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Hijppaacunasanskästyn, ettäsit,
Seuracunnan Lllckareil-

te cuin lapset owat

da t.ueu

Schoulus tullet opetetux Catechismuxestans sekä sisaldä että ulcoa heidän Christillisydens pääeappalet lukeman,
nijn pita wielä toinen Schoulu, ioea cu-

tzutan Rippi Schoulux, pidettämäil ja
lapset silloin, cuin he aicowat ensimmäisen
kerran HERran Pyhälle Ehtolliselle tulla,
sijnä ope tetta ma n samat Christilliftdens
asiat oikein ymmärtämän.
Mainitun Cockiast Cunnioitettawan
kästyn jalken tuli nimitetty Rippi Schoulu cohta, nijncuin mualla, nijn myös tämän Pitäjän Seuracunnisa, käyndöön saa,
Rippi Schoulug warteturi, ja

samaa

Esipuhe.'

Christilliftden pä<lZ
ken ne
rappale.ltc, cuin täsä seurawat> asian o,
tnaisilda cocoon pannuxi, ja Lapset niiden
Lalttta, ensin täällä Emätircolla, mutta
sitten myös muillakin Kirckocunnilla Pitäjas, Christillisydens

tiedosa

harjoitetmx.

Coettelenius näytti myös cohta mikä
ja hyödytys tällä Rippi Schouoli myötaNs. Muiden, ja nijden
wälillä, jotca täsä Schoulus ollet olit,
näytti itzens cohta Christillisyden asiain t<edos juuri merkillinen eroitus.
Mutta sitten on taas roetteleniuxesta
hawaittu, että waicka Lapset silloin cuin

hedelmä
»ullt,

>

he Rippi Schoulusta päsewät naiden kysymisten päälle hywin kylki wastata taitawat ja caumhisti heidän Christillisydens
asioista tilin tehdä, nijn, ei tahdo ne cuitengcm cauwan heidän muijtosans pysyä;

Maan tlilewat jällcns liiacengin ni/lda,
joilla pahce muisto
ju wuoden peräpois
stä surex osax
unhohdetuxi. Monda
kerta on juuri carwalla mielellä täychnyt

lhawaita, cuinga se cau nis ensimmäinen
Christill«syden hedelmä, joca nijn ihanaisesti

Schoulusta päästyä heidän

tykönans
näytti,
juuri
cuin cohta jo itu suulitzeus
la eli orhalla jällens on poiscuiwettllnut;
jonga cauna se puM larcoitus, cuin Cor-

Rippi

k,ast

Esipuhe.

kiast eunnloitettawille asian omaisilla tlm'n
Rippi

SHoulun
nans tyhjään.

on, rauke coco-

Tätä wastan ei ole muuta neuwoa
löytynyt, cuin että asian omaisten on ta»?
tynyt namät kyjymyxet pränttihin toicautta laitta ne Lasten omimitta, ja
hin kasihin, että he saamat, cuin nijntarpellinen on, catzoa kirjaan, ja hciliens

sen

ainoastans päälle muistutella, jos he
jotakin pois unhohtcmeet owat, waan myös
oppia wielä lisä, ja tulla sijnä aina palemmax ja paremmax.

tä ei

Mutoin on naista KysyNMistä, st
cuin seura, wielä warihin olettama: Nijn<m'n corkias cunnia muistys

f)lspan Va6t(il Oseliuxen Suomalainen Kysymys-tirja on jo wcmhudesta
meidän Seuracunnisam ynnä Catechismuzen eqns, tullut Cattchismuxen sclityxer,
Lapsilda ulcoa luetux; niin on se m»os
na Catechismuxen cans tasä
SclMlus perustuxexi otettll, jonga jalken lapses
fljnci neuwotuxi tulewat. Perustuxen jalken on sentähden myös Rysymyxet täytynyt laitta, jani/n owatne, eiamoastans
itze Catechistnuxen, waan myös saman
Rysymys-Hirjan johdaturen jalken, kaMpt, ja laitetut nijn, ett» Lapset )a muut
A3
Mi-

Vstpuhe.

6)ristillisi)dens tiedos nnnkertaisemmat tlllisit

nijden cautta molemmat,

muxens että

min ja selklämmästi!

sekä

Catechis,

ymmärtämän.

parem-

Mitä nijhin wastauxihin tule, jotca
Catcchismuxesta ja Kyftmys Kirjasta otetut
-

siellä loytywät, niin ei ole ne cuconans täsä tnllct ulos pannuxi, waan lyhykäisyden tähden on amoastans mutamia
owat ja

ensimmäisiä

sanoja nijstä nimitetty, joiden-,
aina nämät merkit owat --;
m<ltm cuuWemurcs pitä cuitengin ei ai-

ga

-

nimitetyt ensimaiset sanat waan
coco wastauxet, järjestäns sanasta

nonstans ne

ylös luettaman.

sanaan

Nijncuin Kysymyxet ywat cahtalaieli juulet; mutamat
ri cuin lähteet caickihin muihin, mutamat semmoiset jutca samoista Pää-Kysymyxista ulss wuotawat, ja owat nijden
selitynx tarpelljset: nijn owat ne myös
kahtalaisilla Numeroilla ulos merkityt. Ne
edelliset, nimittäin Pää-Kysumyret näillä
suremmilla l. li. lii. lv. ~,» mutta ne

jälkimmäiset näillä wähemmillä Numeroilla

1.2.3.4. --;
Kysymysten

morfia

seas löyty mutamia sem-

ei ole wielä Schoulus eli
lapsille tarpelliset tietä, waan tulewatwajotca

sta

lLsipuhe.

fia sitten, cuin he taydelli<emban tietoon
Christillisndesäns tulla tahtomat, heille hywär: sentähden mennän m«ös Rippi Schoulus nijden ohitze, ja owat sitä wavten täl-

lä merkillä *, joca nijden edellä seiso, muiulos eroitetut.
Paicoin josa se on tarpel!i<ex näkynyt,
vwat lyhykäiset Selityxet wastausten ala
t»gö pannut joita caickia ei cu>tel!.q»m aica
myöden anna. «mämmin Nlppi»Schoulus
cuin Kingerillakan, edestuoda, waan owat erinomattam sijhen aiwotnt, että itze

sta

cukin aina muulloin cuin nnnella siHen halua ja tilaa on, saa nijtä itzellens
noxi Cbristillisydens ticdos lueffeUa.
Mmgatähden nämat Kysymyxct Rippi-Schoulux cutzutan,
taita itzecukin sijtä ymmärtä cuin jo sanottu on, nisyyn tähden, että Lapset tnlemittäin
nijden
wnt
cautta Rippi-SchouluZ Chrisiillisyden tietoon opetetuxi. Mutta Ringeri l.uguin nimi on nijlle annettu
tähden, että ne myös RinZereillcl mnilletkin Seuracunnan jäsenille tasä Pitäjäs
tulemat wuosittain edespannux.
Ensimmäldä tulit namät KyjymMt,
nijncuin jo mainittu on, ainoastans Rippi
Schoulua warten cocoon pannuxi; mutta sitten löysit asian omaiset hywäx, että
ne
A4

caswan-

sen

sen

sen-

Vsipnhe.

ne myös samoin Ringerelllä harfoituxem
ja käyndöön toimitta. Ia nijncuin coettelemus on näyttänyt, että cuin ne Opettajat,

joilla owat yhdet ja samat sanan cuuliat, caikin heidän omalla erityisellä taivallans heitä kyselewät ja cuulustelewat;
,um tulewat ci amoastans Lapset, waan
myös muutkin sanan cuuliat, zotca Chri,
stilllsybens ticdos wielä owat huonommat,
pikemmin semmoisten monellaisten Kysymnsin: cautta secoitttuxi, cuin selkiän tietoon
ChriMsydens asiois autetuxi: sentähden
nijll owat Opettajat

lasti Pitäjäs kestenans

myös siihen suostuneet, että he caikm näillä yrillä ja samoilla Kystmoxillä ilm.m
mutoxeta cuuldelemuxcn RinZereillätin
loimittawat.
perustuxen Christillisyteen pita caitilda nijldä jotca yhtenä sen päälle työtä tekewät, yhtäläisti tuleman lassetuxi;
mutta sitten cuin he saman perustuxen päälle rcckendawat, ei se enä haitta niitän,
että »xi ulosmala ja caunista työns ja rakennuxens yhdellä, toinen toisella tawalla:
jonga myös Christilliset Opettajat saamoisans Illmal-n armon cautta tehdä ahkeroihewat, parahin cuin he saattawat.
Mitä itze opettamisen muoton tule, joca näiden Kysymysten caui)a Rippi-

Cchou-

Kfipuhe.

Echoulus ,'a Kinqereillä tapahtu, nijn o»
sillä ajan ja nijden suhten, jotta opetetux tulewat, cummasakin tilas suuri, eroitus.
Rippi, SchouluZ pidetan sijna asias
tapa, että se joca Ech>.utasa
se Kysymiset
jaca
cuuten osaan,
pitä,
lua
ja cungin osan sitten päiwcks läpitze jnorc,
niin mä caicki Kysyniyxet tulewat yhden
rvijcon sisällä lapitze käydyn. Cuin cmildelemus alca, ja ensimmäinen KvfymyS
Lasten eteen pannan, nijn anda hän saman Kysymyxen järjestäns Lapsia myöden
nijn cauwan ja nijn monoa tertaymbärins, käydä, että jocainen heistä seltiäst
taita wastata sen päälle; josa hän hywin
catzo perän, että itze enkin ihe edestäns
lvasta, Sitten otta hän toisen Kysymys
xen, jsca järjestäns seura, ja tele sen tansa samoin.ja Sen jälken colman>,en ja nel-jäjännen,
nim edespäin, eikä ikänäns
Kysymystä
yhtän
tä
ennen cuin caicki taipäälle
wastata, muutawat seMäst sen
jos
nijn
ei
toin,
ole, että lasten seas löyly joiu semmoinen, jolla on aiwcm cangia
oppi, jonga tähden ei anta caickia muita,
sitten cuin he owat wastaurcn oppinet, corrin cauwan wijwytellä. Ellalla, ennen cuin hän Schoulun sixi päiwäxi lo«
Pitäjäs

B

s

pet-

Lfiptche.'
petta,

Rlssterto h<ln kerran eli eahoe-

sti, sen

paiwän Kysymyxet, paremman

muiston tähden.

Schoulu lapset, jotta ensiM
oppiwat selkiäsi caickein
kerralla
maisella
Kysym!)stcn päälle wastaman (johongatyyn,»
ni ja hywin kyllä, ni/ncuin coettslemnxefta
on hawaittu, caxi wijckoa aica tarwitan)
tulewat silloin pcräti ja sirens Schbulusta
pois päästetyn: mutta ne, joilla on canZiambi oppi, ja ei tällä ensimmäisellä ker<
ralla tule nijn Kywäx' cuin heidän pidais,
tulewat kyllä HENran Ehtoll,selle päästetyxi, mutta cuittngin tygö sanoruxi, että
wuonna, cahdex ell
heidän scurawaisna
pckiwäx
colmex
Schoulun lopulla, pitä
jällens
tuleman.
sinne
Mutta nijncuin Ringereillel cuuldelemuxen aica on lyhykäinen; nijn tapahtu myös silloin cuuldelemus ja opettaminen cocouans toisella tawalla.
Näisä tiloisa on täsä Pitäias tawallinen, että mainitut Kysvmyret jaeta» cahtTlc

teen

osaan, »a ainoastans toinen

uijstä

cunnakin wuonua läpitze käydätt/ että
cuuldelenmren alla olis myös asiain selity,
xeen jotakin aicaa. Se edellinen, nimitetyistä osista on Catechismuxen alusta coltappalesen asti;
jälkimandeen
m<li,

uscon

se

lLsipuhe

mäinen

'

colmannesta uston cappalesta

Ca,

techismuxen loppuun saacka.
Paallisex nijncuin christellisydenain a,
siat owal sljtä luonnosta, että ne taitan
silloin paremmin ja selkiämmast, cuin mutoin, käsitettä, cuiu ne seurawat ja edes
pannan heldäl» luonnolliscs

silns toistens jälken; nijn ywat ne myös
näiden Kysymysten lopus, niille hywax,
joilla on halu samoisa Christillisydens asiois saada selfiän tiedon ja ymmarryren,
nimitettyyn

heidän

xeens laitetut.

luonnolliseen

jHrjestp-

Minun sydämellinen toiwotuxeni on,
että Se armollinen Jumala, tähän yrinkertaiseen työhön, andais
siuna-

uxen!

runsaan

Lapualda Pohjan maalla
26. paiw. Syfts cuulla w. 1761.'
ISAAC LITHOVIUS.

«YI

Kysymyxee.
Christillisydest yhteisesi.
l. Oletcos Christitts Nastana
§l?en, Sillä minä olen castettu ja rio
stitt» Isän
>

~,

*

Cnin me olcmma Casletut, ja pidämme Chli<
fluxen oikein meidän, wapahtajam ia Lunastajan,
ldcst eli Ustom hänen päallen» ; ni>N taidam»
*

/

mc myös totndes sanoa että me olem thru
<raste ja totinen Usto HERranIO
siitit-M.
päälle owat ne wälicappalet joidenga caut»
la me tulemma Christitpix. Marc. 16: »6. Gal.

«ie

/

soxcn
?:

27.

/

Christillisydem seiso?
Wastaus.
sijnä, että meillä on wahwa

N.Misä meidän

Se seiso
tieto lumalaft, hänen
». Mitkä ne cappalet ewat, joita mell,
VH tasa totisten Christillisstee» waditan? Wast.
l. Että me tunnemma Jumalan. 2. Että me Uscom hänen päclllens. 3. Että me
---

Didam ChristiUista
ta meidän

edesäm.

ja

*

Jumalista elämäker-

Apost. T. ib.zi.

M.

2:8.
2.

jäi-

O
2.

)

«

(

Kits Caste itzesäns

G
ilman

näitä

Christillisyden cappaleita tee meitä Chri»
stiyixi? Wastaus.

Paljas Caste el tee ketän Christityxi:

waan

joca Castens lijton ricko, ja ehdolla
teke nimitettyjä Christiliisyden cappaleita
wastan, hän on wielä pahembi cuin pacana.
*Matth. tBt t7. tit. 5: B.'
111, Mistä me taidam Christillispdem
oppi»? Wastaus.
*

Catechismuxejw.

IV. Mikä Latechismus on? Wastaus.

Catechismus on

stillisest
*

- - -

*

lyhykäine.l

summa Chri-

Catcckismus on yri Grccalaincn

sana, sa>

mertitze yhtä semmoista Rirja, ,osa <tl)rilnlli<
syden asiat lyhykiisesti ,a ?xl n kertaisesti tysfiny,
sien <a wastansten cautta tulcwat niille stiitctyjr
j« edes pannut/ jotta Christilllfpbcn asiois owat
ptintertaiscmmat.

I. Mistä Satechismus on lyhykäinen Summa? Wast.
Chrisiillisestä opista.
l. Reneldä Cbristillinen oppi o» a!cuns saanut? Wcstaus.
Ei ihmisildä, waan lumalalda
"Match. »s»'?. l.tz<?l.z:to.

11. C«t,

M

)

5

(

33

11. Cutea ne owat joille

se

armolli,

nen Jumala tämän callin lahjan ulos andanut
on? Wastaui:

Caicki ihmiset.*
i. Tim. 2: 4.
111. Mitä Christillises opis meille e,
oespannan? Nastana
Uscon ja elämäkerran asiat > eli mitä
meidän pita tietämän ja uscoman> ja
euinga meidän picä elämän että me ijan*

caickisest autuaix mlisitm
caldaineN se ChristilliIV.MinZäiyesäns
nen oppi
"°

on? Vastaus;,

2> Se ainoa oi>
kia ja totinen nijsa hengellisis asiois, jotca
owat ylön luonnolliset
3> Autuaxi tele-

luonnollinen

!.

*

**

wäinen.
*

*"

Alcuns,

sisällä pitons/ wasiutustens ia päälle

tarcotuxens suhten.

»6:

Inoamyös cul»
lalin heidän oppins Hengellijis asiois; mutta ne
vwat caicki wäarat, ,a hirmuisilla erhehdyxills
täytetyt. Se luonnollinen oppi on tosin oilta
»i,sä hengcllisi» asi»ig, ,otecl jarli taita lasitta
ja ymmarta: mutt«
Christillinen on yxin oi<
lia ja totinen ylönluonnollisig taiwallisis asiois.
Match. 16: 17.
V. Mitä warten on Jumala meille
Christilliscn opin andanut? Wastaus.

laisilla, rurkcilla, ja pacanoilla

**

,n

se

"*

I.

Itzellens cunniax.

ja autudex

'loh.

2.

meille

*

l?:.z. 20.-zl. Nom. 1:16.

huwax

R

)

4

(

W

I. Mistti Katechismus on nlos^
otettu? Wastaus.

PtMfi6 Naamalusta.
I. Reneldä

PSHH Raamattu on al-

cun,

saanut? Wastaus.

lumalalda itzeldä.*

*2. Tim.;: 16.2. Pet. i:
I.

ldngo sijs

Pshä

21.

Hebr.»: 2.

Raamattu

sana! Wastaus.
Pyhä Raamattu on ei ihmisten, waan
Pyhän Caick.waldian ja Maijestetilli,
ftn humalan totinen oma sana.*
*2. Sam. 23: 2. Luc. i: ?«,. l. Thess.
2:13. Mitäesimerkix Mosmn, Dawidin,
Pawalin Kirjoituxis seiso, se ei ole heidän sanans: waan sen suuren Maijeoma sana. Ne
stetillisen
puhct, opetuxet ja kästyt, cuin heidän kirjoitunsans owat, ei ole heidän, waan sen
Caickiwaldian Jumalan omat puhet, o,
lan oma

sen

pemret ja kastyt.

sen

taidamme wissihin
2. Mistä me
tieti >a päältä, ett» pyhä Raamattu on Zu»
malaloa itzeloK alcun» saanut ja o» >sä/
nen sanans Wastaus.
NM todisteista jatundomerkeistä, cuin
"°

«

mcil.

W

)

5

(

Z

ulcona Pubästä
myös
sisällä Pyhäsä
Raamatusta, että
Raamatus itzelans, ja eiinomattain pymeille

siihen

owat,

sekä

hän Hengen todistuxcst,

joca

Jumalan

lapsilla on sen päälle heidän sydämisäns.
i"
z. Miltä ne tundomertit owat, cuin
meillä ulcona pyhästä Raamatusta owat sijben,
että jc on lumalan sana? Wastaus.
~ Jumalan Seuracunnan yximielinen
ja caickein aicainen todistus. 2. Martyrein wahwistus heidän werelläns ja
cuolemallans. 3. Jumalan Sanan «varjelus ja woimasa pitämmen caickia

hänen wihollisians wastan.

Mitkä ne tundomertit owat, jotsisällä Pzchnsä Raamatus ilzcsäns loyt/wät? Wastaus.
l. Pvhan Raamatun «ma
2. Ibme e töiden suurus ja paljous,
joilla se on tullut wahwistetux. 3. Se,
että Jumalan Sana sisalläns M ylsnluonnollisia tailrallisia asioita. 4. Että
ne ennustuxet, cuin se sisalläns pnä, 0wat caicki tullet täytetyir. s. Että,
waicka sijnä on yxinkettainen puhen muoto/ nijn on sillä cuitengin ft>dämmen läpihe tungewainen, ylön luonnollinen
*

4.

cg

woima m>)ötans.

5. Tsi,

W

)

6

(

R

nimitetyt pyf. Taitawatco nämät
ja
hän Ramawn silälliset uleonaiset tundomertit meitä >o täydellisesti wacutca sijtä, eu» se
on Iumalalo» alcuns saanut? Wast.
Ei wielä, waan niiden tygö pitä myös
pyhän Hengen todistuxen meidän jyo
dämmisäm tuleman.
*
6. Mitä tällä Pyhän Hengen Wdi*

stuxella ymmärretyn? Wastaus.
Se.Pyhän Hengen armo waicutus/
cuin hän anda Jumalan lasten heldän sy»
dämmisans luca ja maista Imnalan Sa<
nan lijcuttmvaisen, ylös herattäwäisen,
suloisen lohduttawaistn, wirwottawaisen
wäen ja woimalr, nijn että he
cautta tulemat wacutetuxi sijtä/ että se on täydellisesti
Jumalan oma totinen Sana.* *Apost.T.
2:37. i.Thess. 1: s, 6. 2:13. l. loh. 5: 6.
11. Cutca ne owat, joidcnga cautta
/

sen

Humala Pyhän Raamatun

Wastaus.

on meille

andanut?

Prophetain cautta Wanhas: Kwanja 2lpostolein eautta Uudes

nelisterein

Testamendis.

*

"Luc. l: 7<z. 2. Pet. 1:21.
M. Renelle Hän pyhän Raamatun
on ulos andanut? Wastaus.
Caitille ihmisille ilman eroituxeta;
nuorille, »vanhoille; haimoille, Corkeille;
y^in/
,B

N

)

7

(

B

yxinkertaisille, toimellisille.
2.M55.24:
,2. 5.M05.6:6. loh. 5: 39.
lv. Mitä pyhällä Raamatulla ymmälretan? Wastaus.
Se pyhä Rirja, joca Prophetain,
Elvangelislcrein ja Apostolein Kirjoituxet
sisälläns pitä, ja cutzutan muutoin Bi<»
*

*

bliax.
V,

Minlä caldainen
tl

pyhä Raamat-

cn? Wastaus.
1. Pyhän Hengen cautta
ja Apostoleille sisälle annettu.

Prophetaille
2. Caickei»
ja
Grecan kielillä Kirjoiensin Hebrean
tettu. 3. Totinen. 4. Täydellinen. 5. Selkiä injlle/ jotca sitä oikein tutkistelemat.
6. ilMns woimallincn, ?. meidän uscom
ja elämäkerta!,, ainoa ojennus nuora.
pyhä Raamattu on py~ Cuiuga
l älc>« -Hcngeloä sisälle annettu? Wastaus»
Nijn, että Pyhä Hengi on heille ilmoittanut caicki, mitä Pyhä Raamattu si-

sälläns
*

pitä.

