset ja erinäiset, ja wihdoin ajaallinen kuo-
lema e).

112. Mitkä ne hengelliset rangaistu-
xet owat? Jumalan wiha; hänen armon-sa

a) Rom. 8: i. b) Tit. i: i?. e) Luc. 7: 30.
Matlh. ä) Hesech. 5: 12» 17. «)

Hcsech. 21. 5 Ä. 23: is. :c.



sa poiswetäminen; lasteminen häijypn mie-
leen ja paatumuxen duomioon 2).

113. paaduttaako Jumala ihmisen?
Ei suingan; waan syndi, jota hän,tekee b).

114. Mitkä ijankaikkiset rangaistuxec
owat? Ijankaikkinen piina ja kipu helwe-
tisä c).

115. MM helwetin kadotus seisoo?
Kaiken pahan omistuxesa ja nautinnosa ja
kaiken hywän ja pmttteesa 6).

116. RanZaiseeko humala katumatto-
mat näillä rangaistuxeUa? Rangaisee toti-
sesti, jos ei totinen Katumus ja Parannuswälille tule e).

117- RanZaistaangos ustowaiset? Ei.
118. Mika sen tekee, ettei he rangai-

sta? lEsuxen ansio, jonga he katumuresa
uskolla wastaanottawat ja itzellensä omlsta
wat t).

119. Tarwitzemmekos me IKsuxen >

Ansiso? Tarwitzemme.
120. Mingä tähden? Synnin täh-

den 8).
121.

») loh. Z: 36. Rom. 2:5, 8, 9. Nom. 1: 24,
28. 1 Sam. 5:6. b) Ebr. 3: 13. c) Job.
24: 19. Matth. 25: 41, 46. 6)Esaj. 6/>: 24.
Mcttth. 8- 12. K. 14: 12, il. e) Marc.
16: 16. loh. z: z6. Z?:o 276. w. ic>. k)N°m.
8: 1. » loh. 1:7. 3) Matth. 1:12. t Ivh.„
2:1, 2.
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121. Tarwitzemmeko me tundee syn<
dimme? Tarwitzemmc; sillä ei lElufen an-
sio tule meille muutoin tarwittawaxi 2).

122. Ruinga synnit tunnettaman pi-
tä? Eläwästi.

123. Mitä on eläwä synnin tundo?
Kosta ihminen surulla ja murheella pelwol»
la ja hämmästyMä wihalla jakauhjstuxella
tundee syndinsä ja hpljää ne b).

124.Vaaditaanko synnintunnustusta?
Waaditaan c).

125. RenenZä edesä syndejä tunnusteta
taman pitää? Jumalan, Rippi-Isän jaLä-
himmäisen cdesä.

126. Rutka synnit lumalan edesä
tunnustettaman KaiM,synnit.

127. Olemmetos me Jumalan edesä
wikapäät kaikkiin syndein? Olemme; ehkä
ei itze harjoituzen suhteen, niin kuitengin
syndein asumisen ja siemenden suhteen 6).

128. Mingä tähden? Meisä kaikisa on
Perisynnin turmellus, joka aina kuohuttaa
kaikkenaista pahaa «).

129. Mitkä synnit meidän tulee tun-
nustaa Rippi Isän edesä? Ne, kuin me

tiedäm.
») ler. z: iz. b) Psalm. s>: 5. 38- iy Eft.

s>: 6. ler. Wal. W. 5: 16. 2 Cor. 7: 10.
c) Psalm. 32: 5. 1 loh. 1: 9. I«c. 5: '6.
Sanani. K. 28: 13. <i) Job. 15: 14, 15, 16.
«) Rom. ?: i?, »8.



tiedämme ja tunnemme meidän sndämme«
sämme ja omaa tundoo waiwawat.

1"0. MingätähdeN näitä pitä tunnu-
staman Rippi Isän eöesä? Että hänellä
vlis tila opettaa ja neuwoa meitä ja ojen-
haa oikialle tielle.

131. Taidammesos me Opettajalle il,
maittaa ne syinnr? Tai-
damme kahdenkesttn, sillä Pappi on w'raa-
sansa, hengen rikoxen haastella, k:r'tp>tun«
nustawaista personaa, kcllengän ilmoitta-
masta.

iz2. Mitkä synnit meidän pirä tunnu-
staman Lähimmäisemme edesä? Ne, kuin
händä wastaan tchtvt owat 2).

133. Rutkasta ne owat? Jos sinä olek
vllut kowakorwainen> uffomatotn, laista, wi-
hainen/ rietas puheisas taikka töisäs. Jos
sinä olet muiden mielen rikkonut puheilla
taikka töillä; warastanut> walhedellut, eli
lugunpitämättömpdestä tehnyt jttakin
gota> ja toisen oman turmellut.

134. Tarwirzemmeko Me kama
jämme? Tarwitzcmtne>

135. Mitä syndejämme? Kaikkia.
136.Ruinga nnrä kadulcanian pitä? Mei-»

dän mielemme pitä olla paha, että me olem-
me spndiä tehneet/ soisimme spdämmestä> et.

E tem«

») Lut. t?: 4. Matih. 5: »2, »4, 25.



temme olisi spndiä tehneetkän ja tahdomme
tästälähin lakata ja lakkaamme synnistä 2).

137. Mikäs se oikia synnin murhe on?
Mielikarwaus sen ylitze.että se armollinen
Jumala on »vihoitettu b).

138. wieläkö se ihminen, kuin sondin-
sä eläwästi tundee, niicä katuu ja murheh-
tii, sitten syndiä ehdolla tekee? Eisuingan,
lvaan hän poispalajaa ja lakkaa pahasta ja
noudattaa hywää c).

139- Mikä se paha on, josta hän pois<
palajaa ja lakkaa? Synnin rakkauus ja
synnin harjoitus.

140. Mikä nyr synnin rakkauden siaan
tulee? Wiha syndiä wastaan 6).

141. Misä syndiä wiharraman pitä? Su»
dämmesä.

142. Mingätähden sydämmesä? Sen-
tähden, että se asuu siellä ja wiettelee ja
wetää pahuteen e).

143. Nkos syndi toko ihmisesä Asu?
Asuu kyllä, mutta sydämmesä on lähde ja
juuri t).

144. Mikäs synnin harjoituxen siaan tu-
lee? lumalisuden harjoitus.

145. Ruinga hän Jumalisuutta harjoir,
raa?

») ler. Wal. 5: 16. 2 Cor. 7: ia. d)
38: iy. c) Esaj. r: ,6, 17. Psalm. 34: 15.
<i) Rom. 12: 9. Amos 5: 15. e)Rom. 7: »?-

24. l) Matth. 15: i9>



taa? Sillä tawalla, että hän kaiken synnin
wihamisesa ja karttamisesa/ waeldaa kaiki.sa Jumalan käffyisä, pphitpxen tiellä, rak«
kaudesa ja wilpittömodesä 2):

146. pääsemmekö me synnin rangai.
stuxista ilman sowindoo ja andexi andamu»
sta? Emme; sillä ilman wälille tullutta soi.windota ja andcfi andamusta ei taida Ju-
malan wanhurstaus jättää spndejä rangai»
semata d).

147. Laidammekos me itZe sowittaa
sondimme? Emme c).

148 Reneldäs me sowinnon saamme?
lEsuxelda Christuxelda 6).

149. Ongos sowicranuc mei-
dän sondimme? On e).

igo. Millä hän ne sowitti? Pyhällä ja
kalliilla werellänsä, wiattomalla piinallansa
ja kuolemallansa.

151. Andaako Jumala lEsuxen sorvin,
non tähden meille syndimme anderi? An»
daa, jos me sen elämällä ustolla omistamme
itzellemme t).

152. Ongo meillä usko itzestämme? Ei.
iZz. Nutas sen rvaituttaa? Jumala Z).

C 2 154.

