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Professori ja
ningin KirkkoHerra JOHAN

MÖLLER on jo usiammat wuo-
det sitte tämän wähäisen ja yxinker-
täisten opetuxeri aiwan sowelian L>
sten Kirjan Ruotzin Kielen kokoon-
pannut, ja Präntin kautta ulosan-
danut. Te suuri hyödytys kuin siitä
on hawaittu sen,totisen Autuuden tun-
noin uloslewittämiseri, on waatinut
phden meidän Suomenmaan Papei-
sta, että sitä myös Suomeri ulostoi»
mittaa, ja meidän nuoren Kansamme
opiri ulosandaa, johon edesottaini-
seen Hr Prof. myös suo-
stunut on, la josta syystä se siis nytt
meidän Nuorukaisten käsiin lastetaan,
sillä spdämmellisellä toiwoturella, että
Sanan Herra tätäkin kplwöä hä»
nen Seurakunnasansa siuimisi, jaan»
daisi sen runsaita hedelmiä kandaa,
niin hywin sen Christillisen Opin u-
loslewitetysH tundelnisesa, kuin sen
hartaasa M pxiwakaisesa harjoittama
sesa!



D. MART. LUTHERUxen
Catcchis mus.

l.

Jumalan Kymmenet
Mssysauat.

Kuinga nuoren Kansan pitä nämät
yrinkertaisesti oppiman.
i3nsi,nmäinen Rästy.

N)?mä olen HERra sinun luma-
las. Ei sinun pidä muita lu-

malita pitämän minun edesäni.
Mitä se on? Wasiaus.

Meidän pitä pelkä»,än ja rakastaman lu-
malata, ylitzcn kaikkia, ja Hänen ainoan
päällensä ustoman ja turwaman.

Loinen RHstp.
Ei sinun pidä turhaan lausuman

sinun HERras lumalas Nimeä;
sillä ei HERra pidä sitä rangaise-
mata, joka Hänen Nimensä turhaanlausuu.

M!kä se on? Wasiaus.
Meidän pitä pelkämän ja rakastaman Ju-

malala, niin ettem me Hänen Nimensä kant»
ta kiroile, wanno, noidu, walhcttelc eli ke-
tään petä; Mutta että me kaikisa meidän hä»

3l 2 disäm.
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d'samme ja tustifammc M aurcmme huu«
dannnc, i liuumme jaylistämme. '

Rolnias Räsky.
Muista Sabba.hin päiwää, ettässen pphitainl.

Mi.ä se on? s?asta!!ö.
Meidän pita pcNämän ja i alasiaman Iu«

lnalata, niin stteni inc saanen ja Hänen sa»
lwansa wtzo uldn: Mutta p!dänimc sen py-
hänä, mielettämme sitä luulcmmc ja opinune.

Neljäs Räfty.
pita kunnioittaman Isääs

ja Mläs; ettäs menestpisit jakauman
eläisit lnaan päällä.

Mikä se on? Wasiaus.
Meidän pitä pettämän ja , -n lus

»nalata, ""n ettem me meidän Wanhembi»
Elimaldaamme ja Isäntämme fafto

plön, engä wiholta; Mutta pidämme hcitch
kunniasa, palwelcmme hutä, olemme heille
kuuliaiset, rafMmmc deitn, ja pidämme l>t»
tä meidän silmäimmc cdc ä.

N)iides R^sty/
Ei sinun pidä tappaman.

Miläscon? WasiauS.
M» idän pitä pettämän ja rakastaman Iu»

Nolata, niin ettem me meidän lähimmäsiäm,
me, ruumin ja puolesta mal,maoifte,

mitään waärnttn wnsiaan tee;
Mutta cttä me händä autamme, holhoomme
ja hmZcn waarasa wärjelemme.

Ruudcs Rästy.
Ei sinun pidä yucrill tekemän.

Wiks
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Wikäst on? W-.siaus.

'dän pitä pelkämän ja rakastaman Ili,
malata, niin ctta me olcinme puhtaat ja kun-
nialliset ajaturisa, ruhcisa ja tuista jaotta

in rahastaa ja lnnniasa
pitää.

Scincmäs Hä§?y.
Ei sinun pidä warajNm m.

Mikä st cn? Wasians.
Meidän pitä pclkäinän ja rakastaman Ju-

malala, niiu ettemme meidäi» immäistny»
me rahaa jakalua ota pois, wätt,
rydellä ja mcillcmme saata; Mutta
etlä mc autauime, niin elia hänen-kalunsa ja
tlalllxensa tulis cnätpxi ja warjellUxi.

Bahdc.xas Räst> '

Ei fimln pidä tcdisiusta
sal.rman sinun wastaan.

Maiston? 2is.ista!!?.
Meidän pitä pcllämän l-

umnlata , nii,: ,!tcm me meidän M/inmäistm-
n« p, c, <n'M petä ja panettele
l),',ndä. m sanoinata hänen pääl-

H','utta että me mafiaamme hänen cds,
-siäma, h?'"!!' häristä ajattelemme m puhuin,

Nic, ja laini asiat parhaui päiii käännämme.
3?hde;as Rästp.

Ei sinun pidä ppytcunän sumu lä»
himuMsts huolelta.

Milä st on? Wasiaus.
Mei.dän pitä pettämän ja rakastaman lu-

-, niin ctttm me meidän lähimmäisem-
me pcrinoöä eli oniaisutta, ta!kka huonttta

eng» jongun oikeuden muodolta, ja
warjon itzellnnme omista; Vutta

H Z mcl-
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meidän pitä auttaman händä, että hän saisomansa pitää ja nautita.

Rymmenes Näscy.
El sinun pidä himoitzeman sinun

lähimmäises cmändätä, eikä hänen
palweljatansa, eikä piikaansa, eikä
karjaansa, eikä juhtaansa, taikka muu.
ra, kuin hänen omansa on.

Mikä se on? Wasiaus.
Meidän pitä pettämän ja rakastaman I'u,

«lalatn, niincttem mc wedä cngä hauluttcle
meidän lähimmäiseldämmc, hänen Cmändä-
tänsä cli palkollisiansa; Mutta paremmin
autamme, että he mahtawat olla alallansa,
ja tehdä mitä he owat welkapäät.

Mitä Jumala failisia näistä käskyistä
sanoo? Wasiaus.

Näin sanoo Hän:
Minä HERra sinun lumalas o,

len kiiwas Jumala, joka etzistelen I-
sHin pahat teot lasten päälle, kolman-
deen ja neljändeen polween, jotka mi-
nua wiyawat: Ia teen lalipiuden
monelle tuhannelle, jotka Minua ra-
kastamat , ja pitämät minun käffyni.

- Mika se on? Wasiaus.
Jumala Maa rangaista kaikkia niitä, jot->

ka nämät Kästyt rikkomat ja yliyc täywät:
Sentähden pitä meidän Hänen mihansa pel,
lämän, niin ettemme hamn Kässyjänsä rifo:
Mlitta annonsa ja kaikkea hy>vää lupaa Hän
niille tnikilte, jotka Hänen kassiinsa pitämät:
Sentähden pitä «cidän Handä rakastaman,
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saneen turwaman, ja mielellämme Hänentastyinsä jälkcn tekemän.

—>,

2.
Usson Tunnustus.

Kuinga nucren Kansan pitä tämän
yxinkcrtaiststi oppiman.

Ensimmäinen Uston Rappale.
Isästä Jumalasta, ja Lxomisesia.

Minä uston Jumalan päälle, Isän
KaiMwaldian, Taiwan ja Maan
Lliojan.

Mikä st on? Wasiaus.
M!nä usson, että Jumala on minun, ynnä

lMkcin muiden luotuinsa kansia, luonut: an-
danut minulle Ruumin ja Sielun, silmät,
lorwat,, ja kaikki nmut jäsenet: tiedon, toimen
ja ymmarryxen. Ia nämät kaifli wiclä nyt
woimasa pitä. Anda myös minulle runsaasti,
jokapaiwä, rawinnon ja wcrhon,. kodon ja

puollson ja lapset, pellon, karjan,
ja laikti mitä mivä ruumin rawinnoxi tarwit-
sen. Wie-lä sitte suojelee ja »varjelee minua,
kailN myös wahi»<iot ja pahudet minun pääl-
däni estää ja torjmi. Ia kaikli nämät tcke
Hän paitzi minun ansiotani, oinasta sulasta ar-
mostansa ja Isällisestä hpwydestänsä. Joi-
d n kaikkein edestä minun tulee Händä kiittää
ylistää ja kunnioittaa, Händä tuulla ja pal-
wclla. Se on tulinen tosi.

Toinen Uffon Rappale.
Jumalan Pojasta, ja Lnnastuxesia.

Ia minä liskon lEsiixen Chrisiu»
M päälle. Hänen ainoan PoikansaA 4 mei-
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meidän HENra>n,ne. I,La sikisi Py-
hästä Hengestä; Syndyi Neitzestä Ma»
riasta; Plinat!lli>. Pontins Pilaturenalla; ristin päälle naulittin, kuole-
telttn ja haudattiin; alas hel-
kettiin; panvällä nousi
Vlos kllollmstn; asnii ulos Taiwaseen;
2, NN I'än Iwnalan kaikkiwaldian

rädella; Sieldä on tulewa
vuonutznnaan eläwita ja kliollcita»

se on? WasiauZ.
Minä uffon, että

Jumala, cn ijankajkttsutta syndu-
Ayt: Ia myös totinen Ihmilien, .Ncttzcstä
Warinsta wndynyi, on minun HENrani; jo-
ta minun kadotttun ja duoiniiun ihmisen lu-
nasti, lanesia synnistä, kuolemasta, ja perm-
ien mallan alda wapahti ja päästi,' ci kullalla,
eikä hopialsa; mutta Hänen pyhällä ja kassilla
wercllänsä, ia mialtomalla piinallansa jakuo-
lemallani',: na Hän<n omansa olisin,

ja Händä i wi'ni'l!rstaudesa, wiat-
tom,udesa ja al.tuudesa palweUsin, niinkuin
Hän on kuolluista ja hallitzesi/anlaiilisesii. Se on totinen tosi.

Solmas Uston Rappale.
pyhästä Hengestä ja Pphittämiscsiä.

Minä uffon Ppl>in Hengen pääl»
li. Yhden prhcm Chrisiillisen Seu-
rcckunnan, Pyhäin ihmisten yhteyden.
Syndcin nndeexi saamisen. Rnumin
Ptösnousemisen. Ia ijankaiMsen e<
tsnuur, Alnen.

Mikä
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Mikä se on? WasiauZ.

Minä usion, ja tunnustan, etten minä o«
masta ynnnärryxestäni ja »voimastani, taida,
lEsuxen Ohrisiuxcn minun HCRrani päälle
ilffoa, eli hancn tNlzönsä tulla; mutta Pyhä,
Hcngi on minun siihen Evangcliumin kautta,
futzunllt, lahjoillansa »valistanut, oifiasa u-
stusa pitänyt, pyhittänyt ja wahwistanut:
niinkuin hän koko Christikunnan mailmasa ku«,
tzuu,, kokoo, »valaisee, pyhittää ja lEsuxen
Christuxen ty,qö »vetää, ia oifiasa Ustosa pj»
»ää; josa ScUrakuimasa hänminun jakaikkein
muitten ustowaistcn synnit, jokapäiwäarmol,
liscsi! andecn andaa; ja sitte »viimmeifnä päi-
wänä minun ja kaikki muut ihmiset kuolluista
herättää; ja niin minulle ja talkille, Christina
usrowaisillc ijankaikiisen elämän andaa. Se
on totinen tosi.

3.
Isä meidän Rukous.

Kuinga liucren K.u.san pilää tämän.
yxinkertaiM oppiman.

Isä meidän joka olet taiwaisa.
Mikä se on? Vastaus.

Tällä esipuheella tahtoo Jumala meitä wc-
tää wadwasii (trä Hän on meidän
oikia Isämmö, ja me Hänen rattaat lapsensa;
että me sitä loh.iammasii wahwasa tur»vasa
Hända rukoilifinme; niiukuin hyivät lapset
»VNllhcmmildansa a»lo»Äat.

Rukous.
Pyhitetty tlton siliun nimes.

,l se on< Wastaus.
Jumalan »iimi on kyllä itzcsiänsä Pphn;

Mlltta mc tasa nuouxesa, cttä se
lneildätitt A 5 Än-
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Kuinga ja koska se tapahtuu? Wastaus.
Kosta Jumalan sana selkiäsi!« ja pul»taasti

opetetaan, ja mc sen jälkcen, «iinkuin luma><
lan lasten tujlee, jumalisesti elamMe; SiiKcn
meitä auta, o taiwallincn Isä! Mutta joka
toisin opettaa ja elää, fuin Jumalan sana
neUwoo, se häwaisee meidän seasamme Iu«
malan nimen; Siitä meitä, o
wallinen Isä!

Toinen Rukous.
Lähestykööll sinun walyakundas.

Mitä se on? Wastaus.
Jumalan waldakunda lähestyy kyllä itze«

siänsä, ilman mcidän rukoustamme; mutta
me rukoilemme täsä rukouxcsa, että se me»
dangin tygömme tulis.

Kuinga jalossa se tapahtuu? Wastaus.
Kosta mcidän taiwallinen Isämme andacr

meille Pyhän Hengensä, että mc Hänen ar-
monsa lautta ustommc Hänen sanansa, niin
että me täsä mailmasa lumaliscsti, ja fitte
taiwaasa ij,m!a!!Nscsii eläisimme.

Rolmas Rukons.
Tapah ukoon sinun tahtos, niin maa»sa kuin taiwaasa.

Mikä se on? Wassaus.
Jumalan hywä ja armollinen tahto kyllH

tapahtuu, ilman mcidän rukoustamme; mut-
ta mc rukoilcmme täsä rukouxesa,ettäse myös
meidängin scasamme tapahduis.

Kuinga j,akosta se tapahtliu? Wastaus.
Kosta Jumala cstää meidän lihallisen tah'

lomme, ja kaikki pahat n«uwot, perkelm ja
vmilman aiwoiturct särkee ja tyhjaxi tekee,
jotka ei salli mcidän ImMaN nimeäpyhittää,
ia Hä»>,n waldawndaansa meidän tygömme

ttzllW
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tulla; Ia koska .hän meitä sanasania ia o!k!a,sa ussosa loppuun asti wahwana pitää. Räin
hnncn hywä ja armollinen tahtonsa tapahtuu.

Nttjäs Rukous.
Anna meille tänäpänä uleidän joka-

päiwäinen leipämme.
Mitä se «n? Wasiaus.