*

Prophctat, Ewangelisterit

ja

Apostolit ei ole

heidän Kirioittirians omasta päastans ylös aiatel»
let,a cocoon pannet; waan se hywä ja «rmolli»
lien Jumala on ine, ilman heidän perään ajatu»
stans, pvhän Hengens cautta heille sisulle an-,
daimt, el» sisällisesti heidän sydammisäns heille
ilmoittanut, ja andmmt heidän yloakirioitca
laicki, mitä Pn')<i Raamattu fisälläns
lo:i9/ 22. loh. 14:26.2. Tim. ;:i6.
2. ow«t-

W ) 8 cK
2. Gwateo siis caicki setä sanat ettH
asiat, cuin
Raamattu sisälläns pitä, Py«
häloa Hcngeloä Heille sisälle annemti Wast.
Owat.^
*

Match, lo:

13,20. I.

»:2c>,21.

3or. 2:12,1;.

2.

Pet.

z. iLikostck

Raamatun cans

damisen

Wastalls.

cuueng n ole muutamia semmoisia kir<
sotca ci ole Pyban Hengen sisälle an,

On

seas.*

cautta eirjoitetnt?

wanhan Testamentin

klljoitusien

Semmoiset owat nämät !curawa''set kirjat/ ni,
mittäiu ludithan, Viisauden Tobian, SM»
chin, Barnchin, ia molemmat Maccabcrein tir,
jat; ssappcilet Esterin Kiriasta; Historia Susan»
nastaa Danielisi; Badelin Bclist; Babelin Lo<
hikärmestä; Asarian rucous! Colmcn miehen
Kiitos. Wirsi tules; ia Manassen rucous. Nä«
mät Kirjat ci olc PylMda Heugcldä sisälle annetut,
«vaan muutoin jumalisslda ihmisildä Kirioitetut,
ja Pnhän Raamatun Kirjain secaan jo wauhude»
fia sisälle otetut, sentähdcn että ne caunihia op«
luxia sisälläns pitämät, jougatähdcn ne wielä nyt'

/

lin niiden

seas pldetan.

Mists st on nähtäwä ettei ne ol<
pybaldä Hengelda sisälle annetut? Wast.
Sijtä. että niisä löytn mutamia erel>

5 4.

uscon asiois:

Manhan
Testamendin Scuracunnalda ojennus nuo<
raxi wastan otetut.
dyriä

eikä ole,

f,

Cuin-

N ) 9 ( W
e. Cuingtl pyhä Ramattu on totinen)
Wastaus.
Nijn, että caicki, mitä se sisälläns M
on sula taiwa!!men totuu?.*

Psalm. 119: 142. loh. 17: 17.
6. Cuinga se on täydellinen? Wastaus.
Nljn, että caicki meidän
ja elämätermm asiat, owat sijna täydellisesi
-

uscom

meille ilmoitetut.
*s. Mos. 4:2. 2. Tim.;: 16,17.
7. Cmnga pvhä Raamattu on selkiä)
*

Wastaus.
Nijn että caicki, jotca

sitä oikein tutkistelemat, sen myös caikis nijs asiois oikein käsittä ja ymmärea taitamat, cuin
meidän aututccm tarpcllisct owat.
*

*

2.

Tim.

;:

16, »7.

5. CuinZa meidän pltä

Jumalanett»Sa,
me

n« eli Pyhä Raamattua tuikilieleman,

srn oikein ymmarraisim? Wastaus.
Catcchismurejtam jo edeldäpain oppiman meidän Christilllsydem asiat tietämän
ja ymmärtämän.* 2. Lukeman ja tutki,
ja ahsteleman Pyhä Raamattua
!.

kerast.

**

3.

Tarcalla perään

ja warihin ottamisella.
la sydammella ojcndaman
5. oikias päälle

ja rucoujien

4.

ajatuxella

Mieluisel-

ihem senjälken.*

cans Jumalan tygö.

"*.

-^Ca-

'

Z3

l°

)

W

(

Catechismus on lyhykäinen
Summa coco Pyhästä Raamatusta: sijnä edespannan ja scluctän lyhyeldä ja yxinkertaisest caicki ne tarpellisimmat uscon
ja elämäkerran asiat, cuin Pyhä Raa<
mattu lawiammalda sisälläus pitä. Meidän pitä sijs Catechismurestam >o cdcldä*

pain toimittaman

itzellcm

tarpcllisen tiedon
ja eläjuuri cuin laPyhän Raa,

samoista meidän ChnMscn
»näkertam asioista, ja sillä
skeman perusturen oikiaan
ja

tekemän siihen

matun ymmärryxeen,

sen tekcwät, ja muuJumalan sana oikein tutkistelemat,
uijncuin

«almistuxen. lotca

toingin
nijlle on

uscom

se olewa selkiä,

walkeus- Psalm.

vxi kircaS

119: ios.

2.Pct. 1:19.

wireys ja Ahterus Pyhän Raamatun tutkistele muxes on sangen tarpellinen,- jota ahkerammat me sijnä olemma, si>
tä paremmin taidamme me sen kasitta: jota usiamman kerran me sen läpitze kaym-.
me, sitä selkiämmax tule meille.
Pyhän Raamatun tutkistelemuxesta,'
joca tapahtu tewiämielisesti ja ilman perään ajatusta, ei ole mitan hywa. Se
on juuri yhtä turha, cuin Jumalan Sanan cuulo ilman perään ajaluma. Meidän pitä sijs aina, cuin me sitä tutkistelen,,

se

***

tekemän ien

hvwän person
B

3

ajatuxm ja

tar<

K
tarcan

)

«

W

(

waarihinottamisen csns. M'tt-

mistä Mä mcldan silloin ottaman tarcan waarin ? Wustaus. i. Caickein jännin oikiasta luonnollisesta, yhteisestä ja
tawallisesta mttkityresta, josta emmä me
ikäuäns ilman syytä ja tarpccta pois
luopua, mutta silloin cuin suuri ja
täyty stn tehdä. Nijntöinlarwe sitä
cuin csimerkiri näija Pyhän lodanneren sauois: Ia sana tuli lihaxi.loh.Nl. Mitä
Sanalla, ja mitä lihalla, omas luonnol<

ta

saa

lises

ja yhtciscs merkityxesans ymmärretä»,
tietä itzecukin; mutta täsä pmcas ci
wi niitä sijna mcrkityxes otta, waan täyty

so-

jcn

sen

jättä, ja ahkeralla perään ajatuxelln
räikistä asianhiroista ja muistakin Pyhän
Raamatun paicoista perään catzoa, mitä

nämät sanat talä p>ncas mcrkitzewät. 2.
Caiklsta asian haroista, cusakin Pyhän
Raamatun paicas, nijncuin tilasta,
fta, paicasta, perscnasta josta eli jolle siinä puhutun, ja coco paican eli puheen päälle tarcoituxesta. z. Mistä cusakin paicao edellä puhutan /a mistä coh-

ta jälken. 4. Muista pyhän Raamatun
paicoista, joisa samoista asioista puhutan,
joita meidän pitä miriast ja tarcast perään
catzoman ja tutkisteleman silla yri Pyhän
Raamatun paicka seliltä useingin toisen.
me. Pyhä Raamattua tutkistelle:

sam

W

)

l2

(

K

Sam löpdäm, että meillä ,'osacusa
elämäkerran asias

uscon eli

owat wäärät ajatuxet

sotimat Jumalan Sana wastan; nijn ei meidän pidä silloin olemmr
itze pindaistt samois meidän wääris
ajatuxisam kjnnirippuman, nijta pitä«
män ja edes wastaman,waan wielellam
andaman ne meidän wäarat ajatuxem mennä, ja ottaman Jumalan Sanasta ojenollet, jotca

nuxen.

"Sillä, joca tahto Pyhän Ramawn
oikein ja autuallisesti ymmärtä, pitä myös

sen tutkistclemuxes
tuxen

oikian päälle tarcsi-

täsa asias
uichat päälle

oleman. Monella vwat

juuri tyhjänpaiwäiset syyt ja

tarcoituxet. Monella on sijnä pahus huwitus päälle tarcoitusna, ja nijn on seerinomaittain caickein nijden cans, jotca ei
paho mitan muuta Pyhästä Raamatusta
lueckan, cuin Wauha» Testamendin Historioja huwixens. Moni tarcolla
cans

sen

oman cunnian ja ylistyxen pMe, ja
itzi Pyhän Raamatun lukemisella ei mitan
muuta, cuin paljasta tietoa ja oppia, ja
että hän sais näyttä, ja anda muiden cuulla, cuinga hän Pyhää Raamattua »visusti ja hywin on lukenut. Nämät ja muut
stncaldaiset syyt ja päälle tarcoituxet owat
caicki turhat ja kelwottomat. Multa minsästä
B 4

?V
göstä syyn tähden vita meidän siis Vyhaä
Raamattua tutkisteleman ? Wast. Ei min,
gän muun, cuin sen syyn tähden että me

W

)

(

'3

''

/

sen cautta
lulisim taiwaallisen totuden tuunolla ylös walaistuxi totiftcn uscoon kaä<
tyxi, uscosam wahwistetuxi, parannuxeen
saatcturi, jumallsuteenljohdatetuxi/ murhelohdutetuxi; ja että me wihdoin tulisam ijancaickiseen
sin,
aututcen taiwaas.
Waicka se armollinen Jumala jo
ennen, cuiu me taidammacan Händä rutoilla, sen cautta, cuin me sillä tähän saacka nimitetyllä tawalla Hänen Pyhä sanans
sydämmem
/

tutkistelem, awa meidän

ymmärtämän. Luc. '2:47.
sen
l. Nljn
2:14,37/

ne sielut,

38 /4
jotea jen sijna

oikein
Apost.T.

saamat

cuitengin

siwus tekewät huorauxilla ja rucouxilla Jumalan tuaö, et-

sen cautta ylöswalaisis, wierunsaamman armon ja walkeuöe,»

tä >hän heitä

<ä

Hänen Sanans oikiaan ja «utualliseen ymniärryxeen. Psalm. 119: iQs. Apost.T.
16:14. Eph. i: 17,18. s: '4. 2.Pet.i:i9»
9. Cuinga pyhä Raamattu on itzestns
woimssllinen? Wastaus.

NiM/ että sillä on itzesckns ylonluonncllinen woima, jolla meitä ylöswalaise,
ylösherättä,
meidän sydämmisäm ylösjytyttä/ ja caickia muuta hywa'waicutta,

uscon

se

N

)

'4

(

N

ta, cuin meidän'aututeem 'tarpeellinenon.*
*Rom i:i6.

1.

Cor. 1:13.

»o. <dngo tämä pyhän Raamatun
woim« wastan seisomaroin ja wätiwald«:ncn?
Vastaus.
Ei/ waan ihmmcu taita seisoa sitä wa<
stan, ia s:n tykönäns estä, jos bän tahto.*
*Es.6s:2. Matth. 2;:;?. Apost.T. 7:5'.
11. Cuinga pyhä Ramattu on ainoa
o>en„ns mw«?
meidän »lscom >»
Wastaus.
Niin,' että caicki meidän uscom-ja elämäkerlam asiat, pitä sen jälken tuleman
coeteldlW, ojetuir ja duomituix.*
Ei meidän jirkem, eikä ihmisten ttr<
joituxce, citä myistan wajia alcmset ilmestyxct
lclpa sijhcn/ waan ainoastans Jumalan sana, Es.
8:

""

19,

»<?§

Gal. 6:i5.

Vl. Cuinga pyhä Ramattu haetan
«Vastaus.
ja Uudcn TestaPuolittain Manhan puolittain

?

menoin kirjoituxihin;
2.ain ja
lLwangeliumin
i. Mitä wanhan-ja' mitä Uuden
Testamcndin kiricmuxilla ymmärretä»? Wajt.
Manhan Testamendin kirioituxilla Mosexen ja prophetain;, Uuden Testameu,
din kirjoituxilla KwanZelisterein ja 2lpo«
stolcin kirjat.
2. Mitä 2.ain ja mitä GwanZcliu,
min sanalla vmmärretän? WastsUs.
Lain
B 5

sanaan.

W

)

(

'?

W

Lain sanana ymmärretä» Jumalankymmenen Kasiy Sanat, ja caicki muut paicac Pyhäs Raamatus, sekä wanhas että
Uudes Testamc-idis, joisa ne lawiammalda selitttan: Mutta mitä Ewangelinmi»
sanalla ymmärretän, se tietawar tehdä»
edespäin stjnä toises Pääcappalees Cate-

chisinuxes.

Vii. Mitä warten Jumala meille pyhän Raamatun anoannt on? Wast.
i. Itzcllcns ylistyrex ia cunniar. 2. Meille hywäx ja autudex.
loh. s: 39.22: Zl.
2.
*

Tim.

1.

z:

*

16.

Suinga monda PMappa-

l.tta Catechismuxes c>n? Wast.
Cuusi. 1. Jumalan Kommenen Kässy
Sanat 2. Uscon tunnustus. 3. Isa
2. Mikä se ensimmäinen pääcappale
on?. Wastaus.
- -

Jumalan Laist

eli Kymmenest Kästyst.

Ensimmäinen Pääcappale.
Jumalan Laista.

l. Cuca meille 2.ain andanut on? wast.
Se Wanhurscas ja Caickiwaildias Jumala itze.
*2.

Mos.

20: i.<- «17.

11. Re-

W

)

»s

11. RenengH cautta

(

Jumala

meille
Wastaus.
Moseren cautta Sinai» wuorella.
Gik3 fijhen saacka ollengan Jumalan
ihmisillä ollut ole? Wastaus.
Suhm ftacka on se wmchurscas
la aiiwastans suusanalla Lain ja Kä*
Lam andannt on?

ffyns Pyhille PatriarclMe/ ja heidän cauttans mmlle ihmisille ilmoittanut; mutta
»vasta
cautta kirjoitettuna ulos andanut.
"

loh. l: 17.
Kenelle
111.
Jumala B.ain ulos anvanut on? Wast.
Caikille ihmisille."
*

*

Rom.

;:

iy.

Ongo se sije ei anoastans jumala^
tomia warten, waan myo» lumalisille elam«<
terran ojennus nuorax ulo»anncttu ? Wast.
On."
Rom. ;: ,l.
IV. Mitä Jumalan «.ari on? Masi.
Jumalan Laki on Jumalan ijancaicki-

».

*

sen

oikeuden ja---

caloamen Jumalan 3.ati
on? Wastaus.
s. Cahtalainen, luonnollinen ja ilmoitettu. 2. Se ilmoitettu Laki on Maijeste,

V.

MinZä

tiilisellä tawalla lumalalda ulosanneltu.
3.

N

)

(

»?

V

pitä Rymmenen Rästiä.
täydellistä
cuuliaisutta.
4. Maali
,
Mitä luonnon l!.aki on? Wastaus.
Se päälle pano cuin meillä ihmisillä
luomiostam on sisällä meidän sydämmisäm
sijhen, että meidän pita paha wälttamätl

Z.' Sisällans

h»wä tekemän.

ja

*

Meillä ihmisillä on luonnostan, ei ainoastani

joen tieto, mitä paha meidän pilä »välttämän ja
lnitä hywä tekemän; waan sijnä siwus myös,
fildä Caickiwa!dialda Jumalallia yxi päZllcpanc»
,a juuri cuin kässy sisällä meidän sydämmisäm,
paha wältämän ,»
<ttä meidän puä sitä
hywä tekemän. Tämä päälle pano, joca näin
luonnostans on meidän sydämmisäm, cutzutan
luonnon
Rom.2:i4, is.

sama

2.

Mingtlcaldainen tämä luonnon

.k»

langemuxe» jällen on?

ja woimatoin.
Huono
Nijncuin meidän

"

*

Wasiaus.

ensimmäisillä Estwanhem<

niillam ennen synnin langemusta oli selkiä ,a tay,
hellinen tieto caikesta siitä, cuin heidän piti wäl<ämän ja tekemän, nijn sait he myös sildä caicki»valdialda lumalalda luomijes wäkewZn ja woi,
mallisen ciiuliaisuteen waatiwaisen päälle panon
ssällc heidän sydämmihins; mutta sitä wastan,
«ijncuin he, synnin langemuren cautta, owat ni,
«nltetyn tiedon nijn pois cadottanet, että ainoa»
sians muutamia sccawia ja pimiöitä jännöriä siitä «vt jäljellä on; nijn on myös tämä sen caic»
liwal>t»i«!l Imualan päällepano langemuren caut,
ta tullut wo imacn-mar, cli enimmän cuuliaisu,
ttcn waatiwaisen woimans.pois laottanut.
3. Mi,

K ) »8 ( R
ilmoitettu laki on? Wasi.

Z. Mikä se
eli Pyhas
loca meille humalan
ja
edespandu
ilmoltcttu
Raamatus
on.*

sanas

Sitten cuin luonnon laki synnin langemuxe»
heicoc ja huonox; nii-l on se
armollinen Jumala löynnnt tarpelliscx, että Hä«
nen Pyhän z!asins mcitle sclkiämmäst ja täydelli»
scmmast ilmoitta ja Hänen sanasmis rdcipauna»
*

«autta o» tullut ni,n

«.Mingäcaldaisella Majestetillisellä tawalla t«m<i ilmoitettu Laki on Inmalalda

»^

losanncttu?

Wastaus.

Tulen leimaurella, hirmuisella jylinällä,
ja wakcwalia Basunan «lnellä.^
2. Mlls. 2D! IZ.
lz. Mos. 22, 2;.
5. CuinZa monoa Rästyä täsä Jumalan Lai» on?

Wastaus.

Kymmenen.
; Mos. 4: »;. Nämöt Inmalan Rymmeuen Rasty Sanat, cuin se caickiwaldias Junia»
la Mosexen cautta on Sinaiu wuoiella ulos an«
Haao
danut, owat sitten lawiammalo»»
matus selitetyt ,a edespannue, selä Nauhan
että Uuden Tcstamendin Kirjoituxis. Caicki »cmmoiset paicac Pf>liä« Raamaws, joisa pnhnian,
cuinga meidän pitä elämän, mitä meidän piti
wältamän ja mitä tekemän, ja joisa meille edes,
pannan Jumalan wiha, uhcauret, rangaistuxee,
*

*

cuolema ja cadotus, orvat lawiammat Izumalan Rymmene» 2västx Sanain
6. Cuinga tämä Jumala»,
R/mmenen Rästy Sana jaetan? Wilst.

Cchteen tauluun, eixlllses,,

,>
*

21u.-

R

)

»9

<

N

Jumalan lali iaetan Cabteen Tauluun se»,
an»
se Pyhä Jumala on sen ulosTau,
daisans Mostren cautta Cahteen Riwistn
*

tähden, että

sisälle lirloittanut.
Mitä
ne colme Rässyä, !cuin se e7.
dellinen mulu sisälläns piti, waanwat? Wast»
Rackautia, ja cakkia muitakin meidält
luun

welwollismejam lumalata wastan.
z. Mitä ne seiyemän Rästyä, cuin toi,
nen taulu sisÄäns pitä?

Nackmitta/

Wast.

ja caickia Mliitakin meidän
sekä meitä iniäm, että

meitln lähimmäistä!» wastan.
on? wast.
9. Mikä Kain
racgstaman
pitä
Sinun
sinun HERras

summa

lumalatas caikesta
sinun
8,9< in.
Nom
»o. Tahtoco Jumala Kaifans, että»
meidän pitä sen täydellisesti pitämän, eli caic,
sijnä kieldä,
syndejä wältamän,
- -

-

*

,?:

kia
min -Hän
,a caitia hywä tekemin, cuin Hän Räste?

Wastaus.

Tahto
11.

*

*5. Mos. 12: Z2. Ga!. 3: lc>.

Taitaco jocu ihminen nyt synnin

langemuxen jälken ?«malan L.ain näin täy,
dcllisest pitä ? W«st«Us.

Ei.
'

*

Av. T.

12. Mutta

iO, ii. Rom.

7: i4. 8:;.

waicka emmä me taida I"'

malan Lakia juuri täyttä/ emmato me

llmen«

)

«an wiela

20

(

langemnxen jalken taida jotakin
ta «hda ja pitä? Wast.

N»

Ulconaisia ja julkisia syndcjä taitawat
catumattomatkin sielut wältä, ja ulco,
naisesti hywä tehdä, (jos se muutoin hy<
mutta humalan
wäxi cutzua
lapset taitawat nijn hywin sisällisesti cuin
ulconaiststickin sekä syudiä wälta, että
hywä tehdä nijn paljo, cuin heidän armo» tilasa pysymiseens tarpeellinen on
Niin paljon wolma on ihmisellä wiela luon,
nostanftrin, että hän taita ulconaisia s«inde,z
wältä/ ja ulconaiststi hywin ia cunniallisest elä.
**

*

Ia sen taitamat pacanatkm tehdas Nom. 2 14.
Tätä nimitettnä catumattomain sielujen «lconai»
sesii cunniall sta clämäterta ei taita cuitengan Iu»
malan Sanan jällen bvwaxi cuyua, waan setin
on Jumalan cdcS paljas spndi, jolla Hanc»
Lakins tule, nijncuin nmillalin synneillä/ ricocu<
xi. Hebr. n: 6.
:

-°*

Mutta ne sielut,

jotca owat

Wapahtajans HERran lEsuxen psäl<
cautta sanct Pyhin Hengen, ia U<
!e/ ja
«dcn hengellisen wäen ja woin»on, saarsawat scka siftlllftst että ulconmsest wZltä
svnvia,
ja tehd3 caickia
ehkei juuri taydellise»
sti, cuitengin nijn paljon, cnin heidän armon

coon

heidän

uscon

tilasa pysymiseens tarpclluien on. luh. 15: 4, s.
2. Cor. ?: s.
lg. Mihingä saacka Jumalan 2.apset
stn tehdä taitawat? Wast.
Cijhm saackcl/ ettei he ehdollisesti tee

N ) 21 ( N
eikä ehdolliststiizjatä mtän hy,
fyndiä
wä tekematä**
*

Niin täydellisin emmä me ilönans tasa ma»
llmas taida tulla, ettcnima me enä hcickoudestacan syndiä telis Jumalan Latta »vastan; mutta
siihen saacka taitamina me cuiteugin Jumalan ar<
mon cautta tulla, eltem me sitä ehdollisesi eli
mielisuosin, netcn la tahtoen tee, ui,n cauwan
luin mc olemma Jumalan lapftt. 1.10h.;:'9.
*

-Heickoudefia jaäpi myls Jumalan lapsiltz»
hrwä tetcmäta, mutta ehdollisesti ei he mi»
hnwää tetemätä jätä.
loh. 14: is. 2,.
i.10h.2:;/4,5. ,:2,. Cap. 5:2.

