










<k<Ainä olen, ihasluxella ja Mlelisliosiolla,
'««»' lapitzen lukenut Herran Prowastin

Ouluborisa Rippi-fysy-
lNpxet/ cutzutut: 3?xi earpcllinen Coems
ia Cntkistelcmlm Rippi-Nröen canfia, ja
löytänyt ne yhtensopmaifixi j.yhan Raawa-
tun ja meidän Useomme Pcrustuxen fäslttä»wäisten tirjain raniia. Ia nijncuin ne soh-dattawatyhteen, Näinä Airoina/ lyllä har-
wendunecn eläwään Christilllsytecn; Nijn pi-
tä myös Ne, Prändin cautta ,'losarmeturi
ja Walsenteen tulcnian, Monelle afwotuxi
ja toiwotnxi eduxi, iotca heidän Ijancaicki>
sta Autuuttans ahterudella ja sijwaudella
halajawat. Turusa sinä 21. Päiwanä Huh-
ti Cuusa/Wuonna 1762.

JOH. TILLANDER.
S.Th.D.P.&Fac.Theol.h.r.Dec.



ISsuren riimecn!

LoetusjaTntlistclcmus
Mtppt-Mcn

kansia,
longun awaramman Selityxen

cantza, niiden meidän Catechismuxesam
edcstulewaisten Kysymysten ja

Wastausten päälle^
Sille , .

Vxikertaiselle Cansalle tarpeNisexi i<il hyodylliF
sexi walmistuxexi ja ylöswalistuxexi,

tTlijden Cortiain
Autuden-Wälicappalden

Selä
Oikmfla tarcoitmcsta la käsitoxesiil/että myös niiden oikiasta käyttamisejta Sle- '

lun totlsexi yhdistyxexi Jumalan cacha, !
ja nijn ijancaickisexi autudexi

Cunnian Waldacunnasa.

TURUSA, Präntätty JOHAN CHRISTOPH.
FRENCKELLildä Wuonna 1762.



Esipuhe.

slär'ell!'sen Luondocappalen cMein eor»
teln onni, tasa ca»
towas waell.iles jciso, ensin: Md.ja ulot»

tuwaistsa ja perustelusi, lum,',lan ja
hän Tabton, Cunnosa, ja sitlt sitä ftnrawaxe»
f>« sen sama» suuren Jumalan p»l)ä!> pelu?os« ,»

palweluxesa, niin että ne molemmat:
lunoo, ia Jumalan pelco, »wat meidän pää a«
slamme tä'a tiVmasä.

S jt»i ldcll.,esta se se:so: Mutta t.'ma on i'
jancaickinen tiilömä, he sinun ainoan lorise!,
Jumala»» Cundisit, ja jongas liket t IHsurcu
«rbriliuxen. Nijn sauo st Jumalasta wijscK
Cn»ingc,s S«!vMO Mutt» tuta sinua, humala,
«n tähdellinen n?anl»ur>cau«', ja ticcä sinun woi,
»nan, on Ijancaicklsen Elämän juuri.'b) N!>il<
<n N taas N',stä, jotca lumalata ei tunne eitH
tahdo tuta, seiso: csofta-H'liXra IHsi»!» Taiwa»
sia ilmandu, bäncn woimansa Engelilten cansia;
tza tulen leimauxella, joca niille costa, jotca ci

Tundenet, ja »iille >occa ei mcioäit
lHsuxen Ldrsturen ta

«ottele, jotca waiwa kärsimän ptä, ijancaicd ftn
caooturen.(c, Ia se Pyhä Jumala myös huma
«ooi yli nijden, jotca e» Händä lnnnc: HärlH
tunde omiftajanft, j« aasi Isändin» S.imcn,
«nutta Israel ei tunne, j» minun Cansani ei

mär»
>

(»)loh. »7:;. (li)Sap. i;: ~ Esai. fj:ll.
<«) i. Thcss. i: 7, 8,5».



»narrä, woi sitä syndifiäCansaa, stt« paha» el-
lfistä siemendä, rvahingollisia lapsia lc. I«
Jumala wielä Prophetan Hosean tylönä nuhteleNiaanasnwaisia, ettei totuutta, eikä Laupiutta,
eikä Jumalan Tundoa ole Maasa.(c) Sillä Iu»
malalle telpa/ Jumalan lundo ja ei pol«ouh«
ri, (s) lailla se sula ulconainen Jumalan Pal«
lvelus;

Samallamuoty my3s niistä jotta ei pelrH
Jumalala seiso: Jos minä Isä olen, cusasta on»
minun Cunniani? Jo» minä olen, cusi»
on minun pelconi? Minä tahoon rangaista »ij,
<ä, »otca ei pclta minua, sano HiLßra Ze-baoth. r7i,n ticdä ja näe su», cuinga wi«
hcliäincn sa surfia se en, ettäs hyljät sinun

Jumalat,, sa et pelkä minua, san»
siLXra, HiLßra 3cdaoth.(i>) Sillä caiflN N»
pin päätis vn se: Pelrä Jumalala, sa pidä hä<
nen käsiyns. (i) Ia cosca meillä on se armo,
songa cau«a me Jumalala palwelemma, häne»
mielen» noutcxi «a pelwolla,(K) nijll
laittacam sis» pelwolla sa wapistuxella, ett» m»
«utliaxi tulisim. (!)

Cosca me catzclem ja tutsim meidän niijmei?
siä aicojam, joisa me nyt cläm, nijn taita yxi y,
lösrvalaistu siima sen helposti hawaita, että ehlHsen suuren ja Pyhän Jumalan autuarttlcwä tu>»«
do w!cl<l. hänen armostansa »Iconaisesti loista mei»
dän lcsfcllam/ siinä Pyhäsa Raamatusa ja muija
Hellgcllisiss Kn joisa, nijn myös lijwasten Opct»
taitlcn suusa; niin on cuitengin walitettawastiNähtäwa pxi suuri puutos sijnä sisallisesä ja tlä-

A 2 wäsz
(<i)Es. 1:3,4. (-)Hos. 4:1. (l)cap. 6:6.

(l;)Mal. 1:6. cap. ;:s. (»)ler.2:lp. (i)Saar,
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wäs« Jumalan tunnosa, jonga pidäis osottaman
itzens itze lyöjäjatotudesa, ja loistaman edcs yh«
besä perusteluja ymmärryxesä ja käsityxcsä Jumala-sta ja Hauen pyhästä Tahdostani, cosca jom Tili
ja luguntceo mcildä waaditan meidän uscommeTunnustuxesta; Mutta myös on yri uiman nahtä»
n»ä puutos ja pimeyden todistus ihmisten yhtcisesH
Elamäsa, joca on sitä totista Jumalan Pclco ja
palwclusta mailla. locapäiwäinen silmä-näkö ja
tvetus sen näyttä/ että kesiclle Auringon paistetta
ihmiset cuiteugin mielisuosin sokiana pimcndesä ha«paroltzewat/ sillä puu tuta» häucn hedelmistäns:
Tielamättömys Christillisyden asioiia, ja Jumalat»
toimis clamäsä, owat selwät
tilajta mailinasa.

, Cosca minä wuonna 171; ynnä minun Wan»
hcmbaiui ja cpälucuisten muirlcn canha, Jumalan
yhicistea witzausten alia yll Suomen Maan, tulin
siidä itänäns cuin lumalau uihan tuisculda ja
wiscamiselda ajcmxi aiu» ylimmäisen Pohjan pe»
rään ja Jutin eli Ruitzan lmrcc» asti, josa wa«
elluxesa ja paco tilasa, se paras nuorudcu ja lä»
hes miehudengin itä «nnulda tuli culutctuxi; nijn
andoi se orjuden aica, josa silloin piti setä sijna
fuuresa Mcrcsä, että Lapin Maalla, elatustani»tzellens toimittaman, lilan ja syyn minulle myös
»tta ongcen monda elceniulewata asianhaara, se»
lä nijsa maallisisa ja mailmallisisa, eitä mnös
itze Jumalan Scnracunnan ja ChriMisyden asioi»sa, yhdcsä ja toisesa mailman paicasa ja maan
tulmaft: Jutin taicka Nuidan mercsa ja sen ran»
nalla oli yri ylistettäwä harjoitus, setä Nippiwäcn
että muitten cantza, cusa se silloin olewa Pispa
'liinmas v»n VcN-n osotti suuren tijwauden ja
hyödytyren Meri Lapin lptöna. Sitte, Ruotzin
Lapin maasa sijhen «icaan löydni mellian puutos
nijft asioisa/ elinomattain Rippiwäen cantza; nijn,
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culn myls alembana Lapin Maassa Etelään päin ej
ollut se tapa crinomaisesa harjoituxcsa. Täsä Itäi»
sesä Pohjan Maas» tosin cdcstultt sencallaiset Chri»
stillilydcn harjoituxct, suurcmmasa imtasa, scsa yh«
teisen Eansan, että myösßlppi Lasten cantza, niin
että caicki, jotta ensimmäisiä turtaa aicoiwat tän»
dä Ripillä/ cuulutetan Syvyllä cocohon colmexi za
neljäxi wijcori Puppcin tygö,että set.i ulco-muiston,
että ymmärryren jakasityren puolsi, walmistctta tel»
wolllsixi Chnstilyixi ja Pyhän Sacramendlu nam
titzijxi.

Waan mjncuin walitettawasti wielä «ytlin
on nähty: etti moni ja suurin osa, cuin he vwat
kerran Ripille laskettu, sitte jällen ajan päälle jällcns
heittämät pois tirjan, ja langewat laiieulcen, huo»
lilnaltomilteen / ja paheudawalscen seu»
raan, jos ei Opettailda aina >a ahterast' joca ai,
noalla terralla cosca Ripillä jällens liude»
sta tule tcroitetuxi ja muistutcturi, se mitä ennen
on taittu cuulla ja wähäldä käsittä; niin että jos
tämä harjoitus ci pidetä ain» yhdes alinomaisesn
tcrtoimises» Rippiwäen canha/ nijn he langewat
coconans, ainoastans siihen ulconaiseen lawalliseen
ja Ccicmouiallisecn tircon laymiseen ia sen Py-
hän Sacramcndin nautitzcmiseen, tyhjän yhtei,
sen tawan tähden / ilman jotan parannusta ja co»
tista uscon harjoitusta scn siwufa; joca wijmein/
Jumalan wanhurscasta salllmi,»sta ja huomiosta
punttu ja mnuttu walitettawari suruttomuderi,
taicka ulcocullaisudcxi ,a tecopvhydexi; j«ng>, pääl-
le , Jumalan Sanan jällen, ei taida wijmein
muuta seurata/ cuin setä ajalliset että hengelliset
rangaistuxct / ja eoco pericat», mjiuuin muiuen
Jumalan omalle Cansalle ludalalfille tapahdut,
että he ruumillisesti häwitcttin, ja henge!li!,est!,
tyntilän jalca siirclljn pois heildä muihin maihin,
jotca sen hedelmän teit: Nijn olen sijs minä wä»
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hln Valwelja HERran Seuracunnasa, sesz mo»
«en hywin ajattclewaisen Lhrlstitnn haluiscn ano»
»nuxen päälle, että oman tundoni waatimiscn jil»
ken, löytänyt itzcni wclwolliseii ja mieluisexi, elta
Pränttamisen cautta waltelitcen edcstarjot», nijtä
Knsymypia ja Wastauria, joita minä täsä Oulun

Jumalan armosta/ nyt wi>dettH
«vuotta olen harjoittanut, sijnä toiwosa, että jo,
<u sielu sen cautta, Jumalan armolla, on totisen
hyödytyren jo tundenut hancn ijancaickiscli hywä»
zenS ja autudexcns; sydämmeftäni toiwottain,a
rucoillcn, että Jumala se suuri ihmisten Armahta»
ja, ja Lammasten Paimrn, wicla Hinen P»hän
Sanans ja Sacramentins tahlo-s meille, meidän
lapsilleni, ja jällen tulewalslllcm woiuiasa pitä,
Hänen oman pyhimmän Nimcns alinomaiferi Cun»
nioittamiseii, ja Seuracundans eiländ.imiser» j»
johdattamiscxi Hänen Cunnians Waldacundaan,
Amen!

Annettu Ouluborisa sinä 9p. So». VVecruvs:Kcsa'Cu«sa,Wuonnal76i.
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Cuulusiclcmlnen Nippl-tväcn
cansia:

lehtollselle? -

Wastaean Vhtciscsti:
Piinan sa kuoleman mu»'-

M-Rv, sso i, ia mmllii N''cor>i waftwi-

Vexi saamisesta.
~ pitakä 5,,« ihmiselle olema» svnnit anvexi

«lnnetut, ennen cuin l,an mene «nle tallille
stLßran Nhtolliselle?

tvasiaus: Tosin yhdellä Chri-
siitylla sonnit locapäiwä olema" andexi an-
netut, jos lx'n tahto rlla nissi hänen au-
tuudestans: Cnolema taita usiasti t,!lla aki-
siä päälle, wedesä eli walkiasa/ talcka acki<

A 4 näi-



naises taudis:c. niin että witziys autuus
destans vn pääasiallisesti ja aina tarpel-
linen.

z. N>aan misas sis» ilimiftn autuus seiso
tösä mailm«sa?

Nlastaus: Sandein andexisaami-»sesa: sillä cus<l shnoein andexianoamus
sijnck on elämä ja sei-so Catechismuxesa. Catzo Pjalm.