2) Psalm. 119: i, 2. d) Rom. z: 24-26. c)
Ysalm. 49: 8, 9- 6) 1 loh. 2:1, 2. e) Es.
5;: 4,5, 6. k) Apost.Tek.s- l»:4). L)
Eph. 1: 19. Col. »: 12.



ZL
ig4> Mingä wälikappaleen kautta?

Ewangclinmin Sanan kautta 2).
iZg. Mitä Sielu sirren ustoo? EttH

Jumala, armostansa, lEsuren tähden, häi>
nelle, kaikki hänen syndinsä anderi andaa.

156. Mikä oikia usto on ? lEsuren jakoko
hänen ansionsa wastaanottaminen, ja armo-
lupaurisa itzellensä omistaminen, katuwai-
sella sydämmeNä b).

157. Mingäkaldaisisa sydämmesä Ju-
mala rämän uston waikurraa? Ainoastans
katuwaisesa sydämmesä c).

IZB. Nuinga »nonda osaa ustosa on?
Kolme; Tieto, Suostumus ja Luottamus.

159. Tarwiraangos ustoon rietoo? Tar-
witan 6).

160. Mistä asioista? Autuuden asioista.
161. Miräs autuuteen tietä rarwiraan?

i:ri Jumalan Armo ja Laupius. 2:xi lE-suxen kallis ansio, z-.ri Se järjestys, josa
Pyhä Hengi meitä osalliset! tekee Jumalan
Armosta ja lEsuren kalliista ansiosta.

162. Mistä tämä nero saada raitaan?
Jumalan pyhästä Sanasta e).

163. Minyälainen se tieco oleman pi,
tää? Eläwä i).

164.
2) Nom. l: ,6. b) loh. i: 12. Gal. 2: 20.

c) Psalm 51: 19. 34: 19. Csaj. 66: 2. ä)
Rom. »c,: /4. 2 Pet. i: 19. e) Psalm. ll<):
105, i)u. t) 2ph. 1: 17519,



3?

164. Mingäkaldainen se eläwä tieto on?
Se liikuttaa, käändää ja parandaa a).

16Z. Mikä on autuuden järjestys? Teh«
kät Parannus ja uffokat Ewangeliumi b).

. 166. Ruka tämän meille neuwonur on?
lEsus Christus, Prophetalliseen Mirkaansa
astuisa-

167- Mikä uston toinen osa, Suostu-
mus, on? Yhden katumaisen sielun elämä
wakutus Jumalan p. Sanan ja yhteisten
armo lupausten totuudesta, ja että ne juuri
hänen autuudexensa erinomattain annetut
omat; näiden lupausten omistaminen janäi-
sä sydämmen rakkaudella ja huwituMawaeldaminen e).

168. Mikäs usson kolmas osa, Luotta»
mus, on? lEsuzen perään halawaisen ja
ikäwöitzewäisen sydämmen awaminen lEsu,
sta mastaanottamaan ja lewämmen lEsu»xesa 6).

169. Roska ihminen sydämmensä awaa
I<Lsuxelle? Silloin, kosta, katumuxesa, elä-
mä tarwe ja kurottawa halu pe,
Mn, ylöskäy, armo lupausten kirkastumasen kautta, hänen sielujansa e).

C 3 170.

2)i Thefi.2! IZ. d)Marc. i:if. c) loh. !?: 17.
Psalm. 119:14. :c. 6) Matth. 5:6. Apost. Tek. 16:
14. Ebr. il: 1. e) Psnlm. 42: ». N-o 134. w.
2, z. 107. w. 5.
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17c). Mitäs ihminen silloin tekee, ko<
sta hän sondia rakastaa ja harjoittaa? Sul«
kee sydämmensä lEsuxelle ja pitää aivoin»
na Petkelelle 2).

171. Misä IlLsuo silloin on? Sei'soo spdämmen owella ja kolkuttaa b).
172. Minnäkanrta? Kutzuwaisen ar»monsa kautta Sanasa c).
17Z. Ruhunga hän ihmistä kutzuu?

Luonnon onnettomasta tilasta, armon au-
tualliseen tilaan, ja kuolemasta, elämään 6).

174. Misäo Saaranas on? Sudämme»
sä waikuttaa kaikkea pahaa e).

i?5. Taitaako yxi ustowsinen sielu ir«
ze tierä, että hän on ustosa ja että IlLsusasuu hänen sydämmesänsä? Taitaa toti»
sesti Y.

176. Onyos se hänelle rarpellista tie-
tä? On, sillä muutoin taidais hän tulla pe-
tetyfi määrillä tuulioilla phdesä niin kalliisa
asiasa.

177. Mistäs hän sen tietää ja koetella
taitaa? Niistä asioista, kuin uffon edellä
käymät, uffon tekemät ja uffoa sturawat.

178. Mitkä asiat uston edellä käywät?
Totinen katumus ja lakkamus synnistä 3).

179.
«) Psalm. iol :4- Eananl. K. i6: 5. Cph. 2 : 2.

b) Ilm. K. 3: 20. c) Apost. Tek. 14: 15» «y
Aposi. Tck. 26: 17, 18. e) Epl). 2: 2. loh.
8:44. t)2 Tim. 1: ,2. L) Apost. Tek. 3:19.
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179. Mikä usto on? Katzo wastaus
156 kpsym.

180. Mikäs ustoo seuraa? Rakkaus
lumalata ja Lähimmäistä kohtaan 2).

181. Ruinya lumalara rakastaman pi<
tä? Ylitze kaikkia kappalita; kaikesta sydäm-
mestä, sielusta, mielestä ja woimasta d).

182. Mistä me tiedämme, eriä me ra,
kastammelumalara? Siittä, että me pidäm,
me hänen kaffpnsä c).

185. Ruingas Lähimmäistä rakastaman
pirä? Niinkuin itze meitämme 6).

184. Mistä me tiedämme, errä me ra»
kastamme Lähimmäistämme? Siittä, että
meidän mielemme on niin hnwä Lähimmäi.semme onnesta ja menestMestä, kuin oma-
stakin, ja sitä wastan niin paha hänen wa«
hinqostansa ja onnettomudeftansa, kuin oma-
stakin e).

185 Ruka on meidän Lähimmäiseni,
me? Kaikki ihmiset.

186. pitääkö meidän näin kaikkia ihmi-
siä rakastaman? Pitää kaiketi.

18?. Taitaako kaikki ihmiset näin ra-
kastaa? Ei.

188. Rutka ne owar, kuin oikein rak,
C 4 kaul-

») Gal. 5: 6. N:o 225: w. 8. b) Matth. 22:
37- c)i loh. 5:3« 6) Matth. »2: 29. «)
l Cor. »3: 4-8.



kaueca harjoittaa raieawat? Katumaiset ja
uffowcnset,

189- Ruiuga ustowaiset tätä tekemät?

masa ja roaikmuxesa 2),
19Q, he omalla rvoimallansa tai.

öa rakastaa? Ei.
191. Mstä me sen tiedämme? lEstlssanoo: ilman minuta ette woi mitään teh«

da; mutta joka pysyy minusa ja minä hä«
«esä hän kandia paljon hedelmitä d).

192. Millä mielellä he rakkautta har«
joitrawac? Heillä on ChristuM mieli ja
elämät, niinkuin hängin eli c).

193- Vngo rainkaldainen Sielu jo ka«
steen !mon »mdistanur ja armon tilaan tul»
lm? On.

194. Laitaako hän armosta poislange-
ta? Taitaa 6).

19Z. Mingä kautta? Walwomattomu,
den ja ehdollisten spndein kautta 0).

196. Nlirä yhden armo lapsen rarroitze-
tehdä, etrei hän langeifi armosta? Walwo-
man ja rukoileman, ettei hän langeisi ehdol,
lisiin syndein f).