Jumala tosin kaikille ihmisille, ja pahoil-
lenginandaa joka pniwäiscnleiwän, ilman mei-
dän rukoustamme: Mutta me rukoilemme tä-
sä rukouxesa, että Hän annais meidän ym-
märtää, että se leipä, jolla me rawitaan, on
HaNeldä annettu, ja liitoxella meidän joka-
päiwäisen leipämme nautita.

Mikä jokapäiwäinen leipä on? Wasiaus.
Kaikki mitä ruu>«!n rawmnoxi ja tarpeexl

tulee, kuin on: ruoka, juonu», waattcet, fo-
to ja kartano, pcldo, karja, raha ja tawara,
hywä puoliso, kuuliaiset lapset, uskollinen per,
he, hurssas ja hywä Esiwalda, huwä hallitu-
renmeno, tarpellincn ilma, rauha, terweys,
hywat tawat kunnialliset menot, llskollisct y-
stäwät, hywät kylänmiehet, ja mu,ta senkal-
daisita.

Miides Rukous.
Ia anna meille meidän sondimme

andeexi, niinkuin mekin andeexi an«
namme meidän welwollisillemmk

Mikä st on? Wasiaus.
Me rukoilemme tasa rukouxesa, ette! mei-

dän Taiwallmcn Isänime tatzois meidän syn-
dejämme, ja niitten tähden nuidän
rukoustamme. Aillä emme ole mahdolliset
sitä saamaan, kuin me rukoilemme, engä myös
ole sitä ansainneet: mutta että hän kaikki meil«
le armostansa annais; sillä »ne teemme syndiä
monella muotoa jokapäiwä, enkä muuta an»

A 6 smtze,
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saitze, k«in rangaistuxen, niin me myös tatz,
domme sydämmesiämme andexilindaa, ja teh«dä niille bywää, jotka meitä wastcan rikkoivat.

Buudeo Rukolls.
- Ia älä johdata meitä kiusauxeen.

Miläseon? »Vastaus.
E: Jumalaketään kiusaa; Mutta me rukoi»

lmune tasa rukouxefa, Että Jumala tahdois
wfirjella meitä, ettei ptrkelc, mailma, ja
meidän oma lihamme, wicttelisi ja saattaisi
meitä epäuskoon, cpäiluxiin ja muihin suuriin
syndcihin, ja jos me niildä kiusataan, cttH
»e iviimmein woittaisimmc.

Seitzcwäs Rukous.
Mutta päästä meitä pahasta.

Niiä se on? Wastaus.
s Me rukoilemme täsä rukouxcsa, niinkuin
yhteisesti, että meidän rakas »aiwallinen I-
sämmc wapahdais meitä taik, sia pahasia, ruu»
miin, sielun, tawarau ja kunnian puolesta:
ja että hän wi!mein, kosta kuoleman hctci lä-
hestyy, annais m,ille buwän lepun, ja otlais
meidän armollisesti tästä murhcn lnaxosia tp?
gbnsä taiuasecn.

j> Sillä siilun on waldakunda, ja
wcima, ja kumua, ijankaiMsest.,
Amen.

l Mikä se on? Wastaus.
Että minä totisesti uston, tainfaldaiset r«s

kouxet meidän iaiwaliiielle I<äl!en!we otol!!--
scxi, ja häneldä kuulduxi; Sillä hän on itze
kästenyt meidän näin rukoilla, ja luwannut
mc>tä kuulla: Unvn, Amcn, se on: toliftsii,
totisesti, nännitpitä Näin tapahtuman.

4.
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4.
P. Kasteen Sakramcnti.

Kuilla .nuoren Kansan pitä tämän
Mnkeriaiscjti oppiman ja ym-

märtämän.
5.

Mika Kaste on? WasiauS.
Kaste n ole ainoastans paljas wesi; mutta

»tt wesi Jumalan Kästyyn suljettu, ja Ha»
nen sanansa fansta yhdistetty.

Kutkasta ne Juhalan sanat owat? '
aus.

Meidän HENra lEsuch Cbrisins sanoo P.
Matthelixen tykönä wiimmciscsä Lugusa:

Mengäät k-Mkem mailnman, ja
opeitakat kaiteen kansaa, ja-kastakat
heitä lumeen Isan, ja Pojan ja'Py-
hän Hengen.

2.

Mitä hyödytystä Kasteesta on?' Wasiaus.
Kaste saatta sondein andeexi saamisen, wa»

pahtaa kuolemasta jc- perkelesta, ja anda ijano
faikl-scn elämän kaikille niille, jytla Jumalan
sanat ja lupauxet uffowat.

Kutkasta ne Jumalan mnat ja lupauxet
owat? LLastauö.

Meidän HERra IE sus Ch-istus sanoo P. >Nark tykönä Lugllfa.,

Joka ustoo ja kastetaan, se tulee '
antuari; mutta joka ei usto, se ka«
botetaam

A? ' 3. Kw
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3.
Kuinga West taitaa niin torkiat asiat mat-

kaan saattaa? Wasiaus.
Ei tosin Wcsi sitä itzesiänsä tee; mutta Ju-

malan sana, joka wcdcn kansia ja tykönä cm,
ja uffo, joka sanan wcdcsä ustoo, ia sin pääl-
le itzcnsä luotta. Sillä wcsi ilman Jumalan
sanata, ci ole muu kuin wcsi, ja ci Kaste.
Mutta sana yhoisicttynä wcdcn kansia, onKcV
sie, sc on: Armon jaEläinän wesi, ja uuden-
syndumiscn pcso Pyhäsä Hcnglsä, niinkuinsanoo Tituxcn tygö 3. Lugula.

Hänen Laupiudensa kautta Hän mei-
dän auttmri teki, ullden stuwymisen
peson ja Pyhän? Hengen uudistunen
kautta: jonga Hän meidän päällcm»
me, lEsuren Cyristuxeil meidän Wa°
pahtajcimme kauta, runsasti »vuodat-
tanut on: Että me Hänen armonsa
kautta lvanhurstaxi tulisinnne/ ja ijan»
kalkkisen' eläixän pcrillisexi toiwon jäl-
keen. Tämä on totinen sana.

4.
Mitä Kaste menitzee? Wasiaus.

Että se »vanha Ädami, joka mcisä wielä on,
jokapäiwäistnkatumuxcnjaparannuxen kaut-
ta, spudl in jakaikkein pahain Hlmom kansia,
pitä upotcttaman ja kiwlctettaman; Ia jällen
jokapäiwänouseman ylös uusi Ihminen, joka
Mhyydcsä, wanhurstaudesa ja puhtaudcsa,
ijankaikkiscsti Jumalan edesä clamän pitää.

Kusa se on kirjoitettu? Wasiaus.
P. Pawali sanoo Romalaisicn tygö t>. Lu«

gusa:
Me olemma Chrisiuxen kantza hau-

datutKasteen kautta kuolemahan-i Että
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niinkuin Christus on kuolluista Isänkunnian kautta herätetty Niin
pitä meidänkin uudesa elämäsä waelta,
ma n. .

5.
Alprin Sakramenti.

Kuinga nuoren Kansan pitä sen vrin«
kerlaiscsii oppiman, ia ymmärtämän.

Mis<s Altarin Saframcnti on? WastauS.
Se on HENran lEsurcn Chrisiu-

xcn totinen Ruumis ja Weri, lciwän ia wii«
nan alla, meille Christityille syödä ia juoda,
itze ClZ'isiu):clda saätty ja asetettu.

Kusa se on iirjoitcttu? Wasiaus.
Niin iirjoittawat pyhät Evanqelisiat: Mats

theus, Marcus, Lncaö, jaP.
Meidän HENra lEsus Christus,

sinä pönä, jona hän petettin, otti lei'
wän, kiitti, mursi, ja aunoi Opetus-
lapsillens, ja sanoi: Ottakat ja syökät:
tämä on minun ruuniini, joka teidän
edestänne annetan: se tehkät te minun
muistoxeui.

Samalla muotoa Chtollisen jälkeen,
otti hän myös kalkin/ kiitti, annoi heil-le, ja sanoi: Ottakat ja juokat tästä
kaikki: tämä on jen uuden Ecstamendin
kalkki, minun weresäni, loka teidän
ja monen edestä wuodatetan, syndein
alldeeri andamisexi,,se tehkät, niin usein
kuintejuotta/ minun muistoreni.

Mits



, Mitä hywäa tämä. syöminen ja jt,om'nicn
matkaan saatta? Wasiaus.

Sen andawat nämät sanat tietä: Ceidän
edsftänne annettusi'."wnodasettu,' ftndcin
andecri and.-miseri. Nimittäin, cttä meille
tam Salramentisä spndein andccn andamus,
elämä ja alittius semaloaisicn sanain kaitttel
annetaan; Gillä kusa syndcin.andeefi andamus
on, siinä on myös elämä ia autuus.
Kuinga rmmnllmcn syöminen ja jiwmincn

taitaa niin kurtiat asiat matkaan saattaa?
Wasiaus.

Syöminen ja juonmun ci sitä tee; Mutta
jotka täsä sciftiuat: leidan cdrsian-

ne annettu ja wttodatenu, sondein andclri
Jona sanat, ynnä scn ruumil«

lisen tömisen ja juomisen, fanpa, owat
la jokaUst?o ,

ne sava., bäi s.'.a z.ura nelupaawat, nimit-
>! andamusen.

lastaus.
.ii: , nsämalmisiaa,

on kl?'la !'vwä ja ulicn-linen tapa: Mutta se
on oirein waydollmenja ketwollin.n, joka u-
sto? nän,ät smat, Teidän edestänne annettu
ian'-li:d>u rni svndei» ande-x! andamisexi.

',!säsanoja; waan epäilee,se on mahdoton: ja telwotoin; 'sillä,se saisa
(n-ida» edestänne) waatti
sydän c«.

I. N.



Sisällc-johdlUuö.

l. Mikä pitää olcman meidän smmn huo,
lcnepilomuie räsa mailmasa?^

W, eitämme auluixi tulisim-
Matth. 6: ZZ.

2. Ming>i täi den se pitää oleman meidi»
suurin huolcn-pitomme,?

W. Sillä ei se auta meitä mitään,
jos me woittelisimme kaiken mailm.in,
ia kuileilgin saisimme wahiugon sie»
tullemme.

Matth. 16: 26.
I. Mistä me saamme tietä, ku!>M me autu»

ixi tulla, taldamine^
W- Jumalan sanasta.

2 Tim. 3. 15.
4. Misäsiä tämä Jumalan Sana löytyy?

<W. Pyhäsä Naamatusä, eli Bi-
blia sa. >

s.Mitä tämälumalanSana sifällänsä pitää?
W. Jumalan tahdon ja lMlwon

meloän suurestamme.



6. Kuinga olemma me saaneet tämän Il<-
malan Sanan?

W. Jumala itft on sen ilmoitta-
nut, ja andannt sen meille tiedon
ylös kirjoittaa, Prophetain, Evan-
gelisterein ja Apostolein kautta.

Luc. i: 72. 2 Pct. 3: 2.
?. Kosta Prophetat kirjoitit?

W Wanhasa Testamentisci, eli
ennen kuin Cbristus mailinaan tuli.
8. Kosta Evangclistcrit ja Apostolit kirjoitit?

W, Ulldesl Testaineutisä, eli sitte
kuin Christus jo »nailmaan tullut oli.
y. Äcnengä tykönä pitää meidän autuutt«

etsimän?
W Jumala!! tykönä.

Es. 45' 22, 24.
iv. Olzgo meillä siis Jumala?

W On pxi Jumala.

1. Luku.
Jumalasta.

lt. Mikä on Jumala?
W. Jumala on se korkeimmasti

täydellinen Heilgellinen Olendo, joka
on luonut, ylöspitää ja hallitsee ko«
ko mailman.

loh. 4: 24, ler. 10:16. Ap. t. ,7: 24, 25.
12. Mistä saamma me tietä, että meillä on

Jumala?
W- Osittain mailman tutkistele»

m!se«
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misesta, osittain omanatunnon to<
distnresta, ja osittain Jumalan Sa-
nasta, eli P. Raamatusta.
l?> Kuingasia n« mailman tutfistelcmisefiasen tietä saamme, että meillä on Jumala?

W. Kosta me katselemme taiirasta
ja »naata, ja mitä niisä on/ miu me
huokiasti pmmärräiwne, ettei ne ole
olleet ijankaiMsuudesta, eikä tehneet
ilse heitänsii; waan owat kaiketi luo-
dut vhdeldä ijankaikkiselda ja kaiM-
waldiaalda Olenuolda, joka on Ju-
mala.

Rom. i: iy, 20 Ps, iy: 2.,

74. Kuingasia me oman-tunbommc todisiure,
sta ymmärrämme, että meillä on Jumalaa

' W, Kosta me teemme hpwää/ niin
todi,taa oma-tuudomme, että joku
on/ kuin tosiin maxua sen howän,
waikka se jäis maxamata ihmisilda;
ja kosta me leemme pahaa, niin to»
distaa se, että on joku, kuin raugn-
see sen pahan, waikka se jäis ran-
gaisemata ihmisilda.

Rom. 2: 15.
15. Kuingasia mc Jumalan Sanasia! saam«

me tietä, että meillä on Jumala?
W. luiuala on siinä selkiästi il-

moittanut itsensä olemisensa puolesta,
omaisuuttenja, personaiusa ja tekoinsa
puolesta.

loh. 1:18.
16. Tai<
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16. Taidattoi ylösluttella muutamia luma«
lan omaistmxia ja täydcllislMia?

W. Taidan: Hän on ijankaikki-.
nen, kaikklwa!di>>s, jokapaikan läs-
nä olenMnen, kaikki tietäwä, talkki
wiifas, -pyhä, wanhUrffas, totinen/'
hywä, armollinen, tt.

Pf. ya: 2. Luc, i: 37. Ps. izy; 1,- ic>.
5:5,6. 33:4. 2W05.14.'^?.

17, Kuinga on Jumala ijankaiMnen?
W. Hän on ollut ijankaikkisuudesi

ta, ja pysny ijanLaikkisesti, cli il-
man alkua ja loppua.

18. Kuinga on Hänkaikkiwaldias?
W. Hän »voi ja taitan tehdä mi»

tä hän tahtoo.
19. Kuinga on Hän jokapaikasa läsnä-

olcwaincn?
W. Hän asuu ja waikuttaa joka-

paikasa, taiwaasa ja maasa.
20. Kuinga on Hän kaWticlawä?

W> Hän tietää kaikki.
21. Kuinga on Hän kaittiwiisaö?