32: 1, 2. Roni. 4: 6, 7, 8.
H. U?«an, mixi me sitte enambi tarwinemmaca»^
laydä Ripillä ,a Hhtollisella, coscä

sonnit jo ennen >a »ocapliwa pita oleman
ftndexi annetut, nijncuin me jo cuulim?
wastaus: Meidän uscomme on hei-

te, ja kiusausten alainen, pirnlda, mail-
mawa, ja omalda lihalda, smtähden se tar-
witze wahwistusta, ja wacuutusta syndein
andexi saamisen armosta, jonga me myös
täsii Pybäsä Ehtoll>se!'a saamme; nin tar-
witze myös se Hengellinen elämä, josa Ju-
malan lapset elawat, ja jo sijnä P. Caste-sa waicutettu o«, wirwotusta, sixi kijndiam-
mäxi yhteyden siteexi hänen Jumalansa <an-sa; silla nijn on lEsus tähän Pyhään Eh-
tolliseen ikänäns cuin yhton sulkenut ja sei-
lannut coco Hänen suuren Lunastuxexs
»voiman, jonga Hän meille nyt täsä Pv-

has
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häs Sacramendis yhtä haawaa jacaa /a
onista.
5. Mutta, milläs tawalla, ia mingä cautta me

sljs saamme tl'män synQem andexi saamisen
armon ja autuuden?

tule meille howari: ensin: wap. Cbristu-
x«n cal'in cuoleman ja ansion cautta,
Toisen Nscon Cavoalen jälkm, joca cutzu-
tan Ansaiftew iscri Ivsxi,
sitte: - eli omistamisen
cautta, fw Colmaimcn Nscon Cappalen
Men, joca cntzutan - lutewaisexi
sywtlxi Cysxi.

Waan, mitäs meidän puolclda täh?»
waao!ta>» ?

wastaus: Että me asiamme itzem-me Autuuden lärjcstyxen sisälle.
7. Mika siss on Autuuden josa me

saamme synnit ailderi?

wasiaus: SWn tulewat namätcol-
Me: ~ Totinen Catumus ja huopumi-
nen synnistä. 2. lLläivä Usco Juma-lan Armon ja IGsuxen Ansion päälle.
?. Sm cantza ja päälle scurawa Uusi py,
yä Kl<lm<jkerta, itzens, sonnin, jc> m>i-

A 5 ilman
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Man po'sk,eldämistsä, ja lEsuren /otisesa
seuramiscsa; j»ca ei ule täm.m jär,est>)xer»
sisälU, ci hänellä vle ande.i anda-
»usta eikä autuutta.

z. kefta nyt fpndein andexi andamui ja autuus
»tille tapahcu e allin kuolema»
lau«a, joca »n meille sen armo» ansamme ja
toimittanut, nij»! lmna nyt tysyn: N»x>,!
»nala tainnut s/noia wähemmNä hmnalla
pois o«a ja andcxi ano«/ mutta niin eor»
t,«lla hinnalla, e«a irze lumalan piti
sonnin lähden cnoleman alle S l<
lä, eosea Jumala Loi sen suuren ,a «>ä.U',l.i»
Man Taiwan ja Maan Raleumixen, ei se ma»
zamit hänelle milän, waan H.u ainoa»
sians, nijn se oli caicki tehty: lum»la
»nyis rascxs, sen eusunmaisen Eeuracunnan,
»i)« se seiso ainoast..lis, että Hän puhalsi ih«
»niscn sicramiin zLlimsin Hengen, josta tulise Luonnollinen, löriellmen ,a Hengellinen e<
lama, joca se soi Jumalan omaja Cnwasa j«
lnuodosa; mutta npc, cosca ihminen l>!Ngc <
lyudijn, ja joudut pirun alle, niin el
tainnut Jumala, se <sa!'ck!waldla3, ihml'«<iä eu.,mb! ulos pirun wallan alda, waa» sl»
piti tapahtuman itze Jumalan Cuoleman eaut,
ta: suolcma oli pandu sonnin pal»
«aii ihmisen pMe, cosca nyt «inoasta»s wie«
»at synnit sait ruwtta ja tarttua itze Jumalan,
»ijn Jumalan piti ja täydyt nijden alla cuolla.
TastH fi»s m:'nä lpsyn wielä, Milli lumalchtainnut wHycmmalla maan nijn corlialla hinnat»l« syndm poii «lta ja andeli «nda»

WO»

K ) »o ) N



wastaus: Syy oli se, etti luma,
lan wanhurscaus oli ricottu synnin
cautta. Jumalan Wanhurscaus on sencal-
lainen omaisus lumalasa, joca ci taida i-
kanäns jätta syndiä rangaisemata ' mutta
Jumalan Wanhurscaus p;ti jällcns täytet-
tämän, ja synnin rangaistlls täydellisesti u-
losseisottaman; nyt ei tainnut yxiknu syndi,
nen ihminen synnin rangaistltsta ulosscisoa,
eikä Jumalan wanhurscaulta täyttä, waan
caicki piti Hclwettijn tuleman, ja siellä i-
jancaickisesti rangcustaman, jonqa cautta ej
cuitengan Jumalan ricottu Wanhurscaus
tainnut tulla enambi täytctyxi, nijn muodon
cuin yxi syndinen ihnnnen ei tainnut sitä
rangaistusta ulosseisoa, cuin syndi oli ansain-
nut, jonga tähden myös helwetln pijna
ja rangaistus on puuttumatoin ja iiancaic-
rinen; waan jos nyt synnin rangaistlls piti
täydellisesti ulos seisottaman ja Jumalan
wanhurscaus, joca ricottu oli, jällens täy-
tettämän, nijn ei sen pitänyt oleman palicm
ihmisen, waan humalan j«
joca sen taisi tehdä. Sentähden sijs Ju-
malan suuresta neuwon pitecstä ja armah-
tawaisesta armosta, Jumalan Poica astui
ihmisten eteen ja siaan, heitä pirun wallcm
ja Illmalan wihan alda Lunastaman, ih-
misen luondo päällexs pukeman, ja nijn-

llck,
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cuin totinen lilmala ja ihminen Jumalan
ccmtza ihmisen sucucunda jällens somitta-
man ja caicki rangaistuxet ulosseisoman.
9» Mixi sl>2 Christuxcn piti Jumalan >a Ih-

mi>cn olcman?

Vastaus: Lue Pitkästä Catechismu-
M 41. Kysymyxcs, Uscun Cappaleist».

Ma on näin: Jumalan Pojan piti
pukeman meidän luondom, ja ottaman mei-
dän liham ja werem hänen päallens, cah-
dcn syyn tähden: ensin sentähden, että hänsen cautta taisi toimitta meille Suculaisen
ja hapsen oikeuden jällens Jumalan ty-
köni , silla luonnostani ei meillä ole nyt e-
nam!)i yhtan oikeutta Jumalan tygö, syn-
nin eautta, waan Jumala on yxi cullltta-
wainen tuli ilman Christuxeta, mutta nyt,
että itze Jumalan Poica otti meidän luon-
dom, meidän liham ja werem hänen päal-
lens, nijn meillä Hänen cauttans on Su-
culaisen ja Lapsen oikeus, ja waywa tygu-
kaymys Jumalan tygö, joca on meille suu-
ren lohdutuxexi cuolemangin hädasä, cosca
me ticdäm, että meidän weljem ja Langom
on taiwasa, joca manaa hywää meidän e-
desiäin ja halliisesti tahto suculai-
sians ja omaisians Hänen ijancaicklseen o-

salli-

K ) !2 ( K



sallisuteens jayhtepteens johdatta ja lvastanot-
ta: loistxi, piti Hänen oleman ihmisen
sentähden, että Hän olis tainnut kärsiä ja
cuolla, silla Jumalan Luondo itzesäns ei
taida kärsiä, mutta asia on näin: Ihmi-sen luondo andoi Christurelle Lihan ja we-
ren josa hän taisi kärsiä ja cuolla, waan
Jumalan luondo andoi painon ja woiman
kärsimiselle, että se tuli Jumalan edes täydelli-
sesti marawari coco mailman syndein edestä,
jollanijn Jumalan wanhmscaus jällens tuli
täytetyxi, ja Hänen wihans sowitetuxi.
10. Sinä janoit ästen/ että sinä tahdot käydä sil»

Ie Pyhälle Ehtollisellc, Christuxcn c allin pii-
nan ja Cuoleman muisioxi, Sentähden m<nH
Nyt lysyn: Cuinga ja millä tawalla M'i?ö»
pitä callista piina ja Cuolemata
muistaman >a tutkisteleman, jos sen pitä ole-
man meille itze t)sosä >a «utudexi?
S«!lä me tiedämme sen, että waicka lEsus on
caicki lunastanut, niin cuitergin harwat owat
walitm / Christuxcn oman sanan jällen.

Mastaus: Meidän pitä lEsuxen
Pijna ja Cliulemaa tutkisteleman Colmesaäsianhaarasa, jos sen pitä oleman hywaxi
ja autuderi, nimittäin:

lensin; Meidän pitä catzoman lE><suxen Pijna ja Cuolemaa, nijncuin Juma-
lan angaran wihan ja wanhurscau-

den
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ten Codistusta ja Speiliä, sek<! ft>ndi<l
että wastan. Minä päätän ai-
roastans näin: Syndi mahta olla yxi hir-
muinen cauhistawa, dllomitzewa ja cadot-
tawa cappale sen Pyhän ja wanhurscan
Jumalan edes, cosca ei se taittu millän
mulllla tawalla ja hinnalla poisotetta <a
andexi annetta, mutta nijn corkian, P»hän
ja wiattoman Personan, ja itze Corkeim-
man Jumalan Cuoleman cautta, nijn mi-
nä sijtä mahdan nähdä, mikä arwamatoin
»viha sillä Pyhällä Jumalalla mahta olla
syndiä wastan, ja cuinga cauhia ja duo-
mitzewa cappale syndi on? joca tutkistelemi-
rcn mahta sinusa ja minusa myös waicutta
yhden totistil ratumuxen ja luopumisin
synnistä, ja wihan sitä wastan, jo-
ca on se ensimmäinen osa meidän autudem
lächstyxes, catzo Kysi)m. 7. ja 8.

Toisexi; meidän pitä taas sitä wa-
stan, catzeleman lEsuxen rallista pijna ja
euolemaa, nijncuin I"»nalan polojatto-
man Rackauden Todistusta ja SpeiliH
eaickia ihmisiä wastan la cobtan: silla mi-
käs taita olla corkiambi ia näköisembi Nac-
kauden Todistus, cuin se, että panna

wihollistens edest, ja heidän
Lunastuxens tähden mieluiscsti ulossarpä

luma-
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humalin wihan malja, ja helwetin tulen
rvoima? Nain t.ki lEsus, ja osotti M
sälien stniren Rackaudms mcitä cohtan,
!)ion. s: 8. loh. 3: '6. l loh. 3: 16.
Tami tutkisteleminen mahta meisa waicnt<
ta, eläwän nscon, Turwan ja lapsilli-
s.n lnottam:stn, Armon ja
HHsuren Ansion p<lälle
zoca on se Toinen osa meidän Autudcm
Zarjestyxes.

meidän ritä catzeleman
lEsnxen Pyhä Pljna ja Cuulemaa, ni/n-
-«uin ichden pyban Hlckmckn loiftawata
Spcil ä ja GsimerckU: loisti
sula Pyhyys caikcsa
Xackaus Hänen alas Taiwaasia,
hamaan Rist»'. päälle, M Hän wiclä ru<
coile wihoilistens edcst: anna heile
anderi, zotca olit Rackauden Sanat wiel.i
caickein jlil.r.immangin wihollijiens kiukun
alla, maille suunxi Esimerkixi ja seuramise-
xi. lE!»,e<a loisti wielä suuri Aikai-
suus ja lTlöyryyZ. Hän oli ihe
»vala, jolla olit caicki wij'auden kätköt,
ja Nickaudn Tawarat, Taiwan ja Maan
Haldia, waan ei Hunesa sen wuon löyty-
liyt yhtan Ylpeyttä, nultta Hall sano: op-
sicat minusta, ctttl Minä olen siwiH
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ja nöyrä sydtkmmestä, Matth. n. jo,
ca asia on meille syndisille »xi stluri Esi-
«uercki totiscxi seurannsexl. Silla mistäs
sijs meillä on syy ja aine ylpeyteen? Me
en me ole mitan, eikä meille ole mitan,
lraan caicki cuin meillä on, se on Juha-
lan, paitzi synnitä joca on meidän; Jos
jollakin meistä on suurembi Tieto ja wij-
faus, surembi Tawara ja rickaus, cmn
toisella, nijn ei se ole meidän, waan lu-
malan armon ando ja lahja, ja laina,
annettu ainoastans wisiixi ajaxi, meille coe-
tuxeri, cuinga me ne käytäm, meidän Ju-
malamme Cunniari, lähimmälsem hywäxi,
ja oman ijancaickisen onnem cdcsalttlamise-
xi, ja ei sen estämisen, jonga päälle edes-
wastaus wijmein stura, cosca tälle hnoien-
haldialle sanotan: tte lucu sinun ballitus
rrirastos. Ia se ihminen joca on ylpia,
hän sillä osotta, ettei hän wielä tunne i,
tzens eikä oma tyhiyttäns, että h.'n on to-
mu ja tuhca iolla ei ole mitan kcrscamista,
eikä hän myös timne lumalata,, joca ai-
noastans on se caickcin wiisaym, Rickahin,
Corkcin, woilnalnsin, ja caicki ca>Usa.

Wiela wap. lEsuxen loisti
suuri Rärsiwällisyys, Hän nijncuin caic-
kiwaldias Jumala, olis cainnm yycä hawa

tappa
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tappa caicki Hänen wihollisens, nijnculn
Hän sijtä jo cans näytti esimerkin, cos-
ca Händä mendin yrtitarhas kijnni otta-
nian, cosca hän ainoastans sanoi: Minä
olen, sosta caicki sotahuowit langeisit maa-
han, ja olisit si»nä pysynet, jos ei lEsus
olis heitä jällcns wirwottanut, ja Jumalan
jhmellisen Neumon-Päätöxen jällen, salli-
nut täyttä heidän pal>i aicoimistans, nijn
että pimeyden woinm joca nyt oli tasis,
piti ulospuhkcman sen wiattoman ja puh-
fan Jumalan Caritzan cuoleltamisexi, zon-
ga cackeran cuolcttamisen muodon Jumala
oli aicomut ja liyt käänsi coco mculman Lu-
uastuxexi ja autudexi. Caho täsa sinulla
taas on mi suuri Esimercki
tten, että sijnäkin smun lEsustas uscollise,
sti seurata.