197. MinZä ylitze hänen walwoman
pitää?

,) 2 Cor. 5: 14. Mil. 4: 13. l») loh. 15: 5.
c) Phil. 2: 5- l loh. 2:6. ä) 2 Yet. 2: 20.
e)Matth. 2b: 41. Ebr. 12: 15. k) Luc. 21:
36.



pitää? Lihan / ja Hengen liikutusten ylit-
«e 2).

. . «

198. Mitä liha rvmkuttaa? Pahaa b).
- 199 Mitä Hengi waikuctaa? Hpwää c).

2(X>. Mitäs Kihan liikutusten kansa ceh-
tämän pitä? Upotettaman ja kuoletetta-
ma n 6).

201. Mingä kautta? lokapäiwäisen ka»
tumufen ja parannuxen kautta.

202. Mitäs Hengen liikutusten kansa
tehtämän picä? Niiden pitä andaman saa-
da lisändyä ja kaswaa, tygö ottaman niisch
ja harjoittaman niitä e).

203. Asuwacko nämär molemmat, Li»
han- ja Hengen lMmuxer, haawa ih-
miseja? Astuvat k).

204. Mitä hän ennen kaikkia rukoilee?
Uston lisämistä ja uffosa loppuun asti wah,
wana pysymistä 8).

205- Ongos meillä uston tvahwisturen
wälikappalda? On.

206. Mitä se on? HERran p. Ehtool-
linen.

207. Ruka sen asettanut on? lEsusmeidän Vapahtajamme K).
C 5 208.

») Gal. 5: 16, 17. b) S»r. 17: 18. Gal. 5:
19,21. c) Gal. 5: 22, 23. 6) Rom. 8: iz.
Col. z : 5, 6. e) Eph. 4: 15. Gal. 5: 16. 2
Pet. 1: s'«. t) Gal. 5: 17. Z) Luc. 17: 5»
3t:o 2b2. w. 4. K) 1 Cor. il: 23. :c.



2QB. Rosta? Sinä psnä, jona hän pe-
tettiin 2).

209. Ruka lEslixen pern? ludaSIscharjoth.
210. Ruka se oli? Wi hänen Opetus-

lapsistansa.
211. Millä hän hänen petci? Suun-

andamisella b),
212. Renelle liLsus sääsi pyhän Ehtool-

lisen? Christityille.
213. Rutka ne Christicyt owat? Kaik-

ki, kuin uffowat lEsuren päälle, rakastamathändä ja seurawat händä opisa, elämäsä
ja,.kärsimisesä c).

214. Owackos ne kaikki tainkaldaisia,
tuin täywär Itesuxen tehroollisella? Ei.

21Z. Mistä me sen tiedämme? Heidän
julkisista pahoista synnin töistänsä, jotka osot-
tawat, ettei he uffo lEsuren päälle, ei ra-
kasta händä, eikä seuraa opisa, elämäsä
ja kärsimisesä 6).

216. Owarkos rainkaldaiser Christicyt-
tä? Ei e).

217. Mixikä he Raamacusa kutzutaan?
Christikunnan häpiä pilkairi, äpäreiri, oh-
datkeixi, orjantappuroiri ja Perkeleen lap-
sia l).

21^.
») i Cor. ii: 23. d) Luc. 22: 47, 48. c) loh.

3:18,36. 14:23. Luc. 14:27. 6) Matth.
?: 16?22. e) Ilm. K. 3: 1. t) 5 Mos. K.
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218. Ongo liesus näille säätänyt py,
hän Ehtoollisin? Ei.

219. Mingä tähden heitä sinne pääste-
tään ? lEsuren Sanan ja Esimerkin jälkeen.

220. Ruinya IlLsus sanoo? Andakat
vhdatket kaswaa elon aikaan asti 2).

221. Misä hän lLsimerein näytti? Iu«
das Ischarjothisa b).

222. Mitä teki hänen kansan-
sa? Neuwoi ja »varoitti, ja andoi HERran
Ehtoollisen b).

223. Mirä warten saldii lEsus näi-
den p. Ehroollisella käydä? Että heillä oliS
tila ja aika tehdä parannusta, ja päästä
synnin ja Saatanan pauloista c).

224. Mitä me saamme pyhäsä Ehtool»
lisesa? Meidän HERramme lEsuxen totisey
ruumiin ja weren, kokonansa, Leiwäsä ja
wimasa,Leiman ja miinan alla, ja ynnä Lei,
wän ja miinan kansa ä).

225 Muuttuuko Leipä ja wiina
suxen ruumiixi ja werexi? Ei.

226. Merkirzeeko se? Ei.
227. Ongos se yhdistetty? On.
228. 3mmärrämekö me sen xhdistyxen

muo»
32: 5. Ebr. 12: 8. Matth. 13: 25. :c. Esojf
27: 4. > loh. 3: IQ.

,) Matth. 13: 30. d) Luc. 22: 21, 22. Matth.
25: 21. :c. c) 2 Tim. 2: 25, 26. <i) 1 Cor.
,o: 16.



muodon? Emme; sillä se on M niistä suu-
rista Jumalisuuden salaisuMa.

229. Ruinyas se tapahtuu? Ylönluon»nollisella ja tutkistelemattomalla lamalla.
230. Ongo se cosi? On.
231. Mistä me sen toveri tiedämme?

Sen on totuuden suu,lEsus itze / sanonut.
232. Rmnga hän sanoo? Ottakat ja

syökät: Tämä on minun Ruumiini. Otta<
rat ja juotat: Tämä on minun wereni 2).

233- Ruinga monenraldainen on se
syöminen ja juominen, tuin tapahtuu HiLß-
ran UhcooUiftsa? Kahtalainen; Sacramen-
tillinen ja hengellinen.

234. Mikä on hengellinen? Kosta lE-suren ruumis ja meri uffolla wastan otetaan
ja sielulle omistetaan K).

235. Mikä Sacramentillmen on? Ko,
sta niin pahat kuin hywätkin, Ehtoollisesa,
osalliseri tulemat leiwän ja miinan alla ja
kansia lEsuren ruumiista ja merestä.

236. Ruinga monenlaisia lLhtooUism
wieraira on? Kahtalaisia; Mahdollisia ja
mahdottomia.

237. Rutka owat mahdolliset »vieraat?
Katumaiset ja ustowaiset.

238. Rurkas mahdottomat owat? Ka-
tumattomat ja ustottomat.

239.

») Matth.26: 26,28. b) loh. 6: 47«51.



2Z9< Tulewatkos kaikki wierat näistä
kahdenlaisesta syömisestä ja juomisesta osal,
lisexi? Ei.

240. Mistä mahdolliset tulewat? Mo»
lemmista.

241. Tulewatkos he ulkona iLhrooUi-
sesta kummastakan osallisexi? Tulemat hen-
gellisestä 2).

242. Ruinga usein? Alati.
243. Mistäs mahdocromar wierat tu»

lewar osallisen? Sacrmnentillisestä.
244. lääkös hengellinen heildä pois?

Jää.
245. Mingä tähden? Ei heillä ole ustoa.
246. Tulematko he I!3suxen ruumiista

ja werestä osallisexi? Tulewat, Sacramen-
tillisesti.

247. Ongo heillä siitcä hywää? Ei.
248. Vngo wahingo? On.
249. Ntikä wahinyo? He tulewat lvi-

lEsuxen ruumliseen ja mereen; syö.
wät ja juomat itzellen. Duomion j'a kado»
tuzen b).

250. Mitä hywää mahdollisilla wie«
railla on Ehtoollisesta? i.xi Tulee heidän
uskonsa wahwistetufi, ja he wakutetuxi spn«
dein andexi saamisesta. 2,fi Tulewat he li-
lemmin yhdistelyni Christufen kansa, niin
että hän on heisä ja he hänesä. Saa-

wat
loh. s: 35, b) l s«t, ii: »7, 29.



wat uudet woimat, waeldaa autuuden
kaitaa tietä nuhteettomasti. 4:fi Tulemat
nakutetun ylösnousemisesta ijankaikkiseen
elämään '2).