**

pali»n
lan

14.

laidammaco me 3.ain tsiden cautcosca en me sitä täyn» taida?

la autuax tulla,

Vastaus.

*s. Mos. 27:26. Ap.T.

Ei.*

is: n. Rom. z: 20. Gal.;: io.
Mutta
cosca emm<l me taida luVl.
malan Lakia täyttä, emmäkä myo« sen cautta
auwax tulla, Gngo sitten Laki mihingään tarpellinen

On.
~ MihingH
Laki opetta.
2.

se
1.

?

Wastaus.

on tarpellinen? Wast.
mitä meidän pitä,--

Kmmätö me muutoin cuin Junia-

lan Laista tiedä mitä meidän pit.i tekemin ><»
jättämän, >a tunne meidän syndeiam? Wast.

Emma nimcuin noidan ne tietämän ja

tundeman pnä, waan

malan Laki.*

*

sen opetta

meille Ju-

Nvm. 3:20. 4:

ls.

Z. Cuin,

W ) 22 ( K
Cuinga l!.akl meitH curltta ja aZ<,
3.pakenemaan
tygö ?
L.am taytliiän
Wastaus.

<rhristuxen

Cuin se asetta meidän silmäim e<
teen meidän sondini ja nijden paljouden,
suuruden, julmuden. lunmlan wihan, uhcauxet, cuoleman ja cadotuxen ja caikella
sllä mlitä peljHtts jacauhista.'
Cuinga me tunnem sxnnin lt.aist 3
Wastaus.

Costa meluem >a tutkistclem Jumalan-,Synnistä Meisesti.
1. Keneldä siindi on ensimmäisen alcuns saanut? Wastaus.

Ei lumalalda/ waan Perkeleldä
"Mm. 5:6,7. 10h.8:44. lac. i:iz.
wicapäckt owat 3
li. Cutca
*

Wastaus.

Csicki

Ihmiset.Rom.
*

z: »;.,. loh. l: 8.
?
synnillä
ymmckrretän
111. Mits
wasi.
Caicki se, cuiu on Jumalan tahtoa ja
Kastya wastnn.
*l. loh. z: 4.
*>.

Kun.

8:46.

MinZä caldainen ft»ndi on luma<
lan caswoin edefä? Wastaus.
Ilkia, julma ja ccmhistawi!inel«.*
,a
Niin

iv.
*

Psalm.s: 6,7.

«nala lalltltiltin

wihaa

cauhisiu Iu»
Häne»

lpaiumalan PMelusta,

W

)

(
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nimens turhan lausumista/ Pyhä Palwön iurme»
lusta, lasten jumalattomuutta wanhcmbians wa»
staan, haureutta, ylöllisyttä, wiha, warcautta,

»valhetta, wäryttû,->
1.
nig

Tekeks syndi

ihmisenZin

joca

syn-

ilki«x lumala«

el», ja caicki hnnen tyons

edes?Wastaus.
lijotengin
Teke,
cuin hän paatumuxeen
saacka synncisäns elä.
*

ln' catumatuin syndinen joca jumalattomu,
saacka ela, tule

dcjans ja synncisäns paatumuxeen

vunä caickein hänen pnr«stengin töiden» cans
sille Wanhurscallc Jumalalle cauhistuxex. Psalm.
s: s, 6, 7. San. 1;: 8. Esa. 1:1;: 14. 66:;.
illmol, 5:21, 22, 25. Match. 25: p. 2.Pet.2:22.
V. Mitä me synnillä matcaan

saa-

tam?W«staus.s

Jumalan cunnian. 2. poiscaJumalan armon ia autuuden, ja

1. Ostäm

dotam

ja pckällem wedäm Jumalan wihan, ja sekä ajalliset että ijancmckiset mngaistuxet.
*Rom. 6:2;. 2. Thess. 1:8/9.

sitä wastan ansaihem

*

I. Mitä

se caickein

ensimmcknen

on/ cum lhmisiida on
tullut tchdyx? Wast.

syndi
>

Adamin ja Ewan langemus.

Spn-

)

(
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Synnin Langemuxcst.
I. Cuca Aöamin
xeen sy

Ei Jumala

cauna
teli

*^:

ja

Ewan l^angemu-

Wastau
waan perkele,

on olluci

*

silla kärme

-,-

se on

.

kärmen

Perkele

lviet<

Se PW Jumala oli meidän ensimmäisille
andunnt nijn corkian tiedon ,a
Esiwatchcuimillem
että' he
wijsaildcn ja niin.suuren
sit helposti jos he tahtoneet etecns catzoa/tainnein
I.!l!gcmnren walta. Hän on siinä siwus cowalla euolenmn uhcanrella tämän lanqcmuxell pois
>a päälliser, wielä, ciun he owat langenneet, sa*

man cuoleman rangaijiuren andannt

heidän

linens
Cuca taita siis sanoa/ että Iu«
mala on sy heidän langcmunens ollut?
*"Luom. K. ;.!..< Ich. 8:44.
>

Gits sijs tämä tärme ollut

jscu palkärme f Wastaus.
Ei, waan vxi Perkeleeldä rlwattu
me, eli semmoinen, jonga sisällä Perkele
1.

jas luonnollinen

oli

mennyt.

11. Cutca ne owar, jotca ensimmäi,
langenneet owat? Wastaus.
seen
Meidän ensimmäiset sssiwanhembam 3l<
dam fa Grva.
3uom. K. 3: i.
1. Cuinga Adam ja l3wa jatca oUt
--

-

"°

nijn

suurella

rpijftudella ja pfhyvcllä. warujte-

C

2

tut<

W
tut,' annoit iyens

)
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(

s)molhil! langetetnxi?

Wastaus.

Sy siihen oli puolittain Perkelen suuri
wieckallg *; puolittain se, että he owat

käyttänet heidän wapaan tah-

io.n heillä on ollut.
Tästä Perltlen wiekaudetia puhu Moses Lnom.
Meldan ensimmäiset Esiwaichembam
K. z: i.
**

tons,
*

>«

<

olisit sillä wisauoell», cuin Jumala Heille !»o>Mises a»dan«lt oli lainnet hywin syliä wältä lan,
gemuien/ jos he olisit sillä oilein elccus catzonet:
muita cuin ei he siti tchnet, ja Pcrtele nizn suu<
reUa wieckaudella on heitä tlcrtanyt ja wletellyt,
<iijn ownt he sen cautta tullet pcectye/ ia syndi,
hin langennct. Salloin on tapahtunut se, cuin
sananlascus sanotan: wieca» usein wisaankm
pettä.
Waicka se Armollinen Jumala on Adamille
ja Ewalle luomiscs cortian pyhxdcn, andanut
mjn ci hön ole c uit eng a n pannut vaatimista heitin psällens hywyteen; waan on
hr-llc wapauocn, ctta he olisit Hänelle
muita tä»
w«!?a chcoisin cuuliaisuden osottanet
,l»sn wapaan tahtmis ow.it he w»«rin kaottaneet,
ja
chtoii/sti jyl>>ihln langenneet.
**

:

li!. Mihlngck syndihin he lagenneet owat

i Wajlaus.

Sisällisisti uscottomuleen

*, syndiseen
pyyndöön
jnlinaan
cunnian
himo»n
ja tottelcmattomuutteu. Ulconaisesti siihen että he cwat syöuct kieldyn puun l)e,

-zjelniästä.
? Cltti he nftoneet Jumalan lieldon ja uhca»

usta.

)
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päälle; mnlfa sitä wa<
waan epäilit
sian enämmin uscuit Pertelcn petonu w^lh^n.
Ett>, he himoitzit sen llcldyn puun hedel»
mätä Lunni. K. ;: 6.
Että he tahdoit tulla yhtä wiMri luma»

usta,

~<

"

"*

lan canta. ituom. K. ;: 5,6.
tieltp puu on
1. Mitä

se

ollut ? Wafi.
3xi hedelmätä candawainen puu telellä paraoisia, jonga hedelmä on ollut
angen ihana ja suloinen nähdä, mutta oli
llda Caickiwaldialda lumalalda cowasti
'ieltty, ettei Adamin ja Ewan pitmwt sijta jyumän.
Luom. K. 2: is, 16,17.
2. Mingä tähden on Jumala tämän
*

*

puun luonut ja sen bedclman syömisen nijn
wasti poistieldanzt i Wastaus.

co,

Ei mingan muun si)vn tähden, cuin ai»ioastans sitä warttn, että Adamin ja
Ewan piti sen syömisen walttämisellä cuu-

liaisuoens
wastan näyttämän.
lv. Mingä caldainen tämä synnit»
langnnus on?

Wastaus.

Sangen suurl. 2. Likennä Perkelen
langemusta, ensimmäinen alcu ja lähde caicteen muuhun jumalattomuteen
ja pahuteen, cuin mailmas on ja tapal>
tu. 3. tule sildä Wanhurscalda lumalalda
i.

se

27 ( W
nmlllenZln heidän jälken tulewaisillens
luetun.
Rom. s: 12, l<>.
i. MinZä tähden Adamin ja <3wan
lanZolnu» on nijn suuri s/ndi? Wastaus.
on
suuren
1. Sen suhten, että
Jumalan kieldoa wastan tapahtunut. 2.
Sentähden, että
niin julmia asioita
sisälluus pitä.
3. Sen onnettoman
päälle
uloZ käymisen suhten, cuin
seurannut on.
Jota corkiamman P'rfonan kieldoa wastan
ricos tapccht»/ sitä sunrembion ft myös.
Niin »ln että Adami ja Ewa cnämmm ustoit Perkelettä cuin lumalaca, ja että hc pny»
wijftiri InmHlcm canfia, >a ,uuri
st tulla
cuin asetta i<zens ylös- Hane» wertaiscxcns.
Sen cautta on coco ihmisen luondo tul<
lut turmciluri: lumlmi cuwa meidän pääldäm
pois risutuxi, ja Perfeln, ,u!ma cuwa mcida-l
Päälleni pncturi; ymmärrys pimeydellä, tabio ja
eoco sielu ja ruumis pahnalla täytltyri autun»
'

N

)

*

se

sen

se

sen

***

*

"

*"

;

pols mistatuxi; euolema ja cadVws

«»saituri.
V. Mitä warten perkele on meidän
ensimmäiset sisiwanbembam

tanut? Vastaus,

Että Jumalan cunnia olis

i.

ta tullut estctyxi.
ja cadotuxc>i.
*

*

2.

jaat'

sen

caut<

Heille onnettomulexi

Cuin meidän ensimmäiset Esiwanhembcnn ftn»
langcisit, niin oli se ajatus heistä caucana
poi-

dlhin

W

)

?8

poiiesa, että heidän piti

ZV

(

sen

cantta onnettom>'r
ja toiwoit paljo enäm»
Min, että heille piti sijtä oleman palio hywä ja
autuutta; mutta Perkeleellä oli toinen ajat»?:
hän pyysi heitä cantta ajallisesiia ijancaickiscst
onnettomin/ ja on myös tapahtunut, niin «et»
ta he owat
lautta coltta Jumalan armon ia
eailcn runmilliscn, henczellisen, ja ijaneaickisen
outuudcns pois cadottanet. ja sitä wastan ei aino»
ostans ajalliseen onnettomnteen ilzens syöstäneet/
joutuman;

he luulit

sen

sen
se

waan myös tehneet ijancaickiscen cuolemaan ja c«,
dotuxeen wicapäiri. Noin. s: 12,15».
l. cvwatco muutkin ihmistt tämän !an<

Zemuxen cau«a pois cadottanect autuuden, ja
caootuxeen wicapaäxi tullet? Wastaus.

s: 12: iB.

Owat.*
~

Cuinga monellainen on

se

syndi/

sonnin langemuxesta alcuns saanut on? Wastaus.
Syndi onz moninainen, mutta yhteisest
cahtalainen: Per <syndi ja Tcco-syudi.
Perisyndi on se
joca t<lst<i

-

-"

Perisynnistä.
l. Keneldä Perisyndi on alcuns
saanut? Wast.
Perkeleeldä ja meidän, ensimmäisilda Esiwaichemmildam.
*

Mm. 51:7» 3°b.

14: 4. Rom. 5:12.

C 4

11. Cut<

N
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11. Cutca perisyndihm owat wieapäät?

W.,staus.
Cail-fi ihmiset jotca luonnollisella taivalla mailmaan sikiäwat ja
*I«H.;: s, 6. Rom.;:»;. lEstis meidän
Wapahtai.im »xinins, joca on ylonluonnollistlla tawalla Pyhästä Hexgesli siinnyt, on myös
läjä asias
caifista muista »hmisistä ulos croitcttn.

Hcbr. 7:
Nl. Mitä perisynnillä ymmärretä»

?

Nollaus.
juurtunut
paha himo *, ja turmeli
Se
josa me synnymme.
du
Perffondi oletan cah«laistsa mersityres,
*

«örbemmäs ja lawiammas.
Tärkemma» mcrlityres ymmärretäu silla ainoa,
stans se juurtunut paha himo, eli käiway», t«i»
pnmus ja halu, cuin meisä luonnostam on caic»
leen pahuteen.
lawiamma» ja täfdcs mcrsityxesäns ym«
turmelou luonoo josa me
märretän sillä coco
synnymme, cli coco st hengellinen turmelus,
«uin meidän siclusam ja runmisam on luonno»
fians ama sitiämä ja snndyulä hetkestäm saacka.
I?mmarryxcn puolesta seiso tilmä luonnon turmelus, vuolittain hcugellises sokcutzes, eli tietä»
Niättimydes, tyhmydes ja elhehdyxii hengellisis
«siois ja hcngellises hnlludes; puolittain uscotto»
nindes famois Taiwaallisis asiois. lahdon pu»«
lesta halnttomudes, wastahacoisudcs cmckeen siihen
cuin hywä on; ia sitä wastan fä<wäydes,taipumures,
Kaius ja mielisuosios eaickeen sijhcn cuin paha on.
Mutta yhteisesi molembaw sekH sielun ett«
-**

se

B

)

(

3o

rimmin puolesta, licnaellises lvaettZmddes j«
woimattomudes sijhen cuin hywä

lv. MinZä caldainen

on?

Wasians.

Vxi sangen suuri ja julma isyndi.
Tule meihin sen luonnollisen iMämi,
*

1.

2.

sen

ja syndymistn cautta meidän wan-

hemmistam.

cuolemaan

3. Kijnni

saacka.

rippu meisa ain«

soscus

Suuri ja syngia on st hengellincn
j«
suuri ,a cangia
uscottumns: suuri
hulluus:
ia wäkcwä
halu ja taipumus caickeen pasin»
wäettömys hcngelllsis asiois, cuin
teen: suuri
uicisä nyt luonnostam on.
'

se
se

~

se

se turmelmeihin sen luonnollisen sikiämisen
meidän ivanhemmistam? Wast.

luleco sije perisyndi eli

du luondo
cautta

*Psalm.sl:7. Ich.z:s,st.
ja sondymi»
sen cautta saamma meidän wanbnnmildam mei,
dän luond»M/ eli sielum »a runckm, saamma
ja perimmH
myis
Sillä samalla cuin mc sitiämistn

me
heildä tämä» luonnon tur<
uieluxcn/ eli Pelisynni».
2. «LmmHko me myss itänclns taida
perisynnistä tulla tä)»delli!cst n»ar>aax, ni,n cau,
wan luin me täsä mailma» elämme? Wast.

Tucahutta, cuoletta ja wähendä taidamma me sen Jumalan armon cautta,
nijn ettei se saa meisa hallita; mutta «n-mä ikänäns per<lti ulos juuritta.
5 Rm.«:«, »4. Hebr. u,
V. MlC 5
*

~

R

N ( N
V. Mit<l warten perkele on perisynnin mmcaan saattanut? Wastaus.
1. Jumalan cunnian estämiseri. 2. meille
Eph. 2: z.
vnnctcomudexi ja cadotuxexi.
)

*

'

Teco Synnistä.
I. Cnca Tclo Synnit mattaan
saatta,?

Wastaus.

Ihmisen turmeldu

luondo ja

Perkele.*

*l.Ma K. 21: 1. loh. 1,: 2. Apost. T. s:
z. 2 Cor. 4:4, Eph. 2:2. lac. 1:14/15.
11. Cutca ne owaö jotca Ceco sondeja tckwat? Wastaus,

Caicki ihmiset.
*

l.Cun.

3«c.;:

2.

*

Matth.6:l2. Rom.?.'!?.

Hl. Mitä Teco synneillä ymmsrretän?
Wastaus,

Caicki mitä ihminen pahasta himostans
ajalmilla--» eli caicki semmoiset ajaturet,
jotca owat
puhet, täytoxet ja
humalan Lakia waftaan. i.loh. 3:4.
*

*

IV. Mingäcaldaset leco

sonnit owat?
Wastaus.
1. Sisalliset ja ulconaiset. 2. jättämisen
ja tekemisen synnit. 3. ehdolliset ja heickouden synnit.
Mi»

W
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K,

sisällissll.Z

fcco ftnneillä ymmärretän? Nasiaus.
jotea tapahtumat sistala ihmisen sydamnies.

Mitä

l.

*

28, 2;:

2.

ajawret,' l imot,

Scmln?l'set owit

halut ,a

25. i!uc.

il:;y.

l-icutuxtt. Natth.

s.' >2»

'

Mitä ulconaisilla

Tec)

synneillä?

Ne jotta ulconaiftsti puheilla, käytZxill<j ja töiliu tulewm tchdyxi. *
Matth. : 19.
*

3. Mitä nijllä jotca jättämisiä tapahtumat Wastaus.
Ne, jotca siiloin tulewat tebdyiri, cuin
me jätäm sen dvrvän tckemätä cuin meidän tekemän pidais.
4. Teemmekö me silloingin synöiä,
«UI» me ainoastani' iäröm l,).'wän tekemiä?

W^staus.
Min,

Vhta huwin cuin

cosca

me patecmma.
4:16,77.
lac.
me sen, jo,
syndi
cuin
Gngo
sekin
5.
c« muutoin hywa on, teeminH haj>'st ia telwst,

ha

tsmast, nijncuin esimerkif, cuin mc häiyli cuulemm» Jumalan sana. eli rucoilcmma Ju-

On.*

malala ? Wastans.
Es. 1:15.

Am. s:

23.

6. Mi-

B

)
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6. Mitä mjllä synneillä, jotca tekemi,
stllä tapahtuvat, )m:märr«än? Wastcius.
Ne jotca silloin tapahtumat, c'iin me
sitä paha, cuin Jumala Keldä*i. loh. 3: 4.
nyt un.
?. Mitä ehdollisillä synneillä y,nmär,
*

rct»n?

WHstaus.

Ne synnit jotca tulewat tchdyix tieten
ja tahtoen,
ia myöe ne, jotm ihminen
teke tietämättKmydeo, cuin hän itze
'

tietämättimytccns on syypä."
*

Eli täydlllä ticdM.!, ja täydellä

s« liiicllslioliollo.

halulla

ja

4. Mo». K. is: ,o. Ap, T. ;: 27. Cuin
mc thlistillisydem tiedosta olemma hnolmatto'
mat, ja scutähbek tietämctttimydesi jnn>lä teem»
meitä
mä, nijn ei auta meidän
snnnitj tu»
Jumalan cde< milän, w«an semmoiselyht«
hywin
lc«at sildi wanhurscalda Jumaloida
«hdolilsit luetur, j« ,»at sentähde» myis itze lyöjä eadottawaiftt.
»*

z. Cutca

ne owat jotca ehdollisia syn<
oej3 »ckcwät? Wastaus.
Catllmattomat sielut.
9. Mingä caldaiset ehdolliset sonnit
owat? Waftaus.

Itze

työsä cadottal«aiset.

*

Ei ainoastans codxoircn ansaitzewalstt, waa»
cavottawaisrt, jss ei catumus
myös inc
»ällhin Ml i ja semmoiset «wal calcli ne caic*

tein

33 ) 34 ( W
kcitt wähimmat ehdolliset synnit/ »i!nc«i« catu»
niattomain sieluin syndisec ajatmet, p«het ja käy»

tixet. Wattl». 5: 21, 28. 12: jf,
Noin.
b: »;. lal. a: 10.
»o. Mitä heickouden synneillä ymmärretä»? Mastoni.
jotca
tietämätä ja >va«»
tapahtumat
Ne

staan tahtoa.^

Cuin ihminen ei tiedä, ymmärrH,a
h«n syndia tele/ eitä it;e ole
tle:am»>t:imytttns: cofta hinellä ei ii-yös
siihenyhtän
H.Uua, tahtoa j», mielisuosiota spndi»
vie
hins, woan cohta s)>d.immestäns pahasin, cnin
hän n«ke syndli tchncxS, sill»in ttke hin heickvu»
*

Ne, että

dcsta

ii.

lyndiH.

Cutca ne owat jotca heickouden»

ssndciH tetewat» Mustaus.

Käändyue.t
R0m.7:»7,i9,23.
12. Mingä caldaisct beickouden synnit
olvat? Wastaus.
Cadotuxen ansaitzewaiset, mutta ei
cuitcngan itze työsa cadottawaiset.*
*

*

Rem. 8 :

i.

cdcspannacin itze cusakin Rästys? Wast.
i. Mitä paha e!i syndiä meidän pitä
«välttämän. 2. Mltä hywä meidän pita
tetemän.
i.

Mitä meille

Cn-

W

)
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Cnstnlmainen

Kästy.
I. Cuinga Ensimmäinen Rästy
lu? Wastaus.
Mi!'a HERra olen sinun lumalas
«.

cuuei,-,

Mitä Jumala täsä ensimmäijes
Rastys kieloa ? Wastaus.

Epäjumalain palwcluxcn.

CuinZa monellainen

epäjumalan
Wastaus.
Cichtalstinen, /ulkinen ja salainen.
2. Mikä st julkinen epäjumalan palweLl!« o»»? Waliaus.
Cvsca EngelM, edesmenneitä
Wos. K. 2c,: 4. ;K. 4:19. Ilm.

K.

palwelua on?

*

*

».

5. ly: 111.