Maan wiela wap. lEsuxen pyhasH
Elamäsä loisti alinomainen Uscalluren ja
Rucouxcn harjoitus: Hän Nucoili I-säns alinoma stnirella Uscallurella ia Isäns
tahdon alle hcittämiscllä: ei mjncuin mi<
nä Isä tahdon, waan nijncuin sinck
tahdot. losa taas hän jätti meille yhden
Pyhän Esimerkin alii omaiseen meidän Us-
eomme ja Rucouxemme harjoitureen;
Me tarwitzemme alati Nucoilla, ja ei wä-

B syä.
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sya, fa ssma osotta meidän lapsislisem uscal-
luxem meidän Isämme t»gö caiki'a ja ain-
na edes tulewisa Tarpeisam. Tatzo tältä
«siasta. Saarna Postillasta, Rucous Sun-
nmttalna.

Nyt, ioca talla taw<illa muistel? fi
tutkistele lEsuxen Christuxen callista Pijna
ja cuoleinata, hän wasta oikein ymn,ärta
ye sanat: LelMt se mmun muistoxeni.

Mitä taas M'.uta on nuistamista, TM me!»
, dan «vapahtajastani lEsnxesta, Hauen Pen

so«list,ins, Luonnoistans, w!'ro>ssans, >a sä i»
dyistans, sen me näemme mcid.w nndcsa l).

Catcchismuxcsa / ,a Kysymyxi»
sä sijnä.

<l. Waan, m'tsa nvt owtt lu-
««,lan

mUda lp,>)!'< tNiM Wä-
licappalet?

wastaus: Se v<l>otl lu<nalan sa-
na, ja ne Sacramendit. Nii-
den cautta se lnuri Jumala lähesty meitä,
omista ja lygölute meille, ne Njhcn
Voiden Uscon Cappaleseen käsitetyt Hyvät

nimittäin <Wap. lEmren Callijn
Ansion sa Lunastuxen, ainoastans että me
«e suuret Autuden Wälicappalct oikein hy-

wäxi
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wäri köytämme-, sen jälken cuin Pyhän
Hengen Tygölukeivaisen Zlrmon lariestys
w«Ue sijnä Colmannesa Uscon Cappalesa
«despannan.

«2. Nijncllin lumalan p. Sana nyt v« st «Ui
siuimamcn Wälicappale, nijn lysytän sijs,

<HuinZa tNoncnlainen lumala»sana on!

Lastaus: Cahtalainen: 2.ati ja
GwanZeliumi.
ZZ. Cumman Sanan ean«a f?ss meille s^ndeiM

<;ndcxi andamus ,a <tluuu«, Ilmoitetan, t<ft
ritan, ,a annetanf

Vastaus: Hwangeliumin cautta.

14. tNitas lewanZellUwi «n?
Vastaus: Se vn suloinen sanoma:Jumalan armosi ja syndein andexi saamisest,

Christuxen catitta.

,5. iöikos sljs Lakm tarw:tack<m» costa me sytt»
«isipaaMeyim?

Vastaus: Lain Sanan tosin pitä
meidän Omatundom ensin herättämän y^
lös synnin unesta, ja walmistaman meitä
scncaldaisixi aseW, jotca vwat soweliat E-

B 2 wan-
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tvangeliumm lohdutuxia lvasian ottaman:
Slll.i cuinga minä taidan Ewangeliumista
ymmärtä/ »nikä syndein andexi andamus on,
jos en minä ensin Luista tiedä, mikä sondi
vn, josta pltä päästö pytämän? Cumga minä
taidan Ewangcliumi a nähdä oikein lEsu-
xen Lunasturcn ja Alkion Corkeuden ja »voi-
man, eilen minä ensin Laista näe, minun
cadottaivaista tilani, josa minä luonnosta-
ni macan, synnin, Lain kirouxen ja lu-
walan an.alla? josta minä ni,n tulen
silemmäldä nakenlän sen suuren Lunastuxen

»a salaisudin; ?)>,' tcrwe, ei
tiedä
yri sairas sen M-ahiten näke, ja tietä ar-wosa rnä, cuinga tarpellinen Lakan ja

on.
,6. tNikäs siis on L,ai» wirca?

U)asta'.;s». Ennen Kaändnmistä se o-
petta ihmisen tundcman hänen syndms, y-
lösherättä omaiuunnon Synnin unesta, ja
nijn aja ja pacotta etzimän Lakärita ja Pa-
randaiata, jonga hän löytä Ewangeliumi-
sa, nimittäin FCsuxen; waan jalken kan-
dvmiscn, Lali on yri sn'oincn ojennus-ulo-
ra Jumalan lapsille, jonga jälken he elä-
mäns käyttämät, tckemises ja jättämises
Pftlm. 19: 8, 9. Sillä caicki Lain pito

la
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ja st nlconainen lumalisuden war'o,
mn tutista kandnmista, on sula ulcocullaiisuus ja Lain orjuus.

Muut asianhaarat Jumalan Laissa,
loytvwat sen uuden Kysomyo
xisä selitettynä, catzo siclda.
«7. Waan misZg p«'casa C:teck'<muresa pu,

hucan lliwana,! l'mi>l h>'w!<la

Wa»?aus: Cappaleisa, erino/
mättäin Toisesa ja Colmannesa.
iB. Mistäs puhutan siinä sensimmäi,c« Uscon

kappale» ?

Tvastaus: Jumalan suurista Töistä
Luonnon waldacunnasa.

»9. Vngos Jumalan monen,
lainen?

Wastaus: s.uonncn, 2lrmon, /a
Cunnian waldacunda.

2Q. tNlkäs se luonnon walvacnnda on?
Wastaus: caicki mitä Jumala Luo-

niifesaHän ylöspitä ja hallitze. Nimitäin se
luotu Taiwas, loea wijmcisnä päiwanH

B 3 pois
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pols catoa ja palaa caickein lnotuin canffa,
»Pet. 3: 7, io, 12. jonga catowaisen
Taiwan ja Maan penin ei Dawid myössano kysywans mitan, itze Jumalan ja-sen Luomattoman Taiwan suhten, Psal.
73:25.
21. Sl/s n/t ulcoa st Nnsimmainen Ustc»»»

Cappale?

Wastaus: Catechismnxest, :c.
22. Mikäs sls» n/r naista räikistä, on st caic-

kein corkcin ja konstillisin Jumalan Ceko
luonnon Waldacunnasa?

WastauZ: ne Järjelliset luondocap-
palet, Engelit ja Ihminen.

23. Mikäs Ihminen on?

Nlastaus: Ihminen on M jarjellinetl
Lilondocappale, Luom, cnolemattoman Sie,
Jun ja maallisen Ruumin cansta.

24. Mitkä stfg owat Vlendo-osKt ihmisefä,
loista hän on cocoon pandu?

lvastaus: Sielu ja Ruumis.
25. Mitkäs owat sielun pää-omaisudet?

Vastaus: Nämät caxi,
ja lahtH.

»6. NM

W ) 22 (



26. Mika on 3?mmarryxen omaisn«?
wastaus: Että tuttia, käsitti

tletä ja eroitta asioita, itzecungin arwon
jalken.

27. iNitZs on tahvon omaisug?

N?astaus: Ettäßalasta, taicka w-,
lata jotakin. Mecannamme mcis,'m
ja hanoitamme alati, sekä sitä L.uonnol'i-
sta että Järjellistä elämätä, nijncuinlil-
malan lapset wielä eans harioittiwat sitä

stä Glämätä, sentahden meidän
pitä myvs liijstä pnhuman ja niisa järkecm
harjoittaman. Enin osa ihmisiä, ei tiedä
mitä he päällans candawat.
28» lNikä» oli 3?mmarryxen Gmaisus, cosc<t

Jumal», alust H.oi ihmisen?
wastaus: Sima oli suuri Taiwal>

lmen caul)a-luotu , w jftus,
lundo ja Taito, caikist sekä ylönluonnolli-
sist että luonnollisist asioist.

29. Mikä» oli Tahdon Vmaisus?
wastaus: Yxi täydellinen Rackausp

ja Wanhurftaus. Ia tämä o-
li nyt se Jumalan Cuwa, Ma puhutan
Raamatus, ja meildä wielä waaditan.

B 4 zo. Waa»
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ZO. Waan, cosca Isnnmcn sen walltettowax syn,
nin langcmuxcn c.mtta, langeis scn hcugclliftn,
«iällisen, ja ijancoickiftn cuolcman alle, ja jou»
dlii Jumalan wlhau, »a viruu mallan alle, ja
ni,n sillä cadotti pois coco Jumalan ja
Muodon, nijn minä sylyn.' MM sijs »y't o»

omaisus, ja pirun cuwa, ionga
ibminen tuopi niyctäns
ilmaan?

tvastau?: Se on yxi syngiä pi-
meys , ja taitamatto-
mus caikisa, lijatenqin henqellisisa asioisa,
nijncuin me näen, caiklst lapsist, jotta syn-
dywat mailmaan; nijn että jos yxi lapsi
nyt sais caswa ylös sijna tilasa cuin hän
syndy, ilman yhlän opetusta, nijn hän tu-
lis pahemman cuin jarjetöin lllondocappale,
lnjncmn nista efimerckeja löyty syngeisa pa-
kanain maisa, jotea palwelewat auringota,
cuuta, tähteja, ja mitä etehen tule, tap-
pamat ja syöwat toisians «. Ia olis toi-
jvotettawa, ettei Christitlymgin seasa löydyis
nijtä, jotca ilman opetusta ja Jumalan
tumwta owcit ylöscaswanet, ja sitte n,ail-
man elamat.i wiettäwat suuresa taitamatto-
mudesa, jumalattomudesa ja caikesa pahu-
desa. Josta me sijs mahdam arwata,
ensixi, Cuinga suuri ja arwamatoin armose on m »lie taalla Pohjan perällä, että
meilU on se totinen sValkeus, jona«

alla
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alla me tiedämme ia taidamme, sekä jär-'
jellisesti, että Cyristillisesti ylöscaswatta mei-
dän tapsein, ja tmseri, cans cuin-
ga suuresti tarpellmcn asia se on, että »van-
hemmat eol>ta pienestä todella ylöscaswat-
tawat heidän lapsens, sen Pyhän Jumalan
oikiasa tmmosa, ja pelwosa, ia alnsta opet-
tamat heidän hvwin kirja llikeman > i«
sitte vmmarta!n,m ja hywaiens käyttämän
mitä he lukemat, silla oikia kirjan lukemi»
nen on se ensimmäinen awain tietoon ia
lvijsauteen, iosta sitte ahkeruden ja Pyhän
Hengen malisturen cautta, ajan päälle taitacaswaa yxi hedeln>allinm pun ijancaickiscri
hywäxi ja onnellisudexi. Totisesti macaa
wanhemmitten päällä tästä welwollisudesta
rastas edeswastans ja duomio, jos heidän
huolimattomudens cautta lapset tulemat ca-
dotlixen tielle. Catzo tästä asiasta, Suo,

Postillasa i. Sunnund. Loppiaisest,
blad. 334. :c.

31. Mutta mikä nyt siis on omaisi»» ja pinm
cuwa ihmisin tabdosa, cosca hän syndy

mailmaan?

Mastaus: Jumalan Phha Cuwa,'
Rackaus, Pyhyys ja Wanhurscas on nyt
poisa, ja sen siasa yxi myrkyllinen oma,

rackaus, joca nyt on paawica ihmisen tah-
B 5 dosa.
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bosa, jolla hän caicki hänen a''ctl,"ens, ru-
hens ia tccons käanda caicki «tzens päin,
«i Jumalan, ei Hänen sanans, eikä lä-
himmäisens puoleen, waan i-
Hens puolen, racastaman itzens, oman li-
Hans himoja ja halma, ja caikisa omaa pa,
ha tahtoons täyttämän; joca myrkyllinen
rac?aus sitte ulospuhkea, ja wahinaolllsen
woimans olotta, sen colmi-päisen epäjuma-
lan adkerasa palweluxeia, nimittäin 2.chan
pyynnssä, Slmäin pyynnosil ja iLlck-
mcln corcudesa, i lol'. 2. Catzo tästä
asiasta Postillasa 1. Sunnund. P. Colmi-
naisud.st, blad. 158. lc.

Ia tämä n,'t on se walitettawa pr un
niwa ja muoto, ftnga ihminen tuopi myö-
täns syndyisäns mailinaan, nimittäin, ym-
märryren pimeys, ja ta!don oma-
rackan<3, joca pitä poisriisuttaman jallens,
ahkeran opeturen cautta ymme!rryxcs.t,
ja Laillisen curituxen cautta taddosa, jo-
sta me nisu näem; cuinga suuri wastaus
taas maca wanhemmitten päällä Curistuxen
puolest, että he sencautta wahittäin wään-
däwät lastens palian tahdon pois itzestäns.
Jumalan tygö jallens, että racastamaan
lumalatans yli caickia, lahimmäistäns nijn-
«uin itzens, )a, wihollisiansakin, Christu-

XEN
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'xen Kaffyn fa Esimerkin jälken: foca Ciln-
stus pila oleman Mjellincn ja toimelliiien,
josta asiasta lue edellä nimitetysa paicasa
Postillasa.
)'. Me cilnlimme, että Jumalalla, ilman Lmn«
«on Waldaculinata, on cäns Armon Mlldacuno».

Mitä slig 01» se Armon N?aldacun2a?

wastaus: Se on Jumalan
racunda maan pMa, yxi Hengellinen..
Waldacunda.

zz. tNillä tawalla humala on täm3n walda-
cundans ja scn n)?t ylospica?

wastaus: Jumala on taman wal,
dacunnan ensin Poimnsa cautta, langemu-
xen jalken, »los rakcndanut, ja sen nyt o-
lös-pitä Pyhän Sanans ja Sacramcntteins
cautta.

Merkitze: Tama on se caickein merkit-
täwin ja painawin Waldacllnda Jumalal-
la, cosca Jumala Loi scn awaran klwniwn
Waldacunnan, ei se maxanut Hänelle mi-
tan , waan Han Sanoi, ja se oli niin;
cosca han myös rakensi sen ensimmäisen
Seuracunnan, nijn se seiso ainoastani, et,
tä HHn puhalsi ihmisen sieramijn clck»
mäin hengen; waan nyt, cosea se lan-

zeit
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seis pvis Jumalasta, synnin cautta, pirun
alle, nijn se maxoi Jumalalle Hänen
ainoan poicans. Ia mixi tämä wal«
dacunda ei taittu wäbemmällä hinnalla e-
nämbi ylösraketta, syndi poisotetta,
mutta ihe Jumalan Poan Cl olemalla ,

sijtä on jo wähäldä pulmttu edellä kaywai-
ses B:nes ja 9:nes Kysi>m!'res, nijn etten
minä sitä nyt enambi tarwitze kertoa.
34. Me culilunme jo, että Jumala talww Hänen

Armons Wa!d>'c»!N!a!!, n!zs>,'/t>l, Pnhän Sa«nans ja Sacramcnte n cautta/ jochen lautta
Hän nyt itze tnill onrsta ja tngilnfe, luma»
lan Annon ia ?E''uxcn Lunastuxln, iyndein an»
tcri saamiscxi ii autnudcii, Mitkäs nyt siis
owat ne tygälukcwaiset armon työt?

wasiaus: Ne ylösluetellan sijn<f
Colmannesa Uscon Cappalesa.