2gi. Mikä on meidän welwoUisuudem-
me, aina, tosta me menemme Kh<
roolliselle? Sielumme tilan koetteleminen b).

2Z2. Mitä meidän koetteleman pirä?
Jos me olemme mahdolliset, taikka mcchdot,
tomat.

2g3- Mistä me tiedämme, jos me olem<
me mahdolliset Uhroollisen wierar? Jos me
olemme katumaiset ja ustowaiset.

254. Mistä me tiedämme, josme olem-
me katumaiset? Jos meidän mielemme on
paha, että me olemme syndiä tehneet, soi-
simme , ettemme olisi syndiä tehneetkän, tah-
domme tästälähin lakata ja lakkaamme sun-
nistä.

255. Mistäs me tiedämme, ercä me
olemme ustowaiset? Siittä, että me raka,
siamme Jumalala ja Lähimmäistämme, ja
pidämme Jumalan käffot.

2g6. Mistä yxi mahdotoin wieras tai,
taa tierä, että hän mahdotoin on? Siittä,
ettei hän ole katumainen eikä uffowaincn.

257. Mistä hän cierää, että hän on ta»
tumaroin? Siittä, ettei hänen mielensä ole

paha
») loh. 6: 56. 15: 5. Gal.2: 20. b) l Cor.

11: 23. chsnlm. ,39: 23, 24.



paha sen plitze, että hän on spndiä tehnyt,
iloitzee jariemuitzee synneisänsä,edes-

pyrkii niisä ja kerffaa ja kehuu niitä 2).
238» Mistä hän tiecää/ ertä hän usko-

toin on? Siittä, ettei hän rakasta luma«
lata eikä Lähimmäistänsä, eikä pidä Juma-
lan käffpjä b).

259. Miräs hän cetee? Wihaa luma.
lata ja Lähimmäistänsä ja tekee syndiä lu-
malan käffpjä wastaan c).

260. Ruinga meidän HERran Ehtool-
liselle icziämme walmistaman pirä? Kahdel-
la tawalla; sisällisesti ja ulkonaisesti.

261. Mikä se ulkonainen rvalmistus on?
Paastota ja ruumillisesti itziänsä walmistaa,
on kyllä hywä ja ulkonainen tapa.

262. Mlkäs sisällinen rvalmistus on?
Lakata pahasta ja ustolla itzellens omistaa
lEsuxen wanhurffauden ja pphyden 6).

263. Tarwirzemmekos me lEsuxen
rvanhurstaurra ja pyhyyttä? Tarwitzemmetotisesti.

264. Mitä ItLsuxen wanhurssauden
kansa ymmärretään? lEsuren täydellinen
sowindo ja maxo meidän syndeimme ede-
stä «).

265.
») Tanonl. K. 2: 14. Esaj. 3: 9. Psalm. 59:

lz. b)Esaj.24:s. c)loh.z:2c>. ö) Esaj.
1: »6, 17. Rom. 13: 12-i4. e) Ebr. 9: 12.
28. Psalm. 69: 5.



26Z. Mitäs lEsuxen pphppdm kanss
ymmärretään? lEsuzen wiatoin ja täydel-
linen kuuliaisuus Isän Tahdolle hamaan
kuolemaan asti 2).

266. Mitä hywää meille tästä lEsu-
xm kuuliaisuudesta on? Sen itze wirheettö»
män lEsuren koko kärsiminen tulee meille
autuudefi; niin muodon kuin ei hän tar-
winnut, niinkuin synnitöin, itze tähtensä
mitään tehdä ja kärsiä b).

267. Mikä hywä tästä kaikesta meille
tpgölange? Erinomattain kahtalainen hy«
wä; kaiken synnin ja pahuuden poisottami-
nen ja kaiken Jumalan armon ja pstälvp-»
den toimittaminen c).

268. Pitääkö Ripille mendämän ennen
HlLßran iähroollista? Pitää.

269. Mitä warren ripille mennään?
Syndejä tunnustamaan ja niiden andexi saa-
misesta wakutetuxi tulemaan.

270. Tunnustawarkos Ripija kaikki sym
dinsä? Ei oikein.

271. Rutka ne owar, jotka ei oikein
tunnusta? Ne, kuin ei tunnekan syndejänsä.

272. Rmka ne owar? Jotka ei ole pa«
remmat sieldä tulduansa, kuin sinne men<
dpänsäkän.

2?Z.
») Esai.s6i 5/6. Matth. 5: i?. Phil. 2: 8-

Rom. 5: iy. b) Ebr. 7: 24,26» 4: 15. e)
loh. 3: lb. Rom. 5: »«. «.



2?Z. Räykos siellä semmoisia? Käy.
274. Ongo niillä hywää Ripillä käy-

misestä ? Ei.
'

2?Z. Ongos wahingoo? On.
2?6. Mikä wahingo? He tulewat si.

dotuxi heidän syndeinsä, ja ne jäämät hei-
dän oman päänsä päälle > jotka wajottawat
hekdän myös ijankaikkiseen kadotuxeen.

277. Rurkas Ripisä syndein andexi saa.
misesta rvakureraan? Spndejänsä katuwai»
set ja ustowaiset.

273. Ruka synnit andexi andaa? Ju-
mala 2).

279. Tukas tarumaisille ja uskowaistlle
tämän andexi saamisen rvisteyden julistaa?
Rippi Isä, Jumalan puolesta b).

230. Ruka rämän käskyn on andanur
Saarna wiraalle? lEsus Chrisius.

281. Mitkä synnit Saarnamies heille
andexi anneruxi wakurraa? Kaikki spnnit.

282. Millä tawalla? Hätt juliistaa ja
tygö sanoo heille sen andexi andamisen, kuin
Jumalan armon duomiosa heille jo uuden
svndnmisen ja wanhurffaxi tekemisen hrtke<
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nä tapahtunut on, ja witzeyttää heidän ram
hattoman omantundonsa tästä asiasta 2).

283. Eikös Rippi Isä rarumartoniilte
saa syndein andexi andamusta juliistaa? Ei;
sillä ei hänellä ole lupaa eikä käffyä sw
hen b).

284. Olistos sillä mitään woimaa? Ei.
285. Ongo tarumaisilla spnnin päästö-

stä hywää? On»
286. Mikä hywä? He tulemat päästö-

tyri synnin siteistä ja kahleista, ja pannuxi
wapaille jalwoille, palwelemaan Jumalala,
pyhydesä ja wanhurstaudesa c).

237. Niittä ne synnin siteet ja kahleet
owar? Omantunnon lewottomuus, suru,
murhe, pelko ja hämmästys synnin ylitze 6).

288. wieläkö se Sielu sitten syndiä te.
kee, joka näin on syndinsä andexi saanut?
Ei ehdolla; waan hän waeldaa uudesa kuu<
liaisuudesa e).

289. Ruinga hän elää? Pyhästi ja Iu«
malisesti l).

Raka-
») Luc. 24: 47. Matth. 9: 2. d) Uposi. Tek.

8: 21, 22. Matth. 7: 6. c) Sananl. 1z: 14. 6)
Job. 27: 6. Cbr. ia: 22. Esaj. 41: 10/ »;.

Marc. 5: z6. e) i loh. 3 : 6, 9. Rom. 6: 1,
2. Matth. 3: 8. t) Tit. 2: li, 12. Col. ,:

21, 22.



5«

Rakastetut Lapset! Te minun lstutUMtlEsuxesa! Tämä on se kallis ja pyhä oppi,
kuin lEsus ja hänen Apostolinsa, pyhäsä
Bibliasa, owat meille, autuuden tiezi, eleen-
kirjoittanet. Tämä on myös se oppi ja
usko, kuin meidän Christillinen Seurakun»
damme tunnustaa. Tämä on kansa se usto,
johon te otetta kastetut, ja johon Te silloinsidotte itzenne. Minä kysyn nyt Teildä.
Teidän tulee nyt täsä. Jumalan edesä, ja
tämän Christilliscn Seurakunnan edesä, niin-
kuin todistajain wiimeisenä päiwänä, wasta»ta ja tunnustaa.