W. Hän ulos walitsceja lckce ai-
na sen kuin paras on.

22. Kuinga on Hän Pyhä?
<W. Hän rakastaa.hyirää ja nu-

haa pahaa: tahtoo myös etläihmi'
set niin tekisit.

Kuinga on hän wanyurffaö?
W. Hän palkitsee ja rangaisee

jokaista hänen tpönsä jäiteell.
24. Kw
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24. Kuinga on HHn'totinen
W. Ei hän walhettele, waan pi-

tää kaikki, lnilä hän sanoo, sekä lu-
pa«xenft että uhkauxensa.

25. Kuinga on Hän hpwä ia armollmcn?
W- Han tahtoo mielellänsä tehdä

meille hpiräa.
26. Ongo meillä llsiambata kuin yxi Jumala?

W. Ei.
27. Mutta kuinga on Jumala Sanasnnsa il,

sensa Ilmoittanut?
W, Niinkuin kolme pcrsonaä, Isä

Jumala, »Poika Jumala, ja Pyhä
Hmcu Jumala.

Matlh. 28: iy.

28. Äivtta eikö meillä siis myLS ole folmce
lumalata?

W Ei; waan ne kolme >perso.na.a
vwat ainoastansa yxi Ilimala.

sMos. 6:4.
2Y. Ongo yxikän persona toisiansa wanhcmbi)

korNamoi eli suurembi?
W Ei; ne owat yhtä ijankaiM-

ftt, yhla kiirkiat ja yhtä suuret.
loh. 5:7. Mlch.s:2.

ZQ. Eilö siis mitään eroltusia ole näiden per,
sonain wälillä?

W- On; Isä ei ole yhdestäkän
syndynyt eli uloskäynyt; Poika on
syndynyt Isästä; ja Pyhä Hengi u»
loskäy Isästä ja Pojasta.

N.2: ?. loh. 15:26. Gal. 4,6.
31. Mi-
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11. Mitkä omat, ne suurimmat työt, kuin
Naamattisa Jumalalletygö-luetaan?
W. Luominen, Lunastaminen ja

(eli Lunastamisen tygö-
vmistaminen).

32. Qvatko faiM personat phtä osalliset
näisa tö-sä?

W Osalliset niisä owat ne kaikki;
kuitengin trgöcmistetan pyfM Raa-
matusa Lucmincn erinomattain Iläl«
le, Pojalle, ja Py»
hittäminen, eli Lunastamisen tygöso-
wittaminen pyhälle Hengelle.

33. KuwZas monda on siis Uston
Kappaletta?

W. Kolme. Ensimäinen, Isästä Ju-
malasta ja Luomisesta; toinen, Ju-
malan Pojasta ja Lunastuksia; kcl»
mas, Pyhästä Hengestä ja Pphittä-
Rtisestä.

Luku.
Luomisesta ja luoduista Kappa»
leista, erinomattain Engeleistäla

Ihmisistä.
34. Kuinga kuuluu ensimmäinen Uston-

Äappale?

W iNinä uston Jumalan pääl«
le, Ijan:c.

35. Mifa sc on?
W. Minä ustsn errä Jumala on:c.

36. Ml«
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36. Mitäsiä on Jumala luonut?

W. Koko mailman, se on, tai-
waan ja maan, ja kaikki mi'a niisä
on, sekä näkywäiset että näkrmättö»
mät.

i Mos. ,: 1. Ebr. 11:3. t. 77:24.
37. Mistä on Jumala lu>onu,t mailman?
W. TyhiM.

Ebr. 11:

38. Kosta 10l Jumala mailman?
W- Ajan alunsa, eli lähes kuusi

tuhatta ajastaikaa sitten.
Zy. Kutka owat ne täydellisimmät kallisia

Jumalan Luondokappaleisia?
W. Engelit.

Ebr. 1: 7.
40. Mitkä owat Engelit?

W. owat henget, joille
Jumala luomisesa on andanut paljon
»viisautta ja pyhyttä.

i Mos. i: Zl. Ebr. i: 7, 14.
41. Omatko he, kaikkr nytt wiclä yhdestä

luonosta?
<W Ei, waan muutamat heistä o»

wat hywät, muutamat pahat-
-42. Kutka owat ne hpwat Engelit?
W- Ne, jotka ei ole spndiä teh-

neet, ja sentähdea owat pitäneet kans'
sa-luodun wiisaudensa, pphydensä ja
onnellisudensa.

43. Kutka owat ne pahat Engelit?
W. Ne, jotka owat teh,mt spn-

diä
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diä ja pois luopuneet Jumalasta, ja
sen kautta kadottaneet kantza-luodun
wiisaudensa, pyhydensä ja onnellisuu'
delisa.

44. M!tä tekemät ne hywät Engelit?
W. Ne ylistäwät ia tottelemat lu'

malata, niin mpös edes auttmvat
ihmisten autuutta.'

Es. 6: 2, 3. Pf. 103: 20. Ebr. 1: 14.
45. Mitä tekemät ye pahat EnZelit?
,W. Ne häwäifewät Jumalala, ja

koke.vat estää Jumalan tahtoa ja ch-
misteil autuutta. ,

l Mos. 3: 4, 5. I Yet. 5; 8.
46. Mitä on se paras niiden nakymäisien

luotuin fappaldcn scasa?
W. Ihminen.

i Mos. 1: 26, 27, 28.
47. Kuka oli se ensimniäinen ihminen jongg

Jumala lii?
,W. 3ldami oli ensimmäinen Mies',

ja Eva ensimmäinen Waimo.
! Mos. 1: 27, 28. 2: I. l Tim. 2: tZ.
48. Omatko kaiM ihmiset saaneet alkm»sa tästä Adamista ia Evasta?
W. Oivat.
Np. t. 17: 26. Nom. 5: 12.

49. Eikö Jumala myös woimasa pldä ja
hallitse kaikkia kuin hän luonut on?

W, Totta kaiketi.
Ebr. 1: z. Matth. 10: 29. Np.'t. >?:

25, 28.

SG. Ein-



50. Emmetb me As itse taidg meitsmmsi
woimasa pitää?

W Emme ollengan
51. Mitä LutheniH täsia sanoa wähäsil Ca«

techismuresansa?
W N7inä uston, ertä Jumala

nämär kaikki rvielä nvc «voimala
pitää; andaa myös minulle runsaasti
jokap. » - ja torjuu.
52. Ketä tulee ylildän M siittää ?a" nsen hywän edcstä kuin meillä on, ja me jo?

ka päiwä uautits».mme?
W Jumalala.

5). Min me kutsumm tämän I, >"a!<in mu!F
he??i pidon luoduissa mp

W. Jumalan Edeskaftiu

3. Luku
IhlnMs heidän cnssmmnsezHtäydettisesä m onnellistsa

tilasansa,
Z4. Mingä kaldalsem tilaan Jumala loi m

asetti sen ensimmäisen ihmisen?
W Sangen onnelliseen tilani.
l Mos. i: 2t»-31.

55. Mitä onnellisuutta hänM silkin 0^?
W- Hän oli erinomaisetsa Jumalan hä-lesä oli n

malan tuma, ja hänellä oli nn>ö?
Nina fiwusa monenlaiset ulkonaisetdut, hänen ruumijnsa puolesta,

1 Ms. i: 27,31.
sb.Mi^
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56. Mitasta Jumalan kiimalla pyhäsä raa-
m«tusa pmmärrctään?

W Joku yhdenkaldaisuus Ju-
malan kantza.

1 Mos 1: 26.
57. Oliko ihminen ruumiinsa puolesta Juma-

lan kaldaincn?
,W. Ei; waan sielun puolesta, M

ei Jumalalla ruumista ole.
58. Kuinga ihminen siis sielunsa puolesta

oli Jumalan kaloaßlen?
W. Han oli wiisas, pphä ja wan°

hurstas.
Col. 3: 10. Eph. 4: 24.
sy. Misä afioisa oli ihminen wiisas?
<W Hän tuusi Jumalan ja hänen

tahtonsa ja tiesi niin muodoin, mikä
hywä, ja mikä paha oli.

60. Kumgasia oli ihminen pyhä ja w.m-
hurstas?

W- Hän tahdoi ja taisi elää Ju-
malan tahdon jälkeen: tehdä hywää
ja wältM pahaa.

61. Mitä ulkonaisia ia ruumillisia etuja
wielä siinä siwusa ihmisellä oli?

W. Ruumiin kuolemattomuus ja
terweys; täpsi walda luondokappalden
ylitse, ja wapaa asundopaikka siinä
ihanasa Paradiisisa, ilma» rastasta
ja murhellista työn-tekoa.

1 MG 1: 28-30. 2: 15, 17.

t2. M»
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62. Ännoifo Jumala esi - wanhcmmillcmme

phtätan lakia/ jonga jälkeen hoidan piti
elämän?

W. Annoi; Jumala kielsi heidän
syömästä hywän ja pahan tiedon
puusta.

l Mos. 2: 17.
Eikö heillä ilman sitä ollut jokuu yhtei«

neN lati, jota heidän Piti seuraaman kaitc-sa heidän elämäsänsä?
W- Oli; Jumala kirjoitti eli is-

tutti itse luomisesa heidän ja kaikkein
ihmisten sydammim/ hänen yhteisen
lakinsa ja tahtonsa.

Rom. 2: 15. ,

64. Kuinga tämä sydämmeen kirjoitettu eli
istutettu Lati kutsutaan?

W, Luonnollinen Laki.
65. Eikö tämä luonnon laki sitten kirjalli-
sesti ja selkiämmin ole ilmoitettu ihmisille?

W- On; Jumala annoi sen Is,
raelill kansall«, Sinain >vuorellcf,
kymmenesä käskosä, kahteen kunsem
taululln kirjoitettuna.

2 Mos. 20: 1-1?.
t>6. Mitä kieltää ja lästee Jumala täsä

Laisä?
W Kaikki mitä ihminen pitää lu-

keman ja jättämä,» lam,l-laca
laca
misiä kohtaan.

67. Kuinga tämän lain jälkeen p'ia
tlett^män?

W. Ei aiaoastansa ulkonalsesti,
B 2 Mo-
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sanoilla ja töillä; waan myös sisälli-
sesti, ajattixilla, himoilla ja haluilla.

Nom. 7: 14. Match. 5: 28.
i>B. Taisiwatko meidän Esi-wanhcmbamme

täydellisesti elää Jumalan lain jälteeni
W. Taisiwat, niin kauwan kuin

heillä oli Jumalan kuwa.
t>y. Olisitko be NlvöS tulleet autuixi, jos

he täydellisesti olisit eläneet Jumalan
lain jälteen?

<W> Olisit.
Nom. 10: 5.

70. Mutta kuingasia meidät Esi-wunhem»
bamme menetit itsensä?

W. He annoit itsensä wietellä,
teit syndiä, ja pois poikkeisit luma»
lan Kästystä.

« Mos. 3: 6.
, >» ,

> > », ' ,

4. Luku.
Svndiin > langemisesta ja siitä
seuraawaisesta ihmisen snndisestäja onnettomasta tilasta.

71. Mitä on spndi?
W. Kaikki se, kuin sotii Juma-

lan tahtoa wastaan.
1 loh. 3: 4.

?2. Kutkasta ihmiset teit sen ensimmäisen
synnin?

W. Meidän Esi'wanhembamme,
Adami ja Eva/ kosta he Paradiisisa
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mastoin Jumalan kieltoa, söit hy»
wän ja pahan tiedon puusta.

1 Mos. 3: 3, 6.
73. Äuka oli syy siihen?

W. Perkele, joka salaisi itsensä
yhteen kärmeeseen, ja»vietteli heidän;
ja he itse, määrin käytit ma-
paan tahtonsa, ja annoit itsensä wie«
tellä.

1 Mos. 3: i»6.
74. Kuinga Csi-wanhtlnmillemme sittcn ka<

wi, kosta he silla muotoa rikoit Jumalan
Käskyn?

W- He jouduit Junnilan wihan
ale, tulit wikapäixi ajalliseen ja ijan-
kaikkiseen ajettui ulos
Paradiiststa, ja sait syndisen ja tur<
mellun luonnon, Jumalan tuman
siaan.

P,' 5: 5. I Mos. 3: 7-25. 2:17. 8:2l.
75. Ongo meillä tästä langemuxesia mltään

wahingota?
W. On, min hywin kuin Ada-

milla ja Emalia.
?i>. Dlcmmako me siis kailli syndiset?

P W. Olemme^totisesti.
UNom. 3: 10, i«.

77. Olemmako me syndiset jo meidän
lapsuudestamme?

W. Olemme; sillä me olemme pe»
rineet Esi»manhembaimme synnin ia
syndisen luonnon, josa me sikiämme

8.3 78-
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?8. Mixi kutsutaan tämä syndi, josa m»
synnymme?

W. Perispndi.
7y. Mikä on siis tämä pcrisyndi?.

W, Meidän turmeltu luonamme,
eli :?ri kanft» syndpnyt »voimattomuus
hywaän; luutta sitä wastaan tmpu»
mus, himo ja halu pahaan.

Nom. 3: 12. I Mos. 8: 21.
80. Emmekö mc myös itse tee syndiä?

W, Teemme totisesti.
Matth. 15: 19.
81. Äuinga kutsutaan ne synnit, joita

me itse tccmme?
W Tckospllnit.

82. Mika on tekosyndi?
W- Se paha, jotu me itse har-

joitamme, ajatuMa/ haluilla, sanoil-
la ja töillä.
83» Ongo sekin syndi, että ajatc:"a pahaa,

ja huwitclla itsiänsä pahoisa hiui^isa?
<P3. O a totisesti.

84. Ongo sekin syndi, että laimin lyödä hy«
wää, cli niitä wclwollisimxia, joita laki

fässec meidän täyttämään?
W. On totisesti.
Jae. 4: 17. Lut. 12: 4?. Match. 7: iy.

25:'30, 42.
BZ. Oivatko faifs, tekosynnit yhtäläisestä

laadusta?
W. Ei; lmmtamat owat ehdolliset

lynnit, ja muutamat heikouden synnit.

86. Mits



86. Mitkä owat ehdolliset synnit?
W. Ne, jotka harjoitetaan wapaal.

la aikomurella, eli tiedolla ja tah-
dolla.

4 Mof. 15: 32. loh. 8: 34»
87. Mitkä owat hcikoudcn synnit?

W. Ne erhetpret ja rckoret, joita
ustowaiset, eli Jumalan lapset, te»
kewät, mastoin aikomustansa, tieto-ansa ja tahtoansa.

4 Mos. 15: 27. Ps. ly: 30.
88. Mika rangaistus synnin päälle seuraa?

W Jumalan wiha, niin myös
ajalliset ja ijankaikkiset waiwat.