Zs> Cm'ng« se Colmas Uscon Cappale soipi?

HVastauZ: Lue ulcoa Catechismuxest.
Z6. Mitkäs nyt olit sijnä ne tygolukewaistt

Armon työt?

sva<?aus: Että Pyhcl Hengi, i-
vangeliumin cautta, Cutzu ja coco, wa-
laise, pyhittä, Uscos ylss-pitck, :c.
y<amat nyt owat ne Pyhän Hengen ly-
gvlukewaisct armon Työt, joisa Hän omi-

sta
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sia Jumalan Armon, ja lEsuxen Ansion
autuudet.
z?. Millä tawalla sija pyb« Hengi nyt cuy» ,4

cocoo ihmisiä?
wasiaus: Nijncuin se seiso: K-

vanZeliumin cautta.
38. ititos fl,s lumala curzuckan Lain Sanan

cautta?

Mastaus: Lain sanan cantta Hän
cutzu meitä, synnin tundooll ja catumuxeen,
Evangellumi!i cautta, Inmalan Armon ja
mckauden, Hänen Hywäin Tecoms, ja
lesuxen Lunastnxen ja ansion lundoon ja
käsittämiseen, ja lEsuxen totiseen
seuramiseen. Ia cosca ihminen on Juma-
lan Pyhän Sanan cuulemi'en ja lukemisen
cautta, rumennut käsittämän jongun lijcu-
turen ja maun stjtä Pyhästä sanasta ja
Taiwallisesta cutzulmststa, josa on Juma-
lan Ääni, nijn cttä hän halulla rupea sitä
cuuletnan ja lukeman, nim «i se Racas
Isa jätä sencaldaista sielua siihen, waan
Hän cohta wiepi hänen edcinmäxi hänen
Armonsa Trapun päälle.

39. N?aan Mika» st on sitte?
wasians: Se seiso, Hän walaise.

Sillä Sanan ahkeran cuulemisen ja luke-
mi-
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misen päälle seura se» Py-
hän Sanan walosta, ja Pyhän Hengen
wmcmuxesta. Hän walaise ihmisen ensin,
juuresta tundemaan itzcns ja luonnollisen

liijn myvs synnin cadottawai-sen ja duomitzewan woiman, joca on se en-
simmäinen alen sijhen totiseen Christillisytcen,
että oikein tuta itzens jahänen oma tilcms; sitte
Pyhä Hengi walaise hänen tundeman, Ju-
malan pohjattoman Armon ja rackauden,
ja Hänen Isällisen haluns ihmisen autuuden
perän, jonga Hän osotti Poicans lEsu-
>cn lahettämisesa mailman Lunastajaxi, jo-'
sa tilasa wasta se ylvshcrätelty sielu, yhde-
s»i Taiwallisesa walusa tule tundeman ja
näkemän Wapahtajans lEsuxen ralliin
cuoleman ja ansion sywan salaisuden ja
wviman, ja rupe pyrkiman sen totiseen u-
sallifuteen, itzellens winvotuxeri ja syndeins
andexi saamisexi, ja pelastureri synnin
seka duvmiosta että palweluresta, nijn
myös sowittamiseri hänen lumalans can-sa jällens.

40. n>a»n mitäs sitte tam«n päälle
senra?

Mastaus: Se seiso: Hän py-
hittä.

4,. Miläi
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41. Mil.s se on Pyhittä?

tvastalls: pyhitti on nijn paljon
cuin eroitta po<s endissiä tilasta toiseen,
nijncuin se sana, Pyhittä, Culmmmesa Kä-
stysa lnyös ymm^rlc.an: Muista, el äs

Lepopälwan, on nijn paljon 'cinot-
tn: erolta se paiwa pois muista päiwistä,
Jumalalle erino iiai,exi palwelurexi, HmenHl'wäi>i ttcoms tntkistelcmisexi, ja sielun
jewoxi lumalasa: Nijn täsä Armon-tra-
pus. Pyhä Hengi, sen jo cuhucun, ja e-
delläkä>'wäisen armon alla y!ööl)er.itctyn, ja
jo ylöswalaistull sielun, pois eroitta iye-
stäns ja hänen luonnoksesta turmeluxc-
stans, ja afttta sen autuallisensen työn alle: nijn että hän ensin, pane
hänen omantundons Lain wasaran alle,
sullo ja murta, ja sarke sen cangian ia co-
wan sydämmen, lato ja eteen-aftta hänelle
caicki hänen syndins, sen cadottawaisen M
duomitzewaisen cantza, näyttä ha-
ncn etcens Jumalan poltttuvan Wanhurs-
cauden ja wihan syimin ja syndisen ylitze,
ja cuinqa läsnä nyt se, synnin päälle wält?seurawa cadotns jaijancaicki-
nen cuolcnia on. Ia co'ca nyt oinatun-
do näin on tullut ylöslijcutetnxi ja pchmite-

(joca oil suuri armo-chiminen, coscäse

O ) ?l ( W



se tapahtn täällä armon ajalla, cosca wiela
en aica sitä puhdista, ennen cuin cuoleman
hetki tule, josa se enimmitten hera hiljan
za wiepi epäilyxcen, ni,ncuin ludas Ischa-
riotin:) Minä sanon, cosca omatundo
näin 3lrmon ajalla tule ylösheratetyxi syn-
nin unesta, rupe wapiseman Jumalan
Wanhurscauden tunnosta, ja sen alla pch-
miamän ja sulaman, nijn että se ulospuh-
kea sisälliseen cchdistmeen ja murheseen,
waikeroitzsnnscen ja catumiseen, ja nyt to-
della halaja, huoca, ja hliuta irtilaffemu-
sia ja pelastusta tästä ki:ndiästa omantun-
non hauckumiscsta, alinomaisesta soimusta,
peljättämisestä, ja sen dnomiosta, ja nijn
hämn syndeins rascalista siteistä. Catzo,
silloin, ja nyt nasta se Lohduttaja Pyhä
Hengi taas tule sencailaista hadästynytta
sielua ennättämän pois ylimmäisestä sll wj-
tneisestä hädästä ja epäilyxestä, hänen loh-
dutuxens cansta.

Cuinga se sisg tapahtu?

Mastaus -. Se Pyhä Hengi johdatta
liyt sen sondeins yli surullisen sielun, ihe
Sielun parandajail ja L.äkärin I<3-suxcn turwijn, aucaise hänen erehens Tai-
wan ackunat, nimittäin, lEsuren weriset
haawat ,a Elämän lähtet, asetta hänen e-

te-
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teyens Jumalan Armon rickauden caickia
eatuwaisia syndisia cohtan, ja lEsuxen
Lunasiuxen ia Ansion awarude>' yli caickia
jotca symnstäns halajamat luopua ia pcla-
stemxi tulla, ja sen vlkian Autuuden järjen
siyxen sisälle itzens andawat josa Pyhä
Hengi taim estamäta waicutta; Tästä «e
Lohduttaja Pyhä Hengi ilmoitta hänelle
syndein andexi saamisen, ja hänelle P.'
Ganasans ja Opettaitten suusta: Cadu
nyt syndis, ja luowu synnistiS, ja pyri si-
nun Lakäris lEsiixcn sylijn, joca cutzu si-,
nua ja caickia synnilda waiwatuita haluise-sti Hänen tygöns, saadarens heitä wirwot-
ta; Täsä Hän waicutta sijnä sielusa smllscon ja lapsillisen uscallu-
pen, ainoastans sen suuren Jumalanja Rackaan Isän Armabtawaisen Ar-
mon, ja hänen oikian tvapahtajans
IGsuxen callijn Ansion ja Cuoleman
päälle, että tulla sen osallisilleen sisällesul,
jetuxi josa se käändywä sielu nyt sydämel-
lises nöyrydes kasitta hänen Ylkans, omista
itzellens hywaxi eaicki Häneldä ansaitut Au-,
tuuden Tawarat, ja nijn coconans sulke ja.
lijttä itzens hänen käsitetyn Ylkäns lEsuxm
Kylkeen; Tasä nyt Ylkä lEsus n.nös s».l-

Hänen Morsiandansa wastan, t»gös<uw
hänelle Armons ja sondein andexi saamisen

C Häi^ell
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Hänen Sanasans, ja Ripisä> itze työsa
cans tygöluke ja omista hänelle Hänen Lu-
nastuxens ja Cuolemans osallisudcil, Hänen
ansaitun Wanhurscaudens, syndein andexi
saamisen, ja nijn pelastuxen caikista synnei-
stäni ,

ja nijden rangaistuista, nijn että
«aicki rangaistuxet nyt muuttuwgt Isallisexi
cnriturexi, ja sen wanhan Adamin ja lihan
tarpellisexi ja hyvdyllisexi alaspainamisexi ja
cuolettamiseri.

Cosca nyt se synnistä pelastettu ja wan-
hurscautettu sielu / nain on Uscon ia lapsil-
lisen uscalluxen käsittänyt hänen lumalans
ja Vlkäns lEsuxen tygö, nijn se Lohdutta-ja Pyhä Hengi myös tätä uudesta syndy-
nyttä sielua tahto mämmin ja enammm
wahwista täsä autuallisesa tilasa/että Hän nyt
«vaicutta hänesä toisen mielen ja toi-,
sen Klllmän muodon, että hän tule toi-
sexi miehexi cuin hän ennen oli, rupe nyt.
wihaman syndiä nijncuin myrkyllisindä kär-
metta, ja täydellä sydämellä racast»man
hänen lumalatans yli caickia, ja lähim-mäistäns ja wihollisiansakin, Christuxen o-
tnan Esimerkin jälken, hän otta nyt eron
itzestans, mailmasta ja sen syndisen Menon
muodosta, ja rupe lEsustans yxinäns seura-
Man ca,kella todella, suuresnöyrydes, uftons

alino-
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almomaises harjoituxes, jota hän
ja wahwista, Ilimalan Pyh. Sanan ja
Lupausten, nijn myös Pyh. Sacramendm
hartaalla hywaxens käyttämisellä ja nauti-
tzemisclla. ssatzo, näin Pyhä Hengi autu-
allisesti oinista ja tygi> luke meille Jumalan
Armon ja lEsuxen Cuoleman, syndein an-
dcxi andamisexi ja autnuderi, sen Colman-,
nen Uscon Cappalen jalken.

Ne muut asian haarat ssolmonnesta Ufton Cap,
palesta, liptywat Pittäsa ssatechismuxesa edes
panduna. Ia mlngacaldaiscn ftn oikian U!con
pitä oleman, saam me cohta alembana cnul»
la, Kysymyxcs 67. ja nijn edespäin.

43. Mitkäs wiclä, sen pyhän Sanan sltvusa,
owat Autuuden wälicappalet?

Wasiaus: Ne Pyhät Sacramen-
dit.

44. Mikäs Sacramenti on?

Wastaus: Se on yxi sencaldainen
Jumalan Armon-Toimitus, joza Hän nä-
kywäisten ja alhaisten maallisten capvalden
cautta, jaca ja anda meille näkymättö-
miä TaiwMsia Tamaroita. Taicka lue
tämä Pitkust Catecl)ismuxc>t.

»

45. CuittoC2
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» 45. tmnga monda Sacramenti3 on?

WastauZ: Wastä Pitkän CatechiZ-wu>en KysymyMst.

46. Mikäs sl,« ensixi Caste on?

Waslaus: Lue taas Catechismuxest
loco Pääcappale.

47. Maan cuingas siis Vapahtaja lEs»s san»
Äsetuo sanoisa Apostoleille: Mengät ulo». opctc««

cat caicke Cansa, ja sitte Castacat ic. Pu
,täkö lapset opcccttaman, ennencmn he

casietan»

WastauZ: Jumala oli Wanhursta-sa dllomiosans jo päättänyt, että
nen kyntilajalcans, sijta kijttamättömästä ja
jumalattomasta ludan maasta, Pacanain
tygö ymbäri mailman- Cosca nyt Aposto-
lit menit ulos Pacana-maihin. Saarna-
n>an ja Castaman, nijn sijna edestulit caic-
ki wanhat ja nuoret selaisin, jotca ei mi-
tan tiennet eikä Jumalasi eikä Christuxest:
Nijtä ei taittu Casta, ennen cuin he ensin O-
petettin pääasioisa, cuca se oikia Jumala on,
ja cuinga Händä oikein piti palwcldaman?
Heille piti opetettaman crinomattain ne nel-
jä paä,osa, nimittäin, itze huomisen tila,
cumga Jumala Loi ihmisen alusta; Toise-

SI,
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xi, se surkia 2.angemuxen tila, ia sijta
selirawaiscst cadotetusta ihmisten tilasta nyt;
Colmaneri, se suuri 2.unasturen Cyö,
Wap. Christuren cautta; ia wiela, lTlel-
jännexi itze Muoto, cuinqa me nyt che
työsa tulemma osallisexi lEsuxen LunaNu-
xesta meille autudexi, ja nijn cuinga se Py-
hä Jumala pita oikialla tawalla palwelda-
nian? Cosca he namat caicki olit käsittä-
net ja wastanottanet, nijn sitten wasta he
Castettin, ja Christityixi tehtin; ja nijn
pian cuin Wanhemmat olit Castetut, nijn
hcidun lapsens cans castettin ja ChristittM
orwoon ja yhteyteen ylusotettin, nimcuin
Vmbärinsleickaus myös tapcchdui Cahde-
xandena päiwäna jälken syndymisen, nim-
muodoin cuin lapsilla, sen oikian Seura-
cunnan sisällä, cusa Seuracunnan Wa-
paudet ja Autuuden wälicappalet woima-sans onxtt, on jo oikeus Christuren Seu-
racunnan edustupiin. Ilman sitä, nijn al-
cu-kielesä soiwat Christuren Sanat näin:
Mengät ulos ia TelMt
limittäin Castamisella, ja sitle Opetta-
misella, cofta lapset sille i/älle tulewat.

c 3 48. XVaa»

Malth.2B:l9»
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48. waan mitä Casiesta on?