Tunnustatteko tämän lEsuM kalliin
Ppm vlewan Jumalallisen totuuden, ja oi,
kian tien autuuteen; ja wastaanotatteko Tä,
wän Opin, ustonne ja elämänne ainoafi ojett»
nusnuorafi? Tunnustamme ja otamme.

Niin tehkät nyt ilze teidän ustonne tun»
nusius, jonga kumminne Teidän puolestan»
ne kasteesa owat tehnet, ja uudistakat ne
lupauM, kuin Te silloin, muiden suun ja
äänen kautta annoitte Jumalalle.

Ustotteko Te Jumalan päälle , Isän kaik.
kiwalbiaan, Taiwaan ja Maan Luojan?
Ustomme.

Ustotteko Te, Lapset, lEsuM Christu.
fen päälle, hänen ainoan Poikansa, meidän
:c.? Ustomme.

D 2 Ustot.



Uffotteko Te Pyhän Hengen päälle,
yhden Pyhän Christillisen Seurakunnan, py-
häin :c.? Uffomme.

Tahdottako Te myös waarinottaa nii-
siä wellvollisuz'lsta, joihin, tämä Uston Tun-
nustus, sitoo, jokaitzen oikian Tun-
nustajan/ja tahdotteko rakastaa HERraa Ju-
malala, kaikesta sydämmestänne, kaikesta
Sielustanne, kaikesta mielestänne ja kaikesta
woimastaime, ja Lähimmäistänne, niinkuin
itziänne? Tahdomme.

Ongos Teidän aikomufenne myös wil,
pitöin ja rehdellinen, että Te alati, kaikki,
na elonne päiwinä, oletta Jumalalle ja Tei-
dän Vapahtajallenne lEsuxelle ustolliset ja
kuuliaiset? On.

Lupaattekos kansa tähän, jokapäiwäise-
sä rukoufesa auz'i huutaa Jumalala armo-
sta, ja siinä siwusa murhenpidolla nautita
niitä wälikappalcita, kuin hän andanut on,
wahwistaaxensa Teitä ustosa ja totisesaChristillispdesä? Lupaamme.

Tahdotteko lukita ja seilata kaikki nä.
mät lupauxenne ja wakutuxenne lEsuxenpyhällä Ehtoollisella? Tahdomme.

Rakkat Lapset! Te olette nyt itze uudi-
staneet ja päällenne ottanet kaikki ne lupau-
xet, kuin Teidän kumminne, elämänne en«
simmäisefä alusa, Pphäsä kasiecsa teit lu-

ma»
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malalle, Teidän puolestanne. Te oletta ne
uudistaneet sen kaikkitietäwäisen ja jokapai-
kasa läsnäolewaiscn Taiwaan Jumalan kas-
woin edesä, joka täsä pyhäsä Templisänsä
on myös nyt läsnä/ ja katzelee Teidän si-sällisen sydämmenne tilan ja kaikki aikomu-
zenne. Lapset! Alkät hämmästykö. HERra
on armollinen. Alkät ikänänsä unoh-
tako, kuinga pyhät, kuinga kalliit nämät

owat. 5?ERra Teidän Jumalanne
ja Teidän Isainne Jumala, joka nämät on
kuullut Teidän suustanne, waatii myös Teil-
dä näiden täyttämystä. Niin monda, kuin,
täsä HERran pyhäsä Huoneesa owat nyt
olleet Teillä todistajana, että Te ne oletta
tehneet, niin monda pitä yhtenä päiwänä,
koffa tilinteon aika tulee, todistaman Teitä
wastan, jos Te ne rikotte. la, Teidän oma-
tundonne, se wastansanomatoin todistaja, pi-
tä myös Teitä wastan todistaman. O! mi-
nun Rakastettuni! Alkon se päiwä kostan
waljetko, jona Te unohdatte ja rikotte Lii-
ton sananne. Alkon syndi ikänänsä niin
maistamani tulko, että Te ehdolla rikotte nä-
mät kalliit, nämät autuat lupauxenne. Tä-
mä päiwä olkon, hänen pyhäin toimitusten-sa kansa, rauta Bokstaweilla f Mwälle kai-
wettu Teidän sydämmihinne. Tämä päiwä
olkon aina Teille yfi joka wuösinen luhla-
päiwä, pri kallis tilinteon päiwä, jona Te,
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hiljaisesa yfinäisydesä , peräänajattektte Tei-
dän Mickelin päiwä lupauxianne; jona Te
koettelette Teitänne, kuinga Te oletta pitä-
neet eli rikkonet nämät tebdyt liiton sanat.
Uudistakat nämät joka erä/ kuin Te edes.
astutte tämän pyhän HERran Altarm
nautitzemaan lEsuzen ruumiin ja weren.
Olfon Teidän sydämmenne aina niin liiku»
tetut ja pyhisH aikomuxisa, kuin tänäkin
päiwänä. Olkon Jumalan armon tundo
aina niin eläwä Teisä, kuin nytkin. Ol«
kon, tästä hetkestä. Teidän elämänne, ja
kaikki Teidän Sielunne ja ruumiinne woi«
mat Jumalalle, pyhitetyt; pyhi,
tetyt bäncn pyhän tahtonsa tekemiseen ja
palwelluxeen, wilpittömydesä, Klkon tämä
päiwä r/xi wäli ja ero päiwä wanhan ihmi,sen ja uuden ihmisen wälillä, synnin pai,
wellMN ja Jumalan palwelluxen wälillä.

Te Rakkat Isät ja Aitit! Te Elatus
Isät, Förmyndärit, Kummit, Holhojat ja
Perhenbaldiat! Te taidatte nyt jo nähdä
hedelmän Teidän murheistanne, ia monista
»vainoistanne, näiden Teidän kaswatufenneala, HERralda, uffottuin Seurakunnan
plantuin holhouxesa, Nämät Teidän rak«
kaimbanne ei taida ohitze mennä, täsä tila«
sa, Juhlallisesti todistaa ja tunnustaa heidän
kiitollisuuttansa Teidän wäsymättömän työn,

ne



ne ja waiwanne edestä, heidän kohtaansa.Heidän kiitolliset sydämmensä wuotawat nyt,
heidän palawisa kpynelisänsä, Teidän hel«
moinne. Te oletta, likin Jumalala, ollet
awnlliset siihen, että he tähänasti tulleet
omat. Te oletta, tähänasti, kandanet, eri.
nomattain, heidän edestänsä,
joka nyt, heidän itze tehtyin ja täyttärensä
otettuin Lupausten kautta, on lastettu hei»
hän omille hartioillensa. Mutta Rakastetut!
Alkät suingan wielWn laimiinlpökö, jos
muutoin Teisä oikia rakkaus hallitzee, ja
jos kipinäkin velwosta löytyy Tei>
dän sydämmissnne, Älkät, sanon minä,
unohtako, niin paljon kuin Teisä on, kai.
kellä ahkerudella roahmistaa, näitä alkamia
ja nuoria lEsuxen Opetuslapsia jakaritzoi-
ta, heidän hpwisä aikomuMnsa- Kehoitta»
kat heitä aikaisin ja usein »vilpittömään
HERran pelkoon ja lEsuxen pyhisä aste-leisa waelluxeen, ja andakat, plösrakenda-
waisten Esimerkkein ja elämän kautta, heille,
aina, uudet kehoituzet, että he olisit ustol-liset HEMralle lEsuMe, Alkät, pahan elä.
män ja Esikuwain kalitta, koffaan andako
pahennusta, sillä Woi! sitä ihmistä,' jonga
kautta pahennus tulee, parembi olis, ettei
hän spndynytkän olisi 2). Rukoilkat näiden
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Lapsukaisten edestä, uffollisesti ja ahkerasti
Jumalala, lEsufen nimeen, että hän, armo.
sia, tahdois wahwistaa heidän nuoret sydäm-
eensä, uffosa ja rakkaudesa lEsusta koh»
taan, että he, ynnä meidän kansamme, ilol«
la, kerran ilmestyisit lEsuxen istuimen ede.
sä, ja saisit sisälle käydä HERran iloon,
niinkuin lEsuxen siunatut Morsiamet, ka-
ritzan ijankaikkisia Häitä wiettämään.