Mi,aä'm6» tösta jultijM Epäjumalain pai»
wciuxcsta meidän seasam oti se, cniu witzit pai»
wät wiicos tulcwat muista päiwlstä eroitetuixi ja
pyhcmbänä pioccyili, niincuin esimerckix Cuo,
rusdai. Nijtä löyty wielä ny:k:n, ,otca nimiset,
t»nä pai>v,!nä ei tahdo caickia semnloijia töitä' tel),
dä cuin miiina paiwinä, nijileuin eriuomattaiu
kehrätä. Mutta mistä on se muusta aleunt saa»
nut, cuin

liitä, että meidän paeanelliset Esiwa>l«

tänä nimitettnna päiwäna palwc!«
lct ylitä heidän Epajumalatans, jonga nimi on
olUit Thsrc, jonga »älken myös tämä pälwa o»
Tuorusdaix' nimitetty?»waan semmoisin paca<
nallifen ja epämmalalllstn päiwäin eroimxen pois
tielda
Wanhurscas Jumala cowastl. ». Mof.
»c>: 4.
hembam

owat

se

3. M-

W
3.

Mitä

Costa

ei

)

?6

(

R

se salainen

on? Masia ls.
nijn
Jumalala
täydellisesti pal-

lvella, euin
<;. G.NZS sijs ie epäjumalan palwews,
«uin emmä me palwele hända ni,n cuin b' 1 sa«
nasan» ilmoireanut,a meille kastcnyt on? Wast»
„-

*

Semmoista Jumalan palwcluria/ jotca el

vie lumalalda, waan

ihmisildä asetetut, pai»
cunnas.
Meidän seasam on täPawin lchco
hän lucttawa se, cuin me palwclcmma lum ilam
ci sydämmesta, waan paljailla sauoilla, luulla ja
taptörlllä. Match. 1;: 9.
5. <l)ngH sekin epäjumalan palwcwg
cuin me racastamme mailmallisiu cappalcua,
nijncuin rickautta satamarata, decumatH ia K/»
lvia paiwiä, enä cuin Jumalala? Wastailck.
On ja silloin owat samat nlailmalliset
jon

<

cappalet meidän epäjumalam.
Jos me racastamme tawarata, nisn on
*

*

ta«

»vara, jos me racastamme cunuiata, nij» oncl!n,
nia, jos me racastaminc hecumata cna cuin '?!!,
malata, uijn on he ima meidän epäjumalamme
V!»l;:l8/i9. Tol. 3:5. i. Tim. ;:4.

6. Mingä

tähden? Wastau<<.

Scntähdcn että me silloin osotam ne
luondocappaleille stn rackauden, cun
meidän Jumalalle tule anda.

se

epäju nalan pa',
7. <vngo
welus, cuin me tMcktt pelrämme ihmisiä, en!

37 ( B
lumalata, taicka uscallam ,'a lnotam

W

cuin

)

o«

rvoimaan, eli muiden ih,
mijien armoon j< «puun, ena cuin Humalaan ?

maa»

wijsameem ja

Wasiuus.
Ol»; ja silloin tecmmä me taicka lftem
t«icka muut ihmiset meillem epchumalix.
"M.i4b:,. San.l j:s. ler. 17:;, Matth. 12:28.
L. Mingä tähden se on epäjumalan
*

p«lwelns?

Wasians.

Scntähden että me silloin osotamme sen

cunnian luonoocappaleille, cuin meidän

Jumalalle osottaman pidäis.
sekin ole epäjmnalan palwe9.

puutoria ia wailvoisans,
ja sim«
,« noitain!
woiitcn pertclcnorjain täkänä «pna eyi?W«st.
lu»

,

cuin

ihminen

t»äno« irzens rvechoin

On yfi hirmuii.cn epäjnmalan palwelus,
ja silloin owat iye perkele ja noidat ihmisen epäjumalat.* *s. Mos. 18:10,11,12.
111. Mitä Jumala Räste täsä. enjnninäifts RässyZ i Wastaus.

~

Että mc yiitze caictia. i.pclkamme, 2.--Mitä Jumala täsä ensin Räste?
Wastaus.

Handa
Misi totinen humalan

Ett.i meidän pitä
peltämän
2.

Wastaus.

ylitze caickia

pelco

seisoi

Siinä että meillä mrat Jumalan wihan, Wanhurscauden ja woiman tähden,
pel.

V

)
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?

peltäwckffet lijcutuxet meidän si)dämmi,
fäm Handa wastan.
*

Culn lapset pcltawät wanliemblans, niin t»«
»lsta coeNelemns että heillä siUl' n »wat velka«wäijet lijtutuxet heivän sydämmisäns nijn
«nyös luin Jumalan lapset händä pclkäw<<t.
jp5.2:1i,12. Ier.;:«. 10:b,7. Mal. 1:16,
Match, «o: »8. Phil.2:i2. Hcbr.lz:9,lQ,il.
*

/

:

t. Pet. ,:,4,is.
pitäkö
nHyttH,
meidän iye
g.
män pelgon Inmalata «asian? Wastaus.

Pitä.

Wasiaus.
Niin että me wältäm tai cli a sitä,
cuin Jumalan mieldä ja Kästyjä wastan
4. Cuinga?

on, ja waroimma, ettem me Hända millän wihoitais.
Luom. K. 39: 3.
*

San.l.;: 7. 8 l iz. t 6: 6.

Pct. l: 17.
5. Mingllcaldainen totinen Jumalan
pclco on? Wastaut
*.
Lapsellinen
i.
2. Ei aina yhtä wäk»
wasti tunduwainen. 3. Caickrin corkein.
Jumalan pclco »n caheMinen, orjallinen j«
1.

*

lapsellinen.

se

Rsm. 8: is, lb.

6. Mikä orjallinen pelco on ? Wast.
Cuin ei ihmisellä ole »htan rackautta
Jumalan lygö ja uscallusta Hänen paallens, waan paljas pelco ja cauhistus

lnmalata wastan.

*

'SiNvln peitä ihminen Jumalala nisncuin yhtz

D

<»«
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(

cowa Dnomaria, nljncuin hänen pahain teeeins
Lvanhurftassa costajaia, eli nijncuin yhtä julm»
,a «rmocoinoa tyrannia. Semmoinen pclfo on
lrinomailta n nijllä sicluilla, jotta »vasta äsken o»
wat synnin ,a suenttomuden unesta ylis helan»
ncct, ennen cuin he Nilewat armon tilaan ja ta»
paäNe. O!
fittäwät useon
cuinga hinliuilicn pclcv/ hämmästys, cauhistns ia
Tami
waplstus he llä monda lerta silloin
orjallinen pclco

Jumalala wustan on toisinani

Myös catumattomM sieluilla. Rom. 8: is, 16.

Hel»r. ,:i;. 1. loh. 4:»8.
7. Mitä se lapsellinen Jumalan pelco
on? Wastaus.
loca sydammelllsellä Jumalan rackaudclla ja uscalluxclla hänen paällens secoitettu on.*
Hywilli lapsilla, jotta «anhembkans pelsä»
myös
*

rackaus
ainousians pclco, w.ian
uscallus sydammesä. Pelco on rackaudclla
uscalluxella, uscallus ia rackaus pelgolla secoi«e«» nijn on se myös Ilimalan lasten cantza.
N»m. 8: i; /16. i. loh. 4: 18.
lapsellinen Jumalan pelco
8. iLits
aina yhtäläijessi tunnu ? Wastans.

wat. on ci
ja

>«

:

se

Ei, waan toisinans wahemmin, toisi-

ncms mämmin.^

N'!nc>!!'n cstmersir : enin Jumala» lapstt heic»
londefta !oho!!g»hun svndihin hortchluwat; niin
tahto listaus si!l»!n wähendyä, ia pelco tule suu»
nminaxi/ ja nipe enäuunin tunduman. Mutta
tolssnans tais on racs«us ja useallus Hänen pääl»
irils heidän svdalnmisäns mj» wallan pääliä/ et»
*

lei

W ) 40 ( N
pals» tunnuckan/ ehla se

tei pelcoa
dämmes on.

9. Cuinga

Jumalan

cullengln

sy»

pelqon pitä olei,

m«n caickein cortiimman s Wallaus^

Nijn että me pelkämme händä
caickia muita seka maan päällä, että taio
wais.
lc,. Mingä Jumalan hapsia pitä to<
?
tiseen Jumalan pelcoon
Wast.
ja
Jumalan wihan, wanhurscauden rangaistusten cowuden, cuitcngin min, että
on
Jumalan armo ja rackaus juna
aina heidän silmäins edes, ja teke heidän
pelcons lapselliset
Ps. 130: 4. ler. s:
22. io:b,7. Mal. i:6. Match. 10:28-

suwus

Mit<l Jumala täsä

,1.

Riste? Wastaus.

toistr

Että meidän pitä Händä ylitze caickia
racastaman.
«2. Misä totinen humalan rackaus sei-

so

Vastaus.
Sijnä että me pidäm Hänen meidän
sydämmisäm bywänä ja suloisna.*
Hywäin »Mlviin luondi, ja tapa on, että
?

*

he

pitawät tolnen toiseus

H'dsmmessnn racc!sn«

:

niin on myös niiden sicluii! cans, jotca Junia,
lala racastawat.
Ps. »8 2,,. b;: 2.
, -;. pitäkö meidän rackaudem luma,
lata n?nstan iyt t/osakin näyttämän? Wast.
?

Pitä.

D.2

«4.Cuin,

N
lll

)

(

4'

W

»4. Cuinga? Masiani
Nijn että me mieluisella sydämmel-

ja käsiyjans caickis

Hancn tahtoans

noudatamme.
'

*

Hywät ystäwät, lotca

tolsiaus

kacastawal,

mieluisella sydammellä, «ilis cuin
he saattamat, toisien» mieloa ja tahtoa: niin tc»
tewat myös ne sielut jotca Jumalala racastawat.
noudattamat

loh.

14:21,23,24.

l.Ioh.;:;. ».10h.2:6.

15. Minnäcaldalsen totisen "jumalan
dackauden pna olrmcin? Wastaus.
Caickein suurimman, nijn että me pidämme Hänen caickein parasna, suloifimbana ja rackaimbana sekä maan pääl-

lä että taiwais.*
"s. M»s. b: 5. Ps. 7N 25,

«6. Mingck meitä pitck
tautccn

2s. Matti). 22: 37.

Jumalan rae-

Wastaus.
armon,
hywvden,
röckauden,
Inmalan
ja
ja
lukemattoHänen
siilvisudel!.
slinrct
mat hywät työns, ja anno luMlxenS, cuin
*1.10h.4:9,i0.
Hän meille tehnyt on.
1?. Mitä Jumala täscl Rästys col<
?

*

manner
Wastaus.
Että meidlM pila Halien pnällens uscsman ja caiken turwsm paneman»
,8. Nlistt uscalluo ja turwa Jumalan
päälle seiso? W.,sious.
Siinä etten me meidän sydämmisam
epäile Humala:» armon ja awun päälle.

V ) 4' < W
ivaanmeibän tustisammakin wahwasi
tam sen päälle, että Häi on meitä aut<
tawa.*
-Ps«22:s/6. 62:9.

s. San. I. ;: s. Icr, 17:;, 7.
pitäts
meidän ihe tässäkin tämän
13.
pftalluxen Hänen päällcns näyttämän? Hast.
?l: 5,

Ma,

Cuinga? Wastaus.
caikis meidän hädisam
turwallisest Hänen puolens käännymrueot,
mä, sa silloin Hänen
lem ja »tzim
Duem. ic>: il,
12,15. Esa. ;i:i.
Hi. Minyä caldaiftn tämän uscalluxcn
pitä otcman? Wostaus.
20.

Nijn että

Pllhtan caikesta ustalluxesta

paldm päälle.
*

Se caickiwaldias Jumala tahto fa lässe Hä»

»ien Sanasans, ettei meidän pidä mingän muun,
Hänen ainoan paällin», uscaldaman ja cai»

lcn turwam paneman.

N>>tä walicappalena, euin se Hnwä Jumala
meille awux suodut »n saamme >ne tosin, para/
nlj»
hin cuin me laidam, hywaxem täyttä, ,amyö.t
Ven cautta apua emä. Nijn
me
reziä semmoisia neuwoa >a apua ihmisildä, jo»
<a luwMnen ,a ChristlUinen on: mutta se että
panna uscalluxem ja turwam wälicappaldcn jz
Pyhän Jumalan tahtoa
ihinisien päälle, yn
ja Käskyä wastan.
Nijn saamme me salraudefam Läkieyxen wäli<
eappaleim nautira, enin meillä mjtä «n, ja ft

saamme

sen

T>3

on

V

)
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sen

rn myss meidän welwollisudem, etti me?dän
tekemän pltä ; mutta cmmä cuitcngan saa luotta

niiocn päallc. Samalla muoto saamma me, cuin
Esiwallalda meille lassctän u!oslähett< sota»
wäcn wihollisia wastan, ja sen tule meidän myös
tehdä, mutta meidän ei pidä cuitcngan luottaman
suurliden ,a woiman päälle, waan
caicki uscallus pitä pandaman ainoasta,,» stn ar-

se

mollisen ja <saicriwaloia>» lumalan päälle, jo»
ca wälicappaldcn ia ihmisien cautta meille awun
anda cuin han nijn tahto. Ps. 118: B,p.

Es. jl:i. ler. 17:5. Mich. 7 5'
22.M>ngä meitä pitci ylostehoittaman
uscalluxecn Imnalan paolle? Wastaus.
Jumalan Caickitietamäisydm, Totuden,
Caicklwaldian woiman, howyden ia Hänen
armolliset lupaurcns,
Ps. 346:34,37,
Es. 26:;,4. Eph.;:2a,
:

*

"°

Toinen Kästy.
l. Cuinga loinen Rästy cuulu? Wast.
Ei Silnn, pidä turhan lausuman HEr<
ran sinun lumalas Nime, silla
11. Mittl Jumala täsä toises
»-,

kieldä? Wastaui.
nimens turhan lausumisen. *
Curhcm lausua Jumalan nimeH, on sitä py»
hä, suurta cortiata ja Ma,«stetillistä Nime tnh»
jis, turhis, syndisiS, ,a jumalmtomii asiois lau«

Hänen

*

/

sna

eli mamit».

i.

Cuin-

B

)
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Cuinga Jumalan tTlimi tule turhan lansuwxi? Nastan»?.
i. Kirouxella ja picaisclla lilmalan Nimen malmtzcmi;eila. 2. Wainwmisclla ja
wäarin wannomisella. 3. Noitumisella. 4.

».

Walhclla.

5.

Pctoxella.

Mitä tirourella ymmärretyn? Wast.
Se, cuin jocil wihan tiucus toiwotta micka itzellens, taicka lähimmäisellenS
paha ja onnettomuutta.^
2.

Nimenin essmersix: enin ihminen toiwntta
pc>'elettä, eli päälliscxi monoa tuhatta
»maan eli lahimmäisens sydämmen : Käste sen ja.
tulla m wicdä handH siitä paicastu: Kaste hä»
sen
«en mcnn« hclwetlin tulchtl»: Huuta Jumalan
eostoa ju rangaistusta i.ens «Ii lähimmäiseni yli»
he, ja nijn edespäin.
*

3. CmnZa ffjs Jumalan nimi turhan
lausutan kirouxella? Wastaus.
Cuin Jumalan Pyhät Nimet semmoisis kirouxis ja sadatuxis lausutuixi cli mai-

nituixi tulcwat.
Monella Jumalattomalla ihmisellä on se ta»
fN/että hän tiroillesans toismans Jumalan ja
HERran lEfulen Pyhiä nimejä, toijlians per»
tcleitä huuta, hole, ja tuhansin sijäldöni u!o« a»
;. M05.24: 13/14. Jae. z: ia.
ja.
*

picaisest tur,
4. Culnga Jumalan
mainiean?
haan
Wastaus.

Cuin Jumalan

ja

HERran IE suxen

D 4

Ni-

N
N'met tulewat tew:«lmielisesti ja ilman
ja hartaudeta mainitux.
N

)

4?

(

*

essmertix! nun ihmiset tyhjän piiwsi,
palfaasta totutusta tawa-»
ihmettclcwät,ia
i
si asioita
IlNsu» siunatco»!
sia silloin sanowat: HHXra
<s!3roa Inmnla hallitcon ! sa nijn edespäin.
Se sama tapabtu myös, cuin catnmattomat ss!«
lnt kewiämlesiscii», ilman pernan aiatuffa
ja barmutta, heidän rucenrisans, kilonsans ,a
wc!j'uis>>ns, maininewae Jumalan ja HOR»a«

lEsiwen

Nimejä., Se on p«l>as teiriä mielincir
Jumalan Nmien turhan lausuminen.

ja fyndinen

5. MitH wannHMistlta ymmärretyn 3
Waslans.

Otta Jumalan

ja

hcns wahwista.

Mä pu<

6. Cuinga tule sijs Jumalan tTlimi
turhan lansutux »vannomisella? W»staus.

se

Cuin ihnlinell joisa cuisa asiois, jvisa
ei ole sallittu. Jumalan Pyhä Nnne
nitze, ja sillä
wahwista.
sijs
wala
ioisa«»ssa
asisls W,
7. GnZo
ja
ivallinen
sallittu? Wostaus.
On Laki, wala.
-2. N<"'. 22: n. 5. V?os.6:l?. Iv: 2V. ler!
*

Cor. i: 23. Hebr. 6: ,6. Nijncuin to,
«?: 2.
oistus, wala, puhoistus n?ala, njcollifuöen wa<
?.

<

-

la, ionga wircamiebet ja alimmaiset Jumalalle
la EllwallaXens tekemät. Semmoiset walat o»
wat ei ain»asta»s sallitutsa luvalliset/ waan myit,
«ijncuin me nijsa tunnustamme Jumalan caicki
tktäwäisyden, Wanhurlcauden ja w»lman, niin

os»<

W

)

4«

(

V
l»

e»ota'«ma me w''ela päällisex niillä lunnien
palwclucen Jumalalle.
«.

Mutta ongo wala

muis js^as/n»

pniwösl» >« yhteists elämäkerran anoi»
dinen ja poi» ti«llz' ? Waslaus.

9. cvngo
«,«

semmoisisatin asiois,

jotcs H«

todet, ,a iyesän> tarpeellistt, cuin ei mci-

lähimmäisem t«hdö nijtä ustoa f Wastaas.
On.* *Matth.s:3z,37. lac.s:,2.
»o. Cuinga Jumalan nimi tule wck^
dän

rin rvannomijella

turhaa»» lausutux? Wast.

Cuin yxi jumalaloin

ihminen Jumalan

ja oitepohalla ja callijlla Nimellq
vden edes wcl<lrin wanns, eli wanno asian coconans toisin oleman, cuin hän
<uitengm tietä olewcn.^
z. Mos. 1y:,,. Semmoinen wäärä wala o»l
<rinom«ttain julma ja hi»m»iucn Jumalan N»'-»
men turhaan laichimintn. Se pyhä ia Caicliwal»
l»ias Jumala on asettanut oiteudln !a Efiwullan
omaan stans maiimas: sentähden cuin yfi <cm»

sen

*

«oc« tele waä»
ihminen K.am
se pl)tä caicki, cuin jos hän
silloin wosta stlmia sen Wanhurscan I»ma»
ian edes Hänen Pyhällä nimelläni määrin wan»

«noinen jamalatoin

rän malan, ni,n on

«o is.

Mit<l noltumistlla ymmärretä» ?
Vastaus.
perkelen awun cautto
eli
Caieausten
pytä tehdä jotakin hywä taicka paha, >^o~.

Dx

ea

G ) 47 < N
ca ei ihminen ymmärryxellä ja woimalla eikä luonnollisten walicappalocn cantta tapahdua taida,
12. C»"nZa sijs lu'nalan t"limi turinan lausutan noitumisella? Wastaus.
Cuin Jumalan Sana ja Pyhät Nimet

simä mainltuxi tulewat.

taicauxet ja noitumus
»Z. Gwatco
mutoigin
suuret

Wastaui.
ja hirmuiset synnit.'

synnit?

Owat sangen suuret

*s.Mos. «8:

14, Cuinga

l°/»l.

humalan tTlimi tule wal-

hella tnrba«m lausutux ? Wastaus.
Ellin yxi jumalat»!» ihminen Jumalan
Nimenä semmoiset asiat tsdexi wanno, jo.sa ci cuitengan yht<ln per<l ole.'"
Se on Jumalan Nimen turhaan lansumui
ja syidi, c»in ihminen semmoisisiin asioi» »van»
«o, jolca nwat lodct; cuinga paljo euammil! sii<
eu>n p«r«ttömat asiat tulcwat Jumalan Pyhillä
Nmcllä lodcx »annotuxl.
Mos. 19: i».
i/. Cuinga Jumalan Nimi turhaan
lausutan petoxella? Wastans.
Cuin yxi ihminen pettä Jumalan taicka
lahimmaisens, ja petorens Jumalan Ni*

mellä tsdexl wanno.*

Monda tcrta tapahtn. että yli ihminen sil»
le Pyhälle Jumalalle ,i!os Inpa pois laala synuei»
itäns >a parauda ekimans, m lnpauxcns luina»
la» Malla Nimellä >val)wllt« i mutla ei cuiten»
*

gan

«3 ) 4-l (
waan rnve jällens nlne'"'n ennen»

gan sitä

gin j»malattomu!li elämän. N<in eapahl» mnös
»nonda tcrta, eitä nri paba lbmi en p»?ylä lä<

himmäistäns iosa cusa assas pett.i, >a wahiunootl
saatta, ja pctuxens Jumalan Nimellä lodcx

panno.

»6. (vngo caicki ttkmä Jumalan t7li<
men turhaan lausuminen, suuri s/ndi? Wast.
On, *
Niin wah3nä asiana cuin

*

se sildä

>!!ma!atf«'

Malda m«illnalda. pldctän; nijn suuri ja iu!m«
sy!,di se on.
taidamme?
1?. Mistä me

sen

Wastaus.
Sijta, että Jumala mun täsä samas
toises Kcssys uhca ei suingan jsttäwäns
rangaisemata mitä, jotta Hänen Niniens
turhan lausuwat.
*z. Mos. 24: i6.
*

111. Mitä Jumala Räske tckftl toista
5 Wastaus.
Että meidän pnä sitä caikis meidän hä-

disäm
*

ja

---

Niincuin

se

Pyhä ia

Wanhurftas Jumala

täsä Kaffns licldä, ettei meidän Pidä Hänen Py'
l)ä ,a suulta Nimiäns tyhijs, »urh,</ fond',,s, >a
zumalaltomis csiois lausuman cli mainitzeman:
niin tahto ja Käffe Hän sitä wosian/ että mci,
dan pitä

sen

n<s/r)'dM ja harl«udella, P7>"'',
Tttiwallisls «sioiu fuusllN! pltä»

Hcngcllisis, ja

Män.
i.