Sow. 74 Kys. 1 Mos. 2: 17. Es. 50:
2. Matth. 25: 30. 41, 42, 43.
By. Kuinga kutsutaan kaikki synnin

sins Raamatusa, yhdellä sanalla?
W. Kuolema.

Rom, 6: 23.

90. Kuinga monellainm »n kuolema?
W. Kolmellainen: ruumillinen

hengellinen j,a ijankaikkinell.
yi. Mltä on rumnillinen kuolema?
W Ruumillisen elämän

joka tckee sieluil ja ruumin erkane-
misesta toinen toisestansa. <

92. Mikä on hengellinen kuolema?
W. Hengellisen elämän puutos,

joka tulee siitä, et.tä ihminen erkanee,
pois Ijmalasta. Eph. 2: i, 5. Col. 2: ,3.

Nsm. 8: 6.B4y3.



Msfä on ijankaskkincn kuolema?
W. Pxi loppuinatoil: eroitus lu-

«ic<u»sta, joka lnyötänsä tuo kauhi.m
suckeuden ihmiselle helwetisä, sekä
sielun että ruumin puolesta.

Mattl). 10 28. 22: 13.
M,. Taitaako iftm-nen omalla wowalla aut,

tan itfiänsä siiti surfmdesia, jol>on hän
synnin kautta joutunut on?

W Ei millään muo oa; waan s«
Pysyp ajaasa ja ijankaiktisuudeja hä«
nen ylitslnsä, jos ei Jumala tahdohändä siitä ulos auttaa.

> „, ~ , „ , ~ ,~,

5- L«ku-
Jumalan yhteisestä ja armahta

wmftsta rakkalldesta.
H5. Tahtooko Jumala pelastaa meitä shn»

nisiä, ia siitä ranqaisiuxcsia tuin
spndiä seuraa?

W. Tahtoo totisesti.
5 Mos. 3: !5> loh. 3: 15.

luwchl kaikkia ihmisiä autuixi?
W. Tahtoo.

I Tim. 2: 4.
A. Tahtooko Jumala tehdä meitä autuis»

ilman lunastusta?
W Hänen wusaudensa, py-

Hyyvellsti Mwanhursiaudeis,Mn lunastusta jatäpderi-lekemistH.
tzis. 5: s. Jos. s4: 1?. yh



yB. Mitäsiä on siis Jumala hänen phteistfia
ja armahtawaisesta rakkaudestansa teh<

nyt meidän pelastamisexcmme ja
autudexcMme?

W. Hän on meille andanut Pot-
kansa Lunastajaxi.

loh. 3:16.

6. Luku.
Lnnastuxesta, eli armon ansaitse»misesta Jumalan Pojaalda.
yy. Kliinga kuuluu se Toinen Uston-kappale?

W. Minä uston lesuien Chri-
stnren j. n. e.

!00. Mikä se on?
W. Mioä uston, ena lesiw

Christus j n. e.
ini. Kuka on mcibän Lunastajamme?
W. luuialan Poika: totinm Ju-

mala ja totinen ihminen.
loh, 1: 1, 14, 34. l Tim. 3': 16.

102. Ong.o siis meidän Vapahtajallamme
taxi luondoa?

W On, yxi Jumaluuden ja toi-
nen ihmisyyden luondo-
-103. meidän Wapahta,

jamme oleman ihmiucu?
W. Ectä hän olis taitanM olla

lain alainen, päällensä ottaa meidän
syndinnne, kärsiä, kuolla ja meidän
edestämme were,zsa uloswuodattaa.
Ebr. 2,: 14, »7. 9:22. N 5 104.
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Minaätähdcm Piti meidän Wapahta,

jannne oleman Jumala?
W E<ä hän olis tainnut kärsiäsen ra pcn, jota ihmisten muu«

toin olis pitänyt ijankaikkiftsti ulos
seisoman: ja kaikkein ihmisten siasa
taottää Jumalan lain.

Ps. 4y: 8, 9. 1 Tim. 2: 6. Ebr. 7: 24-28.
«3?. Oliko tämä tarpeellinen, jos meidän
piti taitaman tulla wapahdetuixi ja autuixi?

W. Oli kaiketi.
lv6. Kenestä ja kosta on meidän Wapahta-

jamme syndynyt lumaluudensa luonnon
puolesta?

W- Isästä Imnalasta, ijankaikki»
suudesa.

Ps. 2: 7.
107- Kenestä on hän syndynyt ihmisyyden

luonnon puonsia?
W. Hän on siinnyt Pyhästä Hen»

gestä, jasyndv.-.yt N<ilse,lä Mariiasta.
Luc. 1: ZI, 35. 2: 7.

108. Kosta on hän syndynyt ihmisexi?
W. Ajaantäydellisyydesä, kosta ma-

ilma seisonut oli liki neljä tuhattawuotta.
«oy. Kusta annettiin ensimmäinen lupaus

hänen ihmisexi tulemisestansa?
W, Kohta jälkeen syndiin lange-

misen, kosta Jumala sMi, että wai<
Mon siemenen Mi rim polkeman
Mmeen Pään.
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no. Kulnga »ncidän Lunastajamme kut-

sutaan ?

W. lesns Christus.
m. Mitä merkitsee st sana lesM?
W Se merkitsee niin paljon kuin

N?apal/>aja,
i i2. Mitä merkitsee se sana Christus s
W Niin paljon kuin Woidcldu.

liZ. Qngo meidän Vapahtajamme woidelou?
W, On.

Es. t>i: i, 2, z.
114. Kuuiga ja miiN on meidän Wapaht!»

jamme woideldu?
W Hänen ihmisyydemä ltwndo on

lahjoitettu jumalallisilla woimalla, si-
tä häneldä päällenotettua Wälimi<«
hen wirkaa toimittamaan.

Ps. 45- 8- Es. li: i, 2.

115. Kutsutaango ChrisiuS mybs ws«
limicheri^

W. Hän kutsutaan ja on myös
yri wälimies Jumalan ja ihiliisten
wälillä,

1 Tim. 2; 5, 6.
116. Minää kaldaMa tikrsa eli Cbrisius

tätä wattmiehen wirkaa tehdesänsä?
W Alennemsa lilasa.

117. MiWä seisoi tämä hänen alendaml-
sensa?

W Siinä, ettsi hän ihmisybensti
luotmon puolesta, aina osManut M

B-6 har»
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harjoittanut niitä Jumalallisia omai«
suxia, kuin hänelle annettut olit;
waan eli halwasa muodosa, wiatto-masa heikoudesa, köyhypdesä ja wi-
heljäisyydesä.

Phil. 2: 6, 7, 8.
ii 8. Kulnga kauwan oli hän tssa al«

haisuudesa?
W. Hamasta sikimisestänsä niin

siihen asti että hän itsensä eläwäxiteä haudasa.
lIY. Tuliko hän sittelorootetuxi?

W- Tuli niingin.
I2Q. Misäslä seisoi se Chrisiuxen ko-

roottaminen?
W. Siinä, että hän pois pani

sen halwan muodon, kuin Hän ihmi»
sydensä luonnon puolesta oli päällen-
sä ottanut; ja rupeisi taas täydellise»
sti harjoittamaan hänen Jumalalli-
sia omaisuriansa, majestetisä, woi-masa ja kunniasa.

Phil. 2: y, io, 11. Rom. 6: ?-

121: Kuinga monellainen on Chrisiuxen
Wälimithen wirka?

W. Kolmellainen; Papillinen,
Prophetalltnen ja Kuningaallinen.

Ebr. 3:1. 5 Mos. 18: 18. loh. 6: 14.
,: 37.

122. Ongo Chrisius Pappi?
W. Hän on ollut, ja' on wielH

nyt meidän Plimmäinen Pappimme

l2«,



37
»2Z. Kuinga on h«ln itscnsä Papixi osot-,

tanut?
W Siinä, että hän on uhrannut

ja rukoillut meidän edestämme.
Ebr. 7: 25, 26, 27. Nom. 8: 34.

124. Mitä ja kuinga on hän uhrannut?
W. Hän on uhrannut itsensä ko-

sta hän meidän lunastnreremme, kär-
sei sen meildä ansaitun rangaisturen,
on myös täyttänyt lain meidän au-
tuuderemme.

Es. Ss: 4- loh. 1: 29. 2 Cor. 5: ly.
Epl). 5: 2. 1 Pet. 2: 24. Rom. 8: 3, 4.

125. Kutkasta ne owat, joidenga edestä
Chrisius rukoilee?

W. Hän on rukoillut ja rukoilee
wielä taiwallisen Isänsä tykönä, kaik-
kein ihmisten edestä: sekä uffowaistenettä uskottomain.

Ebr. 7. 25. l loh. 2: l. Luc. 23: 34«
126. Ong, Ehrisius ProOeta?

W. On.
sMos. 18:15,18» ly, Luc 7: ib. 24: ly»

127. Millä on hän itscnsä Prophetaxi
osuttanut?

W. Sillä, että hän on ilmoitta»
nut, ja wielä ilmoittaa, ihmisille
Jumalan tahdon siitä kuinga he a»°
tuiri tulisit.

loh. l: 18. Luc 4: 32. ic>: 16.
128. Kenengä kautta on hän ihmisille ilmoit-

tanut Jumalan tahtoa?
W. Osittain on hän itse hänmB 7 wa«l-
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waellurensa alla täsä mailmasa sitä
saarnannut ja ilmoittanut; osittain
mvös Prcphetain kautta
Tcstamentisä, ja Avostolein, niin
myös seurakunnan Opettajain kaut-
ta, Uudesa TestamentisH.

Luc. ii: 4y. 2, Cor. 5: 20,

I2Y. Oiigo Christus Kuningas?
W. On.
Ps. 2: 6, Luc. 1: 33.

lzo. Mitä tekee hän niin kuin Kuningas?
W> Hän tekee ihmisiä osallisiri

siitä armosta ja autuudesta, kuinhan
heille ansainnut on, ja niin muodoin
ylös rakendaa sila hengellista walda-
kundaa, kuin syndiin langemiseil kaut-
ta häwitettiin.

lel. 2?: 5, 6. Ap. t. 5: 31. Ebr. 2: 10,
11. 2 Tim. 4: 18.
131. Kuinga tämä Chrisinxen waldatunda

nuiutoin kutsutaan?
W, Jumalan Seurakunnas.
EO. 5 23-27.

132.' Mikä nyt on eroituZ näiden kolme»
»virtain walillä?

W. Vlimnläisen papillisen wiraan
on Christus ansainnut meille

autulldcn;Prophetaallisen wiraan kaut-
ta hän ilmoittaa ja taritzee meille si-
tä ans.nttua autuutta; jaKuningaal-
li sen wiraan kautta tekee hän ihmi»sm osalliseni siitä ansaitusta autuudes-
ta , min myös händä siinä yl<öspiM
ja-M)elee.

, 133-



133. Mihingä wirfaan tulee nyt itse Lima,
siuxcn työ?

W. Hänen papillisten wirkaanja
erinomattain.
134. Mistä 01, Chrisius meitä lunastanut?

W. Synnistä ja kaikesta siitä on-n somuudesta, jobon me synnin kaut-
ta joutune-et olemma.

Nom. 5: 18. 1?. Es. 53: 4-6. Col. 2:
!3, 14-

135. Millä on Cbrisius meitä lunastanut?
W- KärsiinisMilsä ja laintäptsä-

miseliänsä.
Es. 55 4' 5. 1 Pct. 1:18, iy. Gal. 4: 5.Nom. 5: 18» ?y.

13b. Mitä on hän erinomaisesti matkaansaat»
tanut kärsimisellänsä?

W. Hän on sen kautta toimitta-
nut meille relasturen ja wapaari pää»
semisen, synnin welaasta ja rangai»
stnresta, kuolemasta ja ijankaikkisesta
kaoomresta.

Es. 58: 5- Eph. 1: 7-
l3?. Mitä crinomattain on ChristuZ toimitta,

nut lain-> täyttämiscllÄisä?

W. Hän on sen kautta tpgö saat-
tanut meille Jumalan erinomaisen
armon, elämän ja ijankaikklsen au-
tuuden.

5. Rom. 5:18, ly.

izz. Kuinga moyellaincn oli Chnsiuxenkärsiminen?
W. !. Ulkonainen ja sisällinen. 2.

Wähembi ja suurembi. 139.



139. Mitä ymmärretään Chrisiuxen ulkonal,
sen karsimisen kansa?

W Se, mitä hän erinomattain ruu»
miinsa puolesta karsti.
,140. Mitä ymmärretään Christuxen sisällisen

kärsimisen kansa?
W. Se, mitä hän sielunsa puol»»

sia ulosseisoi.!
141. Mitä me mnmärrämme Christuxen lä-

hemmän kärsimisen kansa?
W Ne wähemmät waiwat, joita

Hall tarsöi hamasta syndvmästänsä niin
wiimmeiseen eli suurembaan hänenkärsimiseensä asti.
142. Mitästä mc'ymmärrämme Chrisimcnsunrcmman kärsinusen kansa?

W, Ne waiwat, joita hän kärfei
elämänsä lopulla, joilla hän poisotti
kaikki ne waiwat, wita muutoin kaik-
kein ihmisten helwetisä olisi pitänyt
ijankaikkisesti kärsiä.

Es. 53:4-8. 63:3. Rom. 8.32.
14;. Kuinga kutsutaan se suuri Armo ja E-
tU/ jota Chrisius kärsimisellänsä ja lain-täyt,

tämisellänsä meille ansainnut on?
<W. Lunasturen armo, ansaittu ar-

mo/ armo Christuresa,Christuxen ansio,
Christuxen ansaittu wanhurffaus, :c.
144. OngoChristus kaikkia ihmisiä lunastanut?

W. On totisesti. Christus on kär-
sinyt synnin rangaistuin ja täyttä'
nyt lain kaikkein edestä.!
tz, Rom. 8:32. l Tim.»: 6. Es. 53: 6.

»4F.
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145. Mahtawatko si!ökäiksi ibmisct tulla

wapaht>etuixi ja autuixi?
W> Et millään »nuotoa.
Luc. 14: 16,27. Matth. 7: '4.

.'46. Mixei kaikki tule autuixi?
W Ei kaikki uffo Christuren päälle.
2T:)css. 4:2. Ebr. 11: ti.