Kallis Wapahtaja! Armosta ja rakkau-
desta rikas HERra lEsu! Nämät Lapset owat
Sinun. Heidän, armolda liikutetut sy-
dämmensä, tundewat sen autuuden korkian
armon, jonga Sinä, Sowindos kautta,
heille walmistanut olet. Mutta, HERra IE.
su! Sinä tunnet, he owat heitot: wahwi-
sta heitä woimallas. He waeldawat yhden
aiwan waarallisen mailman läpiize, josa
monda paulaa on wiritetty ja monda louk.
tausta: johdata heitä neuwollas. He tulemat
kaikkinaisiin kiusauz'iin: Auta heitä kilwoit»
telemaan. He tulemat wihattawari mailmalda
Sinun nimes tunnustuzen tähden: tue heitä
kestämään, ja Sinun weres woimasa woitta,
maan. Suloisin HERra lEsu! Nlä kättäs ko.
staan poisotanäildä heikoilda Lapsildas. Wal.
mistä heitä,Pyhällä Hengelläs, yhteen autual-
liseen nautindoon Sinun pyhästä Ehtoolli-sestas, ja anna tämä heidän ensimmäinen
Ehtoollisella käymisensä tehdä niin woimal.

linen



lincn ja eläwä waikutus ja armon rakennus
Keidän syndämmisänsä, ettei he Sinua, O!
lEsu! itänänsä unohda.

Rakkat Lapset! Teidän Tunnustuxenne
ja anomisenne jälken/ jonqa Te Jumalan,
ja tämän Christillisen Seurakun,
nan cdesä nyt tehnet oletta, ja niiden eteen-
asetusten ja muisiatusien ohesa, kuin Teille
nyt, totiseni ja wilpittömäfi jälken elämi-
seni,, jaetut owat, niin minä, sen woiman
jälken, kuin Minun Suuri Ylipaimeneni
lEsus minulle, halwalle ja heikolle, mi-
nun kalliisa wiraasani/ uffonut on, annan
siis nyt Teille luwan, ja edeslasten Teidän
ja päästän edeskäymään HERran
korkialle Ehtoolliselle, syömään hänen py-
hän Ruumiinsa ja juomaan hänen kalliin We-
rensä, uffonne wahwisiMfi, ja, tämän
ohesa, annan Teille awoimen luwan, nauti-
ta autuuderenne, kaikkia HERran Seura-
kunnan kalleita etuja, tehden tämän sen
kolmeyhteisen Majestetillisen Jumalan, Isän,
Pojaan ja Pyhän Hengen Nimeen. Amen!

Nyt, Rauhan Jumala! jolda kaikki
armo tulee, ja joka meitä, lEsuresa, on
kutzunut hänen ijankaikkisen armonsa rik-
kautten perimiseen ja nautindoon. Hän py-
hittäkön Teitä kokonansa, Minun Ratkat
Lapsukaiseni! että Teidän Hengenne, Ruu-
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miinne ja Sielunne nuhletoinna pidetäisiin
meidän HERramme lEsuxen Christuxen il«
mestyresä Jolle kolmeyhteisello, kaikesa ijan-
kaikkisutten ijankaittifudesa ylistetylle ja hy-
win lausutulle Jumalalle, olkon kunnia ja
woima, ylistys jakiitos ijankaikkisesti. Amen!

Astutat Rippi Huoneseen.
Rippi - Saarna.

Tulkat, kumartakat, polwillenne länget,
kat ja maahan laffekat HERran meidänsuuren armon Jumalamme astinlaudan
juuresa, katumMsa, kerjämään ja rukoile-
maan armoa, lEsuxen kalliisa Sowindo
weresä, ja huogatkat: Armias Jumala: An-
na armos auringo paistaa; sen walkeudella,suo meitä syndisiä walaista; sydändämme
lohduta ja Sieluistamme pimeys poista; tä-
näpänä; tänä'kalliina autuuden hetkenä, an,
na suloisin ja ystäwällisin HERra lEsu!
Kaikkein meidän Sinun armohos, rakkau,
tees ja ystäwytees nosta 2). Nimeen Isän
ja Pojaan ja Pyhän Hengen. Amen!

Rakastatkos minua? Tällä kysumMl,
ls, jonga, se suurin Rakkaus, lEsus it«

ze,
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ze, kolme erinäistä kertaa, asetti, sen lu«
paurisansa liwistelleen ja harhailleen, ope-
tuslapsensa, Petarin eteen, sitoarensa ja
wannottaxensa händä wastauudesta hänen
kuuliaisuuteensa ja muuttumattomaan rak-
kauteensa, tahtoo myöstin lEsus, tänäpä,
nä, Teidän Sielunne ia ytimenne läpitze
tungea. lEsus, Sieluin Ystäwä ja Raka-
staja, on walmis rakastamaan Teitä, Lap-
sukaiset! Mutta hän tahtoo myös Teildä
tulla rakasteluni. Hän halajaa juuri sydsm»
mellisesti saadaxensa tietä, jos Te händä
juuri oikein wilpittömydesä rakastatte. Ra-
hastattos minua? Kysyy hän jokaitzelda
Teistä 3).

Rakkaus, sentin suloinen, ihana ja
buwittawainen hywä awu, on se, jota
lEsus armollansa tahtoo waikuttaa ja ra.
ketä meidän Sieluisamme, ja jota hän ha-
kee ja etziffelee metsä. Niinkuin se on lE-suren Pää taiwutus ja sydämmen oma lu.
ondo, että hän rakastaa; niin tahtoo ja
tee hän myös, Lapsensa ja seurajansa, teh-
dä täsä kuwansa kaldaisyi, Se olennolli,
nen ijankaikkinen Rakkaus on rakastanut
syndisiä, se on, kaikkia langenneita Adamin
lapsia/ijankaikkisella rakkaudella b). Todi,
stus tähän, on hänen werinen kärsimisensä

ja
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ja kuolemansa, johon hän meni rakkaudesta
heidän autuudensa perään-

Te taidatte, Rakkat Lapset! speilailla
lEsurenne rakkautta, kaikisa hänen eteenot-
tnmisisansa ja waelluresansa, ihmisten Luna-
siuren suurta työtä toimittaisa. Rakkaus
lveti hänen alas Taiwaasta, Isänsä kun-
nian helmasta. Rakkaus alensi hänen or-
jani, ja puki ihmisen halwan Luonnon bä-
nen päällensä. Rakkaus saatti häuen, köy-
hydesä ja monesa waiwasa, waeldamaan.
Rakkaus waadei werisen hien yrtitarhasa,
Helwetin waiwain ja Jumalan wihan ra-ssaasa tundemisesa, koko mailman ja Tei-
dänqin syndeinne tähden, hänen pyhästä ruu-
miinansa ja teki hänen Sielunsa murheellise-
ni, aiwan kowin, hamaan kuolemaan asti.Rak-
kaus sidoi jariepoitti hänen.Rakkaus kruunais
hänen teräwällä orjantappura kruunulla. Rak»
taus rusikoitzi, suomitzi ja spljesteli hänen.
Rakkaus naulitzi hänen kirottuun Ristiin,
awais hänen kylkensä, haawoitti ja weristi
hänen kokonansa, ja wihdoin otti hengen hä«
neldä. Sillä jos me kysymme: Mingätäh-
den Sinä, wiatoin "Jumalan Karitza, lE-sus, näin paljon kärscit? Niin hän itze wa-
siaa meille kaikille: Sinä sait minun työ-
tä tekemään sinun synneisäs, ja olet teh-
nyt minulle wanvaa sinun pahoisa teoi»sas



sas 2). Meidän syndimme ja luopumuxcm,
me owat ne, kuin lEsus on kaiken tämän
kansa tahtonut sowittaa, ja on jo täydelli-
sesti sowittanut; niinkuin HERra itze todi-
staa, sanoden: Totisesti hän kannoi mei-
dän sairaudemme ja meidän kipumme hän
sälytti päällensä. Hän on haawoitettu
meidän pahain tekoimme tähden ja mei-
dän syndeimme tähden on hän hosuttu:
Rangaistus on hänen päällänsä, että meil-
lä rauha olis, ja hänen haawainsa kaut-
ta olemma me paratut b).