Cuinga meidän pitH Jumalala au<
xem hn«man? Wastaus.
l.

Sy«

)
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2. Nöyräst. z.Paäl,
Tytywaisellä
le pitäwäisest. 4.
svdammellH
Jumalan tahtoon. 5. Caikis hädis ja tuDuom. ro: 15. Ps. 50:15. 91: is.
ffis.
~

*

Luc. »8: 7.

CuinZa

»»

22: 41,

42.

meidän vitä rucsileman
?

Wastauj.

Se tule Isä meidän rucouxes tieltä-

wax tchdux.

meidän pitä HändH lVd<lmnnsim riittämin? Wastaus.
Jumalan hywyden ja hywäin tecoin kijl»ll>seBa perän ajatuxelia meidän sydäni-

z.

misam.

Meidän
llimalan hywytta ja hywiä te»
coja /ja nidcn paljoutta, sunrntta,a ansaitzemat»
pmuulla,
taman, pcrän ajatteleman, tutsist» leman, ihmehte»
lcmäu, ja candaman nftdcn cdestH
aj?»
*

P>. »o;: »,».
Lur. 1:46, 47»
meigHn suullani ja jultise/
fiicki» hqndä cunnioittaman? Wallaui.
*Ps. 51:17. Match. 12:34.4
Pitä.
i!uc. l>: ;8. Eph.s:l9/ 22. Col.z: 16.
5. CuinZa ?Wastaus.

l,,ria meidän sydämmisäm.

*

Pydämmen perään ajatuxen cans< ?.'
3. Hcmasti. 4. Aina. s. Caickein
Hänen hywäin töidens, ja ristingin edestä.*
i.

nöyrästi.
*

Job,,:

Ps.

io;:,,». Luc. i:

Cu1.;:16.

46,4?»

6. Min-

B

)
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s.

MingH mettä pitä Jumawtt lijt»,
xcei» vl6stehoitt«man? Wastaus.
Jumalan hywyden, ja Hänen suuret
ja lukemattomat hywät työns meitä wastan.

Kolmas

«.

KMy.

Euingil Colmas Käsky cuulu l
Wastaus.

Muista ettäs pyhität t.epHpälwän.

I. Mitä Jumala täsä colmannes RH
stz»» kieldä xbteisest? Nastani.
Pyhä päiwan Lurmeluren.
2.

Cuinga pyhä päiwä tule turmel,
Wastaus.
Töillä, MatcustuMa ja Ascareilla,

cuin,,,

*

2. M°s. 20: 8
Semmoiset ascaret, t»zt
ja matc»ft»xet/iotca taicka »wat Pyhä Päiwa»
nikiu wältämättimästi tarptlliset, taicka tapahtu»
wat Jumalan cunnia» ja palweluxen tähden; s»»
maila muoto caicki rackauden työt, ta jotca hätä»
tilas tarpcllistt ow»t, ci haitta mitan eitä olt
nnt Uudcs Tcstamcndis Pyhä Pälchinäkän tteldyt.
Multa sila »vastan nij» tule Pyhä PHilva lurmel»
lur caililla muilla scmluclsilla m«llmcll:M« asca<
reillä/ töillä ja matcustuxilla, joilla Inmalon pai»
welus lircos eli cotona tule estetyn. Ia se oa
phtä caicfi, j«co ne owat sljällistt taicka ultonai,
ste. Nijn tule Pyhä Pniwa turmelluxi juu>i ph»
lj bpwin mailm»n surull» ja. murhella, eli aja*

"

/

V

)

5l

(

ZF

lnxitta mailman menoin päälle,
ikänäns
nlconaWa Ruuulllsilla töillä ja toimitulilla.
Z. Millä pyhä Päiwä wielä tule
turmcllufi? Vastaus.
Caikella muulla sopimattomalla eli
syndisellä edes ottamisella.""
'Sabbathi tule turmelluli semmoisillakin tiillH
ja edes ottamisilla./ jotca muucoin ilzcsäns owat

luwMsct

ja

sallitut; cuinga paljo enammin

sopimattoman ja

sanoisin edcsottannscn

siis

cautca.

4. <vwatco ylsnpaldinen tylänjuoxu,
pyppz» cocouret, corcispeli ja,uopumuden harioi,

«u« semmoiset sopimattomat eoe»ottamiset P^,
HH päiwinä, ,oilla >e tule turmellux ? ÄLasi.

Owat.
Sabbathi tnle tosin monella muullalin
s,l!>l tc',w>:lla turmelluli, mutta tasa nimitetin
<>n'oasiillis ne snndnet edesoltamisct/ loilla se e»
'

*

liinmxttn meidän

seasam tapaht».

tule kylän
MinZä tähden Sabbathi
cortispclill»

5.

zuoxulla,

coconrilla

ia

t«r»

melwri? W^staus.
Sentabden että ne owat, liotengin sillein sundisct edesottamiset, jollia se callis
cinwn aica, jonga Jumala meille Pyhä
Pmwinä meidän sielujcm ylösrakennuxex
juonut on, tule »väärin täyteluxi, ja ilkiwallaisestl jmiri cuin ialcain ala tallatux;
ja että ne monda kerta andawct monehen
muuhlmgin jumalatsomutcell tilan.
Sn!t.!l)dcn on myös mudan ChriMincn E»
,

*

N

)

(

V

nl<»!cuw
siwawam hnpPY eocourct ja eottispclit,
Pyhä Päiwä tule
ottamiset,
»otlla
edes
semmoiset
lurmcNuxi, asctuns Sabbathm Ricvfesta §.9. »o.
Dal. Hopla Nahan jacolla PyhH Oäiwir.i pois
lieldänyt.

6. Luleco Silbbathl nijldätln turmellufi, ,c>tca stllioisibin syndisibin edc»c>tt«misibin, hei,
dän hlioneisan» anoawae ja salliroal tila«? Wast.

Tule yhtä hywin cuin nijldä, jotca nij-

ta harjoittamat.

juo7. Ming<l tähden Sabbat!:i tule
pumuom barioituxella turmelluxi? Wa'l(Uis.
Sentahdcn että juopumus, nijncuin aina muulloin, nijn myös crinomatp«!iwin<i, on ori julma ja hirtain
muinen jyndi, ja on paitzi sitä alcu ja
lähdes enimmittcn caickeen muuhnngin
tajumalattomuteen, cuin Pyhä
pahtu.
8. lekewätts netin t<tm<ln sonnin, jstla P/Ha päiwina anoawat tilan juopumuteen?

Wastau.
Ne, joidenga sydammet Perkele on niin
ylös sytyttänyt ahneuteen ja s"'woon rakan
ja woiton veran, että he mrös Pyhä Pai,
winakin pitäwat wijna ia juoma cronweia,
ja silla andawat tilan jnopumutccn ja
hun jumalattoman menoon, turmelevat
M julmani.HEßranSabdathin: owat

V > sz < !8
m«,'s sijnH siwus heidän lähimmäisens sekä
sielun että ruumin murha miehet.
Rässfs erin11. Mitä Jumala
smattalli psi» kielda? Wastalls.

Jumalan sanan vlvn catzen. 2-,Cuinga Jumalan sana tule ylsnca»
notuxi? WastauS.
Jumalan sanan hylkämisellä, /a ftn kel»
7.

~

«voltomalla cliulolla ja tutkistelemisella
Ei ainoasions silloin culnj catumattomat sie»
lut ow«t nijn Jumalattomat, ettei he pidä pal»
,o yvtan buoloa ia lucua Jumalan san«sta, els<l
huili paljo coscan tulla sitä luuleman,' waan
*

*

/

Myös, cuin t)e siti HHjyst, kelwottomast, ja y,
läncarzcclla, tuulemat ja tllttistelcwat.
l)<ijxsii ja ylsncat)ella ta,
».
Cuinga

sepahtu? Wastaus.

Cuulemisella

ilman perään ajatuxcta

/a

hartaudeta, ja pahendawaisella vlemiseila
tircos.
Enin talumaitomat sielut sen tekemät ilma»
perän ajaeulia, ja lendawät ajatulillans hmbäti
«aiima; cuin he cuulcwal Jomalan <ana ilman
"

hartautta, halutlomalia
col»
tolia ja kylmällä sydamnicllä; taicka wiclä päälli»
sep nuckmvat ja tc>rt'uu>«t, puhumat j?> nauraa
w»t, c!l' juoxcndelewat kilcofta ulo» ja si>älle,
<a sillä wiciz muicalin tstawat heidän hartaude»
fans ja telewät pahcnuuxc!!.

F.CuinZa

p?hät Sacramendit tulewat
d/l,ät/xi i Wastaus.

Puo,

G

)
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'

vlpeilla ja yläncahowalsilla
puolittain niiden surntto»'
nijstä,
jaturilla
käytvxellä
ja hylkämiselln.*
malla wäärin
Cuin taicka U.l«ocullatm'lla phaeisenxiNa o»

Puolittain

*

N'at heidän pyhydcftäus nijn suuret ja ylpiät a»
jaturet, ettei, he torwitze stmmoisia buonoja

wäl'c«ppalcitcl, cuiu Sattamendit heidän micle»
siäns owat: taicka enin muut tttiuuatlomat fyn»
laiminlyönet/ i,r>ää>diset ne
rin k«)'ttHw,ic, eli coconang hylkäwat la
ja ei pidä nijsla, euäinniin ciun
«'.uistacan armon ja aucudcn wälicappalcista, pai,
». Cor.ii!2n,:i.
jo phlan huolda »a lucna,

pahennus
CuinZa tapabtu?

4.

opcttaita Vastan

Wastaus.

elämäkerralla.
Cuin sanan
lajaiNs

ja

*

ilkiwaldaifella

cuulicit ci öuoli heidän vpct»
waroituiista niitän, «vaan ne yl6ncat;o<

*

infta
ja luuleben l>-orv«c, ja
wasian !llMalattolni:ocsa!l>> illiwallaiselli e!äwac, ja sillä tetew«t heille mieli canuautla ja sy<
däliimcn lipua Hos. 4: 4. ler. 18:18»
u?at

111. Mitä Jumala sitä wastan taste täsä colma,n:cs kastaa yhteistlli? Wastaui.

Sabbathin pyhittämisen.

* '.

«Dngo

sen Aaickiwaldian humalan

tahto, että meidän wielä nyt Illldeffin Ccs?a<
nienoi» ptt» Sabbacd.!»
? Wasl.
,

On.

*

i.

*

2.

ssor.

16: 2.

Apost. T. 2Q: 7.
I!m. K. l:ia.

Mutta eito <uitenZin Snbdach:-l

W

ss

)

(

B

pyhittlmise» N?anban ja

Ccssamendin
eroitua? Vastaus.
asias, puolittain ajan,

wälill! ole

On cahdes

socn

puolittain pyhittämisen muodon suhten.
*Z. Mitä eroitus ajan sichten? Wast.
Se, että Sabbathi on tullut sijrtyx sen
ensmmäisen Päiwän päälle wijcos,
suhteen, cuin Wanhas Testamendis oli
wljmmeisen päiwän päällä.
Wanhai 3cstamendl< on Sabbathi tullut pi-

sen

se

sen

*

'

sen

päiwän päällä, cuin nyt
detyt! ja pohitrtpn
o» Lauwaxdai; mutta 'lEsuxen ylösnousemisen
j llten cnelluista en
Apostollilda Clwst-lllsesta
wapaudesta tullet Gunnundai» päälle siirtyx/
syyn lähden, eitä
ylösnousmnnen cuol<
paalia tapahtunut.
luista on

se

sen

Ilm K.

sen

1:

»o.

4. Mikä eroitus pyhittämisen muo^
dc», subrcn? Vastaus
Wanhas Testamendis oli sijtä Israelin
lapsilla nijn coma ia angara kästy, et,
tei he saanet Sabbathina waltiatacan
*

heidän huonebisms fchdä, pa'jo wahemmin
muuta sen enämbätä toimitta*; mutta nyt
Uudes Testameudis olemma me christityt sij-

t<i tindeyde>lä wapabdetut.
*2. M°s. n: ;
lluc.i?: is. 14:;,4,;.
5. Renengä Sabbathin pyhittämän
**

"

pitä?

Waslaus.

Caickein Christittyin phteisest.

*

5 Ei

»8

(

)

lV

amoassans nijden, ,o«a wieiz owae hel»
huonot ja jnnri enin lapset Chriftillisyde»
säns, waan mnös nijdengm, jotta io sunrembaan
*Ei

eot,

täpdellispteen sijna' ennättäneet owat.
i. Cor. »6:2. Ilm. ,: »o.

IV. Mitä Jumala erinomaisesi täsä
Rastys kaste? W«st«ms.
pidämme
Että me Jumalan sanan.
pyhänä, 2.,
1. Cuinga meidän pit<l Jumalan sa*
~

-,

n«n pitämän pyhänä? Wastaus.
Nijn, että meillä siitä owat pyhät aiatuxet, pyhät puhet, ja pyhästi sen jällen
elämme.
*l. Theh. 2: iz. lac.«: 21, 22.
2. Cuinga meidän pitä Jumalan sana cuulcman? Wastnus.
*

Mielelläm. Ei haluttomalla ia wastahacoisella, ei colcolla ia fylmallä; waan
mieluisellapa

*

hartaalla sydämmellä.*
i.

Pet. 2:2,;.

3. <vngo sijnä tyllä että me ainoasian» Rirco» cuulemma
malan

I
sana?
Ei, waan meidän pila sitä cotonammatin tutkisteleman.^
Meidän M Kinosta cotia tulduam siti cuultua lumalan sana sitten cotona mielehem mui>
stutttleman, sit« perän ajatteleman ja tutkistele,
man, ia sen iallen meidän oma tundoam »a elä»
mä lertam coctteleman. Sijnä siwu< on sanam
*

tarpeellinen jahywi, ettH itzecutin cotonaus myös
Pyh» Raamattua eli muita Jumalisia Rir>o-

E

2

ja

N

,'a,

tcnmiici,

s7 (
ticdos, ustos ,a
wiriäst lucstclc.
*

;y.

4.

)

Luincza

Äpost.

17: it,

meidän pitä

O
yizsra»
*s.Mos. 6: 6.
2. Tim. ?: is.

Jumalan sa-

na oppiman? Vastaus.

Nijn että me sijtä opimma tietämän
ja ymmärtämän, cuinga meidän pitä elaman, ja autuaxi tn!ema>?.*
*;. Mos. jn ii, 12. Luc. g: ls.

Kaffy.
I.z CuinZa neljäs tästy ruulu?

Wasi.

Eunnioita sinun Isäs ia,
täsä ne!jänncs kästys ym,
- -

11. Mitä

marrecän nijlla sanoilla Isä

ja A>ti? Wast.
2.--,,
waichennnat,
Luonnolliset
l.Mitä sillä 'ticttäwäx tchdän, cuin
i.

caiktlle nijlle,

<an

jotca cäsä nimi««n, annemn
ja Äitiil nimet? W<lst.

I<

Pnolittainl että! heidän caickein pitä
lnonnollisten Wanhemdain cli Isän ja Ui,
tin wclwollisudct osottaman nijlle, jotca
heidän allans vwat; pliolittain, että nijden iäUciu", jutca heidän allanc, seisomat,
pitä heille lasten welwollisiidet näyttämän.
ll>. Mitä Jumala kicldä täsä neljänne kass^? Nastaus.
Ettem me näitä ennen nimitettyjä wan,
hemditam--,
i. Cuin-

N ) 53 ( W
<su»nga Vanhemmat tulewat sa,

~

noilla la

lä

wihoicetux? Wast.
lapset
calzowaisilla,
ylpeilCuin
flön
ja

löxillä

häpcmättömlliä siuwilla la käl)-«
s*, tygö pllhuttelewat, ja cohcelK»

wanhelnbitans.

lrat

Cuin Jumalattomat lapset wassustawat
lvolchcmvians, toruivat heitä wasian, wlscstcw
wllt heille, ccmdawat
suuta wan<
'

hcmbains päälle, paucttclewat heitä, nllmttclewät
heit>l, hauckuwat heille, häriäwat »a hälväiftwät

heitä.

Syl. Zi li.

San, l.

20: 20.

30:17.

Cuin lapset cahowat wanhcmbains päälle,
nijncuin wihaisct barmet: cuin he wihoittclcwat,
suututtelewat, ja niuhoistclcwat heille yijncuin
pedot.
"

2.

CuinZa töillä? Wast.

Cuin lapset tekewät wallhcmbainZ
tahtoa ja käskyjä wastan, ja pitäwat
paha, jtzewaldaista, ja jumalatoinda

elämäkerta cdesans.
Mos. 21:18»« 21. San. l. ;o z

17. Tä»
myös lucttawa/ cuin lapset owat niin
jumalattomat, ja pcväti pacanat, eitä he u,'ät«<
*

;.

j)än on

se

waloaisia
dawat.

heidän wanhembaans paylle cau.«

(uinga p?anhcmmat syd<smmee j<z
«jsstuxi» lapsiloa >'loncanota!l? Wast.
Cuin lapset caudawat'halpoja, huo,
noja ja ylsncahowaisia ajatuxia hell. 30:,?.
istä heidän sydämmesäus.*
?,

E3

4.iLi-

R

)
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(

saa

sittengän wanhemKits lapset
bians ylancan^a, waicka Ke owat koydat, hal,

4.

wat,

heicot

ja

huonot? Wast.

Se wanhurscas Jumala ei tee M kässys
vhtän eroilusta wanhcmdain wäl>!lä, waan san»
'

ilman eroit«l'eta: eimmoita sinun Ijäa ,a Il>°
«a», he mihtawat olla minqälaiset tah>ons, jo»
co he owat kohdat taicta rickaat, halwac taicka
corkiar. Samoin waicka »vanhemmat olisit >m<

märrfxesii, toimesta ja Aarosta h«onommat;
taicka jos he juotilwat wanknoen bci^koutcen,
ia tulemat jnuri cuin lapsillisiri; niini pitä c»><
lcngin nlöncatzcn heitä wastan oleman lasten sy<
dammistä yhca hywin caucana pojcsa Spr.z:il.

«Oikö, waicka he myös pahoin i-

s.

yens täyttawät, ja tekewae silla irzens mmlo»
yloncanottawix? Wastaus.

Ei sittengän.

*

MurheWa sydändä saawat lapset canda, ia
heidän murhcns a mieli carwaudens nöyrästi
wanhcmmlllens näotta, cuin he pahoin» ja syndi<
sest eläwät ja hajyji itzens täyttämät, mutta y<
löncatzoa heitä ei he saa scna.m tähden.
*

S»r.;:

ii, ii,»;.

IV. Mitä Jumala käske neljännes käsky»

?

Wastaus.

Että me pidam heitä cminias. 2. palwelem heitä. 3. olemme,
z. pitäkö lasten sydämmesäns pitäi.

-

-

män wanbembans cunni»«? Wastaus.

Ma.*

*M"ll.

B

)

6°

(

N
pitä

Mal. ,: 6.
ennen caickia,
'

suures

wos

lasten

enstsf ia

ja corlias ar«

pitämän; ilman sitä ei lelpa nlconaiset eun»
nian osoluret mhingaän.

2.pitäkö heidän raitilla sanoilla, täytoxillä ja töittäkin cunnian heille osottaman?
Wastaus.

Pitä.

Z. Culnga sanoilla ja täytsxillä?
Wastaus.
Osittain nöyrällä tygö puhella, osittain
waiolemisella, osittain kysymisellä caikis asiois heidän tahtons peräni
Listen ei pidä tygö puhutteleman wanhem<
*

lians, nijncuin wertaisia>it, robtiasti, waan
näyrydellä : nöyrällä anella, nöyrillä sanoilla,
närillä
Tähän on erinomattain myös
että lasten ei pidä cutzuman wan»
se lueltawa,nijncuin
hembians,
enmmitten tawall ncn on,
Sinixi, waan Ceixi. Cuin myös »ljn tapahtu,

että wanhcmmat songun syn tähden nuhtelemat
heitä, niin ei pidä lasten silloin sutansacan «wa»
man heitä wajian, waan oleman äncri» sa nsy-

rydellä cuuldeleman

kärsimän heioän nuhtens.
myös se, että he aina
wanhemmiloan» kysywät, mitä ja tuinga hei»
dan eusalin asias telemän pitä, liotengin nijn
cauwan ,> cuin he owat cotona wanhembains ty<
linä, sa seisomat heidän tatens alla. Syr. >j:
4. Cuinga itze työsä, Wast.
Erinomattain simä, ettei lapset pyydä
hallita eli Mlda pita wanhembains ylitze,
waan
E 4
Z)xi

ja

osa tästä cunniasta on

?.

iV

waan

owat

)

(

W

heille caikis asiois nsyr<ib

ja

alimmailet.*

Lue. : s>. S'.>r, ss. Ilklwallaiset ja jluma»
l-ctttomat lapstl owat scntähdcn ne, jotta, lio»
tcngiu. hcid«n hywilda wauhtMUidans/repiwäe
r)-ost.!>«3t w.lllan, ett
i« tLn änny»
c>c>, !äsijiä l,lc»«, ja 'asettawot ilzcnK sen sian wal»
lan fa hallitupen päälle, sysäwät wanhembans
ll)!!«eyn, ja isiuwat itze pöydän päähän»
,«

locu taidais tssä «,atella : N7ntta mitä tule
sillain cdcxi <a neuwoxi> cuin

jomdicumbi, t«ick.', molemmat,,

e!än'Zt pahoin j,a jumatattoma!?/ «iin he juo»
wat, särpiiwat, t«t>!awat ja häwittäwät caluns
ja faluns/ wetairät suuren welan lasiens päalk' jch
snattawat heitä 'viimein scrjä!äW »a maa', lielle,

lapset fta
Wastaiis. Ei,

otta

heild» rvalda

ennen pit<i caickia, cuin
niahdolliuen on, coctcldaman. Eosist ja ennen
«mckta pitä lasten cauwan aica näitäkin wanhem»
l>lni wicoja lärsiman. Sinä siwns,. luin toinen
heidän wsiiihcillinistails on hywa ja Christillincn,.
Nlji' Mitätön lapset sen eansi-i yhtä, ja colcccm
Hänc»; cansans yhdestä puolen cailella keille sb«
wclialla tawalla, estä stmmoiftn lvanhemdans v.i<
«ita., taicka ios
ha c,ämäfetta. Jos ei
Nioicinmat wanhemmatz nimitetyllä, taipalia elä»
wät! uijn walittacon ystawäins cantta heiden
waiwojans sekä Hengellisille, että mailmallisille
,Ehmiehillcns, ctlä semmoiset »vanhemmat tulisit,
ei rangiistilxcn, waiin ncnwon ja ojcnnnxen ala.
I»,'s <i heiää sittengän toiwoa ole parannuecsta,
'l-fa taida munta nähdä, enin että he wijmcin»
gin joittnwat »»aan tielle: nin aildacat silloin
lapset asian h-iMn omaistcns halduun, ja perän
tvaan,

w
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aiasnren ala, i?s he
laitta, että sem ooistt

t!ir«>!ia eroittllyl, ja

stewxi.