Wastaus: Lue Catechismuxest.
49. Mitäs siis on sen Pybän Castcn

mäinen h^oo/lys?

'Wastaus: Sandein anderi saa,
mmen, loca caikille Lapsille sijnä P.
Easteja annetan 10 coco elinajan, jos he
Casten lijtosa eläwät loppuun asti, nijn et-
tä Caste on heille »xi alinomainen awojon
lähde caickia syndiä ja saastaisutta wastan.
Zach. 13: 1.

50. Mikä on se Toinen Casten h^sdytfs?

Wastaus: Se Wapahta Cuole-
wasta.

51. <vngo« Cuolema monenlainen?
Wastaus: Colmenlainen: Ajallinen,

Hengellinen ja Ijancaickinen.

52. MikZg se -Hengellinen Cuolema on?

Wastaus: Colea sielu eriä, ja on e<
roitettu Jumalasta jynnin cautta, ja tämä
Cuolema on caickein pahin ja cowin caiki«
sta cuolemoista, sillä mikä on sitä paheiM
ja cadottawaisembi asia, cuin olla luma,

lasta
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Ma sijtä. Corkeimmasta Hywydesta faAutudesta pois croitettll, ja tämä on nijtt
syy caickijn muihin cuolemoihin, sillä syn-
nin palcba on cusleMa.

53;' wapahtaco s>,« Caste täsi»
Cuolemasitt?

Wastaus: WapälM Mä muoto
että niinmuodoin cuin sijnä P.,CMIa lap-
set puhdistetan lEsuxen werellä heidän syn-
ti istäns , ja lEsuxen Cuolema ja Ansio
heille sijnä omistetan sondein andexi anda-
misexi, nijn he sen cautta owat sowitetut
Jumalan cantza, ja Hänesä hengellisesti e-
läwat, wapaat sijtä Hengellisesta Cuole-
masta.

54. Xvapahtaco Caste sistZ Aiallisesta
Cuuolemasta?

1

Wastaus: Waicka tosin caickein ps->
ta sen ajallisen cuoleman portin läpi mene,
män, nijn cuitengin wapahta Caste caicki
sijtä ajallisesta cuolemasta sillä corkialla ta-
ivalla , että se muutta nyt cuoleman toi-
sexi cuin se on luonnostans. Me
me, että cuolema on caikille cadotuxexi
luonnostans, mutta nyt se P. Caste muut-
ta sen caikille Aumdexi, eikös sijnä ole kpl-

C 4 lä
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la wapahtamista? Minä sanon, se muutta
luuleman calkilie Zllltudexi, nimittäin niille
jotca Easten Lijtosa loppuun asti,
ja Ma liMa cuolewaf, waau ei muutoin.
Mutta jotca Casten liiton ehdollisten syn-
dein cautta rlckowat, he owat jallens
gelliftfti cllollet Jumalan wihan alla, eikä
taida autuaxi sijna tilasa tulla, ellei he Ar-
mon ajalla saa käandymisen ?lrmoo luma-
lalda, jonga alla he jallens tulisit udcsta
,s!)nnyteti)xi, Illmalan Sanan ja Pyhän
Hengen waicmuxen cautta, ja nijn Casten
Lijttoon jallens sisällettctun'.

Ia nijn si<s Cn olema nyt on Uscon
ll'Me »ri Taiwaseen, »ri
makia Leoo ja Uni, ja wiimeinen sylmyttä-
misen kipu uteen ja parembaan e.lamaan.
55. Cosca sisna pMsa (sastcsa tapabm sc au<
«aallincn andcxi saaminen ia u?apal,l! cuole^

Mitä» t«ma andcxi «ndanu-
nen m)?oc5l»g tuo?

Wa^aus: Wasta Uoesla Syndy,
nilstn. Sillä mjn se seiso: Caste on 1.1-den
den peso, ja pyhän
Hengen UdMus. Tit. 3': s. Epy. s: 26.
loh. z: s. Silla cosca me nyt olem jyndy<
net sen luounollisen syndynuscn synnisa, syn-

di-
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dissri cadoturcn lapsixi, nijn sisna PyhasH
Castesa mc synnistä cohta irti lassctan ja
pelastetan, syndein andexi and..misen mut-
ta, ja me mm tulemma udesta synnytetyxi
pyhi.i Jumalan lapsixi, ilman synnin ty,
gölukemlista maille, nijncallwan cuin me
feisomms ja pysymlne sijnä tehdysä Casten
Lijtosa.

56. XVaatt, cningas sencaldainm Us» Syiv

0/mincn tapahtui

W'ssaus: Jumala Armostans ylös-
että ihmisen omari lapsexcns, Puhdista hä-
nen synnistäns lEsucrn Merellä, ja tygö-
luke hänelle lEsuxen Wanhmscauden, ja
sanomattomalla tawalla luopi hänesa Ude»
Luonnon, ja nuiutta hänen niju Ildcxi ih-
wisexi ja luondocappalexi, nijn että hänelle
tästä Udesta Syndynuststa tule uusi hen-
gellinen woima, ia hän edespäin tule so-
weljaxi Pyhän Hengen waicuturia wastan-
vttaman ia caickia hywä tekemän; ja waic-
ka se wiela vn heickoudesa, nijn se kelpa
cuitcngin Jumalalle, cosca se tule Hänen
omasta waicutuxestans.

E. 57. me.
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57. INitas sittc seura taman Uden Sytt-
dymiscn päälle?

WastauZ: se jocapäiwainen Udisius.
Sillä nijiicuin Wastaudesta
nc„ on sen Hengellisen elämän alcu ja
ylös - rakennus , nijn Udistus on sen
syodymisen päälle, pitäminen, ja jocapäi-
wäinen caswaminen ja harjoitus. Wa-
ftaudesta Syndyminen on täydellinen,
ChristUren Wanhurscauden Taydeitisydestä
joca sijnä on omistettu, waan Udistus on
wajawa, sen sisälläasuwaisen Perisynnin täh-
den, jonaatähden siinä myös aina jcl joca-
paiwä pita sen jalken pyrkiman, että tulla
taydellisemmäxi, ja osotta Uscons PyhisH
Hedclmisä, ja lEsuren yxiwacaisesa seura-
miscsa; josa nijn ihminen, udisturen tilasa,
täyttä sitä uudesa syndymisesä annettua ja
saama woima, hänen jocapäiwäisexi paran-
nurexens ja udistuxexens.^
58. Millä» mma tiedän, että minä olen Ulv

be<ia S/ndynyt, ,a mitt« owat
scn mc>M?

Wastaus: i. Jos minulla on mmun
ainoa uscalluxeni amoastans lEsuxen Wan-

hur-
*2Thess.i:3. »Pet. 2:1.
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hurscauden tygo ja päälle, ilman il-
man wanhurscaliden ajatusta ja tygö-
lukcmusta, nijn että minä yrinäns Is-
jliren Ansaituja Wanhnrscaudesa ja sen
vs.illiludesa, tunnen /a tunnustan minun
autudeni oleman.

2. Jos minä nyt il?e työsa sowitan
minun elämäni, ei enambi likan himmn
ja mailman jalken, waan humalan Py<
hän Sanan, ja lEluren Esimerkin jalken;
niin että mmä, sisälliststi, wihan sondia,
todella sodin lihan himoja wastan, ja lydä,
niestan Racastan lumalata ja HaneN
Sanaans, nijn myös minun Lähimmäistäni
nijncuin itziäni, ja wiela wihollisianikin, ja
caickia muita hywia awuia, ja ulconaise-
sti, cans waeilan walkeudes, ja annan sen
Jumalisen elämän walon loista ihmisten e,
des, hywälla esimerkillä, nöyrydes, laupim
des, soweljaisudes, karsiwallisydes, rucou-
>es, :c.

Enämmän näistä asioista/ saat nähdä Postillasa,
P. Colminaisuden Päiwän Saarilasa. Nijn»
cuin niyis, sijtä P. Casteesta, ftnä Udcsa
Catcchisnilixesa.

Mi-
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59. Mitäs on se Toinen Uuden Testamcn-
din S^crannnti?

Makaus: 3l!tarin Sacramentti,
taicka HGRran <3htsllinen: siliä niiiK
<l!in se Pvdä on Wastandesta
Syndymisen Sacramenti; nijn on se
pyhä Katollinen, Wahwisturen Sa-
«ramenti, sen P. Casten Lijtosa ja wast-
udesta syndymiscn tilasa.

6a. Mikäs Altarin Sacramenti on?
WastauZ: Lue ulcoa Catechismuxest cos

50 Pääcappale.
61. Mit«« me siis mcrkirzem ,'ye

Asetus < sanoisi,?

Wastaus: 1. Että me sijna Pyhäs
Chtollises nautitzem liLsuxen lotisen
Ruumin ja Meren.

2. Sen Ruumin ja Meren, joca m
4llos-annettu ja wuodcttettu, syndein
xi andamisexi.

? Että meidän vitä sitä nautitzeman,
IlLsuxcn muistsxi.

SIJ-
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Sijtä Ensimmäisestä, on meillä u-
lottuwainen selitys sen Uden Catechisnmxen
Kpsimyxisa.

Sista Loisesta, nimittäin Syndein
andexi saamisesta, olen minä wähälda
maininnut edellapäin, näitten Kysymyster»
alusa. Waan nyt minä kysyn amoa>.
stans:

62. <suing6 monenca-llainen Christnxe»'
p. Ruumin ia Wcrcn nautitze»

minen on?

Wastaus: Tämän päälle seiso cans)sen Uden Catcchismuxen 12. Kysymyxcs,
HERran Ehtollisest, /osa nimitetän col-
menlainen Nautitzeminen: Ruumillinen,
Hengellinen ja Sacramendillinen.

63. Misas slss st Runmilllnen Naxtilzemi-
nen stiso?

Wastaus: Costa ihminen sulilla syö-
pi, suulla juopi, Christuxen P. Ruumin
ja Meren, Leiwäsä ja Wijnasa, jota myös
ne jumalattomat tekewät, itzellens duomioxi
ja cadotuxexi, nijncuin coco sen Pyhän
Ebwllisen salaisuus, ja sen nautitzeminen Hy-
wilda ja pahoilda, anvan selwasti ulossa,

liottn
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nottn on, sijnä caunisa HENran EhtoNlsen
Mirrejä, Num. >9 Rehu kielen, Mui-
sta mielen :c. jota Wirttä tussin talttaisin
muihin kieliju, nijn miehlliststi, ja moneen
Wärsyyn, samalla nuotilla, käättä, cuin
meidän Suomen-Kieli sijhen myötaynyt ja
taipunut on.

64. Waa», misHg st Hengellmen thristu-
xsn Ruumin ja XVeren n«utitze-

.» minen seiso?
Xvasiaus: Se seiso, sen eläwan us-

eon jocapäiwaisesa harjoituxesa ja omistuxe-sa, lEsuxen Pyhästä Ansiosta ja Cnole-
masta, jolla yrl Jumalan lapsi, joca hetki
nautitze Hänen lEsustans, ja Hänen suu-
ren Lunastnxens mllistolla, ja omistamisella,
ylös-ojenda, wirwotta, ylospitä ja wah-
wista itzens, caickia heickouxia ja kiusauxia
wastan. Ia tämä Hengellinen nautitzemi-
nen nyt on pää-asia tasa, yhteen kelwolli-seen lEsuxen P. Ruumin ja Weren nau-
litzemiseen, ilman jota ei ne muutcan mitan
hyödytä, waan cadottawat.

Nijncuin esimerkni: waicka ne totiset
Jumalan "Lapset, Pyhän Hengen woiman
cautta nyt owat wapaat ehdollisista synnei-
stä lumalata ja Lähimmäistans wastan.

NLJN
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ni»'n cuitengin löytämät he powesans yhden
myrkyllisen kärmen wielä, jalken kandymi-
jengin, joca heitä alati waino, se on peri-
syndi, joca on yxi myrkyllinen lähde, josta
qina cnohu ylös myrkyllistä wettä, nijn et-
tg sijtä usiajti heidän tcchtons ja aiwotll-
stans wastan ylöscuohu, jocn tapaturmai-
nen siinnillinen ajatus Jumalala eli Layim,
maista wastan, ja cans jocu synnillinen pi-
cainen puhe, ja wiela cans jocu picainen
teco ja toimitus, jota ei Jumalan lapset i-
tzeckän huomaitze, ennen cuin se jo nijn on
tapahtunut, nämat nyt cutzutan ja owat
Heictouden synnit, jotca tapahtuwat ma-
stoin ajatusta ja aicomusta, sulasta heicko-
udesta; waan nijn pian cuin he huomaitze-
wat nain horjahmnens, nijn he cohta sm
yli sydammestäits murehtimat, catuwat, wa-
littawat Pawalin cansta Rom. 7: 24.
Ia juorewat iällens lEsuxensa turwijn ha-
luisella mielellä: Racas lEsu, minä olen
heicko astia, en minä huomaitze enga woi
nijn täydellisesti sotia sitä sisallistä synnin
myrckya, ja pirun wjeckauxia ja kiusauxia
wastan joca aina walwo minun lcmgemu-
Mi perän, cuin pidäis, että minä yli caic»
kein tilain taidaisin woiton pita, sentähden
minä juoxen jällens ja aina sinun turwijs,
joca olet heickoin lastes ainoa Turwa ja a-

PN
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pu, ja olet luwannut meille anda Sinun
Omasta Täydell.sydcstäs mitä meildä puut-
tli, ja lapsillisella uscalluxella rucoilen ja u-
niiftau itzelleni jällens sen, turwaten ainoa-
sians Sinun Pyhään Täydelliseen Ansioos,
Sinun Pyhään Sanaas ja Lupauxijs,
siihen asti cuin minä woiton Smusa sautan
ja käsitän.