Täsä on lEsus lastenut yhden ijankaik-
kisen perustunen kaikkein syndisten autuuteen.
Täsä taritaan meille kaikki Taiwaan rikkau-
det. Täsä kaupataan meille syndein andexi
andamus, elämä ja autuus. Täsä lahjoite-
taan meille koko Jumala ja koko Taiwas
kaikesa kunniasansa- Täsä tehdään me Iu»
malan Lapsixi ja perillisiä. Täsä awetaan
Taiwaan Isän rakas helma, meidän iha-
nani lewätps.siaxemme. Ia ettei tästä mi-
tään epätoiwon siaa meisä olisi, waan täy-
si ja wahwa wakutus/ niin täsä walmiste-
taan kansa, meille spndisille, Taiwaan pöy-
tä, pyhäsä Ehtoolltsesa, maan päällä, josa
lEsus testamenteraa itzensä kokonansa meil-
le; koko hänen Mailman uhra-

tun
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tun ppbän Ruumiinsa ja kalliin werensä;
tällä seilaa ja lukitzee meille koko hänen
kalliin sowindonsa hywät työt.

Tämä Pöytä on Nyt walmisna Teille,
Lapset! Tämä Taiwaallinen Ehtoollinen ja
Rakkauden Atria Maan päällä, odottaa nyt,
HERran pyhydesä, Teitä edcsastumaan, ja
siinä nautitzemaan kaikki Taiwaan tawarat.
Täsä on Teillä Elämän 2.eipä, lEsus it.
ze, syödärcnne, josta se kuuluu: jota mi-
nusta syö, ei hän itänänsä isoo, eitä Pi-
dä kuoleman 2). Täsä on Klämän wesi
lähde, lEsus, joka kuohuu ijankaMiseett
elämään/ josta se taas kuuluu: joka tästä
juo, ei hän janoo ijantaikkisesti b). Täsä
VN koko Paradiisl, koko Taiwaan Howi> ko-
ko Taiwaan herkut- Täsä on lEsus, koko
weren armonsa kansa, niinkuin syndisten
Wälimies ja Ylimmäinen Pappi/ ja Pitää
Ehtoollista Teidän kansanne c).

Katzokat, Minun Rippi Lapseni! Näin
on lEsus rakastanut jarakastaa Teitä. Näin
on kaikki hänen puoleldansa walmisna. Näin
on Teille kaikki hänesä aldisna wastaanot<
tarenne, elämärenne ja autuudetenne. Teille
on walmisna armon Kirja ja Pardoni syn-

nin
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nin Päästösä, josa lEsus kirjoittaa Teidän
nimenne lLlämä ° kirjaansa, ja merkitzee
Teidän omiansa, ja kaikki tämä on lEsu.
Len merellä ja kuolemalla lukittu »). Teille
vn pyhäsä Ehtoollisesa walmisna Sielun
ruoka ja juoma, ja tämän kansa ijankaid-
tinen elämä b). lEsuz'en rakkat kädet
omat nyt juuri kurottamasa, andamaan nä-
mät kaikki Teille. Minä olen se Palwelja
ja lEstyen armon tawarmn ja salaisudenHuoneenhaldia, joka, lEsuzen oman Full-magtin ja luwan woimasta, saan ajaa IE-

asiaa Teidän kansanne. Saan duka.
ta Tsille Ehtoollisen pöydän. Saan jakaa
Teille lEsuren pyhän Ruumiin ja weren,
siunatusa Leiwäsä ja Wiinafa, ja nyt,edel«
läpäin, andaa kullengin niistä Teidän sea«sanne, jotka tunnette hengellisen tarpeenne,
synnin tähden, sen perään, armon kirjan ja
wapauden Duomion päätören, lEsuxen suu-sta, sanoista ja kädestä.

Mutta, pidettMmmes wähä tämän ar-
mon ja autuuden lähenemisen kansa. lE-sus tahtoo ensin yhtä wastausta, tehvyn"ky-
symyxensä päälle, Teildä: Rakastatteko, mi.
nun Lapsukaiseni! lEsusta? Ongo hän oi-kein ihana, suloinen ja kallis Teidän Sieluil-
lenne? Ongo hän, nuorudenne sundein tun,

demi»
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demisesa ja totisesa katumien murheesa,
tullut oikein tarpeelliseni Teidän sydämmil-
lenne, hänen weren armosansa? Wai, mi,
kä on se itku? Se nuuduttaminen? Se ui-
kutus? Ne kyyneleet? Ne huokauxct, joita
Te tänäpänä annatte kyllä näkyä ja kuu»
lua? Ongo nämät-menewäiset ja tulewai-
set? Ongo nämät uloskäywäiset ainoastan-sa luonnon pehmeydestä ja hembeydestä, ja
niin muodon pian latomaiset? Sitten ci ole
näi.sä wielä armon ja wuodatus-
siat, eikä lEsuxen rakkaus näin wielä tai-
ta oikein raketa eikä juurtua Teisä. Eli,
idngo nämät waikutetut rakkaudelda lEsu-
sia kohtaan? Ongo nämät uloswuotawaiset
Sielunne ikäwöitzemisesiä, isomisesta ja ja-
nomisesta lEsuxen waichurstauden perään?
Ongo näisä senkaldainen silmä määrä, että
lEsuxen maja ja koko waldakunda tulis
tänäpänä niin raketuxi Teidän Sieluisanne,
ettei se kostaan kukistuisi? Ongo ne tarkoit-
tawaiset scnkaldaista seuramista
rakkaudesa, että Te olisitta hänelle, elämän
wanhurffaudesa, kuuliaiset, kuolemaanasti?
Ia ongo, tämän ohesa, omat woimanne ja
eteenottamisenne, tundemisesa, ulottumatto-
mat, yhteen näin korkiaan
Ongo täsä oma heikous, turmeldu sydän,
paha mailina ja Saatanas, kuin peljättä»
wät Teitä ja estäwät Christillispdenne mat-

kan



kan alusa? Ongo Teidän sydämmcnne ja
mielenne tundewaiset sen tyhmyden, kuin sö
on ollut, että Te ollette andaneet itzcnne,

siittä Rakkaasta lEsuxcsta, jo.
ka p. kastccsa halais teitä ja otti omifi Lap«
sirensa, jallemsä Saatanan jalaaxille ja
mailman kelkkaan, jonga seurasa 'Hclwet-
ti on? Että Te oletta luopuneet kasteen ac«
mosta ja tublanneet Teidän siinä saadun pe«
rindönne? Ia joko, tämä suuri w.chingo,
nyt opettaa Teitä wiisain, että Te ilman
lviiwytysta kerjäätte wasta armoja, ja pela-
stusta joudutusta onncttomudestanne, joka
armo tänäpänä Teille taritaan? Za joko-
halunne ja poyndönne on niin eläwa ja
wilpitöin lEsuxen tygö, ettette hänen suh«'
teensä Taiwaasta eikä maasta
Etzittekö Te kaikkiin näihin ja muihin py,
hiin aikomuriinne woimaa ja wcchwuutta
lEsuxen rakkaudesa ja weresä, ja, Ewan-
geliumin armo lupalyisa, pppdätte
'ja tarttua niin nawresti kiinni tähän autuu-
den Jakajaan, ettette päästä händä, en-
nen kuin hän siunaa Teitä b? Olettako
Te myöskin niin halulliset armon odoturesa,
että Teidän silmänne hiweldywät IGsu»
xcn autuuden perään c)?