(

taytowat

»'

taitawat lniiA
dlcwat hall«

lastcu häwiö stn

cautia t»

s. CuinZn lasten vitä wanhembians
Vastaus.
Nijn että he holbonat ia auttamat

heitä, enin he joutuwat wanhoix, heic'
ja tarwltze<
cli

roix, huonoir

wat lastens apna ia holhomijia/
4l .-9, »o,

li. Syr.

;:8,9,

6. Cuinga lasten pitä ol?man
hcmmillm» cliuliaistt? Wastaui,

li, i-.

wan^

Mältämän sitä cumWcmhembain tahja kästyja wastan on, <a tekemän
sitä cuin he tahtomat ja heille kaffewät.
toa

*Tob. 5:

l.

Millä tawalla ? Wast.
Ei ridalla ja toralla, ei maalimaalla jja
vacottamisclla ivaan halullisella ja mie5 <U,an.
luisella
23: 22.
?.

'

""

8-Misäasiois? Wast.

ja

Ei syndisis, waan caitis

Christillisis asiois."

cunniallisis

*Ap<T. 5:,29. Co!.;:??.

lasten candaman racasta O9. pitäkö
dändZ u?anhe,nbi«n6 »vastan? Wastaus.
Lapsilla pitä oleman rackaudclla
tetpt spdämmet wanhemdians wastan,

E

3. PK
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my3s sanoilla käy9. pitäkö heidän
raskauden
töilläkin
heitä wastan osottoxillä >a
»aman? Wastaiis.
pitä aina ystäwällisill'

ja racLasien
täytörilll
tailla selä sanoilla että
wanhembians cohteleman, ja »Pe tyssäk n cai,
kis asiois, cuin he saattamat, rackaudens
heitä wastan näyttämän.
,0. Mingä tähden? W<P.
Paitzi muuta Sentahden että wanhemmat owut heille paljo hywa tehnct, ja heistä paljo »vaiwa nähneet.* *Syr.7: 29, zo.

Cuinga lasten pitä wanhembans
heidän silmäin» edes pitämän? Wastaus.
Niin että he aina ia ioca paicas käyttawät itzens niin, juuri cuin wanhem,
mat aina olisit heidän silmäins edes.
12. pitäkö myös wanhembain welwollisnoens lapsiang wasian tekemän, >o» he
tahtowat lapslldan» jallenu saad» sen cuin he
owat welcapaät tekemän? Wast.
«1.

Pitä wältämättömäst.

IZ. Mitä wanhembain welwollisus on?
Wastaus.

Christillinen ylös caswattaminen. 2.
Murhen pito heidän edes tulostans mailmas. z.Edellä käyminen hywillä esimerkeillä.*
i.

*

78: s, 6. Matth. 18:6. Syr. 30:1.
AEph.6:4»
C»1.z:21. l.Tim.s.B.

14. Mut-

64 ( K
Mutta cuin ei wanhemmat näitä
35

)

tee, waan taicka andawat lap,
ine malloin jumalattomudes ylog calwa,
taicka ine elawat pahoin ja jumalactomasti,
mitä se lajien tykönä matcan saatte? Wast.
Wanhembain ylsncatzen, ja siinä siwus

lr>clu?ollisutteian«

sens

sixi
"

sen, että

lapset tulewas sauiallaijumalattomixi, cuin he ihekin owctt.*

useingin

Eu<n

wanhemmat

sshrisiillisesti

ei

wata lapsians, waan andawat he,d,-n itzewalom
caitcs jumalattomudcs ylös
uijn-cuin
pedot; eli cuin hc itze elämät pahoin ja »»Na.

caswa

latlomast, nijncuin esimettir, cuin he cläwät juo.
siinä säyttäwat itzcns nijn uin järict,
tomät luondocappalct ja sijwottumat siat! kino»

pinmidcs, ja

wat, manawat ja riehumat niincuin paeanat ia
tyrannit, nijn tapahtu scncautta useingin, elia
heidän lapseus uttawat heistä esimerkin ja tule»
wat samanlaiisixi pneanoixi ja pcdoiri cuin hc nä»
lewat wauhembanstin olewau. Mitä taita sijti
Myös sitten muuta seurata cuin että l"> tuleivat
scmmoisilda jumalattomilda lapsildans »!ön-atzotu»
fi, ja taytu hcildä monda mielicarwantta, har»
mia, ja sydämmen tipua tarsiä? Ia silloin saa<
wat semmoizet Jumalattomat wanhcmmat syyttä
/

heitä,tz'äns.
15. Mitä

1.5am.2:i2,1j,2»,2Z.
lupa Jumalisille
Jumala
lapsille? Wastaus.

Menestyxen ja pitkän ijän maan päällä.*

*;. Mos.s: i6.
lupaus pitkästä ijätämä
OnZo
5/6.
siä ja ajallisesta
ilman ehdota jtt'
mallisille lapsille tehty? Wastaus.
Ei,
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Ei, waan sillä ehdolla, jos st Taiwallinen Isä nake sen olewan heille ei wa<

K

hmgox,

)

waan hmvan ja autuallisen.

*

Että tämä llipaus jumalisille lapsille pitWH
ijäsiä ja mencslMsiä »naan päällä on tchty >um»
tc!,)I!>: chdolla se »il siitä nähtäwä, ettei caicki
Jumalisickan lapscc ole »ne>»esil)wäiset ja pitkä,
*

ijällijc: mailma»; waan monen heistä täyt» pal«
jon wa'wa l>i onnctlomutta mailmas färsiä; mo<
,u tule mnös ls lworna mailmast pois otctux,

Wi!. K.4:
17.

i<2, il.

Millä Hän sitäwastan uhcajumao

latconiia lapsia? Wastaus.
Onnettomndella ja ajattomalla ouolemal'
la.
Mos. 21:17. s. Mos. 21:18-21.
27:16. San. 1.20:2a. ;o:i7. Syr. ;:iH»I
*

l.

Wijdcs Msty.
Cuinga wijoes Rästx cuulu 3
Wastans.
pidä tappaman.

Ei sinun
11. Mitä Innala
i Vastaus.

Vijdennes

Tapon.
i. jMinZä tapon

HWastaus.
Ei laillista, cosca Esiwallan Personat
pahan tckiöitä rangaiscwat, waan laitto*Luym.9-. 6, San.l. 13:4.
msn.
2. (uin.

W

)
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L.

Cuinga laiton tappo tapahtu?

i.

Wihalla, wainolla ja,

Wastaus.

- -

Z. luleco sijs paljas ftdämmen wiha,
wains sa kiwaun luinalalda eapox luctux?

.Wastaus.

.

Tule.

/.

2.ukeco

4.

«ivsg

/^

se Vanhurscas
sa humala
tapox l

u>ihai» kiuckulstc sanat

Wastaui.

Luke.*
"Ps. ??:5> Icr. 9:8.'18:<3. Matti). 5.-22.
Nijncuin esimcvtif cm» loru catzo lahimmälsens
päälle »vihaisilla ia iulmilla silmillä! sylkc, hän»
st<!/ lycki/ sysi, lyöpi, repi ja latele handä. Sa»
nwlla muoto cuill Hän »vihan! tiucus pancttcle
pilca jahäwäisc, tiloilc ja sadattele händ.i: huu,
ta Jumalan coltoa hauen ylil-cus, cii tasse ha»
ncn mennä helwctin tulrcn.
5. CuinZa tappo ipe tposä tapahtu ?
/

/

Wastans.

Monella' muoto, puolittain cohta, puolittain »vähitellen ja ajsn päälle.

se cohta

tapahtu? Wast.
Pliolittaiil cuin jocuj taicka itze, taicka
muidcn cautta cobta ja siinä paicas
la culla tawalla lahimmnisens surma, ja
hnncldä hengen pois otta, puolittain cuiil
hän ei auta hanoä hengen hädä^, cuii;
6. CuinZa

han

sen tehdä taidais.

"

*

Csi-

W

)
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Elimerfif: c"''n nrl tnly ia armoloin ihmi<
nen eallina ia sihinä airoina ei auta töohi lä»
himmäistans rahalla eli rualla, cuin hän sen teh<
da taidais: wcan jättä hänen Hengen hätään, eli
"

tmda nälkään näändya.
7. Terewätts myös semmoiset Äitit,
jotta huolettomasti macawat ia tucahuttawat
lapsen», tämän murhan? Wastaus.
Tckewat täydellisesti.*
Waicka heillä ei ole suuri tahtoa i« aicomu'
sta, että murhana lapsians; nijn tetewät he eui»
tengin itz us Jumalan edes luurhaan wicapääxi
luin se heilda huoleec muden cancea tapahtu,
*

»ehonga

s>:nä to on

lapseus pancwat

kyllä

cuin he
yixi tytönäns
tappo ihe

heidän pienet
macamaan.
wähitel-

CllinZa
len >a ajan päälle tapahm? Wasiaus.
Cuin <vcu lahlmmäisens terweyden wä,
ti
turmele, /asencautta hänen cno emans marcan saatta.
Ioc» wihan tiucus nijn armottomasti ja iu!»
misti menettele lähimmäisens cansa eli tappelu»
tis wivitta ja turmele hänen terweydcns nijn,
että hän sen cautla, waicka ei ,uuri cohta, cui<
8.

*

*

/

tengin
wl-ne

«vähitellen ia ajan päälle, ennen aicoians
haulan, hän on täydellisest Jumalan td.s

lähimmäisens murhamies.
9. Rieldäts lulnala tilsck, ettei meisän pioä lähimmäistäm sielungan puolesta tappaman ? Vastaus.

Kieldä.

10. Cuin,

K
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Cuinga ihminen taita lähimmäitappa? Wastaus.
sen» sielun
Cnin hän jouaculla tawalla on syypä

io.

jumalattomahan elämä tertans,
jonga cauem hän juotu helwettihin ja
ijancaicklseen cuolemaan.*

hänen

Nijncuin esimcrlifi, cuin yxi jumalaloin ih»
Minen haucuttele, wiettele ja yllyttä multalin
jumalaltomutecn haneu
e!i cuin hän ju,
*

cansans:

mailattomalla es»ner!!illän« heitä slchen saalia.
Elinomattain murhawat opettajat sanan cuil'
opin lautlians sielun puolesta, osittain waärän
osittain cuin ei he heitä ncuwo j„ waroita,

ta,

osittain pahalla esimerkillä.
Esiwallan Personat tefcwat sen saman cum
ei he estä jumalatoinda elämä lctta asimmaistens
seas; waan canowat läpi sormein heidän spndi»
elellä fcrtcms cans.
/

sen

n. R

eldäkö Jumala täsä kästys,

tei ihmisen pioä hänoä itzianstän sselun ja
min puolella murhaman? Wast.

et,
ruu,

Kielda.

Cuinga ihminen ta'ta itzens tap,
pa sielun puolesta? Wastaus.
Cuin han elä ehdollisis synneis, joidenga palcka on cuolema.
12.

"°

*R»m. ;:>2. 6: »z,

IZ.

CuinZa ihminen
min, puolesta

taita ihens ruu,

surmata? Wastaus.

B

)

«9

(

V

taita myös tapahtua taicka

taicka wähitellen
14.

Cuinga

'cohta j!

ja ajan päälle.

cdhta? Wastaus.

ja tarpecta
ihminen ilman
johonguhun
anda itzens
warahaan ia
sijnä joulu huckan *; eli cuin hän canda
wäkiwaldaisia täsiä oman hcnge»is pääl-

Cuin

Syr. 3: 27. 2. Sain. ,7:23.
15. Cuinga Vähitellen ja ajan päälle?
Wastaus.
Vionvaldisella mailman murheita; juopumudella; haureudella, n ihan kiurulla, ja
suhdatwma' a toön ahneudella.

le.

**

*

*!2yr.;N''),26.

Ul. Mitä

??t;;,;4. 2.C0r.7:i<,.

Jumala käste

wijdenncs tästv»? Wastaus.
r. Ella meidän vita meidän lähimmät-'
stnni hänen hädäsäns autcaman. 2»

hdlhsman.
1. Misä meidän pitä hclndä auttaman?

Wastaus.
ja Hengen hadas.
2. Millä meidän piti tM hänen h^ldäsins hänoä auccaman? Wastaus.
3.aupiudcn töillä
Uijn myös sstä<
käytöxis.
ja
sanois
1»c.6:',5.
Es. 58:7.
Cul.?:'2. l. Ioh.;:,?.

Caikes Nuumin

*

lac.

2:1;,i6.i

esluicttix

ruin mcida»

lähiul'

)
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callihina aicoina ja näl,3n"wH<«
w«2 serjä iyna.coura, eli jauho piwoa, eli pyy,
tä osta taicka lainata lnwa! cappa, taicka tnnny»
riä, min vita Meidän silloin t«ll3 laupiuden tvöl-

sen tehdä taidamme/ auttaman hän»
d<l ettei hän «ällään näändy s.
Cuin meidän löhimmäisem hänen hädösäns
meildä apua, nijn ei pidä mei»
tarwitze ja rucoilc
d<w silloin colcosii ja
händä cohteleman,
et wiboitteleman ia sututteleman hänelle, ei to,
e'man, hauckuman ia hnwaistmän händä; waan
lembelllz,r«ekaill>>, armeliailla »H
stwcuttclewaisllla sanoilla ja laytixilla cohteleman
hlwdä. i.ssor.t2:2b. eol.;:>z. l.Pet.z:B.
l. I»h. z.i?.
I. Cuinga Meidän pitä lHhimmäistäm
Kolhoman? Wasians.
Taicka esirncounlla, taicka?
«.
meidän lähimmäistäm nijn
lz, ,os me
/

- -

h/win sielun

P''ta.«

G«1.5:1,2.

cuin ruumingin puolesta holho,

man?
*

Wastaus.

Matth. 9: 36.

l.3hess.s:i4. Hel»r.;.-«,!;. Jae.
s:l?,20.

5. Cuinga meidän pltck händä esiru«
«ouxilla holhoman? Wastaus.

Rucoileman Inmalata, että Hän

war,

jelis händä caikcsta pahasta, sielun ia
ruumin puolesta; ja hpwästi siunais

händä caitella hpwällä, henzellisest
ja ruumiliistst.
*Apost.i2:s.
Eph. 6:18,19. l. Tim. 2:1. I«c. 5:16.
*

6. Cuin-

V

)
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Culnga meidän pitä dändä edesrvastamisella holboman 7 Wastaus.
Nijn että me otamme hänen, enin hän
sisä tarwitze, ja me sen tehdä taidam,
meidän edes wastauxem ala.
7. Cuinga meidän pitä Händä neuws<5.

mlstlla holhoman? Wastaus.

NilN että me neuwom

händä

caickeen

Hänelle hywä ja tarpellinen
on, seka sielun että ruumin puolesta.*
sijhen, tuin

Cuin me näemme Hänen olewan sotian, nijn
pitä meidän handä opettaman ja ylöswalaiscm«n; cuin me näeinme hänen suruttomllden
tlncs »uckuwan, nijn pilä nicidän händä ylöshe,
rättämän; «varoittaman ja nuhteleman händä
siwcydellä/ cuin hän erehty ; lohduttama» j«
rvahwistaman händä, cum hän on murhellincn:
ja paälltstx hänelle neuwox käymän hywillä tsi»
merreilla hänen edelläns.
Tämä meidän lähimmäisen» neuwominen hen,
gcWstm asiols on ci ai«oastans opettajain, »aan
*

mnöi

mnidengin Christinoin,

Wtlwolli»

sus, z.Mos. 19:17. I.Thess.s: 14.» jonga lahoen
he m»ös Jumalan sanas cutzutan hengellisixi
Papcixi. l.Pet. 2:9. IIM. s: »o.

Ouuvcs

I. Cuinga

Ktlsty.

Cuudes Rästy cuulu

)

Vastaus.

Ei sinun pidä huorin tekemän.

n. Mi-

W
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N. Mlt<! humala rcksä Cuudennes RH<
ss>» kielo» ? Wastaus.

Huoruden.

t<ls<l ymmärretä?
Wastans.
1. Hapiälliset ajatuxet, 2--»'2>uteco lumala myis bäpiällistt

Mlt<l huorudella

».

~

ajaturettin hu«rudexi? Wast.
Luke.*,
Matth. 5: 2?, 2«. ssol.;: 5. i. shet). '4:
~4,5. Enin yxl rietas ihminen haureWa elä»
wasertans sydämmesins peranajattele ja mieleen»
johdattele; cuin h«n sen ajaturisans, inuri cuin
eläwäldä silmäins eteen asetta.,« sillä itziäns Hu»
»ittele; nijn on hän täydellisesti silloin ,0 sen
*

Wanhursean Jumalan silmiin
teliä.

edes yxi

huoriw

Samoin tuin näistä hänen' haurellisssta aiotu«
fistans huoruden himot ,a halut hänen sydaui»

ylös syttywät, ja hänellä on ajatus j«
«icomns, että ne itze työsH täyttä, nijn on se
yhtä caicki cuin ,os han jo itze työsi olis huo»
rndella itzens saastuttanut.

mesäns

/

däpiälliset puheet ja täy«oxettin lumalalda huorudefi luetnxi? Wast.

Tulewat.

*

Syr. 9': lv. 26:«, 14. Matth. 5: «3.
Eph. 4:29', ;c>. 5:;. 2. Pet. 2:14. Riettaat ja
häpemattimät leikit, puhet, ja laulut; ilstai»
nen ja häpiälliuen piällecatzando, suun andami»
nen/ ja muut höpemättömat enrit »« läytoxet
*

F,

tu-

N

)

7,

c N

ra'ck! siiyz Pyhzidä ia watchursraaldn
lunalalda huorudcr luetuxi.
pmmär,
4. Mitä huorudella ihe
rctän? Wastaui.
Sala wudtcus, yxin ja caxinkertainen
poiskieldyis
hlwrus, liha.ilnen
polwi lnguis, ja ne callhistawaiset secan/
nuxct jät cc:ömäin luondocappalden eans.*
Nä'iä V»!)utan 3. Mssl tB. lugus, joco
mnös wuosittain meidän Corkian Estwaloan»
l>.,km, iäisen ScuracunUisa ylös luetan.
Jumala t<lsl eaicten
5. Ricldätö
tilatt ja
gi.i,
haureuteen «nv<«

sccannus

*

sen-

t«i« ?

Kielda.
6. Mikäsl?

se

liehoituxen

Laiscus

*,

Wastaus.

ett, öuin ftjliti tilan j«
anda eaim? N'sta«s.

heclimallinön elämä "*^,

siainen cansa käyminen.
>"

Lalseudes

°u

ja ir-

***

dhdellä lrstatsclla ihmisellä el

«inoajtans tl!a ja alea l),ip<Msiä afioita aiattlla,
»vaan st tele myös ruumin irstaiser t. Mos. 34:
»»»»
2. Sam. u: 2»< Syr. 33: 28, 29.
Hccumallinen
kerm, ja !'sattnl'N
juopumus, yIKs sntntti ruumin haureuteen,!»
ja owec haureuden
zuuri euln owa cn'cki ja
Perkeleelle;
antza halulle ohiat täff»
sunnin orja, nijn haureuten,
hins aja
t"'n mnhungin jum,!attom»tcen, mield,'ns myi»
Rom. »j: »;,i4.
ten. Sin. l. 2j:zt,
Cnin nuoret miehen ja munon puolet p'«
**

***

tä-

V
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löwzt liax ysiclvcllislä cansa tumissa ioPcns
cansa; cuin hc toistcns cans ju.zewqc ix, a-si?

cpcouxis, cuin he inerv alaisesi aielel t.,«
yddcs ; mju owut ca cki ne,
»ae ja
hc>'g> heiii
juuri cuin syölit, jsilll,
hxlicuttcle, ,q ,nond« tcrta myl-f itze »yösä tict»
haureuden paulyin. Syr. ?. 2n'm. !;: ,^
>.

<»i,

Mitä lumalq sit<l waslan kässe

Räst)?» ? Vastaus.
Pitämän 1. pichdast elämä kettä (sisälß
ja ajatuxir) 2. Cn"
Msi
elämäm sanoilla ja tölllä, erin«
ylilaisejt 3. että itzecukin
sijs meidän oleman puhtaat
l.
,a cttnmalliftt «»atuxisiin? Masl^ue.
Cuudennc»

-- -

Pitä.*

i« giafnret pitä fnsist ja e,
(aictia oleman pihta!; sitten pasta ow.t wyös
caicki puhtt,
ja työttin ollein pl!hlal.t!«
lunniailiset.,
Svr 2;: 4, 5, b. Phil. 4:8,
i,3hcss. 4:;«4«
5

pitäts samalta nuoto caicki suhet
kaxtöxfltin olema» cunnialliftl f Wastou^
*2. Cor. ?: I, Phil. 4:7,3.
Pitä.*
Z. Cuinga meidän pitä itze tsösä olema» pul>tae ja cunniMsct? Wa>!aus<,
N«in, että Mt pidän,, meidän n,! mm
caikesta luwattomasta lil allisesta stcan<
~

l«

nuxesta ;a saastuttamisena Md. sna.
.'z> Vios' M 2;, 2?, I. Eur,, 1,. 9, ld, 19, G«l.
~-19. l.Xhetz. <».:4,1.
8z
4.

""

N

)

?l

(

N

se

4. RästekK
Jumala täsilCm».
denne» R,ästy», että mcidin myo» ni,tä Chrisiillisiä awm«, joiocnZH camta puhoau» tule
woimas pioctyxi, pita harhoittaman i Wast.

Kässe.

*

*N<jncuin han kiclda eatten sm. cuin hanren»
teen, «itä yllyttä; nijn kaste hän sitä, «vastan >»e
Christillijet «u,ut, cuin puhtauden harloitujcecit
lalpcclliiet owat.