7. Luku.
les relda ansaitlln LulmstlN'Nl
armon tngö - elnistamisesta Py-

hän Hengcn kautta.
i. Armon osallisuudesta ja omi-

stamisesta yhreisesti.
"

147. OM' se ihmijcllc wältlämättömäsii tar-
Pellinen,ustoa vää,le, 10Z hänen

autuari tuienlan pitää?
W. O l wusesti: Joka ustoo, se

tulee aumaxi; tuuun joka ei ujko, seodotetaan.
Mar. 16: 16. loh. 3:18,36.

t4B. Miläon siis sc, joka i,)lnisen puolelda t««
tee, enä hän tulee autuaxi?

W, Usko Cyrifiurei! päcme.
14Y. Mikä on Usto Chlisiuxen päälle?
W Se on yri sydammell.!.en itä-

wöuftu.illen ja halu sea ornwn ja
au uuden perään jonga ChrrM an-
sainnut on/ »tiin mpös spdämmelli-
n«n luottaminea ja turwntlut Chrl*
stuxen tpgö.

Mettth. 5:6. n: 28. Ebl'. li:».
is»»
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150. Mika on siis se, joka tekee, ettei luna-

stettu ihminen tule autuaxi?
W. Epauffo.

isi. Mika on cplUlsto?
W, Uskon puutos, eli sen armon

ja autuuden ylönkatse, jonga Chris-
tus ansaimmt ou; kosta ihminen taik-
ka peräti kieltää, taikka kplmäkistoi-
sesti laimi lyöpi tämän armoin

Dan. y: 2K. Luc. 7: 30. 14: 18-22. Rom.
10: ift.
ls2. Kuinga taitaa ihminen tulla siihen oi-

tiaan ussoon ja luottamuxeen Chrisiuxe»päälle?
W Jumala tahtoo johdattaa hän-

dä siihen.
Hcs. 36: 25, 27. Matth. 23: 3?. Ilm.Z- 20.

153. Kuinga tämä johdatus armoon, ja Au,
tul«n tutjutaan Lutheruxen Latechismuxesa?

<W. Pyhittäminea.
154. Mitä siiö täfä ymmärretään pyhittämi-

sen kansa?
W Armon tygö'omistaminen/ eli

että ihminen tehdään osalliseri siitä
pelasturesta ja autuudesta, jonga
Christus ansainnut on.
155. Misä puhutaan (tästä) pyhittämisestä

Calcchismuxcsa?
W. Kolmannesti Uston Kappaleesa.

156.Kuinga kuuluu kolmas Uskonkappale?
W. Minä Uston pyhän Hengen

päälle:c.
»57.
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157. Miia se on?

<W Minä «ston ja tunnustan :c.
158. Eikö, ihminen sii>s omasta woimasiansa

taida wailuttaa uffon itse tykönänsä?
W> Ei lhmineit on

kuollut jynnisä; ja tiiin kuin pri kuol-
lut ihminen ei taida herättää ja e«
lcuvari tehdä itsiänsä; liiin ei taida
myös syndinen oinasta »voimastansa
käändää itsiänsti Christuren tpgö ja
uffoa hänen päällellsä.

1 Cor. 2:14. Job. 6,' 29, 44. 2 Cor. z: 5.
159. Mitta tawafla, ja mini järjcstyxcsa, joh«

dattaa P. Hsng» ihmistä ustoon?
<W. Glllä taivalla että häa kut-

suu, plösherättää,ylöswalaisee, kään-
dää ja uudesta synnyttää hänen.

2 Tim. 1: 9. Ap. t. 26: 18. Job. 3: 3,
162.Ruinaa sanoo Luthcrus tasta kolmannen

Ustonkappaleen selityxesä ?

W- Pyhä Hengi on minun E-
va,.geliunlin kautta kutsunut, lah-
jMans »valistanut.
2. Rursumuresta ja Ulösheräryxestä.

l6i. Mikä on kutsumus?
W. Että Jumala sanansa kautta

ilmoittaa ja woimallisesti tarjoo meil-
le sitä wapahtamista jaautuutta, kuin
Ehristus ansainnut on.

2 Tim. ,'.9. Matth.22:z, 4.
162.' Mistä syndisia kutsutaan?

W. Spnnin ja Epäuston tilasta
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ja kaikesta siitä onnettomuudesta, kuin
syndiä ja epänffoa seuraa.

Ap. t. 14.15. 26: ,7, 18.
ibZ. ,?watko ainoastansa ne ihmiset sy«nin ja

wihan tllasa, jotta owat törkiit ja julli
syndlsct?

W. Ei ne ainoastans; maan myös
nekiil, jotka ilman eläwätä uffoa
Christureil päälle, kuitengin ulkonai-
sella muodolla elämät kauniisti, siwiä-
sti ja kunniallisesti.

Marc. 16: 16. loh. z: 18. Match. 5: 20.
23: 25» 26.

164 MihingH syftdisiä kutsutaan?'
W Armoon ja kaikeen siiheil au-

tuteen, tuin Chrisius ansainnut on.
Ap.t. 14: l7,

165. Kuinaa pitää spndisen itsensä täyttä-
män, loska hän kutsutaan?

W Hänen pitää ottaman kutstl-
muresta »vaarin/ ja tottelenmn sitä.

Ap. t. 9:6.16:14. Gal. 1:15,16. Ebr. 3:
7, 8,15.
166. Mingäwldaisissa »välikappaleilla saattaa

Jumala ihmistä ottamaan futsumuxcsia
NÄNNIN ?

W, Toisinansa erinomaisilla suu-
rilla hywillä töillä; toisinansa mai-
nioilla ja kärsimisellä, niin kuin sai-
raudella, köybydellä, wainolla, ylön-
kalftella; toisinansa muitten esimerkillä,
kuoleman sanomilla ia muilla erino-
maisilla tapaurilla.

2 Kon. 5:14-17. 2 Aif. zz: M.4?
«Y.Match. 27: 54.
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167. Kulnga silloin käy, kosta syndimn otaa

waarin klttsnmuxcsia?
W. Syndinen saa silloin wieläsuuremman ja tunduwamman kulsu»

muren ja totisen ylösheräryxm.
Ap. t. 16: 14. Eph. 5: 14.

168. Mikä on ylösheratys^
W <M niin woimallinen pisto e°

li muistutus syndisen sydämntesä, et-
tä hän siitä saa lewottomuuden, ahdi-
siuxen ja murheen, hänen syndlsem,
määrällisen ja onnettoman tilansa y-
litse.

Ap. 2:37.16:26-3°. Eph. 5: 14.
169 Ongo tämä herätys tarpeellinen, jos syn,

discn pitää käändymyxeen tuleman?
W- On totisesti; sillä ilman ylös-

herätystä, ei taida ihminen oikein
tuta syndiä; ja paitsi oikiaa syndein
tundoa, ei taida yritän wilpitlömäs-
tiletsiä armoa, pelastusta ja autuutta.

Match, y: 12, iz. Eph. 5: 14.
17c». Äuinga pitää syndisen itseänsä käyttä-

män, sitte kuin hän on tullut ylösheräte-
"

tyxi ynnin ja suruttomuuden unesta?
W, Hänen pitää kohta, ja ilman

kaikkia .mhia ehdoitta, andaman
itunsa Jumalan Hengen armo-»
wairulusten ale, ja sen ohesa wal-
woman, rukoileman ja waarin ot-
tamnl Jumalan sanasta.

Gal, i:. 5,16. Luc.2,:z6. 8l 15» 18.

17^.
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171. Mitä sitten tapahtuu, kosta syndinen sil-

lä muotoa käyttää itsensä?
W- Hän tulee

Ps. 119:105. Ap. t. 26: 17, iZ. Rom.z: 20.
2 Cor. 4: 4, 5, 6.

2. Slöswalisturesta.
172. Mikä on plöswalistus?

W, Että syndinen, tietämättömyy-
den ia erymisen, eli paljaan kuolleen
tiedon siaan, saa yhden woimallism
ja elämän tiedon siitä, kuin hänen
autuuteensa tulee.

Eph. 1:17-19. 4>:/8. 5; 14»
173. Kosta tieto kuolleexi kutsutaan?
W. Silloin kuin ei se myötänsä

tuo halua, pakotusta ja woimaa ih«
misesä, etsimään armoa ja autuutta
Christuxen tykönä.

174. Kosta kutsutaan tieto eläwäxi?
W- Silloin kuin se myötHnsä tuo

halun, pakotuxen ja woiman ihmisesä,
etsimään armoa ja autuutta Christu»
xen tykönä.

175. Mitkä (kappaleet) tulewat ylöswalis,
tuxcen?

W. Että syndinen oikein ja elä-
mällä tawalta tulwee i:xi Jumalan,
trinomattain hänen pyhpdensä ja
wanhurskaudensa puolesta 2:xi itsen-
sä synninsä j« sen wiheljäisydm puo-
lesta, ja 3'ri Christuxen ja sen sr.
mon, jdnga hän ansainnut on, niin

myös



myös millä tawalla sen nautindoon
tulla laitaan.

Icr. 3: ,z, 24. Ioh.'?: 3. N)il.?: 8-10.
176. Kuinga tämä tieto eli

H'hrisiuxesta muutoin kutsutaan?
W. Uston tieto ja suostumus.

177. Mitasta sellainen ylööwalisius myö-

tänsä tuo?
<W- Se myotällsa tuo ja »vaikut-

taa yhden wilpitcömän synnin-surun,
ja elawän uston Christuren päälle;
joisn kahdesa kappalesa seffoo syndi-sen käändyminen.

4. Räändymisestä.
178. Mikä on oifia käändyminen?

.W. Pxi wilpitöin ja yxiwakainen
sydämen muutos jakäändylniilen syn«
nistä Jumalan tygö, yhden totisen
synnin surun, niin myös eläwän u-
ston kautta Christuren päälle.

Ap. 26:18. Joel 2: 12,13. Marc. 1:15.
179. Mitkä kappaleet tulemat oikiaan fään-

dymisccn 7
W. 1. Mi wilpitöin ftnnin suru,

ja 2. eläwä usto Christuren päälle.
2Cor. 7: 16. Marc. 1: ,Z.

»8c). Mikä on sc wilpitöin synninsuru?
W. Vhden syndistn hliikia lewot»

tomus, ia murhe spndeinsä ylitse».
Ps. 51: 5,9. Joel 2: I,v Es.y: 6.

iZi.Mingäkaldaiscnpitää tämän synnin surun
oleman «

W. Sen «i pidä oleman pikaisen
ja



ja huikendelewaisen, waadittun ja itft-
tehdyn, orjallisen eli epäilewaisen Ju-
malan armosta; waatimatoin,
sydälnmellinen ja eläwä.

Ps.6 2, 3.51:5, iy. Joel 2: i?.Luc,iB:iZ.
»82. Mingä kautta P. Hengi waikuttaa sy>d-

nin? murheen?
W. Erinomattain

joka lykkää ihmisen omaalu: d a, näyt»
tää hänen pahoin tehneen, ja Mä
ansainneen Jumalan wihan, ajalli-sen ja ijankaikcisen rai^gaistuven.

Nom. 3:20. 4:15. 7:7.
»83- Ongo st tarpeellinen, että syndinen

tundec syndinsä, ennen min hän taitaa
saada oikian synnin murheen?

W- On kaiketi.
ler. z: iz. Rom. 3:2c?, 7: 7.

184. Qngo se tarpeellinen että kaikilla ott yht§
suuri synnin suru?

W. Ei: P. Hengi andaa ftn eri«
mitalla kullengin.
»85» Mingä tähden on lälnä synnin suru tar,

peellinen?
W- Että syndinen mahdaist oikein

tuta synnin kauhiuuden ja kaiken sen
onnettomuuden, kuin syGiä seuraa, ja
hartaalla halulla ja elämällä ustolla
wastaan ottaa sen taritun armon.

Matth.y: 12,13. 13:15. ler-2: ly.

186. Mikä on eläwä usko Chrisiuxen päälle?

W- Se on herätetyn syndisen sy'
dänmellinen ikälvöitsemys ja halu sen

ap
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l

armon ja autuuden perään, kuin Chri-
stus ansainnut on; josta sitte synduy
«xi sydämmellinen luottaminen ja
turwanminen Christuren päälle. (Kal«
so 149 Kys)

Matth.z:6. 11:28. Ebr. 11:1.

18?. Misä siisalfkon aine ja harjoitus crine«
mättäin seisoo?

<W. Siinä että halulla ja luotta-
misella Pitää itsiänsii Christuren tygö.

Ps. 38' 12. 63:2. Es. 14: 32. Eph. 3: iz»
Ebr. 3: 6.
,88- Miugä kautta »vaikuttaa P. Hengi

kaldaism liskon?
W. Evangeljumill kautta, joka

johdattaa si<ä murhellista sondista
Christuxm tygö/ ja taritsee hänelle
sitä pelastusta ja autuutta, jonga Chn-
stus ansailniud on.
)iBy. Kuinga kutsutaan elämän uston plös-sy,

tpttäiniuen Naamatusa?
W. Uusi sundpminen ja uust luo-

minen.
Ps. 51:12. Eph. 2: 10.
lyo. se niin kutsutaan?
<W. Sillä ihminen saa sen kautta

uuden hengellisen elämän, j«
tulee, uudexi ihmiseri, jolla owat uu-
det ajatuxet, taipumuret ja halut.

5. wanhm-staaxirekemisestä.
lyi.Mtä tapahtuu, jakuinankäl) syndisell»

silloin,kosta hän saa sen oikian ja elämän
Uston Ebristuxen päälle?

E W.
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W. Hän tulee yhdistetyn Chri-stmeil kanha, ja osalllsexi hänen an-siostansa, saa hänen tähtensä syndin-sa andeexi, ja tulee Jumalan lapsexi
ja ijankaikkisen autuuden perilliseri.

Mattl>s: 6. Nom.;: 23. loh. 1:12, A-
post. iö: 31.
IY2. Kuinqasia kutsutaan se suuri muutos,

tuin seuraa uston ia uuden syndymisin
päälle?

W. wanhurstaattcekeminen.
lyZ. Eikö uusi syndpminen ia usto mitään

muuta hedclmätä myötänsä tuo?
W. Tuo kaiketi; ihminen saa myössen kautta uuden elämän, ja hengel-

lisen woiman lain seuraamiseen ja
kaikkeen siihen kuin hpwä on.

Iol). ,5: 1,6. Rom. 6:5, 6. IIOH. 5:4.
194» Kuinga se tila kutsutaan, johonihminen

tämän kautta tulee siirretyn?
W. Armo'tila.
6. Armo» tilasta ja pyhiryreftä.

?9Z. Kosta syndinen on käändynyt, ja saanut
syndinsä andeeri, mistä hänen sitten cnim-

mästi pitää waarin otckman?
W- Hänen pitäs ustolla pitämän

itsensä wapahtajansa tygö, harjoitta»
man hywää, ja wälttämän pahaa a»
jatunsansa, haluisansa, sanoisansa
ja töisänsä.