E O!

») Psatm. ?Z: 2?. i>) t Mvs. K. 32: 26. e)
Ysaim. 123.



O! Siunatut Te sitten tänäpäiwänH.
Terwe tuloa sitten lEsuxen tpgö, jota syn»
dysiä vastaanottaa 2). Terwe tuloo tä«hän Rippi «Huoneeseen, sillä ei täsä sitten
muuta Teille jaeta, kuin sulaa armoo sulaa
Jumalan rakkautta, lEsuxesa. Terwe tu-
loo lEsuxen Ehtoolliselle, sillä täsä tulet'
ta Te maistamaan ja tatzomaan, uskosa,
tuillga suloinen HKRra on, ja tuinZa
«utuas se Sielu on, joka häneen turwaa b).
Te tuletta täsä Paradiisiin maan päällä, ja
Hmtte, tukistellen, uffosa, katzclla ijankaik-
kista perindöönne Taiwaasa, ja tuta sen esi-
makua Sielujanne. Te olctta sitten jo Ju-
malan omat Lapset. Te rakastatte sitten jo,
haluisanne, lEsusta, kosta Te näin oletta
walinneet, Marian kansa, parhaan osan, et-
tä Te näin saisitte alati maata lEsuxen jal-
kain juuresa, rakkaudesa ja noyrydesä ja
kuulla hänclds elämän sanoja c). Ia war-
jelkon Jumala, lEsuren kuoleman tähden,
armollisesti! että, joku Teistä, muisa halui,sa ja aikomuxisa, olis tänne tullutkaan.
Warjelkoon Jumala! ettei phtäkän, jo niin
uuorna, olisi niin spnnisä undunut ja ko-
wendunut, joka nyt olis kuollut ja herämä-
löin; joka nyt, Ensimmäisellä Ehtoolliselle
käymisellänsä/ synnin ja mailman rakkaude-sa

»)Luc< 15:2. b)Psalm. 34:9. c) Luc. 10: 42.39.
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sa ja kylmydesä lEsusta kohtaan, pettäis
lEsusta, ludaxen kansa, ja Ristiinnaulita
zis Känen wastauudesta ja murhms synneil-
länsä. Warjelkoon Jumala, lE''uren täh,
den, ettei kukaan Teistä näin saastutaisi Te.
stamentin pyhää werta, itzellensä Duomio-
zri ja kaootureri 2).

Noh; Saango minä siis. Minun Lap<
seni! joita minä, lE.uresa, sydämmellise-
sii rakastan z saango minä bviwoa Teista kai-
kista sen, että Te oletta uffolliset lEsurel-
lenne, ja että Te totuudesa tahdotte pitäjä
täyttää, lEsuren woimasa. Teidän tehdyt
lupaurenne. O! niin mengät siis nyt edes
lEsuren kalliille pöydälle. lEsus wahwi-
siakon Teitä armollansa lEsus itze nyt ku-
watkon »verisen rakkaudensa niin elawästi
Teidän Sieluisanne, että lEsuzen kalliin
piinan ja kuoleman eläwä muisto, tulis niin
sywälle kaiweturi ja paincturi Teidän sy«
dämmihinne, että Te julistaisitte HGRran
kuoleman, siihen asti tuin hän tulee K).

Mutta, nyt ensin, tehkät nöyryydesH
Teidän syndeinne wilpitöin tunnustus: <v!
Sinä kaikkein armollisin HARra liLsu:c.

Nyt saan minä siis, kcsta tämä Teidän
E 2 syn-

») l Cor. ll: 29. b) 1 Cor. il: 26.



«z
synnin tunnusiuxenne wilpitoin ja totuude»sa tapnbtunut on, ja kosta Teidän katuwai»
set spdämmcnne tundewat näin tarpeesa ole«wansa lElufcn weren armosta, ja Halaja,
lvat sitä wanhurffaudefensa ja pybydexen,
sä; niin saan minä nyt siis, Rakkat Lasi,
set! tehdä sen teitte; sen autuuden, jota mi-
nä kauwan sydämmestäni halainnut olen;
nimittäin; sen kalliin wiran puolesta ja
woimusta, kuin Vlipaimeneni lEsus minul,
le ustonut on, että hänen puolestansa wa»
kuttaa ja witzeyttää, kaikkia oikein katu,
waisia ja uskowaisia fyndisiä, heidän spndein.
sä andefi saamisesta ja hänen armostansa
ja rakkaudestansa heitä kohtaan; saan minä
siis, tällä ehdolla, witzeyttää ja wakuuttaa
niyös Teitä, Rattaat Lapset! Mä, että.
kaikki Teidän spndinne, olkoon ne mitkä Hu,
wänsä, owat Teille lumalalda, lEsuxen
lunasturcn kautta, andexi annetut, ja Teil-
le Jumalan armo, rauha ja ystäwos tvgölan,
pennut. Te oletta Jumalan siunatut Lapset
lEsuresa, joisa ei enää yhtään kadotusta
ole. Te oletta kihlatut lEsuxen morsia,
met, armosa, wanhurffaudesa ja uffosa.
Teillä on koko lEsus ja koko Taiwas sy,
dämmisenne. lEsus wahwistaa Teitä kai,
kisa hpwisä aikomisisanne ja pitä Teistä,
niinkuin walituista werensukulaisistansa, ar,
meljaan murheen ja surun. Tämän, synnin

Pää<



Päästön, saan minä lukita ja wabwistaa
fen Kolmeyhteisen Jumalan, Isän, Pojaan
jq Pyhän Hengen nimeen! Amen,

Kiittäkät nyt, ynnä minun kansani,
Teidän lEsustanne hänen suuren rakkaus
densa edestä, ja sanotat Riitä HAZraa-
minun Sieluni, ja kaikki, mitä minusa
on, hänen pyhää nimeensä. Riitä HtLß-
ra minun Sieluni, ja elä unohda, mitH
hywää hän sinulle tehnyt on. Joka taik«
ti sinun syndis andexi andaa, ja paran,
daa rikoxes. Joka sinun henges päästää
turmelluxesta, ja kruunaa sinun armolla
ja laupiudella 2), Amen.

Nyt taidatte Te, Rcckkat Lapset! sa-,
noa: Waikka minun syndini oliZ kuinga
monda: waikka usiammat tuin kaikki me-
ren sanda, I«3sus ne maroi kaikki werel,
läns, ja kuolemasta mun päästi kuolle-sans b). Ia näisä ilo lauluisa ja kiitos
lveisuisa edcsmenqät nyt lEsuz'en Pöydälle.
lEsus itze nyt johdattakoon Teitä. lEsus
itze wahwistakoon Teitä täsä pyhäsä edes-
ottamisesanne. lEsus olkon alati Teidän
kansanne!,

HER-
«) Psalm. Foz: i, 3, ), 4, b) N;o 408:w. 16.



HERra hywästi siunatkon Teitä j«
warjelkon Teitä. HERra walistakonwonsa Teidän päällenne, ja olkon Teille
armollinen. HERra käändäkön kaswonsa
Teidän puoleenne, ja andakon Teille-ijan»
kalkkisen rauhan! Nimeen Isän/ jaPojaan,
ja Pyhän Hengen. Amen.
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