.
Catzo, tämä nyt on se Hengellinen ja joi

capäiwäinen lEsuxen jaHänen Pyhän Nuu-
mins ja Werens nautitzemincn Jumalan
Lapsilda; joca täsä tilas cans elä ja cuole,
nijn hän on wisslstl Autuas, jos hän hätä-
tilas ei ulottuistan sen Pyhän Ehtollisen
nautitzemiseen, waicka hän sitä halajais,
waan hän taita sen Hengellisen lEsuxen
nautitzemisen aina olla autuas, ja
hänen uscoons harjoitta, caswatta, ja wah-
wista Jumalan Pyhällä Sanalla ja Lupa-
uxilla.

Mutta, joca taas ylöncaho sen Py-
hän Sacrammdin, cosca hän taita sen
saada, ja je on saapuja, niin h n sillä y-
löncatzo lEsuxen Armon-Tahdon ja Kä-
skyn, ja oman autudcns, silla lEsus sano:
että meidän pitä usein sitä P. Sacramen-
tiä namitzeman. Hänen muiiioxeus, nijn

usia-
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ussasti cuin omantunnon,asia sen.waati,. ia
meidän hcicko uscom tarwitze wahwiftustaja mitta wncuutusta, nijncuin myös se
hengellinen elämä jonga me olemma saa-
net sijnä Pyhäsa.Casteesa, ja kandymisesa,
aina tarwitze uutta wirwotusta ja wahwi-
ftusta, nijn monen heickouden, waaran jai
kiusauxen alla, josq me elämme täsä ma-
ilmasa.
bz. Me cuulimme eans sijnä 61. Kysnmyres/ <t»

tä meidän pitä sitä Pyhää Chtollisen S«»
«amentiä «antitzcma» Christnxen tNuisto-
xi, stntähden minä nyt tpspn: CuinZa se
tapahtu?

Vastaus: Tämän päälle sinä saat
ziahdä lllottuwaisen wastauxen jo sijnä edel-
läkäywaisesa iy. Kysymyxesa.

H6. Cosca nyt Jumala, se suuri ihmisten Ra,
castaja, on nijn monencaldaijesti ja wahwa»
sti, ulosmcrtinnyt ja «varustanut meille Tien
Taiwaseen, Hänen Pyhän poican» lEsn,
xen, nijn myös Pyhäin Auwden Xvälicap»
palden lautta / tNixei sijs caicki ihmiset tu.
Ie amu«xi'l

WastauZ: Lue Pitkästä Catechismu-
jrest, se 88- Kysymys,' Uscon Cappalei,
fa. NiMlttain, syy mixi ei wäan
harwat, tuittvat autuas yn se: että ei
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ealcki usco Christuxen päälle, ja ets
tä he ylön-eayowat Autuuden Wälis
cappalet.

Sijnä on jyytä kyllä.
67. Se seiso siis, että syy mixi harwat tl»»

lewat autuaxi, on st/ ettei he usto Cbri-
siuren päälle. Waau cutas on se, joca
meidän Christittyin seasa, ei usco Chri,
stuxen päälle! Jos minä lysyn nyt tctldH,

° ja lailildo jotta Christityn niniee candawat:
Uscotco Mä? Rijn joca ihminen wafta ja
lUscaa: Minä uscon, minä uscon, minäuscon. , Jos minä wielä lähcmmari lysyn:
Mitä sinä nstot sitte? Niin se ,oca wä>
Mgin Christitty on »vastaa: Minä uscon

' humalan Armon päälle, Minä uscon I>t:-
. suxcn Ansion päälle, Minä uscon <>yl?än

hengen Tftgä - lnkewaisen Armon päälle ,

jotta owat itze Autnoen Pcrnsiuret, ja wie<
lä luotan ccms lujasti nijdcn päälle. Mitäs

' tästä sitte enämbi punttu, eikös tämä ole
jo se oilia autuaxi telcwa usco?

K. Ratas Mawän, se on tosi, että tain,
tällaisia Christityitä ja uscon lunnustaita löy»
ty kyllä sshvisticunnasa, wagn mistäs sc tule
sijs, cttä Wap. lEsus ainakin sano: -Hanvar
owat walitm. Hän sano wielä: Costa ih-
misen Poica tule, loytäncko Hän Usto maa»
päällä?

Wastaus: Ellin osa Christityitä to!m
tancallaisen llscon tietä edes tuoda ja/mpääl-
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päälle luotta, ja mene yhtä lMvin uscons
can§a helwettijn, nijn muodoin cuin hän ei
tiedä sitä suurta eroitusta, joca on tyhjän
Ustvn tunnnstuxen walillä/ ja sen oikian
Uscon harjoituxen walillä, ja caiken hänen
ll!cons tunnustuxen alla, elä yhtä hywin
jumalattomubesa oma tietoans ja uscoons
wastan. seutähden st on sangen tarpellinen
chia, että oikein tietä ja käsittä uscon asias
ja omaisudet.

69. Cuingas monenlainen siis
Usco on?

Wastaus: Usco o» Cahtalainen:,
ensin, Historiallinen Tieto ja Usco, ja
sitte se Autuax tekewä eläwä usco.

70. MisHs se Historiallinen Usco on?
Wastaus: Costa »xi ihminen usco

todexi caicki mitä seiso Naamatuss.
liiikoZ tämä sijs ole jo se oikia Usco?

Mitä» tästä wielä
PUUttU?

Wastaus : Tämä usco on tosin ol-
kia, ja mjn se pita ccms oleman, että mei-
dän pita uscoman toden, caicki mitä seiso
Nacnnatusa. Waan racas pftawän merkl>.

D 2 , tze
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He se, että tämä Historiallinen Tieto' ja
usco on seneallainen, joca on yhteilien nijllil
jumalattomilleckin Christityille, ja wielä
cans Piruille, nijncum Jacob sano: Pi-
rut ustowat, wapisewat (*)
päälle llijn ei yhlän autuult.t scu-
ra, waan suurembi duomil> ja cadotus Me
joca sen wäärin käyttä.

, ,

72. rvaa» eirostä sljg sitä -Historiallista Cie-
»oa ja Nscoa pidä olcmangan, cosca se'
ei taioa yxinHnZ telida osallistxi ILsuxeit
6.n>taMxisia aumde^i?'

WastauZ: Pitä se sentähdey, ole-
man, sen. pitä oleman alun, juuren, ja pe-
mstuxen sijhen autuaxi tekewäisen ja elä,
waan uscoon. Ia waicka tosin se Hiftor>
iällinen Tundo ja usco, hänen alcuns ja
tarcoituxens'puolest on autuaxi tekemä, nijn
niliodoin cuin se on Pyhäldä Hengeldä sii-
hen Pyhään Raamattuhun käsitetty, ja
ihmisten hywäxi »a autuax - tekemisexi ai-
woittu ja llmoilettu, nijn cuitengin, jos se
nyt seisahta ja pysändyä tyhjään tietoon
ja suruttomaan uscoon, nijn että lumala<-
lvin elämä yhtä hyw»n on wallalla ihmisen
N)tonä, ni/N el le taida itze ulos käymisesä

olla

lac. 2: 13.
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dlls autnax tekemä sille joca jnmalattomu-
desa edespyrki.

Maan minä sanon wielä: että Hi-
sioriallinen Tieto ja usto on wälttämättu-
lnästi tarpellinen yhdelle Christitylle, joca
tahto tulla siihen elämään uscoon autude-
xens, erinomattain pita meillä oleman mi
perustettu Tieto, siitä Nellasta Pääasia-
sta, loista me jo mainitzim edellisss kl)s»'in)-
xi528,29, 30, ja 3l:nes. nimittäin; ensin,

cuinga Jumala Loi ibmisen
alusta oman Muotons ia Cuwans iälken:c.
Tvisexi, sijtä surkiasta langemnren ti-

, cuinga ihminen sijnä langeis po'S
Jumalasi, ja tuli pirun mallan al?e le.
Colmannen taas, sijtä suurasta 2.«na-
stuxcn Cysst IlLsuren cautta, :c. fa
wielä Neljamiexi, pita tietämän
cuinga me iällens tulemma ifte työsä osalli-
scvi "siitä suuresta Lunastliresta antuderi?
Namat caicki n»t tulemat siihen tarpelliseen
Historialliseen Tietoon ja uscoon.
73< Wa«n mitä» tasH nyt wicl« pnutt»,

Mikö» täst ,0 oi»
tpllä?

Wastaus: Minä sanoin sen jo en-
MN/ että tämä ja tancallainen autuaxteke>
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lvä Tieto, taita jumalattomillakin Christi»tyillä suresa mitasa olla, joca on hywa kä-
sitpxel, lahja, ia hywa muisto, ja monella
Corkiast Opvinclla on tämä Tieto ja uscosangen slluresa mitasa, jolla hän cmtengin
mene helwettijn, jos hän sitä wastan elä,
iumalattomudes ja silruttomlldes mailman
esimerkin jalken, joca myös Raamatusa cu-
hutan cuollexi uscoxi.

Ia nijn sijs tästä wiela puut-
tn sitä lLläwätä Autuax tetewätä
Uscoa.
74. Cmnga tämä f«läwz Anmax tekewä Usc»

s>l» tule meille?
Wastaus - lllämä Usto tule sen

lohduttajan pyhän Hengen erinomai-sen Tygö - lurewaisen Armo-waicutu-
xen cautta, sen synnistä ylös-heräte-
tyn ihmisen sieluja ja omasa tunnosa.
Cuinga ja millä tawalla Pyhä Hengi, yh,
den Jumalan P. Sanalla ylös, herätetlM
ja walaistun sielull ja omantunnon, Py-
hittä ja eroitta pois ikestäns ja synnistä,sen Elawän Uscon tielle', josa lEsns ai>w-
astans käsitetän, sijtä olen minä jo puhu-
nut edeUisisä 41. ja 42:sesa Kysyinyrisä, uijn
etten minä sitä nyt enambi tanvitze kertoa.

Maan
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Maan muistutan ainoastans sanalla sen:
Costa ihminen i» on saanut P. Raamatun
Historiasta ulottuwaisen Tiedon caikista a-
sioista cuin yhden Christityn tietä tule, niin
että hän tietä, cuinga hän oli lumalalda
alusta luotu Hänen oman Cuwansa jäl-
ken, ja cuinga hän nyt synnin cautta on
Jumalasta eroitettu, ja 3uonnostans canda
pirim cmvaa päällans, ia on
radotuxen alainen, nijn silloin Plihä Hengise ahkera ja walpas Owen Wartia, on
aina saapnilla, tiloista waarin pitämän,
cosca ja cuinqa Hän taidais saatta sen
Jumalan tunnolla jo wclhäldä warustetun
sielun, ihe toimituxeen ja johongun Kedel-
Lnallisytcen Hänen Tiedostans ia Tllnnn-
stuxestans, ettei se olis ja pysyis tyhiäsH
suun kerscauresa; jota hän teke jongun Lain
julinän cautta, taicka cosca jocu mastoin-
käyminen ja tauti tule tarioxi, ja cuoleman
nuolet rupewat corwia ymbäri lendämän,

silloin se Racas Jumalan Hengi teke
työtä, clunga Hän taidais sen macawan
vmantunnon herattä ylvs unestansa, ja
saatta, että se Jumalan Sana, josta hän
vn io jongun tiedon käsittänyt, tulis
mäxi ja hengexl (g) HHnen tykönans, ja

D 4 I«-
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lumalan Sanan <Z)wi (b) tulis, toti-
sexi waloxi, awatuxi hänelle, /a sen totisen
Uscon «vwi aukaistuxi, lEsuxen Wan-
Hurscauden wastanottamisexi ja käsittämisen
xi, nijn että hänellä nyt olis, Hänc,'t
rauttans uscallus ja tygo - käymys,
raitella roykeudella, Uscon cautta,
>6änen pMlens (c). Tästä eatzo
Postillasa 3. Helundai Päiwä. Vlad.
'7B. 79.

Ia eosca nyt se Pyhä Jumalan Hen-
gi, on saattanut omantunnon sijhen tilaan,
että se rupe soimaman ja duomitzeman i-
hens, ja todella wapiscman Jumalan
Wanhurseauden ja wihau edesa, ja näke
että helwetti nyt on kitans awannut hänen
eteens, nijn että se synnin cadottawalsen
woiman tundewa sielu, alcaa todella nm,
rehtiman yli hänen tilans, waikeroitze-
man, catuman, tunnustaman ja hala-
jaman etziä ja saada päästö Hänen
syndeins siteistä, ja cadotuxen huomiosta;
silloin wasta se Lohdutuxen Jumala joh-
datta hänen Läkärinsä lEsuxen turwijn,
ilmoitta hänelle jyndein andexi saamisen
Hänen cauttans, waicutta lapsillisen elä-

wa>i

(i»)Col.4:z. Ap.3efof.i6:i6. 2C0r.4:1j.
(c)Eph. »:18. Cap. ;:i2.
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wän uscon ja uscalluxen Hänen paallens,
julista ja tygösano myös hänelle Jumalan
Armon ja syndein andexi saamisen saman
lEsnxen cautta; jolla nisn se ralihatoin o,
matundo tule lepoon saatetun' ja iloitetur»,
ja wacuutetuxi yhdestä armollisesta Isasta,
ja caickein syndeins irti-laskemisesta; ionga

päälle sitte laman Hengen cautta, se heickousco mämmin wahwistetan Jumalan Sa-
nan ja Sacramentein ahkeralla käyttämi-
sellä, että se tule Hedelmälliscxi Uscoxi,
caikisa Hywisä Töisa, Nackaudes, syninn
I'a mailman pois-kieldämises, ja lEsuxcn
yxiwacaises seuramises.

Catzo ,caicki tämä puhe nyt tuli sijta 66:sta
Kysymyxesta; josa minä kysyin:, Mixei caic-
ti ihmiset tule autuaxi? longa päälle
.wastattin: Kttei he caicki usco ChristU'
xen pckcllle: nimittäin, ei usto oikialla ca-
tumuxesa waicutetulla uscolla, waan surut-
tomalla ja jumalattomalla, taicka ulcoculla-
tulla ltscolla, päalle-seisowaisten ehdollisten
Hndein harjoituxen alla.