Luc. 3: 8. loh. 15: 4,6. Cyl. 3: y, I».
«t.2» 11,12. Buc.lv: 27.

l^
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lyb. Kuingas tämä halu siihenkuin hpwä on
kutsutaan?

W. Pyhitys, uudistus, uusi kuu-
liaisuus, wanhan ihmisen poisriisu-
minen ja uuden ihmisen päällepuke-
minen:c.

I Cor. 7: I. Eph. 4: 2Z. I Sam. 15: 22.
Col. 3.9,10-

19?. Ketä kohtaan on Chrisiittl) welknpää hy,
wää harjoittaman? ,

W. Jumalala, itsiänsä ja muita
ihmisiä kohtaan.

Luc. 10:27. Tit. 2: 11, 12.

!l>B. Mitä ojennus e nuoraa pitää Christityn
seuraaman, naiden hywäin awuin har-

joiruxesa?
W. Erinomattain Jumalan Lakia

ja Christuren' esimerkkiä.
San. 6: 23. 28: 9. 1 loh. 2: 6.

199.Omatko uffowaisct Christuxen seuraajat?
W. Owat kaiketi.

Luc. ,4: 27.
20c». Misä he seumawat Chrisiusta?

W- Opisa, elämasa ja kcirsimisesä.
loh. 13: t;, 17. Phil. 2: 5. 1 Pct. 2: 21.

Luc. 14: 26, 27.
201. Taitaako ustowainen kadottaa armon, ja

langeta pois armo tilasta?
W. Taitaa totisesti.

Luc. 8: 13. Hcs. 18:26.
202. Mingä lautta se lcmgeminentapabtmi?

EH W.
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W. Epäuffon kautta, eli niin muo-
don, että uffo kadotetaan.

luh. 75: 6. Gal. 5: 4.
2QI. Kuinga taitaa ihminen tietä, että han

on annosta pois langennut?
<W. Erinomattain siitä, että Hän

harjoittaa ehdollisia syndejä.
224. Eikö'ihminen taida harjoittaa jotaNUa
ehdollista syndiä, niin kauwan tuin hänellä on

usto, ja hän sekkautta on yhdistetty Chri-
siuxen kansia?

W. Ei millään muotoa.
.IIOH. 3:8,9,10. 5:i8.10h.

225. Kuinga usto kadotetaan?
W. Se ei tapahdu äkisti, javbtä

haan aa; waan wähitellen usiambu':,
pienämbäin erhetysten kautta, jotrn

»aina enämmän ja enämmän tekewät
uston ja sen hengellisen elämän woi«
man heikommaxi.
226. Kutka owat nämät wähcmmat erhctyxct

ja harha-tiet"?
W. Ne owat moninaiset; multa

erinomaisesti, että ihminen rnpce
1. lesusta ja hänen armoansa hal-
wembana pitämään, ja siihen sia m
luottamaan use päälleilsä. tietonsa,
töittensä ja amiinia päälle, ja 2 r::-
lpee saamaan' enämmän taipumurcil
za rakkauden mailman ja sen menon
ja turhuuden puoleen.

Gal. 5-.4. 2Vet.2:20.

i^?,
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LO?. Kuinga ilmoittaa itsensä rakkaus mail,
,nan puoleen?

W. Taipmnuxesa ahneuteen, yl-
pei)ieen ja hekumahan, eli lihallisiin
ja mailmallisiin huwituxiin.

i loh. 2:15,16. 2 Tim. 4:10.
108. Kuinga joutuu ihminen näille har- ,

hateille?
W> Kosta hän laimin lyö että

walwoa, rukoilla ja nautita armo<
josta syystä ne hen-

gelliset wiholliset päästivät aina liiem-
min.

Luc. 2l: 6. Col. 4: 2. Psal. 1:2, 3. iCor.
II! 2Z, 2<).

Ongo se kominkin waamllincn, että
langeta pois armosta?

W. On; sillä sen kautta kadottaa
ihmlnen kaikki armotilan edut, ja
joutuu pahembaan tilaan kuin ennenycwm kääildymiställsä.

2 Pet. 2,5 22.
Mutta ongo se kuitengin mahdollinen,

etia ','yspa ustosa ia armo?tilasa loppuun
asti?

W. On todellakin.
t Pct,?:y.llm. 2: IQ.

211. Kuka on se, joka ustowaisia armosa lal,
lella pitää?

W Jumala.
l:6. i Thess. 5:23.

212. Uinga »välikappaleen kautta tallella pi»
tää Jumala ustowaisia armosa?

W. Sanan ja Sakramentein kaut-
C 3 ta
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erinomattain Evangeljumin ja

Ehwllisen kautta; Mä niiden kaut-
ta ylöspidetään, wahwistetaan ja li-
sätään usto.

Nom. i: 16. I !Pct. i: 2Z. Match. 26: 26,
2?. loh. 6: 54-57.
21?. Eikö muitakin wälikappalcita ole, jotka

taitamat auttaa liskomaisia pysymään ja
wahwisiumaan annoja?

W. On monellaisia; mutta erin-
vmattain wastoin käyminen ja kärsi-
minen.

Rom. 8: 2y. « Per. 4: 1, 2. 2 Cor. 4: it>,
18. Es. 26:16.
214. Kuinga monellainen on uffowaisicn ma-

stoin käyminen ja kärsiminen?
W. Ulkonainen ja sisällinen.

215. Misästä se ulkonainen kärsiminen seisoo?
W. Sairaudesa, köybyydesa ja

kellaisisa onnettomisa tapaurisa, nun
myös kosta uffowainen mailmalda
lvihataan, ylönkatzotaan/ wainotaan
ja häwäisMn.

216. Misä seisoo se sisällinen kärsiminen?
W. Kiusaurisa, koeturisa, ja ah-disturisa.

,217- Kutka nc omat, ioilda ustowaisct kiu-
sataan? ,

W. Hengellisildä wihollisildansa,
perkeleeldä, mailmalda ja lihalda.

-Theff.Z:-?. l Ioh.z:!?. Gal,z:7.

2iz.



55
2IF. Kuingasta ustowaisct näildä wihollisil,

dansa kiusataan?
W. perkele kiusaa pahain aja-

tusten ja aikomusten sisälle andamisel»
la; mailma haukuttelemlsteu ia ajal-
lisen onmllisuud«n lupausten kautta,
niin myös pahain ja wiettelemäisten
esimerkkein kautta, eli myös wihan,
plönkatfeen ja wainon kautta: ja
liha pahain haluin ja himoin kautta.

Pf. 4: 3. Match. iZ: l?. loh. 15: »8-20.
Inc. 1: 14.
219. Eikö Jumala myös k»ettcle nffowaisia?

W- Tosin; monella lamalla: ja
aina sitä warten, että he mahdaisit
wahwistua armosa ja warjeldaa au-
tuuteen.

Ps. 6ö: 10. Mattlj. 15:22-28. « Mos.22t
1 -12. l Pet. 1:5-7. lac. 1: »2.

220. Mitä ymmärretään sillä kärsimisellä, jo-
ka nimitetään ahdiftureri?

M- Se tusta ja lemottonulus, kuin
toisillansa tulee ustowaisille, kosta he
luulemat kadottaneensa Jumalan ar-
mon ja olemansa ylönannetut lu-
malalda.

Es-54:7,8. loh. 6:4. N-42:7,8.
t2i. Mitä ymmärretään sillä kärsimisellä

joka kutsutaan Christityn ristiri?
W- Se, mitä oikia ChrlMy kär-

sii, totuuveil, vikeuoen ja Christie
spydensä tähden.

Luc. 14: 27. Aposi. y: 16.1 !Pct. 5:13,14/
C 4 222/
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222. Eikö karsiminenmikään risti ole?
W. Ei.

L2Z. Kuinga taitaK kärsiminen jarisii ede?aut<
taa ustoivaistcn warjelnsta ja wahwisiusta

armosa?
W. Tosin; kosta he sen alla itsen-sä oikein kaytläwät, niin oppimat he

paremmin tundemaan Jumalan, Chri-
sturen, mailman ja itsensä, ja pako»
tetaan pois luottamisesta itse pääl-
lensä enämbaän luottamiseen Chri-
fturen päälle, ja synuin ja mailman
rakkaudesta niin hartahambaan Iu«
lnatan rakkauteen.

I Pct. Lt 6, 7.4:1, 2. M1.27: 8,y.!2Q16.
KCor. 4:16,13.51 1,8.

224. Kuinga jakosta tulemat ustowaiset para«
-hitten warjelluxi harhateistä ja takasin

langcmiscsia armosta?
W. Kosta he oikein walwowat,

rukoilemat ja armo - wälikappaleita
nautitsewat.

Katso 207. Kys. luc. 21: z6. Col. 4: 2.
H?sal. 1:2, z. 2 Cor. li: 2;, 29.

225. Mikä on malwoa?
W. Että ottaa tarkan waarin a-

MuManfa, haluistansa, sanoistansa
za töistänsä, ja perään katsoa, ettei
ne hywät liikutuit estetä, laimin-
lyödä, ja lukahuteta.

Luc. 8:12» 18.

Ru<



Rukouxesta-
226. Mikä on rukoilla?

W. Se on ajatella Jumalan pääl«
le, ja ynnä anoa ja ikäwöilä hänenarmoansa ja apuansa.

Ml. ly: 15. z8: ic>.

227, Kuingaja kosta jokuu oikeinrlikoilee?
W. Kosta hän rukoilee lEsurennimeen, eli luottamuresa häilen aii«

sionsa päälle, nöyryydellä ja hartau-
della, ustollisesti ja lakkaamata.

loh. 16: 23,24. Matth. 22: 22. Psal.yS:
6. Joi). 4:24. 1 Thess. 5:17. '

228. Mitä pitää ja saa rukoilla?
W. Sekä hengellistä että ruumil-

lista hywää; mutta enimmästi hengel-
listä.

Matti). 18: ly. loh. 16:23,24.
22y. Mikä pitää nuitä rukouxecn taiwuttae

manialchoittaman?
W. 1. Jumalan tahto ja My,

2. meidän oma puutorenune ja tar-
peemme, 3. Jumalan lupaus rukou-
ren tuuleulisesta,
Matth. ?: 7. Psal. 50:15. 1ac.5:26. Match.
21 22.

230. Saako ihminen aina sitä, kuin hän ru-
koille Imnalalda?

W- Saa, kosta hän rukoilee oikein
ja Jumalan tahdon jälkeen, sitä, kuin
on totisesti tarpeellinen jahyödyllinen.

2



231. Zlndaako Jumala olioillerukoilioille
kohta, mitä he anomat?

<W. Ei aina; Jumala wiivpy toi-
sinansa awun kaicha, harjoiltaaxensa
heitä uskosa, toiwosa ja kärsiwällispy-
desä.

2 Cor. 12:8,9. Elir. ic>: 35-37»
232, Mika on se paras ja täydellisin rukous?

W, Se, jonga meidän Wapahta»
jamme opetti opetuslapsillensa, ja lö»-
tplV vlöskirjoittettuna Matiheuxen E-
vangeljumikirjan kuudennes Lugusa,
v. 9 ° -1?.

233. Kuinga kuuluu se rukous?'
W. Isä meidän, joka olet l. e. p.
234. Misä järjcsiyxesäMtämä rufyus

kokoon pandu?
W. esipuhe; sitten seitse-män rukous sanaa; ja sitten päätös-

-235. Kuinga kuuluu esipuhe?
W. Isä meidän, joka olet tai»

«»aisa.
236. Kuinga Lutherus selittää tämän esi-puheen ?

W, Tällä esipuheella tahtoo Ju-
mala l. e.
237. Kuinga kuuluu ensimmäinen rukous?
W pyhitetty olkoon sinun nimes.

,38- Kuinga tutherus selittää ensimmäisen
rukounn?

W Lue Lutheruren Catechismuxesta.
23?.
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2Zy, KuinZa kuuluu toinen ja ne muut <ru»
kous sanat, jaknmga Luthcrus ne selittää?

W. Lue Catechismuxesta.
240. Pitääkö meidän aina rukoileman kirjoi,

tcttuin ja muiloa kokoon panduin rukou-
sten sanoilla?

W. Ei; waan meidän Pitää to-
tuttamaan itsiämme että myös omil-
lakin sanoillamme Jumalan eteen tar-
peitamme kandamaan.

Psal. 38: 10. i<): 15.

241. Mikä se on, joka pnnä walwomisen ja
rukouxcn kansia auttaa meitä, annosa ppsy?

mään ja kaswamaan?
W. Armo wälikappulden oikia

nautit semine n.
Katso 224 Kps.

7. Armo rvälikappaleista.
242. Mitä armo wälikappaltm kansa pms

märretään?
W. Ne »välikappaleet joidenga

kautta Jumala tekee ihmistä osallisixi
siitä pelasturesta ja autuudesta, kuin
Christus ansainnut on, niin myös
pitää heitä siinä tallella.

243. Mitkä owat nämät wälikappalcet?
W. Jumalan Sana ja Sakra?

mentit.
i. Sanasta-

-244. Kuinga JumalanSana iaStaan?'
W. Laki;» ja Evangeliumiin.

L l. Lai-
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i. Laista
24?. Mikä on Juhalan Laki?

W Jumalan ilmoitettu tanto sii-
tä, mitä meidän pitää ajatteleman,
puhuman ja tekemän, niin myös
slitä rangaistuista, kuin ylitsekäumi-
siä seuraa.
246.Kuinga ja kosia on Jumala «losandanut

tämän Lain?
W- Ensin luomisesa kirjoitti (istut-

ti > hän sen ihmisen sydämmeen; ja
Mte ulos annoi Jumala sen Sinain
»vuorella kirjoitettuna kahteen kiwi-seen tauluun.

Rom. 2: 15. 2Mos. ly: 11. 20:1-17. 5
Mos. 5:22.

247. Kuinga monda käsipä on täsä laisa»
W. Kymmenen.
5 Mos. 4:13.
248.Kuinga monda on edellisen taulun

käsipä?
W. Kolme ensimmäistä.

24?. Mitästä ne ylipään waatiwat?
W- Rakkautta lumalata kohtaan.
Matth. 22:Z?°40.

250. Kuinga monda on jälkimmäisentaulun
käsipä?

W. Seitsemän wiimeistä.'
251. Mitäfiä ne ylipään waatiwat?

l° W. Rakkautta itttämme ja lähim-mäistämnn kohtaan. Matth. 22:37-41.
2?z.