5. Mittä ne owat? Wastaus.
Jumalan pyhuden ja caicki näkewälsyden alinomainen muisto. 2. Harras rucous, että Jumala andais mcille
deu yengm. 3. Raitis elämä kerta. 4. Wi«
reys euhumisen töifä.
S')r. 2z: 26^
27/28. Mallh. 26:41. Mm. l;:i4.
6. Xeneldä Jumala tätä puhtautta
w«an? Wastaus.
Sekä naimattomilda etla ni/lda, jotca Amiostästyn säbyg eläwät.
1.C0r.7:;,4,5. Htbr.i;:4.
7. Mitä Jumala erinomaisesi t<ls<l täst/s kaste? Wastaus.
Että itzecukin Awiopuolisotans
8. Cuinga Awiopuolisaln pitä raeastaman toistan»? Wastaus.
Wältämän wiha, ja elämän sussios
I.

*

*

*

-- -

kestenäns.
'

*

Wihan, catltruden, ridan ja toran, pahan,

N
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jumalattoman la syndisen elämän, pitä Awlo<
puolisolsca oleman cnucana poiesa ! sitä wastan pi»
ta heidän candaman rackaudclla täytetyltä sydäm»

mitä toisians wastan, ja

jaman

raclaudcn caikilla

sanoilla, täytöxilla ja tiillätin te sille-s «änttä»
män. suin Awiopuolisot pahoin wälins eliwät,
n<jn »n se heidän elämäni Jumalalle canhistawai»

heille thcllens surli» ja vnnctoln, ja juuri
cuin jocapäiwaincn hclwctti, ja
muil»
jengin ihmisille sulkia ja ruma nähdä >a cuulla.
Mutta cuin he r>.ckaudes yhdcs cl»'.wal, n,jn on
Jumalalle otollinen, heille itzellens hy«ä/ ja
miiillcngln ihmisille raunii ja mieluinen. Epl).
nen,

se

5:25,28,29.

Col.Zz 19.

9.l3iköwältäman,

ria
t«

sitä

ri,«an

pidä
cyin

myss

caic-

rackaudcsta estä, mut»
j« pahaqn elämän lilan anoa taita "t
Wastaus.

Pitä wältämättömasti,

nijncuin erinomättäin sitä
juopumuutta, joca,
mjitcuin muiden ihmisten, nijn myös erinomattain Awiopuolisain wälillä/ on uscingm syy ja alcu jumalattomaan elämän.
,c>.
heidän pitä toisians cun«
CuinZanisttaman?
Wastaus.
Ei wahindqkän ylvncahetta, waan cunman ajatuxillq, puheilla, faytölillä ja töillä, aina ja caikii tilois, toisians wastan
näyttämäni
'Ajatuxi» nijn, että mies pitä waimons wer'
taijenan»; »aim» mieheni päänän» ia estmie»
henän». Sanoi, jaj lköytäxi» ni,«, tltä he ni'
miF4

N

)

77

(

N

m" tnn cunnian, iota he
la sudämmes
lcffenans eandawat, mnos sanoilla ,« käytäxillä,
kin toisians wastan n<iytt>!wät. Twe eyöjii niin,
että mies billine waimons, ei nijnenin hal»
wemman, «vaan nsjncuin wcrtaiien.»' plitze, ia
mielellä,»»
cuin hänen waimons hända sti'
hen, cuin howä ja hyödyllinen on, ncuwo; wai»
mo nijn, että hän, liotengill cuin hänellä on >är»
jellinen mies,

osotta hänelle cuuliKisuden.

Seitzemäs

Kasty.
I. Cuinga Seiyemäs R<ists cuulu?
Wastans.

Ei sinun pidä rvarastaman.
11. Mitä Imnala

tieldä

yhteisesi? Wastaus.

Caiten warcaudm,
julkisen.

sekä salaisen M

Mitä salaisella warcaudella ym-

>.

märretä»

Cotv warcaus
nun,warcaus.

*,

?

Wastans.

esimiesten,** ja Cm-

*"°

*

Cuin tunnottomat palcolliset näpistelcwät ia
pois eandawat heidän haldiains hpwy<

Cun. s: 22.' Tit. 2: lc>.
Cuin asian omaiset ei mara rehellisesti, hei<
dän epm.ehillens, mitä Esiwalda heille ylös pi»
la:; ifcx suo»ut on/ waa» salawat siitä pois/ mi»
li he Mttawat/ wähemmin, taicka enimmin.
's* Cuin alimmaiset ei m«fa rehellisesi Esi»

ien.

!.

**

wal-

V
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w,'l<>sse«s, waan saiawat l)a'neld.i. pois
»on, cuin heiden tule hänelle ondo.

Mal.

,:io.

sen

wt<

Match. 22:21. Non, i;:/.
täbden se cuhttan salaisep

MinZä
warcauoex? w>i!iaus.
Sentähden että se useingiu tapahtu niin
salaisella tawalla, ettei asia:» vmailct siltä mitän tiedä, eli taida sitä warastettua
»'

caiwata.
Rom. 13:7.
ja
julkinen
se
orouwi warcaus
Z. Mitä
*

01

Cliin jocu

mualda, misä

?

wast.

lähimmaisens huonesta, eli

calnns on. hänen
l)äne!dä pois octa,*

hänen

sen

"z. Mos.<9,' n. Rrm. 1;:;». l. Cor. 6: ty.Eph,^?.
«. Cetcwätkä
netin tämän fttä salai»

scn

(ulia

että julllsen war «uden, iotca sijhen
tawalla «inoastans awullisec ow«ti

Mta

"

jolla

waft.

hywin enin itzc waraffm.*
San. 1.29:14- GlMcrk x ioca ka!', ja yll^ttH
:

muita warlauteen; ,oca ei ilmoita
>»cH kätke walaftetun calun.

sitä

;

cli

111. Mitä Jumala erinomais.st t<s<l
Räslys kicloä? Wasta-s.
Ermomaisest 2. (petoxella ja

dellä meidän

lähimmäisem Raha

tairka

tawarata pois ottamast) taicka petollsisla
ealulia,,,
Sen nMroben ftcaan, jonga se Wanhur»
sield', on mnil
slas Jumala tasa Kässyi pois
«aicki iullincn waliwalda ja työsti luettaa.
*

F

5

«.

Rcncl«

W
~

ReneNe

Humala

)
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se wckckrys

tisa kiffv»

V

(

ja petos, jongil

tehöyx

poi» kicldä, taita

tulla? Wafians.

Taicka halwemmille, taicka corkeimmille; taicka halwemmilda, wertaisilda sa
corkceinmilda testenäns toisians wastan.
n. Cuinga halwemmille? Wastaus.
slrmDttomudella kuyhiä wastan "-; Palcan pldaltämisellä työntekiöildä
Wan-

hemmilda laiscudella

Lahja!»

ottamisella

ja

tuhlamisella

***;

wircamichiidä*; Z)löscandomiehildä, cuin he ylitze sen, cuin Esiwalda marännyt un, ottawctt.

Tuin ne joilla on wara ja »oima autta/
»wot cowut ja «rmottowat tiyhillc, nijn tele»
»Ht he heille wär/icn j« pidittawät heildä sei»
ojan, cuin heidän saada tule.
Iyli. 24:10.

Match. 5:42. Eph.4:2B.
Se wäarys, jon«a ne telewät, jotca ei
mora rehellijcst heidän tyln tetiäins palca, on
nijn, suu», että se Pyhäs Raamatui tmwastn
huntawaiftx hnmx culzutan.
;. Mos. iz»: 1,.
s. M0>24:»4, is. Icr.»2:lz. lac. 5:4.
"

'"

Vcmmoisct Vanhemmat,

jotca

laiscudel-

la, juopumudella, eli prameudella «a ijolla elä'
«Ma tuhlawat pois lapfildans caiscn hywyden,
j« saattamat heitH maan tielle ja serjälaisixi,
Mitta owat he muut, cuin suuret pettöjät j»
war,« tetiät heitä
wastan. San. l. »8: 3.2;: 20.
». Thei).
z: »».
'

Wilcamiehtt

,»

EsiwaN«n Perftnal

jotca ot>

tawat

8»

)

«o

(

?Z

tawat lahsom/ tesew«t siinä snlan wZryden,
waicka wielä asia o!:i olkia. Mutta jos he ot«
tawat lahjojq wäris «swln, nij» owat he »vielä
sitäkin juuremmat pettäjät ja warin lctist.
2, Vios, 2Z: 8. 3s. l: 2j,

CuinZa oorkeembia wastan? Wast.
Syyttömällä kcrjämisclla *, ja ustotlomalla lyön legolla ",
ilaiscat ja woimalliset scrjajät owal ihmisten
Z,

*

pettäiät, ja ottawat waärydcllä mits
yttan.

heille

ail'

Cuin palcolllsct ,a työn teNat »wat laljcal
uscomattomat heidän töisäns, eli päällisexi
hnolcttomudclla wohingota tefcwat, niin ottawat
wäärydellä ja petoxella,
Helin tunnottomudella,
heidän ruocans ja palcans.
San. l. »z: 9>
lue. ,6:1,< Tit. 2:10^
4. Cuinga halwemmilda, wertaifilda
j« lorkfemmilda kestcnäns? Najiaus,
Osittain warydellä caupan tegois Osittain toisen oman pidätlälnisclla *", Ositlal» caikillaisilla laitfolnillq elamxen keinoilla
Semmoiset pettäjät owal ne, jotta pitämät
ja MYwit petollista ja,
calu» ; >ot»
"

ja

*

*

<a pitäwät wärä, petsllista ja monellaista
jotta puutoxen aioana nostawat caluni stch»
dattoma» corkian hinoan,, cli sitä wastan!
hän calun ilman jytä «^Zpolkemat; jotca ot«
tawat liiallista lorcorab»f eli muuta judokoin»

ta;

va odo«ajailta,liott!lgin löyhildH/ »vita ilma»
>. Nvs, 2^:»;.
mitali» pidats «utt«n»au.

s. Mos.

~

Mos.

,

W

)

3K.

25:14.

8i

N

(

;s:

ic>. f.

Mos. 2<:

»?/»4. Sa».l. 2c>: »o, 2;. Amos. 8: 4/ s/ <i.
El)!'. 2?!l. I. Thet). 4:i>.

sccaan

Näiden yettaialn
yMt fturattalset
lucltgloat, uljncum ruclcamichct, »olca ei max«
**

he

euiu he

woisic tehdä: taicka cuin

o;ni!lla pahalla cl>imäl!ans saattawat ltzens
«lllan, ettei he woi mara. Saman»

tctiat mvat ue, jotca ot«
htanpat, ja <i pidä majwlw
Zie jotca lsycpn c«lc,n
s^lawac; >otca tallclle panoun calun kiell»ä,lv,it
ja tphli»: tttcyät, ywat samoin pelläjat ja warin

lalsct

pelläjät ja

tarvat,

tclictt.

ly.-Ml

!ain«x <niftä h<

;.Mvi.,6^<;. l- Mos.«: l

,2,

;<

Nllneul» cortispelillH rahan eli rvoiton
päälle, Cortispcli ei ole ilänäns siidä
jolla mei«
I»mal«Id« saälty meille
dän pI(H, meidän. lahlmmäistldäm hänen rahani
«Ii muun oyians itzellcm
i waun «»e pei>
tele
oyiat
sen ylös a,a<
st lumolatoin nMma
tcllcet »a läyndööu saattanet, Ia scntähden, «e
lvlea sitä eycsclns piiäwäl, telewat silli juuri s«»
la ja jullista wärpttä loljlllens. Ia scn tel«wät
he ei atnoastaus silloin, cuin he sijna petl«w»»t
toisens, waan myös, chly cuinz« rchellijesli ,»
viteiu he ftn muutoin olisit ttlewanins.
'**

saaman

Thctz.;: 1y,,,, 12.
Semmoiset wälin tMät »wat
ca laittomia fvomroa pitZwät.

».

Pl>»ä he I.chim'
mäiseldäns sillä tawalla sgawat ja
sen Mwnt he, nij»<uin julliiet pettäjät,
pitäkö
joe<, lähimmiliscldäns
y?arl»in
jstaltini poi«otta»u«,
«li
«n

sen

V
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(

stn wUtäm3tn'n,'st! tacalssn <mdaman,sdg b,'»
mlla?
tahto ftnoinu andexj saaoa ,n

Pitä.

Vastaus.
"°Hes.z):if. tue. 19: z.

*

Jumala Seitsemännes Räst7« Räste? Mestaus.
t. Etla me auttmflM meidän lähl'mmä>>
stam woiman jälken, 2
i. Cuinga meldän ritä händä autta-

lU. Mitä

,

man

?

„

Wastaus.

Woimam jäljen; kävhenckäln wähemmin; ricastcn enämm.n.
»Es. 1:17. Tob.4:?. Matth. 5:42. 7:12.
Eph.4!2B. M!. 1:4. Hebr. i;:lb. l. Pct.
4: »o. 1. loh. 3: 17/is.
Millä meidän pitck bolhoman mes,
*

«.

i>an

lähimmöistöm, tttH hänen catuns tuli»

enät^i? Nastaus.
ja toimituxilta.
neuwoilla
H»wllla
pitäkö
warjeleman
meidän
me'dän
3.

omaisittta,
lähimmilisemtapabduis?

Pita.*

ettei sille wahingot<»
WastauS.
22:1,2,3.

sahdexas
l. Cuinga

KM).
Cahderas R<st? cuulu?

Wastaui.
vpäärä todistusta
pidä
Ei sinun

---

B

ZV
Mit<l Jumala t<lsH Rästys RieldH
ybtciscssi? Wasiau<.
<aiken walhen.
'Se Pyhi ia Wanhurjcas Jumala fieldätäsi,
»ttei meidin pidä misan asia« ,os» me olemina
»elcopaat wtudcn ulos sanoman, loisin meidän
)

83

(

~

lähimmäiselle», puhuman, cuin me> tiedäm»
me asian oleman» waan seltian, rehellisen to»
lude» «iki» aiioiÄ

sanomana»

puhuman.

«. Cuinga monellainen on walhe yhteisesti? Wastaus.
tTleliällainen: tottumus walhe *; hätä walhe "; hyädytys walhe *"; ja wa-

walhe*.

hings
-

Niin

Cottumua «valhe »n se, luin ihminen on
harjandunm walhettclcman, ettei hän oili

sana

taida »alehttlcmata puhua.
-Hätä walhe on se, cuin jocu »valehtele
jocu mu», ,«mg«>» esitä »varten, että hän jaeliwahingo»
wältai».
hipiän
de«seisowaisen

«hta, colmia
**

-Hyödyt)'» walbexi cutzutan se, lnin »oc»
eli muille walhella
h/wa tchdi,
ja jotacuta etu» toimitta.
Wahingo walhe on ft/ cuinl ml i»mal«,
toin ihminen walhellans pytä mui« wahin,
goon siatta.
Caifen tHmcln walhen' pott lieldä se Wan»
*"

itzellens
*

hurstas Jumala täsä vhteisest.Eph> Ps. s:

7.
4:2;.
Gyr. 27:25,26/ 27.
Tämän Jumala!»» v°ii fieldyu walhen secaa»,
«i ,le luettawa/ cui» jocu/ joiden cuiden soi.

se

Den

!W
dm

)

«4

tähde»/ sala towden,

capa

(

W

,oea

hi» ei ole wel,

ilmoittaman, tchncuin tchnet owat Abra»

Mos. 12:,;. 20: 2. Isaac 1. Mos. 26,7.
Mos. 27: lp. Joseph. 1. Mos. 42: 7. j«
Egyptin lasten immat, 2. Mos. i: ,9.
11. Mitä Jumala erinomaisest täsä
Röstx» kieldi? Nastans.

ham

1.

Jacob

l.

i. Valehtelemasi meidän lähimmäisen»
päälle (2>ain ja oikeuden edes) eli wä»
rin händä wastan todistamast. 2
Cutca 2>ain edes lähimmäisens päälle walehdella, eli wäarän todistuxen sanoa
taitawat? W«stau<.
1. Päälle candajat. 2. Ne joidenga päälcannetan.
le
3. Todistajat. 4. Asian ajajat, s. Duomarit.
2. CuinZa se tapahtu päälle candailda? Wastaut.
Cuinz he syyttömästi lähimmäisen»
päälle tandawat, että hän on jotakin
paha tehnyt, eli perättumästi ja wastan 0ma mnduans jotakin häneldä caipawac.
3. Cuinga nijldä joidenga päälle cannecan? Wastaus.
Cuin he wastan om« tundoans tieldäwät sen, johonga he wicapäät
eli wielä paällisex, tetewät «väärän puhdistus walan. *
---

~

"

?os.

7:19.

Semmoinen wöarä »ala on ei

«ill°«stans Jumalala lvasta» pxi sangen suuri syn»

di.

B

)
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»s, N'l«c!"'n

,0 to'!>s Kästns sanottu »n;'elf<
ainoastaNs läh mmäistc! «Astan snnr'' n'»
pad'i t^to, waan ,'hm'nen tele myös sij«H
c?s
incvstln ftlilze julman ja hitmu sen t»iwrtuxcn.
hän sano Niin tstt« cuin Jumala M'NU<»
pmccuon sielun ,a ruumin puolessa, nlin tahti»
Hill i,!sl'N' l!,jn totta cuin minä cn nyt oitcln
Pot!», tvaan wslwn ia oma tundrani wastatt
«vainon: ,!tm tUtta älssn myös Jumala mi,
N''a !kz!,ä''" anttacy, eikH sielun eitä Niumi»
vuolcsta, r's>< ajalliscst elsä iianeaickisest, waa»
:

«hnliätsi?! ia y!ö«andacoN minun sielun
r.;.l,!iH ajallisesi/ ja wijniein
ija!tt<i'cklsest.

>a

runmin

hclwetlihlll

C«inga todislailda? Wastaus.
Cl!!!! he taicka ei sano seltitlsti ulos
t? utta, taicka puhuwat asian coconans
taisin, cuin he sen tiet<lw<it olewan,
<'' -"ic!ä päallisex tctewät wckärän todi<,.

stus walan.
"San. 1.14:25.

»9:9. 2l:»8.

».

Hlos. 2;:i.

5. Cuinga asian ajailda? Wast.
Cuin he päällens ottawat wäärick
asioita, ja nijtH edeswastawat ja edes«utta pyyttiwät.
6. Cuinga Dnomareilda? Wastaus.
Cliin he wäilrän Duomion langet*

tamat, taicka
ei he ole asioita
wihasta eli

lahjain tehden.

cuin

kulläxi tutkineet; taicka

taicka Myös
*2.Mos.

M

)
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W

2;: 6. s. Mos. i: l 6
Chrin. 19:6. Mich.?:;. Zach. ?:p.

,8:21.

2.

16:18, »3.

2.

wäckrck todistus
7. <vngo semmoinenst,nri
syndi? Wost.
eli walhc Lain cde»
sangen
yxi
julma
ja
suuri syndi.
On
,9: 6,7. San.
2.
Aica.
K.
Moj.
6,
*2.
23:
7.
I. 19:5. 21:28. Zach. 8:17.
8. Lekewatts netkin t«lmckn synnin,
jotca Rircon oileudes wiärä todifiujta c«n»

Tekemät.

Wastaus.

*

Kircon oilcus on myös yfi lumalalda l»
Vhristilliselda Esiwallalda asetettu oikeus. Ia mait»
la ei niiden, jotca Mä todistamat, tarwitzit
malalla puhettans wahwista! nijn on cuitengin
sen Pnh.W Jumalan tahto, että toludcn pitä vh»
ta hywiu Muutvingin oman tunnon jällen tule»
*

man puhutnri.
sentähden, jota Kircongin
«ilcudes toisin tele, Hän tele suuren synnin, j«
määrän lobisluren, ruin lumola tasa tieldä.
petos jonga
tck9. CuinZa
po.» tieldä, «paheu? Wost«»s.
sä
Wieckaalla hauclitteleluisella ; petolli-

sen

se

Jumala

silla neuwoilla "; pewttömallä kehumilupauxen rickusella eli laittamisella
misella salaisutten ilmoitamisella.
""".

Cuin joc u »ricttelc, haucuttele ja yliye pu»
ja saatta
oman »li
muiden edun tähden, tetemän jotatin, joca hä»
n»lle mahingoxi on. Spr.;?: 8
*

Hu lähimmäisens,

<<»

'*

Cuin

jlvcu

taicka ajatttlemattomudesta,

G

lain

N

)
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ZF

taicka warsin m'cli suosin, anda

lähimmäiselleni
joutu

ncuwoja, joidenga cautta

semmoisia

hän

wahingoo»/ ja onnettomuteen. Syr. 13:22.
Cuin jocu itzellens eduri, eli lahimmäu
scllcus wahingor lchu sitä, ,osa ei sehumtsta ole, eli
laitta sitä, josa ci laittamista ole. Tämä petos tapahtu >!scin nalmiscn caupsis. Es. s: 2c». ler. s: 27.
ssnin jocu lupa iotalin anda eli tehdä lä»
himnuiscllens, mutta ei pidä sanans, waicka
ha»
tehdä taidais. Syr. 4: gz. 9:17.
Cuin jocu ilmoitta ia ulospuhu muille,
mitä hänen ysiäwäns hänelle usconUt on, ja ti
viis tahtonut muille lulewan tietyfi. San. l.»l:
*

sen

**

2O

:

13. 25:5»«

Mitä panettelemisella

10.

MM<lrre-

tän? Wastaus
Cuin jdcu tacanapäin lähimmäisestans
pahoin puhu.*
"Sen Pyhän

Jumalan tahto

o«/ ettt meidän

puhuttele»
p>'"a meid.m lähimmäisiäni iniH
man, ja waroitcaman, cuin hän sitä tanvitze,
nuttta ei pahoin hänestä mcanapäin puhujan.
;. Mos. iy: ,7. Ps. is:;. 4,: 7. San. l. i»: 8.
aa: 19. Syr. 5: 16. 28: is. Match. 18: is.
Gal. 6: i. i. TIM. s : 14. lac. 4:M.
ett<i
pa11. Haittaco

se,

netella ?

hywin, enin usiambain läsnä
Wis. K. 1: n.
Ammeko me saa ketHn panetella?

Yhtä

ollcs.
12.

cahd.enlesten

WastaUs.

""

*

Niiaus.

Ci.