Waan sinä mallaisit wielä sen saman Kysyn»»<
xen päälle / että se Toinen sny/ Mixi ci caicki
tule autuaxi/ on st/ U-tt<s he plän,canc>w.«
Amuden wälicappalet. Waan cuingas se on
taas tosi? Eucas meidän seasam ylKucalzo Au<
»uuden wälicappalct? Caickipa ne laywät K<r,

D l «>a
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Cola sitä Pohlä Sanaa cunwnafa, e<"'ck' käy/
w« silla Callilla HENran Ehtoll ftlla, ja
wiclä wäkisingln tucklwat sinnc?

Wastauc : Se sana Hlsncafto,
nierkitze täsä niju palion cuin
tä. Minä selitän sen esimerkillä: M
suuri HENra lahjoitta siinlllc vhden suu-
ren lahjan Cllldaa ja sinä otatsen lahjan wastan, ja menet ulos, tliblatsen lahjan pois, juomisella, kortti-spelillä ia
»miulla pahalla tawalla; eikös se ole vlön-
catzoa se hywä lahja ja ando silda, joca ei
pidä sitä paremman wärttinä, cuin niin
wäärin käyttä tuhlamisen cautta? Nijn

ne, jotca wäärinkayttawät sen P»,
hän Ehtollisen, silla »löncatzowat sen /a ei
pidä paremman wärttina.
76. Mmc., cninga se pyhä fehtolline» «va'sl

rinraptetän, ja niin silla taivalla
ylöncarze sitä wastan

osotecan?
WastauZ: Cosca se callis Ehtollinen

nautitan tyhjän ulconaisen tawan tähden,
suruttomudes ja huolimattomudes, ilman
yhtäl, hartautta ja parannusta coffcm. Jo-
«l on ollut epäjumalan palwelia, taicuri
ja noita ennnen, hlin vn se sama wiela jäl-
ken; joca on ollut kiroilia ja sadattelia en-

NE>»

B ) sl (



nm, hän on se sama jälken; joca on lillua
Sabbachin rickoja ennen, hän on sc samH
jällen; joca on elänyt »lpeydes ja cowacor-
waudes ennen, hän elä sijnä samasa wielä
jälken; jolla on ollut wiha lähimmäistäns
wastän ennen, hänellä on se sama wiha
wielä jälken; joca on ollut huorintekiä,
waraas, ahne, walehtelia, petollinen, pa-
nettelia ennen, hän on se sama jälken; jo»
ca on ollut juomari ja tuhlari ennen, hän
on se sama jälken; ja ni>n edespäin. Ca-
ho, täm.i nyt on wäärin käyttä ja ylönca,
hoa se Pyhä HERran Sacramenti, josa ti-
lasa se ihminen nautihe sitä ihellensdnomioxi ja
cadotureri, niin callwan enin urikän näistä
synneistä hänesä haliitze. Ach! cuinga wä-
hän ihmiset ajattelemat tämän asian päälle,
jonga päällä cuitengin nijn paljon seiso.

Näistä caikista, Nackat pstawät, mi-
tä nyt sanottu on, me näem, cuinga kirc-
kasti, ja cuinga monencallaisesti se suuri
Jumala on ulospistänyt ja merkinnyt meil-
le Tien Taiwascen; Me näemme ccms,
cuinaa corkeilla ja wahwoilla sitehillä ft
Pyhä Isä, ihmisten Raeastaia, on sitonut
itzens meihin waiwaisijn lnpsijns, nijn el,
tei Hän nyt pääse meistä, ennen cuin
Hän siuna meitä, losca me ainoastans a-s«-
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setamm? itzem sen Mlle, fis
sa hän on luwannnt meitä johdatta antn-
teen, josta me jo cans mainitzim sijnä?:sH
Kylymyxcsa.

77. Mitkäs omat, siis siteet, joilla
-Hän on sitonut lnen» meihin

ihmisiin!
wa<?aus: Ilman sitä, että Hän on se

vikia Isä, yli caiken sen joca Isäri tai-
tan cu<;na Taiwasa ja Maa«a, nijn on e-
rinomattain Colme Armo, sidettä, joilla se
raeas Isa, on sitonnt itzens MHin, ni-
mittäin, Ensin, miebuoen ot-
taminen, jonga cautta hän on nm mei-
dän Langom, Smulaisem, ja Weljem;
-Toisexi, lumalan Sana ja 3.u«
pauxet, jotca owat Ia ja Amen.
mannexi, Hänen pykxit Sacramentins.
Nämät owat meille caikisa tustisa, ja cuo-
lemangin hädäsä wahwimmat Lohdutlls-
Lahteet, ja Siteet, joiden oikiasa käyttä-
misesi ja nautihcmisesa, meillä aina on
waliwa tygö käymys meidän Jumalamme
tyqo, alinomainen wacnutns Hänen racka-
hasta halnstans meidän toqomme, ja tutta-
wa wahwiftus nscosa loppun asti. M!
että sijs ihmiset näitä ajattelisit, ymmär-
täisit, ja lisäisit hywäxens täyttä!

78.U?aan
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78. M>aan, mikä» siin wielä on meidän U>cl-
«pollisuoem, coscame erinomattain me-

nemme sille calliille -HHXran
' iLhtollistllc?

Tvastaus: Meidän pitä walmisia,'
man iyem. Costa yxi suuri HERrq cu-
hu meitä atrialle, joca mies silloin naimi-
sta itzens, pese itzens puhtaxi, ota siimoin-
mat waattet päallens:c. paljo ennmman
pitä meidän walmistaman itzem, itze.lE-
stlfta ja hänen pyhä Ruumistans ja wer-
tans nautitzeman.

73. Misag tiima walmistus sijs stiso?
Wastaus: Lne ensin Catechismurest:

Paastota ja ruumilliscst itzens walmista on
huwä ulconainen Tapa:c.

Bc>. locos sijg paastosit st oiria walmistl»»
seiso?

Wastaus: Ei, silla sen taitamat ne
Jumalattomatkin tehdä, ettei he sillä päi-
walla täytä juomalla ja muulla rasiturella
itzens. Sentähdcn Lutherus sano: että se
on ainoastans hywä ulconainen tapa, sii-
hen hywa, että cosca ihminen ei ole rasi-
tettu rualda ja juomalda, nljn hän silloin
on soweliambi ajatteleman ja tutkiman
autuden asioita, cuin muulloin.

Bl.Wa<m
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fl. waan misi!s"si oikia walmlssug sif«
seiso?

Wasiaus: Meidän pitä coetteleman
,'Hem. P. Pawali >ano: coetelcan ihmi,
nen ihens, ennencuin hän syöpi tästä lei-
wästä ja juopi HERran Coltista, sillä jo-
ca kelwottomast» syöpi ja mopi, hän syö
ja M itzellens duomwn «.

82. MltHs meidän pitä coetteleman?
Wastaue: Meidän pitä coettelema»

erinomaisesti nämät Neljä Cappaletta: Kn,
sin, Meidän Detom ja tundom Hu-
malasta, ja hänen Tahdostans meidän
Autudestam. loisexi, Meidän Catumu-
muxen, jos je on totinen ollut? Cal-
mannexi, Meidän Uscom, jos se on oi-
kiam laja? lTieljännäxi, Meidän i3lä-
mätcrtam.

, 83. Cuingas meidän pitä coettcleman meidän
Cictom?

Wastaus: Jos meidän tietom Ju-
malasta ja hänen tchdostans meidän Au-
tudestam, on nijn wahwa ja perustettu, et-
tä me taidam elä ja enolla sen T«don ja
Tunnusturen päälle? ?)xi heicko-tietoinen
ihminen on pian wieteldy ja peliatctty pois
coco hänen Vedostans, Opistans ja tun-
,mstlnestans> wnärään Uscoon ja oppijn, cos-
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«i kiusaus ja hätä päälle tule. Ejimerkl-
li: Se on Sota Cnningasten wälilla,
toinen Cuninqas on oikiasta opista, töine»
taas wäarästä opista; Inmala tahto ran-
gaista sen oikian Opin Cnningasta ja hä-
nen Waldacundaans, nijncuin Hän teki
tnuincn ludalaisllle omalle Ccmsallcns,
heidän surultomudens tähden; mjn että hän
anda sen wäärä-uscoisen Cuningan woitta
tappeluxct, ja saada monda tuhatta fangia
ja maita cans allens: Hän sano sitte heil-
le, jos te nyt otatte wastan minun oppini
ja usconi, ja kicllätte pois oman endjfen op-
pinne ja usconne, nijn minä annan tcidan
elä ja parahat wirat ja maan tilat teidän
kätchenne, waan jos et te sitä tee, niin
minä. tapan teidän, ja pijnan jäsenen päi-
wälda teildä: täsa hadas yri heicko-tietoi-
nen ihminen pian luopu pois coco tiedo-
stans, Tlinnustuxestans ia opistans, ja ot-
ta sen wäärän Opin wastan, ainoastailssen lyhyen elämän tähden, että hän saapi
wähän aica tasa mailmas tydyttä lihans
ja wertans, lihan ja mailman jälkcn, jol-
la hän nijn yhtä haawa poiokielda ja ylön<
anda coco Cbristnxen oikian opin ja coco
Alltudens. Waan se ihmincn, jolla on va-
rustettu Tieto ja Tundo Jumalasta ja An-
tudesta, ja jocu csimakll sijta tulcwasta «'-
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Omasta, ei se luowu, jos olis kymmenen
kuolemaa edesä. Meillä oivat wcchwat
esimerkit sen päälle: Ne caickein para-
himmat ihmiset, ja Pyhät Jumalan A5
sshet Mailmasa, owat täytynet enimitten
cuolla wäkiwallaisen cnoleman ja Pöwelin
täden cautta, nijncuin Prophetat, Aposto-
lit, itze Christus, ja monda Marttyria, ai-
noastans heidän oppins ja Tunnusilixcns
tähden. Jällen wap. Christuxenseen astlimisen seisoi wuotta, päälle, ne
hirmuiset wainot Christittyin yli, heitä ta-
pettin toismans tuhansin päiw.asa, hcidäu
piti pakeneman mctzän corpijn, pitämän
siellä lumalans Palwelusta salaa, wuorten
rotcoisa ja luolisa', ja HENran Py-
hällä Ehtollisella joca päiwä wahwistamas
jtzens cnolemata wastan; waan he e-
hittin wijmein ylös sieldäkin, wietin Pöwe-
lin käden alle, miehet, waimot ja lapset-
kin, mutta Jumala heidän nijn wahwifti,
ettei he peljännct Cuolcmata, waan menit
rohkiasti ja ilolla cuoleman alle, ja pi-
dit sen erinomaisena cunniana, että saada
cuolla Christuxen nimen tähden, ja hei-
dän werelläns wahwista, lnkim ja seila-
ta heidän Tlmnustnxens Chrifturesta, sillä
heillä oli lchn perilstcttu ja wabwa Tundo
ja tieto lumclasians, nijn myös Esimacu

sijta
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M/lckwasta Elämästä, että se ikanäns
clliil yämmensi pois caiken kiwun ja catke-
ruden ruumista, sielun «luu tunnosta ja us-
cMMa lEsuxesa. Näisä se suuri Loh-
dunM Pyhä Hengi näyttä Hänen Tai-
wallisen Lohdutuxens ja Nsnä olemisens
n>oiMan.

Catzl,, tämä «yt oli mersi yhteen Perustettu»
' hun Tietoon ja tundoon Jumalasta ,a A»<

tudcsta.
H4. Tuingas meidän piti coettcleman meloa»»

Cattrmnxcm, jos se on ollut
totinen?

WastauZ: se on ninoasians sanallasanottuZ: Coettele, jos sinun Catumu>
hresas on tapahtunut totinen H.vopu-
niinen synnistä? sillä nijncauwan cuin
Ehdolliset Synnit wielä hallitzewat ihmiso-sa, nijn se kerscattu Cmumus vn <yhjä pe-
tos ja ulcocullaifuus.
H;. Cuinga» meidän s>,s pitä coettcleman Mei-

dän Uscom?
Wa<?aus: Sijtä on jo pchutm

«n,Mi sijliä 69 ja 70 Kysymyxes lc. ni-
mittäin ~ että jos minnn usconi on pysän-
dynyt ja puuttunut sulaan Historialliseen
Tietoon, M minä elän yhtä suruttoma-
sti sen wliox? taicka, jos se M minusa

E muut-
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iliiwttunut sixi lLlHwäxi Uscoxi, soca wa-
pahtajan lEsuxen totisesti on käsittänyt,
ja sitte hänen ja wm-mans osotta yhdesa muutetusa ja uudiste-
tusa elämakerraza?
86. Cuinga, st,» wiclä mciöän pit.l coettclema»

meidin elämH kerram?
Wastaus: Jos meidän elämä

tam tule yhten, meidän Tunnu-
stuxem, ja uscomme cansa, eli ci? itze Wap.
lEsus sano: puu tutan hänen Hedel,
Niisttlns.

Paha puu edestuo aina pahat hedel-mät : Cusa ehdolliset synnit hallitzcwat Ju-
malala , eli lähimmäistä wastan, ni»ncuin
ahnens, taicauxet, noitumiset, kirouxct,
Sabbathin ricoxct, ylpeys, tuimuus, toue-
lemattomus, wäarys, wiha warcaus,
huoruus, juopumus, ja muut synnit, se to-
tilesti on paha, poiehakattawa ja tulen hei-
tettäwä puu, ja scncallaisten ei pidä, Chri-
siuxen ja P. Raamatun Sanan jälken,
Taiwan waldacunda perimän. Ia caicki
Uscon kerscaus ja luulo sijnä tilasa, on
tyhjä petos ja warjo, ja yri cuollut usco,
nljncuin Raamattu sano.

Mutta Hvwän Puun hedelmät tule-
wat tolsesta juuresta, ja elawän Uscon

Lah-
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kahleesta, nijncuin ne sisälliset: jotea owat,
totinen wiha syndiä ja lihan himuja wa-
sian, totinen sota jyndia ja pirna wastan,
palawa ja alinolna hohtawa Rackaus hä<
nen lumalans tygö yli caickia, Nackails
Jumalan P. Sanan tyaö, Nackaus La,
himmäisens ja wihollistensakin tygö, sijnä
on suuri sydämmen nöyryys ja alhaisuus)
ja ulconaisesti myös seiuaUaisesa Puusa on
nähtäwä alinomainen rackauden harjoitus
Puhcisa ja Töisa; siinä on laup us; a»
mcliaisuus, andeliaisuus, kärsiwallisyys, rai,
tms, Uscon ahkera harjoitus Rucouxesa,
Jumalan P. Sanan tutkimisesa, ja caike-sa Christillisyden wacaisesa harioituxesa.
Se nyt on hywa Puu, joca näin aina
hcdelmitans caswatta ja ulosjacaa, ijancaicF
kiseen elämään.