61

»52. Kuka on meidän lähimmäisemme?
W. Kaikki ihmiset.
Matth. 5:44. Luc. 10:36,37.

,

25Z. Mikä koko lain lphy sisässepito on?
W- Sinun pitää rakastaman Her-

raa sinun Jumalatas, kaikesta sinun
sydämmestäs, ja kaikesta sinun sielu»
stas ja kaikesta sinun mielestäs: ja si-
nun lähimmäistäs niinkuin ilse sinuas.

Matth. 22: 37-39.
254.Eikö siinä kyllä ole, että mc ulkonaisesti,

eli waan sanoilla ja töillä, elämme, tä-
män lain jälleen?

W- Ei; waan »neidän pitää myös
elämän sen jälkcen sisällisesti/ eli aja-
tuxllla ja haluilla. .

Nom. 7:14. Matth. 5:28. Katso 67. Kys.
255. Äuinga kuulun ensmmäincn kasty?
W, Ai sinun pidä pitämän mui,

ta Jumalin: minun edcsäni.
255. Milä se on?

W. Meidän pitää pelkäämän ja e.
25?. Mitä kieldää Jumala ensimmäisesä

kässpsä?
W. Kaiken epäjumalan palwelu-

ren, se on, että julkisemmalla eli sa-
laisemmalla tawalla, palwella, pel'
jätä ja rakastaa jotain muuta niin
paljo, taikka enämmin, kuin Ju-
malala.

C 7 »ss.
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l

258» Mitä käskee Jumala ensimmaisesä
kästpsä?

W. Oikein tundemaan Jumalala,
ja ylitsen kaikkein muiden palwele-
maan, pclkälnään ja rakastamaan
händä.

259. Kuinga kuuluu toinen kästy?
W. Ei sinun pidä nirhaan lausu-

maan e.
260. Mikä se on?

W. Meidän pirää pelkäämä,, ja e.
261. Mitä Jumalakicldää toisesi, kästpsä?
W. Turhaan lausumasta Juma-

lan nimeä, eli häwäisemästä Juma-lala, erinomattain määrän ja ulko-
kultaisen Jumalan palwelluren kaut-
ta; niin myös määrällä ja turhalla
wannomisella hänen nimensä kalitta.

262. Mitä Jumalakäffec toiftsa kästpsä?
W. Jumalan nimeä oikein lausu-

maan, eli kunnioittamaan Jumalala
yhdellä oikialla ja wilpittömällä Ju-
malan palweluxella, nckoilemisella,
kiittämisellä ja ylistämisellä.

263. Kuinga kuuluu kolmas käsky?
W. Muista erräs e.

264. Mitä sc on?

W. Meidän picää pelkäämä,, ja e
265. Mitä Jumalakäskee kolmannesa kästpsä?

W. Eltä sunnuntai- ja juhla-päi-
winck
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winä hengen hartaudesta kuulemaan,
lukemaan ja tutkistelemaan Juma-
lan sanaa, sekä yvinänsä että mui-
den kansia.

266. Mitä Jumala ficldää kolmanncsa
tastysa ?

W. Että sunnuntai- ja juhla-päi-
wi.lä laimin lyödä Jumalan sanan
halullista kuulemista, lukemista ja tut-
kistelemlsta, eli silloin maallista tuo-
tä lawiaMmalda eteensä ottaa, kuin
hätätila ja Christillinen rakkaus sitä
waatiwat.

267. Kuinga Kiuluu neljäs kästy?
W Runnioira sinun IMs ja e.

2KB. Mikä st on?
<W Meidän pitää pelkäämän jae.

26<?.,M5ä fässce Jumala neljänncsä kastpsä»
W Rakastamaan, kunnioittamaan

ja tottelemaan Wanhembita, Esi-
waldaa, Opettajita ja Isändiä.
270. Mjta tiedän Jumala neljänncsä kästysä?

W, Yiöl.katsetta ja tottelematto-
muutta Wanhembita, Esiwaldaa,
Opettajita ja Isändiä wastc.an.

271. Kuinga fuilluu wiides läffu?
W. iLi sinun pidä tappaman.

272. Mikä st on?
W. Meidän pitää pelkäämän ja e.

273-
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273. Mitä kicldää Jumala wiidennesäkästysä?
W. Julkisemmalla taika salaisem-

malla tawalla wahingoitjemasta itsi-
änuue eli muita hengen puolesta.
274. Mitä kästce Jumala wudennesä kästysä?

W Holhoomaan ja edesauttamaan
omaa ja muitten Hengeä.

Kuinga kuuluu kuudes My?
W. Ei sinun pidä huorin tekemän.

176. Miläscon?
W Meidän pirää pelkäämän ja e.

,77. Mitä Jumala kieldää kuudenncsa
tästusä?

W Harjoittamasta huoruutta, eli
muuta haureutta, ajatuxisa, haluisa,
sauoisa/ kävtörisä eli töisä.
2/8- Mitä Jumala käskee kuudcnnesa kässv'ä«

W Kumahtamaan mettämme huo-ruudesta ja kaikesta muusta haureudesta.
279. Kuinga kuuluu seitsemäs tassu?

W. iA sinun pidä wavaastamcm.
280. Mikä se on?

W. Meidän pitää pelkäämä» e.
281. Mitä kieloää Jumala seitscmänncsä

'kästusä?
W Ei ainoastansa julkisey war»

kauden, waan mpös että olla ahne>
petolliuen kaupasa, ustotoin työnteke-

nnsesä,
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misesa, ja palkan maramiscsa, tuh-
laawainen emaa kalua, ja armotoin
köyhiä wastaan.

232. Mitä kässoc liunala scitstmänncsä
kässysä?

W. Että me kaiken Warkauden wäl-
täisunme, olisimme rehelliset meidän
kanpasqmme, ussollistt työn-teosa ja
palkan maxosn, kohtulliset meidän
huolleemiue hallituresa ja laupiaat köy»
hiä kohuan.

283. Kuinga kuuluu fahdcxas kastu?
W- Ei sinun pidä »väärää todi»

stusta e.
284. Mika se on?

W Meidän pitää pclkäämän:c.
285. Mitä kieldaa Jumala kahdcxanpcsa

kästysa?
W. Wilhettelemasta ja edesautta-

masta walhetta yhteisesä kansa puhee-
sa, duomioisa ja todisiurisa, panet»
ielemasta lähimmäistä, kaunistelema-
sta ja kehumasta itsiänsä.

286. Mitä kästcc Jumala tahdcxanncsa
kästysa?

W- Puhlia totta ja edesauttaa
totuutta kaikisa tiloisa, ajatella ja pl»«
hua hywää lähimmäisestämme, ja
käändää katki asiat parhain päin niin
paljon kuin lne taidamme.

28?. Äuinga fuuluu yhdcxäs kasty?
W. sinun pidä pyytämän e.

288.
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288. Mikä se on?

W. Meidän pitää pelkäämän <.

289> Mitä kieliä Jumala yhdexännesä
kastysä?

W- Pahat ajaturet ja himot, jlot«
ka tuleewat periftinnistä, ja jotka e-
nimmästi osottawat itsensä ahlleu-
deft, hekumasa ja ylpeydesä-

290. Mitä kästce lilmala ohdexännesäkästysä?
W- HywiH ajatuxia ja himoja

holhoomaaif; sitä wastaan kaikki
pahat ajatuxet ja himot tukahutta-maan ja alaspainamaan.

291. Kuinqa kuuluu Kymmenes käsky?
W Ei sinull pidä himoitseman e.

2y2. Mikä se on?
W. Meidän pirää pelkämän e
293. Mitä licldää Jumala kymmcncnnesä

kastysä?
<W. Perisynnin, eli sen kantza-

syndpr.een pahan himon.
294. Mitä käskee Jumala fymmemnnesa?

kästysä?

W. Että meillä pitää oleman st
kantza luotu Jumalan kuwa eli toti-
nen puhtaus ja pyhyys, ajatuxisa ja
himoisa.
295. Taitaako iokuuihminen täydellisesi» pitää

tämän lain?
W. Ei nyt enää syndun langemt-

sen jälkeen.
Rom. 3:12,13.1 Most 6: 5. Jae. 3:2.

296.



296. Eikö ussowaisttkan taida pilaa tätä lakia?
W. Ei täydellisesti. Kuitengin on

heillä wahwa aikomus ja wilpitöin
halu ja pyrkiminen, että täydellisesti
elää lain jälkeen; he taitawat myös
uskon woiman kautta kawaytaa hei'tänsä ehdollisista ylitse käymisistä.

! Ich.,: 8, Inc. 3: 2, Phil. 3:12. I Cor.
4:4. i Mos 17:1.Es. 38:3. i Kun. 15: 14.
Matth. 5: 48.
297. Emmekö siis taida autuiri tulla lain pi-

tämisen lautta?
W, Et millään muotoa.
Nom, 3:20, 8: 3. Gal. 2: l6 li.

298. Eikö siis tämä laki ollcngan hyödyllinen
ole ihmisen autuuteen?

W. On sangen suuresti hyödylli'
nen.

Nom. ?: 12 i Tim. i: 8.
299.Mitä hyödytystä on laisia?

W- Ani on ihmiselle speili, ku'
rittaja, ja ojennus-nuora.

300. Kuinga on laki syndiscn speili?
W- Kosta syndinen lain rinnalle

panee tilansa ja elämäkertansa ajatu»
rensa halunsa, sanansa ja työnsä,
niin hatraitsee hän lain kautta, niin
kuin speilisä, kuinga hän on pois
poikennut Jumalan tahdosta, ja sen
kautta ansainnut Jumalan wihan ja
rangaistujen.

ROM. Z: 2Q.

361. Kuinga on laki syndlsen kurittaja?
W. Kosta sMnen lain kautta

hawa«
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hawaitsee sondinsa, ja sen rangai-
sinrcn, tuin bäil synneillänsä ansain-
nut on, niin herätetään, pakotetaan
ja waaditaan hän! etsimään pelastu-
sta siitä, ja joka pelastus ei mualla
löpdn, kuin Christuren tykönä.

Gal. z: 24.
ZO2. Kuinaasia on laki oimnu? nuora?
M Laki osottaa ustowaisille, mitä

heidän pitää tekemän ja tekemätä jät-
tämän.

sMos. 5:31, 32. Lan. 6:23.
2. Evangeljumtsta,

30Z. Mikä on Evangcliumi?
W. Se hy.vä sanoma, että me

olemme saaneet Jumalan Pojan Wa-
jaettä me, uston kaut-

ta hänen päällensä tulemme pelaste-
tuixi ja autuixi.

1:16,17. Iol). 3: ih.
304,Mitä tckec JumalaEvangeljumin kautta?

W Hän osottaa syndistä Christu-
xen tygö, sytyttää hänesa sen oikian
ja elämän uston, ja seu sille ylöspi-
tää ja enändää.

lac.,: 18. Epl). z: 14-li>. tCor. 4: 15.
Gal. 3:2,3.
305, Eikö siis Cvangcliumin opp! ole suuriin»

masti tarpccliiuln?
W. On kaiketi; sillä siitä saam-

ma me tuta Jumalan armon, ia ar-
mahtavaista rakkautta menä svlldisiä
kohtaan, siijä sammua me nn tuta
meidän Wapahtajatamme Chrisinsta.
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ynnä sen pelasturen jaautuuden kansia,
kuin hän meille on ansainnut, niin
myös meidän autuudemme järjestystä
ja wälikappaleitta; ja sen kautta lu-
lemma me myös itse työsä johdalewxi
aumuteen. (Katso eteenpäin hamasta
95. kys.

2. Sakramenreistä.
326. Mikä on Sakramcnti?

W. Vn pyhä lumalalda asetettu
toimitus, josa Jumala näkywaisten
kappalden kautta, taritsee, ulosjakaa
ja lukitsee hänen näkymättömät ja hen-
gilliset armo-lahjansa.
307. Kuinga monda Sakramcntiä on Jumala

asettanut?
W. Kapi wanhasa Testameittisä,

nimittäin Pmbäri-leikkauren ja Pää-
siäis-lambaan; ja kari Uudesa Testa»
mentisä, nimittäin kasteen ja Herran
Ehtollisen.

1 Mos. 17: ia, n. 2 Mos, 12: 3 < 14. Luc,
Matth. 28: iy. Luc. 22: iy, 20.

308. Eikö Ymbäri-leikkaus ja Pääsiäis-
lammas koste meihin, jotta elämme

Uudesa Testamcntisä?
W. Ei; ne olit ainoasti niille ase-

tettut, jotka elit wanhasa Testamcntisä.
Gal. 5: 2, Col. 2: li, 12,17. 1 Cor. 5:17.

i. Rasteefta.
329. Mikä on Kaste?

W. Kaste on pri Sakramenti, jo-
ka seisoo siinä, että ihminen upotetaan
weteen, eli sillä waletaan, taikka pm»

stots'



stotetaan,lsän, Pojan jaPyhän Hen-
gen nimeen.

, Matth. 28: iy.
Zio. Kuka on asettanut Kasteen?

W, Wapchtaja Christus.
zn. Kosta hän sen asetti?

W. Wähä ennen tanvaseen astu»
mistansa, jolloin hän käffi Opetuslap-sensa meilemään kaikkeen mailmaan,
opettamaan kaikkea kansaa, ja kasia»
maan heitä Isän, Pojan ja Pphän
Hengen nimeen.

Matth. 28: ><). Marc. lt>: 15-
312. Kutka pitää kastcttainan?

W. Kaikki ihmiset, niin hywM
pienet lapset, kuin tapsi»kaswoisetkw
(jos ei ne ennen kastetut ole).

Matth 28: iy. Marc. 10:14. loh. 10:5/6.
Wowita tähän, l Mos. 17:12.

313. Oletko sinä kastettu»
W, Olen.
314. Mitä bpwää oli sinulla kasteesta?W. Minä sain siinä oikian ja elä-

wän ujkon Christuxen päälle, jaseuraa-
waisesti spndini andeexi, lapftxi otta»
misen ja verindö s oikeuden ijankaikki»seen elämään, niin myös woiman py'!
hään elämään. ,

Tit. 3:5-7. Ap.t. 2:28. Rom.6:Z. Gal.
3:27. 1 Per. 3:21.

kaikilla lapsilla, jotkakastetaan,
olla sama hpbdpchs siitä?

W. On.
316. Mitä sanoo Lutherus kasteen hyö-

dytpxesiä?
W Vaste saattaa syndeitt andeexi

silaniistn, wapahtaa kuolemasta e.
Zih



zi?> Tuoko Kasie myötänsä sondein andccxi
andamis.n ilman ustota?

W Ei; sillä ilman ustota ei anne-
ta yhtäkän syndiä andeexi.

Kuinga Kasie tuo myötänsä syndein
andeexi saamisenf

W, Senkautta, ettäKasteesa waiku-
tetaan jasytytetään usko ihmisen spdam-
mesä; sillä kusa ustoon, siinä on spn»
dein andeexi saaminen, elämä ja au-
tuus.
319. Kumga me tiedämme, että Kasieesa to-

tisesti sytytetään ja annetaan usko ihmisensydämmccn?
W, Erinomattain siitä, että se kul-

sutaan uuden pesoxi ja p,
-Hengen uudistllreri.

Tit 3: 5. sow. tä!). 1 Pct. 3: 21. Gal. 3:27.
Nom. 6:4.

320. Tulewatlo'kaikki alituixi., jot-
ka kastetaan?

W. Ei ne jotkakadottamat uffon,
ja sen kasteesa saadun armon: ja sitten
ppsäwät ustottommldesa loppuun asti.

Mmc. 16: iö.
321. Eikö se tapahdu usiasti, että ihmiset ka-

dottamat uston, jonga he kasteesi» saaneet
owat?

W. niingin, walitettawasti.
Z22. Mikä siihen syynä on?

W. Hengelliset wiholliset, perkele,
maailma ja liha; pri palM ja määrin
käytetty lasten plös kaswattaminen,
niin myös oma laimin lyöminen että
walwoa, rukoilla ja tutkia Jumalan
Pyhää Sanaa.

I Aik. 21: 1: Ml. 4:3. loh. 15:18-20.
la<. l: 14. Matth. 2b: 41. 2»?.



323. Eikö ihminen sitten enä taida saada ar-
moa ia tulla autuari', softa hän kerran on ka-

dottanut sm Kasieesa saadun uskon Chri-
stuxcn päälle?

W. Taitaa; oikian käändymisen
kautta.

ler. 3:1-7. Hes. 18:2?, 27, 32.
2. Herran Ahcollisesta.
324. Mika on H. Ehtollinm.

W. Se oil yri Sakr-amenti, josa
Christus, leiwän ja wiiuan alla, an-
daa laeille hänen ruunniusa ja -.veren-
sä, syödä ja juoda,.

Matti). 26: 26-28. Luc. 22: ly, 22.

325. Äuka on asettanut.Ö, Chtolliscn?
W- Meidän Wipabtajamme

Christus.326. Koffa hän sen asetti?
<W- Sinä yönä, jona hän Iu«

dalda petettiin, jnylönannettiinwihol-
lisillensä, ludalaisille.

1. Cor. 11: 23.
327. Kuinga lesus teki, kosta hän asetti

MMlliscnsa?
W. Hän otti leiivän, siunaisi ja

mursi sei', ja annoi Opetuslapsillensa,
ja sanoi: Orrakaar ja syökääc; tämä
on minun ruumiini, joka teidän e-
destänne ulosanneraan, se tehkäär mi-
nun muistorem. Ia sitte otti hänkalkin, kiitti, ja annoi heille ja sa-
noi: juokaat tästä kaiM: tämä kalb
ti on se uusi Lcstamenti minun we--
resäni, joka teidän ja monen edestä
uloswuodareraan, syndeinandeeri an-

damis
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damise'i; se celMät, «iim usein kui!»
re jlicrre, «ni «n muistozccni.

Malth. 26: 26-28, Älc. 22. 19/20.

328. Mitä mc saamme H. ElMlisesa?
W- Siunattua leipää ja miinaa,

ja sen tnnha RuUlniu ja
Wcren.
I2Y. Plisiämc tiedämme, että me totisestisaamme 'rin'ä!i kansia Cdnsiuxm 3:M>mi!l ja

miinan nntsta Chrisinxm Nerm?
W. i. Asetus-sanoista, joisa Cbri°

stus sn.wo: Tämä vn wjimn Nlnnnini,
ja tämä on minun Wereni; Pawa-
lin sanoista liCor- io: i5,) nis bän
ftnov: Gmncttn kalkki, pnga me siu-
ilac.nnuc,cikö se
osallisuus? <> leipä, me mur»
vanulle, cnlö se ole Lhnsnnen ruu-
min '

ZZo. M.'!!s>., ->l cn Chrisinö asettanut
Elollisensa?

W. Että Chrisiityt stn kautta ju!i-
si i... ja mmstalsit hänen
j>' kuolannlansa ja saisit sen hrb'
d.>trxen, EbtolliM mal)dolli«
ncn'nauti;stnlinen »ipötc.nsä tuo.

131. Mitä hpödylysiä M ustowaisilla H. Eh!
tolliscsia?

W. !. 3uleewNl le sen kautta.li'
kemmin yhdistetyin ka,,tza:
2. Wahn isietaan ja liscnäa . heidäil w
stolisa; 3 Tulemat he waakumetuxi syn-
deinsä aildeepi andamiftstn; ja 4. ssa-
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wat «nämmän woimaa, pyhään «lä-
mään-

10h.6:5v,51,z6.1101).5:i2«iZ.Ga1.2:20.
loh. 15:3.
332. Ongo fanndumättömllla ja llstojtomjlla
lnyov sen hyödylys H. Cbtol.i^sta?

W. El; koska «i hiillä ole uffoa,
niin ei talra myö- uiko Elollistit nau-
tilmosta,lrahwiftett(!a ja Mättää. Ei
heillä ole he, gck.stä elamätä; ftntähdeit
el taidase
lö.pidettää ja wahwistettaa.
333. siis ta.»ndymattömäin nautltse»

man H. Ehdollisia?
W E.; sillä ei heillä- ole siitä HIM«

kän hyödytystä; waaz, he sen
kautla päälleilfä smmmmankadotuxen.

i Cor. ii: 29.
334. pitääkö heidän siis pysymän sim<l kaän»

dpmältömasa tilala?
. W. Ei;siilä oil heille M fauri syn»

di mä sielun waara.
Mattl,. 18: 8. Pfal. 7: !?5 l4> 95:8.

3Z5. Eifd faändymattömät taida lulla faän»
dymyxccn, ja saada syndcjänsaalidcexi, pat-
jaalla ctta ,mutltscwat H. Ehtolliftn?

W, Ei.
ZIH. Kutia owat ne oiliat ja mahdolliset Her«

ran Edtollisen wieraal?
W- Ellmmt, kmil uikowaiset; hei-

dän uskonsa mahtaa olla heiko eli wah»
wa/ ainoast illsa' se on oiria ja eläwä.
33?. owat maydottomat Herran EH-

lollisl,» wiciaal?
W. Kaikki joilla ei ole eläwä u°

st. heidä.l Wapuhtajal.sa lE,uxen
päälle.

338.
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338, Mitä piM Ihmisen silloin tekemän, kosta

hän tahtoo nautita H. Ebcollisia?
W. Hänen pitääkoettclemanitsiänfä jakat-

so:nan perään? inisä tilasa hän on.
i Cor. ii: 21.

33<>Kuinga tämä koetteccminenpitää tapahtu-
ntan ?

W. Ihmisen pita w-iusti tutkiman, jos hän
«n nillur täändoneri taitta ei: jos hän on itse
lvsönäu-ä han'a!n»At, wUpitöintä synnin-
tnudoa ja sonni»-surua; j«» yän löytää »tiel-
länsä olewan cläwän ia uikian uskon
hcLclmiä, mihatt pahaa mafiaan ja halun sitä.
telnmään kuin hyws on-
Z4<>.H;u!Nga pitää ihmisen, itsiänsä käyttämän,
jos hän harvaitsic, «ttci hän ole armo-tilaia?

W. Silloin pitä rlman wiiwy--
iystä katsoman pe', ään, että jakumga hän tu-
lisi armo-maan, ta sentähdcn ilman ehdotte-
lemista jättämän itsensä Jumalan Hengen ar-°
«io-waiiutl!st,n rukouxella, walwomi-
seita, ja Jomalan Sanan walaisclla luttiste-
lemisella,
341. .v.uinga oi!a Chrzstitty itsensä käyttää

Herran otollisen nautitseinisen edellä?
36, Hän walmistan itsensä siihen w>lpittö-

mäuä itsensä-koettelemisella ja hartaallaru-
touxcila.

i Cor. 11:28. >3y: 2z, 24. 2^:2.
342. Kuinga hän itsensä käyttää nautitcsansa

H. Ehtollista V
, W. Hän wa>taanottaa Herran Ehtollisenfydälnmrllä, ja kunnioittaa hänen
miiisiosansa Chnsiuxeu tatlcrara kärsimistä ja
luoicmata.

1 Cor. li: 2,6-

343. Äuinga menettää hän itsensä jälkeen H.Ecte,»iseu nautinnon?
W. Hän käyttää sen H. Eytolliftsa saadun

«rmon, pPhäxi elamaxl, walwo-
Nlisella, ja I'uma,an Sanan tutkimisella.

Äats» 223 D 2 344.
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344. Mitä pitää meidän ajatteleman niissä rl<
pityxisiä, jottanxidänscasamme pidetään Hcr,

ran Ebtolliseu edellä?
W. Ne omat asetetut ncuwomisexi, herä«

tyxexi jakocttcb misexiH. E!)t>llii>,n wicraillc.
345. Mikä on synnin päästö V

W, Pxi watuutuö syndein andcexi saam-se-
sia, jonga Ovcttaia an.d«a katumaisille syndi,
sille.
346. Jos Opettaja julistaisi synnin-pä.Mn
käändymättömille; eli wakuiuaisiniitäsyndcin
andcexi saamisesta, jotka ei suingan ole katu-
maiset, maikka he näkymät niin olewan, saa,

watko he myH5 todella syndinsä andcexi?
W. Ei olleiMn; sillä se on syndiscllc ma3«-

dotoin, että saada syndcjänsä andeexi, cnncn
kuin Jumalan Hcn,ai häncsä on saanut «vaikut»
taa oiimn synllin tunnon, ja unmakaisen ikä»
wbitscniisen pelasluxen ja autuuden perään,
(llhristuxeu lautta. Matth.9:i2,i3.Ebl.i>:6.

8. Luku
N>iimmeisistä Asioista, ja ihmisten

tiloista kuoleman jälkeen.
347. Mitä kaikille ihmisille niin hywille kuin

pahoillekin kerran tapahtuu?
W. Heidän pitääkuoleman ja täälbä erkane»

mau; joka on niin wisii ja wälttämätöin asia,
kuin kuoleman helli on tielämätöin. 1 Nos.
3: iy. Edr. y: 27. Saarn, y: 12.

348. Mingätähden pitää kaikkem kuoleman?
W. Synnin tähden. Kaikki owat syndisct;

ja synnin palkka on kuulema. Ebr. 9: 27. l
Mos, 2:17. 3:19. Nom. 6: 23.

349. Kuoleeko sielu ynnä ruumin kansia?
W. Ei; sielu ei taida kuolla. Saarn. 12:7.'

Matth. 10: 28.
350. Kuhungas sielu joutuu, kosta se ruumu

sta erkanee §

W. Ustowaisien siclilt joutumatJumalan
tyg«
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tngö la:,v<,asccn; ja uskottomain sielut perkelcn
tpgö hcl.oettiin. Luc. ib: 22, 23. 23: 43.
Vntt!'. ia:

3-is. kysyykö ruumis ijati mädändynynnä?
n' iän ic : wiinimni-

,ia 'äilä, ,'a .!hdl"!ctään jällensielun »uus-
ia. (ss. 2,')' »>, Dan ,12:2.'

n pitä ihmisim ylkönonscmcm?
",>,'rt«,, elia jälkeenpidetyn wum-

se,ä sielun että ruumin puo-
lein, ,aoda sen lälieen, kuin dc eläneet 0-

.?. mailmasa. Rom.2'>s-?. Match. 25:
35,32,^-
353. Miia ymmärretään wiimeisen duomion

kansia?
ötta Jumala'.vimieisiui päiwanä, an«

baauilowaisillc, sielun ja ruumin puolesta,
Mantan fistn autuuden; mutta uskottomille'
nanlaittisen onnettomuuden. Matth. 25: 31,
32,34,41,46.

354. MingH jälkeen ikmiket silloin pßaa
>" duomitlaman?

W. Jumalan Sanan, Lain ja,(?vangelju-
min, jalkccn. loh. '2: 48. Roni. 1: I<,>, 2».

-,2: 16. Marc. iti: 16.
3-5. Saako myös mailma silloin lopun?

Saa, sey pitää hukliuuan tulen kautta.
?:?, ro.

356. Minää kaldainen on uffowaisten tila
'kuoleman jälkeen olewa?

W. Sangen
35?. Misä seisoo uskowaistcn autuuskuolema)»

jälteen?
W. Taydellisesä pelasiurefa kaikcsia paha«

si-i, jaka!«n bywän tapdellisesa kasittämisisä;
niin myös ulos sanomattomasi! ilosa jariemu«
<a I">ualan tykönä, lesuxm ja Cngelittcn
srlirasa. 1 Cor. 15:,26. 20: 36. Rom. 8:
23. l3: 16: n.11m.22'3,5.

3Z3. Mingä kaldaisixi ustowaificn ruumit '
. tulcewat?
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W. Kirkasictuixi, hengcllisixi, !oisiawa'"'x'ija !. i!, Z: .i. l o>v ls: 41.

35Y. >auwa« cama ustuiri. z.'cu

W. E/sc lop.: ~,.,n-! ,

kaii'ists:i. Narrh, 4O.
3('.0. > usiottmuain ti!a

So 1u.1,. «augci!
»sa,< i.

Misä sciwo siis ustiittomain innoitu-
!sU>»,' ,!',, !^

W. Siina, o.la yoilda wil>i
on,, ia ona o.oa: kalivi'U,

ja t.1.l >i niu ) ',>!i'i'>l p,' >.., n
jn taittein pahain ycngcin ransiayollvvlis.l.
Es. 66: 24. 22. 4,. 16:
»3, 2,4.
Z:>2. Tuleclo l,>, > onntttoMllsttt

sian.a io,ian ioppna<
W. Ei kostan, Ei yeidan un, n',

l<man, eN,cl- hoidan, luunsa
66:, 24. Ma,c. 9: -', -> - ,;,^.

Z<,'<3- Mira on siip
säliapito /a. päalov '<^

W. Että usio''a Ehristiijtn o
lumalata ja> pitää hän>.n
mala tuottaa iai ii työi; ~,

iin joiia sa,a.ut o.vai, jott> no owat hv.
«U pahat. Apusi, il,: Zi. Eaarn. 12: IZ/ 14.,