Nämät owat nyt, Rcckat Vstawat>
ne Pää »asiat ja asian, haarat, meidän
Christillihdem tielle ijancaickisuteen, joita
,'hecunqin Christ/tyn joca aica, ja erino-
maltain ihecungin, ioca tahto olla yxi kel-
vollinen lEsuxen Wieras Hänen P. Eh-
lolliscllans, pitä wisusti tutkiman, muistut-teleman ja sieluns totiscxi ja ijancaickisexi
onneti käyttämän.

E 2 Tasa
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Tasä tilasa myös, cosca Rippiwaki
ijyt saapuilla on, minä cans muistutan
teille, että wanhimmat joucosta astuwat e-
Les, ja andawat Opettaillens omantundons
päälle tietä ruinga kylisa ja Taloisa ele-
tän? «uinga Paricunnat eläwät kcffenans?
cuinqa wanhemmat ja Lapset eläwät kcsse-
näns? mitä Pyhä-Päiwinä edesans pide-
tan? cUuluco rijcoja, torja, kirouxla, juo-
misia, kortti, spelejä, ja muita chnnin hac-
jpituxia ja Pahennuria? että nistä ulco«
naistakan Pahennuxia saatcttaisin estä ja
pois poista lapsia ja nuorta cansaa pahen-
damast. Wap. lEsus itze sano cowat
Sanat sijtä asiast: Woi cuitengin sitä,
joca pahenda yhden Nilsiä pienin,-
mist, cum Usco minun päälleni, pas
rembi olis, että Myllyn kiwi ripustet-
taisi», Hänen caulaans, ja upotettai-
si» meren sywyteen. *

M,'xi Ricas Mies helwetisa nijn s)ar-
tasti hänen weljeins edestä
maan päällä? hän anoi, että Abrahamin,
piti jocukuolleista ylösherättämän, joca o,
lis todistanut, el» saarnannut hänen wel-
jillens Parannusta, suuremmalla woimal-
la cuin ne toiset cotona taisit tehdä > waan

18: b, 7.
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ei Abrahcmn andanut heille erlnomaiffa
uutta Opettaja, mutta wijsais heidän
Mosexen ja Prophemin tygö, ,'otca heillä o-
lit cotona, se on, hän osotti Kcidän, hei-
dän nlllmZlio Opettaittens tyaö, jotca se<
litit heille Mosesta ja Prophetaita, ihecu-
kin lahjans jälken, joita heidän piti cuule-
nian. waan mixi siis se Nieas mies erin-
omaisesti rucoili naiden weljeins edestä? ei
hän sitä tehnyt rackaudesta, sillä niille duo-
minulla henqeillä helwetila, ei oli enambi
phtän rackautta, waan kirous ja alinomai-
nen soimu toisillens, Piruin ja caickein ki-
rottuin seurasa: Sinä olet minun Man
walwaan saattanut, sinä olet ollut syy mi-
nun cadotureheni, ja nijn edespäin; mut-
ta syy, mixi hän niin hartaasti rucoili
weljeins edestä maan päällä oli se, että mjn-
usein cuin hänen weljens maan päälle harjoi-
tit ja teit nijtä samoja syndejä, cllin ricas mies
oli heille ovettanut, nijn usein myös hän
tunsi tykönäns, että hänen pijnans ja wai-
wans helwetisä tuli sitä cuumemmaxi jcl
rascammaxi. Sentähden sijs, waeldacai
«valkeudes, nijncauwan cum teillck
«valkeus on, ettei pimeys teitä käsit-
iäis. 2) Andacat teidän walkeudenn,!
loista, että ihmiset näkisit teidän hy<

Ez w<lt
2) IH, 12! ,f.
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w<lt ja kiittäisit lumalata.s*)
Cijheu siis Jumala, st suuri Scuracun-
dans Haldia ja Wattia, andacon teille
caikille Armo/ans! Amen.

Täm,l Cuulustclcmmcn, on ollut n,t tawM,
ncn täft Seuracxnnasa Rippi-Näen «nft/
joca wijcko, mutta se» yhteisen Kew,l-K<»ze<
rin eli suulllliclemise», olemme me nlcanct
enimmittcn Achanafinxen Cunnusiuxcfia/ ja
nijii edespäin.

Rucousf
Joca Päilvä Harjoittttatva.

Ilch! Sinä Suuri Jumala/ Tai-
-" wan ja Maan HERra ja Hal-
dia/ Ihmisten Nacastaja/ Holhoja/
Parandajn ja Autuaxtekla/ cumga
käsittämmöin on Sinun Nackaudcs
j>a Armos/ että sinä olet mcitakln
Mcl Gohjalftn cullnalla nijn awa-
ralla Cuhumisella ja walolla ctzinnt/
ja andanut Sinun Hengcs Lewata
Pohjan Maalla (2) jo nijn runsaan

ajan

C) Match. 5: 16. ,^)Zach.t):B.
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Aan: Sillä cuca Cansa on niin
suuri/ jolle Jumala nijn lähesty/
nijncuin HERra meld<ln Jumalam-
me? Ia cuca on nijn otisiettäwä
Cansa/ jolla nijn hurscat Säädyt ja
käskyt owat? (t)) Ne lalaisct asiat
owat HENran meidän Jumalamme
edes / mutta ne owat ilmoitetut
meille ja meidän lapsilleni alati (c).
S»llä se sana on läsnä meidän ty-
könäni/ meidän suulain/ <a meidän
sydämisäm/ että me ne tekisim (ä).
Ei Hän niZn tehnyt sätkille Paca-
noille/ eikä he ticdä Hänen Oikeut-
tansa/ Halleluja (e). Cuinga siis
me taidamme/ Nacas Isä / Sinua
tijttä sen arwamattoman Armon e-
dcstä? Coco Maan Piiri on täynH
Sinun Cunniatas. Ah! cuca taita
nijn cortiasa arwosa pitä Sinun
Hywydes runsautta/ cu/n Sinä olet
meidän päällem wuodattanut/ Si-

E 4 nun

(d)5M05.4!7,8. (c)lug.»3:lj>.
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Vun Pyhimmän Walkeudes ja Sa-»
nas ulos lewittämlscllä meidän sea-
sam/ culn st otis wärtti ja mahdol-
linen? Sinun Pyhä Ewanqellumls
vn Imnalan Woilna/ caikllie auru-
dcxl/ cuin sen uscowat (t). Tuleat
M/ WeisatcamKtitosta HERralle;
ja iloitcam; meidän Autuden Tur-
walle(F): Tulcat/ cumartacam ja
polwillem langeteam/ l' maahan la->
sittam HERram lneidän Luojäln e«
teen; SilläHän on meidän Jumalam-
me ja me Hänen Elatus Cansans/za Hänen Kättensä Lauma sK>.
Vlch! Racas Isä / awaa Sinä ihe
meidän sydämmemme Sinua oikein
tundeman/ meidän suumme Sinua
oikein kijttchnän ja ylistämän / la
Sinun Suurta Cunniatas meidän
Lapsilleni ja Lasien Lapsille
Mmm!

Acht

(s)R»m.i:i6. (L)Ps.?s:l. (i.) 0.6:7°
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Ach> Nacas Ifä/' anna iwHsamasta ylölnMdiscsta Armostcis im«
veri/ ja älä tygölnc meille sitä/
me tämän Sinun käsittämättölliäN
Hywydes Nickauden/ jonga Smä
meille jaeannt olet/ 'Sinun Pyhän
Ewangcliumis <a S<uws nij.n kireM
stl ulos lewlttämiscsä meidän kcstcl-
«em/ olemme nijn halpana pitänet/
ja emme ole nijn

on mal^dolllncn'/ sitä'Tai-wan Lahjaa wastan ottanet/ n>mm
olcmlue paljon luureimltalla touuct«
la ja aMrndella tälumi mailMiM
Mywäistä/ catowata/ ja Ulcona
Sinusta/ radottawaista lucnoä ja
näkö-hywyttä/ taca ajanet ia raca-
stanct; anna/ Naeas.lsä/ meille
tlnderi se tyhmyys/ lEsurcn Voieas
Callijll Ansion ja Cuoleman tähden/
aja pois caicki pimeys meidän w«
Hämimstäm/ Sinun Pyhän Sa-
das ja Hengcs woimaUa; silla se
näkyis/ ikänSs cuin puneyden wlil)
da olis wäkewämbi ihens sisälle-tue?
kiman. lhmlstcn sydälnmlhin /

E 5 G>
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Sinun P. Sanas Woima olls u-
lottuwainen sitä tucahuttaman ia
ulosnjnman. Gch! Racas Isä /
Sinä Ihmisten Nacastala / arlnah-
da Slnuas wiclä lncidan pääUem/
tindcri anna meidäm sondim/ Puh-
Hista mettä lEsuren WercUä calkctta
synnist jacrntmesta / pueta meitä lE-suren Walkcuden ja Wanhurscauden
puqulln/ ja anna meidän jocapäi-
lvä uudistua Sinun Vyhän Cuwas
lultaiscri/ että me alati Caswaisim-
me Sinun Pyhäsä Tunnosas/ Si-
nun Uscosas/ Siuun Rackuudesas/
ja calkisa Christillisisä Awuisa! Lä-
hetä myös/ Nacas Isä/ Ylöswa-
laistuja ja UscoUisia Esimiehiä/ Hals
lihioita ja Hnldioita/ Sinun sekä
Woimas/ että Armos Waldacun-
dijn / jotta Sinun Tunnolas ja
Walosas/ za caikes toimes in yli-
miellsiides/ johdattnwnt edes Sinua
Cansnas / Sinun P. Tahtos ja
Säändös jälkcn/ scka sen maallisen
lvaelluxen olklasa wanhurstasten toi-mesa
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mcsa la wiettämiscsä/ että
tain Sinun totiscsa Tunnojas ia
<pclwosas/ josa nijn Sinun Cansns
ja Perindös/ aina tulis säilytetnri
ja ylöspldetnri sillä wahwimmalla
nutuden tiellä heidän ijancaickisexi
onncxens!

Ole wielä cans/ Naeas Isä/nöyrnnmäst kijtetty/ että Sinä olet
meitä täsä waeUuxes/ ehinyt ja cu-
rtttanut armoisa/ ja et ole meitä
sallinut/ meidän ansioni jälken/ lan-
geta ja cuolla meidän snnnetsäm; ä-
lä laste wastacan / Nacas Isä /

meidän liham ja wertam irti hä-
nen Kwnnolliscen wapautcens ja l-
hewatlaisuteens / waan etzi ja cu-
rita meitä aina Armoisa / ja y-
löspidä meitä sen cautta sijnä tlw-»
pellisesa walppaudcsa ja waarinoe
tosa meidän asioistaln Christillisydcn
tiellä/ etten me nijn langcais snn-
nilliscen huolimatttomutecn/ ja sn-
ruttomutccu / täinän pahan mml-

man
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'Mn wanrallisla esslncrckejä nouöati
tllllian ja seurannut!

Waacuta meitä/ Nneas Isä/
<M'.a Sinun Armostas/ Pstäwyde?
stäs/ ja lUunn Callijn Sowinnon
osallisudcsia: sillä suurcmbata Hywää
en me taida hal,ita ja anoa / cuin että
meillä «ma olis yxi sowittttu ja y-
s:äwä Jumala; lnutta ne luonnolliset
hrtrkondet, joita me tasä turmeluxes
tnstin woilnme wältta/ älä tygölue
meille nijta/ lEsuz-en Poicas Täys
dcllisuden tähden/ ehdollisiri töiri ia
lynnix,/ puhdissa meitä «MkinlE-suren WcreUä/ ja lahjoita meille Si<
nun P. Henges Woima/ että
lwlusesti sotiman Mlidän wakewitä
wiholllsiam/ Pirua/ mailma/ ia o<
maa lihaam wastaan/ ja ne Sinun
woimalas ylihe-woittaman:

Sitä ajallista Hywyttä/ Nau«
ha/ Tcrweyttä/ Elatusta/ ja muus
ta Menestystä/ anna meille/ Racas

W/
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Ilä/ Sinun Armollisen Neuwos ja
Tahtos jälken/ cumga S«nä tunnet
itzelles kelwollisexl/ ja meille hyödyt
Ml; älä anua meidän nPäkän
Sinun Siunaustas cniwata/ ctfenzne Sinun Siunames puutoren
tähden/ langcis johongun ajattoman
wahingoon/ cuolcmaan/ ja muuhun
hätääu/joita muutoin olisimme tain-
net wielä wälttä/ jos me Sinun
Wälicappnleitas/ seka lnaalllsia että
hengellisiä olisimme tainnct/ ahke-»
tan Nucounn alla/ oikein/ Sinun
vlöswalisturesas ja siunauxcsas nau-
tita ja hywäxcm täyttä:

>

Anna Sinun Pyhät Sanga-
dis/ ne P. Engells/ »niellstyä mei-
dän menoboln <a elämään; täällä
maan päällä, ja seurata Meitä cal»
kisa meidän telsilm/ ia waroltta
meitä/ nljn myös warjclla lange-
muxen tiloista ja wahiugoista. la/
Nacas Isä/ anna meidän täsä ma»
ilman waaraUiscs waclluxcs elä / ei

pi-
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pirulle/ el mailmallc/ eitt lihalle ja
»verelle mielin ja palwelurexi/ waan
Sinulle Cunnian/ meidän Lahuns
mckfellem hywäxi/ ja nnille ihcllem

autudexl! Amen/ lEsuren Nl-
mecn/ Zlmen.

Paitzi muutamia pienembiä Prantti Wir<
heia; jotca hvwin suopa Lukia kedosti
taita ojenda, edesmle:

Blad. zs. rad. 2;. ssm-istnrm, I. Curitutett.
Bl<d. 27. rad. 2. Cnristus l. Curitus.
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