Panetteleminen

on stndi, joco

se,

jota

N
jota panetellan, on wiallinen taicka wiatoin, pstäwä taicka wihamies.
,z. Cuinga paha sanoma tule lähim)
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(

mäisen päälle ulos lewitetyx? WastauS.
Puolittain perättömän» pahain pubetten cautta, puolittain meidän lähimmäisem wicain uloslewittämisellä.^

ihminen taicka syyttömästi
eli semmolsia pahoja pu<
uloslewittä hänen päalicns, jo ft ei cuiten»
heitä
gan yhtän alcua cli pnä ole; taicka hänen wi,
ja tarpeet» ymbari
cans ja ricoxcn» il»,an
tyläcunda ulouhunca, <a saatta lähimmäisens
ihmilicn tieldcn päälle, hän tele sen synnin jon»
ga Jumala täsä poietieldä. Sen Pyhän ja
Caickiwaldian Jumalan tahto on, ettei meidän
pidä meidän lähimmäisem wicoia ilman syta ja
tarpeita hänelle häpiär, miccarwaudcri ja wa»
uloslewittämän, waan pisemmin rackau<
*

Cuin yri paha

häu?aise lähimmälsens,

/

dell»/ nijn paljo

«ns

cuin

wi»
41: 7. San.

mahdollinen on, hänen

ja puutoxens peittämän.

Ps.

l l 8:8. Syr. 6,5. Rom. 14:4,1;. i.Pet.4:B.

,4. <l)ngo se pahan sanoman saatta<
»ax luettawa, joca lähimmäisens pahudcn il,
moi««» nijlle, joidenga HZndä neuwoa ja ojenna mle? Wastaus.
Ei; waan ft on, paljo enämmin yxi
rackauden työ, ja
meille kä-

sietty.

<>lll. Nlit<l Jumala täste cahdexannee
»,ösfys? Wastans,
i. Wastaman meidän lahimmäisem eG2
i. il)»I0
destä. 2
- - - -

N
l. Gngo
wclwoUisug,

On.*

8'9 ( N
meidän Cdristilllsydem

seettä
sem

)

wal?ata meionn lahimmäi,

edcsi?. Wastaus^

joca cuule muiden walehtclewan lähimmäipäälle, händä wiattomasti panetteleman,
tMoä häwälscwä», eli hänen piällcns paha sa»
nomata saattaman, sa ci silloin edes wasia hän»
da, hän teke pahoin lähimmaistans wastan, sa
itzcns muiden synnist osalliscr. San.l. ;i: 8,?.
*

seljs

2.

pitäkö meidän lät)immäil,estäm H5,
«vin ajatteleman ja puhuman? Wastaus.

Pitä.

*

Meillä pltä Ma hänestä ne aiatuxet ja pu»
blt oleman, että hän on yri rehellinen/ cunniMinen, hywä la Christillincn ihminen, j»
hänen edes ottamiseni rehelliset, tlmniallistt ja
Chriliilliset, nljn cauwan culn me witzihin ticdäm
eli näemme, että nsi» toisin on! Erinomattain
pila niiden, ,'otca ow« »vihoin wälins joutunet,
stn hvwin warihin ottaman. Cuin ne joidenga
wali on l ickandunut, pahoin aina asattelewat ia
pubuwae to,sist»ln«» nijn tule sen cautm rae,
taus ,<l tauha tUtisictuxi, multa ssplmattomus
ja mha enammi» ja enämMin ylis puhalleturi
ja wvlmas pidetyli. Mutta sitä wastan, cuin he
ja ru»
heittämät pois epilulot ja wiba puhet,loisistans;
pcwat hywin aiatteleman ja puhuman
min nlossammu pian wiha, mutta rackaus,
lvindo ja rauha tule ylösraletuxi.
»

so»

meidän wlelä päällilex caicz. tipitäkö parahin
asiat
taanoaman? Wast.
Mi.
*

*

Cuin

W

(

9°

)

N

Cnnl meidän lahimmälscm iota'in puhu eli
hnwin lulla kä»
tuxi, nijn on meidän wclwol!>s»dcm että sen ai»
Spr. s: s.
n» hywin ulostoimitta ja taäuda.
«

tele, joca taita seka pahoin että
~

Cor. i;:?- l.Pec, 4< lj,

K<isty,
Rästy cuulu ?
Wastaus.
Ei sinun pidä pitämän sinun,
11. Mitä "jumala Vhderännes R<ll,

CuinZa

stys kleloä >'hteijcsti

?

Wastaus,

Caicki pahat himot ja haluta
Cuin se Caickiwaldia.s Jumala tascl Kässyl

lielda halun meioän

lähimniäistm

että
hänen setä irtaimen
rän;
ei
ole

niin

se

huoneen eli
bindiän omaisuocns pe-

niin

ummqrrettäwä, juuri

juln ei mitän muu cuin ainoastans se balu olis
ficlty ! waan hän pane tqsä halun lä,
täsä
himmaisen huoneen perään ainoastans yhdep
«simerrix, ja sijnä siwus caicki muutkin stmmoi,
set spuoistt himot ja halut yhteisesi, pois licldä.
yu?gt?
~ Cuinga Mynellaiset halut

Wastaus.

CahtalaM, hywät ja pchat>
Mitta ne hywät halut owat?
».

Wastaus.
luwaNisig ruumillisia

Cuin me taicka

G z

tar<

'

U

)

9l

(

tarpeitani, taicka Hengellisiä, Laiwall:'sia, ja ijancaickista halajam/
Phil.l:»,,.
*Ps.25:l. 37:4.
1. Tim. 6:6, 7, 8. 1. Pet. 2:2.
z. Cutca ne padat ja syndiset halut?
Vastaus.
Cuin me taicka luwatromia himoitzcm taicka nijtä, jutca itzesans luwalll'-

set uwae, liax eli ylitze määrän halajam.
**

*

Esimcrssx, cuin ihmisellä on ftalu ,'uopumm

teen,
».

h«ureu«en,

warcauteen.

Tit, 2:12,

Pet.»: n.

Halu ruan ,a' juoman perZn on itzesans
luwallincn; multa enin ihminen nijtä halaja ylän-

se

paloistsi, nijn p„
»f> paha ia smidincn halu.
Halu ajallisen hywydcn j>erän jocapHiwäisex
pex, on Imvallincn;
rickaudc» perän pa,
ha ,a syndinen. Sarn. f: 9. Vyr. N:5,6, 7.
Matth. 19: 2;, Mare. «2: 24. 1. Cor. 7.' ;o,

suuren

2. Tim.;; 4, Hcbr.
s. 1. loh. 2:16.
4. Cuinga monellaiset ne pahat eli
halut owat? Wastaus,
Cahtalaiset. l. Se meidän cansamme syndynyt paha himom eli periendi*. 2. Ne pahat himot cuin sijta.alcuns saawat, ja iye työsä ihmisen sydammesa ylös syttynet
Ps. 51:7.
loh. ;:6. Rom.?:?. Eph. 2:;. Jae. i: 14, ,5.
Rom. 7:8. Jae.»: ,4, is.
e
5. Mit<l

Gal,

s: 26. Phil. 2:3
i,:

<-

**

s.

(
N )
Mitä sitten, cuin nimitetyt syn»

diset himot

sen

ornat

sybämmejä ylös syttyneet,

päälle ihmisen tykönä

senra? Wastaus.
Catumattomain sieluin tykönä wapa ehtoinen ja täydellinen suostumus nijhin, ja
täytti
aicomus että niitä ine
ja ulos
Mutta Jumalan
lasten tykönä wiha,caut)istus ja sota
nijtä wa stan
Mich. 2:1,2.
3tijncuin Jumalan lapsillatltt on syndinen
liha ,a weri, nijn cauwan cuin he täsä mailmas
nijn tapahtu monda lerta että se syn»
fläwätajaturtt,
diset
himot ja halut heidängm sydam»
»nisäni mattan saatta; mutta Jumalan lapset
»i cuitengan st»osiu niihin, paljo wH.mmin
cowat »ijtä täyttä ,a ulo» barjoitla! waan wi»
hawat, cauhistuwat ja seisowat nijta »astan.
Mos. 4:7. Matth.26:4i. Roni.K: 6,1».
7: 14»»« Gal. s: 16, 24. 2. Tim. 2: 22,
6. Rieldäks sijg Jumala pois shndiset himot ia halutbin? Wastaxs.
Ahtä hywin, lellin synnit itze tylMin.
fll.Mitä Jumala tästi tieldä erinomaisest? Wastaus.
Caickinaisen himon meidän lähimmäiseni omaisuden tygö tijndiämes,--^.
Täsz nimitctan jynbinen halu crinomaiscst
**

/

>

«"

>.

*

meidän lähimmäisen! huoneen perään, ainoa»
stans yhdcl esimertix, nijnculn jo ennen sanottu
«n. l.Kun.2i: i,
Es. Si 8. »o:», 2.
2ium. lz: p.
<»»

G4

l>

2^"^
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RieldäkK txln ettei meidän

pidä
oikeuden muodon ja Lain warfongan alla suö

~

l>imo>n«nan? Wastaus.
Kielda yhtä hywin, cuin himon
raan julkisella waarydella.
cuinga caunihin ja tljldZwallen

sen pe,

"°

den muodo-,

toin

ihminen

sm

»a L.ain

himoinig

warion

alla,

no

oikeutunno»

lcih>lnmä!ft!,s omaifutta,

se

cuitcnl
ja
itzellens y»go omista!!,, niiu ou
gin yhtä suuri syndi i« cauhistns Inmulan edes.
Ia niin cauwan, enin hän
sillä tawalta »mu
pltä; nij« on hän
stctun lähimmälsens »maifudcn
taydcllistst Jumalan edes yo määrin teriä eitä
phtän parempi, cuin yxi jullincn »vaaras.

sen

/

IV. Mitä

I"mala käste yhdexännes
Rastas? Wastaus.
Oleman meidän lahimmäisellem awub
MI. 2:4.
Kymmenes KMy.

I. Cuinga Rymmenes Rästy cuulu?

Vastaus.
pidä
Ei sinun
himoileman sinun
ll.Mitä Jumala tieldä Rymmenennes
»affyg )<l)«istst? Wastaus.
Caiken meidän cansam syndynen
pahan himon, eli perisynnin yhteisest.*
Shoexänneg tastys lilldä Hän nijncuin jo
-- -

*

/

sanot»

Z3 ) 54 ( W
himot iotca ine tyo<a yl3s sytty»
sanottu on, nesydämmihim!
mutta tä'ä Rymme»
wät meidän
nenne» Kastns se» meidän cansamme synd>'Nllie«

himon eli Perisynnin, ja tosin caiken Plriiyn»
«in ohteisest/c Pyhä Jumala klcldä tasa, eitei mci»
fä olleng«n pidä oleman yhtän
tan h''moa, eli yhtän Pcrnyndiasän, waan tah<
to, että meidän pita oleman siitätin niin täydcl.
liscsti puhta», cnin meidän ensimmäiset Esiwan»
hembam ennen synnin langcmusta olit.

Cmn

se Pnhä

Jumala täsä

lässys pois

lielda

pahan himon meidän lähimmäisen, omaisuden
perän >osa hengi on, niin on taas waarin otet»
tawa, ettei se ole ymmärrcttäwä nijn, nmri
«uin ei nnkan muu meidän cansamme syudynot
paha himo, euin ainoastans se täs<l niniitetty,
viis pois kielty, ci; wäan se Wanhurscas
la pane sen nimitetyn himon tafä taas ainoa»
ja sillä samalla caiscn
siani yhdcr
muungin meidän causamme syndyncn pahan hi<
»non eli Perisynnin yhtciftst pois ticldä.

111. Mit<l Jumala tästl Räskys erinR,ielda ?
omaisesi

Vastaus.
syndyneen himon mei,

Caickinaisen cansa
lahimmaisem omaisuden tygö,

dän

zosa

hengi on.
*s.Mos. 5:21.
I. Costa se pyhä Jumala täsil kieli)<l,
*

ettei meillä pidä himoacan oleman meidän lahimmäiscm emännän, palcollisien »a juhtain
perän, ongo sisg sekin kielty, että mitä iye
tyosä wctä ,a hancutella häneldä pois? Wast,
<l)n. loca
teke, hän teke Juma-

lan

tahtoa

ja

sen

tätä kaffya wastan, ja sem,
Gs
moisen

B

)
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V

moisen synnin. Ma hän wihoitta luma»
lan,
ljancaictisen

lahimmäisens »a ansaitze

cadotuxen.

IV. Mitä

Jumala sitä wasian täs<l
Ristv» Räffe? WastaUs.
Että me hillitzlsim pahan himon *, ja

Rvm„,enenn«

'.

2. Auttalsim, että
meidän lahimmllisem,
Se Waiihiirscas humala lieldä, nijncuin jo
sanottu on, täsä K«ssys, ettei meisa ollengan
pioä )>l)t'n cmila
syndissä himoa ole.
mangan; ja siihen kleldon on hänellä myis t'ysi sy
ja oitcus; nmtta n<,nc,uin se meille ihmilllle nyt
langmiuren jällen on mahdotoin, että tulla MH
-

-

-

- -

*

jiiul! nijn täydellisesti puhtait; niin pita meidän
cuncngin
spndlstä himoa meidän tylöuäm

sama

hilllyemän,

Ven sian

tuin

se Wanhurscas Jumala liel»

da, ettei meisj otlengan pidä yhtän syndistä hi»
nioa oleman, nijn tahto ,a täste
että mei»
/

dän pit<l oleman puhtaat sydämmcliim, se on,
ei ainoastani ulconaijesti waan myös siMijesti
pohjassa, fli coeonan» ja taydelllse»
sii puhtaat, pyhät ,a Wanhurscaat. Tämä ts>
sty käy sen päälle ulos, että meidän pisä oleman
myös ni,n täydellisesti Pyhät ja Wanhurscat,
luin meidän ensimmäiset Esiwanhembam olit en«
«en synnin langemusta.
;. Mos. u: 44 45»
,5»:
4. Mol. ls: 40.
Mutta niincuin nyt meille ihmisille on mah»
dotoin, että olla mm täydelliscst» Pyhät! niin
s>itä meidän cuitengin noudattaman tätä sydänu
men puhtautta «ina enämmin ja enammin, ja
/

se

ahle»

O

«hsereitzeman

(
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tulla sitä aina likemmä la lisemmä,

ia siinä jocapäiwä gma täydclliftmniäl ja läydeljisemmäx.
Eph, 4; 24»

Cuinga meidän siis t<smän pahan
Himon eli perisynnin pitä HWnemän? Wast.
Nijn ettem me anna
saada »likeltä
ja walda, ja hallita meioän tykönam, »a
ulos puhjeta teko sundein,
Meidän alinomaisen tnim pitä oleman, että
«>e ahsel'o'tzem sitä tucahutta, cuolctta, alas pöljiä, pois häwittä ja ulos juntitta itzcstim, joca»
i.

sen
*

*

päilvcl aina enämmin ja enämmin. Mutta, rh«
tä cuinga ahtcrasti me sen tccmmä, niin ou silla
fUitengin st luonbo, että se usein jallcns iuuri
cuin wastudcst wirco, ja tahto ryöstä wallan lä«
sihins, ja ulos puhjeta nyt yhten nnt toisen te«
losyndihin; waan silloin pitä meidän hillincmän
sitä ni,n, ettem me anna sen tapakma. Mci»
dän pitä silloin Jumalan armon cautta stta wa»
seisoman niin, ettem me anna sen saada walstan
da, ja ulospuhjela meidän tolina»!, niincuin esi»
ylertix, silloin/ cuin rmha. sydämmeen «ipe ylös
ja tahto ulos puhjeta syndlsihm sanoin,
nouseman
täytöeihin ja thchin. l.Mos.ch:?. Syr.lB:;i.
». Gits sijnck ole
että me u!co,
naisi» mcnoi» elam hywin, ja cunmalliststi,
pitäkö meidän sydämmengin puhtautta nou<

Pitä.

danaman? Vastaus.

Z. Mutta jos emm<l me ole shoäm»
sian» ulconaisig menoisam cunniallistt, eit,?
se ole totinen pyhys ja jumalisus Wast.

mcstäm puhtaat eli jumaliset, waan ainoa,

Ei,

N

)

s?

(

N

Ei, waan paljas ilkia ulcocullaisus/
4. Costa meidän pitä auttaman että
lneidäll lahimmaistm palcollisct olisit alallana
mitä he orvat wclcap«at? Wost.
,«
Clun me ymmanmn, ettei he aiwo hänen lyhöäntz pois lähtiä ".
Silloin on uzcidän lvclwoljiludcm, ei ainoa»
stans erca anda heidän olla alallans, waan myös
«ntt.l, rltä hc ahkrvasti ,a uscollWi tetisit ftil
cui:! he owat wclcapäat letcmän.
5. Losca nijtä on turvallinen pyytä?
Wastaus.
Cuin he aicowat endiselda tilaldans pM
*

,

mcnua.

Jumalan

Kymmenen KM
Sanain Paatos.
I. Cuinga Jumala tahto tehdä setä
Hcinen

yillle,

<ttä

ja
1.

nijlle lo«»

sanen

yline

kcl^wäc,

Rastyng p«Hwät!

Wastaus.

Tottelemattomat tahto Hän rangaista,'
- -

-

Cuca

se on,

jolda

tottelemattomat

tylcwat rangaisturi?

Wastaus.

Se Wanhurscas Jumala itze, joca on
yxi wäkewä ,a kiju>as costaja.s
*

Nab.

1:2.

2. Cut«

K

)

ps

(

W

slvat jotca rangaisiuxi
wlewat? Wastaus.
Hänen Kästyns rickuwat! ja yli,
kaywat.
Mos» 15: zo, 31.
tzt
2. Sam. 6:7.
3. Tulewateo' lapsetkin heidän juma,
lattonmin wanbembains syndein täbdn» raiu

a. Cutca ne

gaistupi?

Wastaus.

Tulewat aina colmandeen ja
pdlween saacka*; mutta ei cnitenganlu,
waan jumalattomat lapset,
maliset
j»tca heidän ssiwanhembains askeleita ja
esimerkiä jumalattomudes seuwwat
la, meilli ott esimerscjä Jumalan Sanat
scn päälle, että jumalattomat lapitt owat sildi
**

Nanhurscalda Imnalalda
wrcn tullet rangaistuli, nijncuin Invalaisila.
Matth.2;:2s:»6. '*Ps. io,: 17, 18. Ezcch.
i8!io, 11,,2,1;. "*Ezech. 18:i4,15,16, »7.
4. Mitä syndein rangaistuxilla ym,
märretän? Wastaus.
Ne onnetlomudet ja waiwat, cuin st
Wanhurscas Jumala pane catumattomain

Syr. 33:33
37.
Matth.lv: »8- N0m.6:2; l.Cor. il:zo, zi,;2.

syndistcn

- -

2.3heh. 2: 10,n,12. ftp.
5. Cuinga ja millä tawalla se Wan,
r^n>
hursca» liumala cammattomia
gaise? Wastaus.
i. Puolittain itze ilman walicappaleim,

M»rt

K

)

35»

(

N

juuri cuin omalla kadellans, puolittain
wälicappalden cautta. 2. Caickein seka wäsekä jättämisen
hemdain että suurembain,
eltä tekemisen syndein tähden. 3. Hengellisesti )a rumillisesti, ajallisesti ja ijancaicki4. Wahemmin taicka'cowemmin.*
sesti.2. Sam.
6:7. Syr. Z3:»« lac. 2:10.
6. lulewatco katumattomat synoiset
jättämijen cuin tekcmisengin
niin
vein tähden rang»i<iuxi? Wastaus.
*

"

Tulewat.
Jotca ainoastans jättämät se» hywan tele,
mät,, niin heidän tetemän pidäis, owat yhtä hy»
w,n Jumalan tastyin ricfojat/ cuin nettin/ jot»
ca tcccwat sitä paha cuin Jumala lieldänyt on:
jent.lhzcn lulnvat he myös sildä Waiihurscalda
lumalalda, niiucuin hänen tästyns rickujat ran»
*

»

ga.stuxi.

Jumala rangaise
1. Itzellens hänen Jumalisen Wanhurscmidcns ja woimans edestä cunniax. 2.
7. Mitä warten

cammaltomia syndisiä? Wastaus.

palcax.
on joca cuuliaiset hyw<W
8. Cuca
slun» i Wastaus.
hywä
ja armollinen Jumala.*
Se
*2. Mos. 20: 6. Mal. I, »7,18.
9. Cutca ne owat jotca tulewat h7<
wässi smnatuxi ? Wastaus.
Ne cuuliaiset, jotca Jumalan Wyt pi-

Heille ansaitux

se

:

W

)

ivo

(

paha ja tekewat

tcwät; jotca wältäwat

hvwä.
»6:

*

?.

Ezech.

B

'"Ps.«2:2.

io?:i7. San.l.
18:20. 24. Mal.;: 16,17 /18.
Rom. 8:28.

Tulewatco lapsetkin heidän I"Malisten Xvanhembains tähden siunatuxl?

io.

Tulewat.*

Wastaus.

Se armollinen Jumala tele laupinben ei
«lnoastans Jumalisille Wanhemmille itzelle, waan
M?ös monelle tuhannelle heidän lapsistansfin,
*

liimittain nijlle/ jolca

semmoisten wanhembains

jumallsudcsans noudattawac.*
*2. Mos. 20:6. Ps. io;: 17.

«stcleila heidän

l».

Cuincza Hän armolla

ja caitclla

dywällz heitä sllma! Wastaus.
i. Puolittain wälicappaldm cautta tasa elä-

mäs, puolittain ilman wälicappafeita Tai-

was. 2. Hengellisesti ja ruumillisesti, ajallisesti
ja
z. Caikcn heidän jumalieli
hywäin
ja caiken risudens
eli
edestä.
stins karsimisens
4.Wahemmäs
taicka
-Dan.

mitäs.
suuremmas
12:;.

Match

Cor. is: 41,42.
12. Mitä warten
1.

io:
2.

*

42. Rom.

Cor. 5:12.

2:

6,7.

y: 6..

Jumala heitä hywästi siunaa Wastaus.
i. Itzellens Hänen hvwydens ia armons
edestä cunniax. 3. Heille hywax ja au,
tudex.

»z.

Mit<

wl

)
~.

n»e

ZF

(

Mitkä ne wälicappalet owat, cuin
tarwitzctn totisen julnalisuden harjoimxet»?
Wastaus.

t. Jumalan sanan wiriä cuulo ia tutkistelemus. 2. Harras rucous. z.Casten li>
ton ahkera mieleen johdatus ja uudistus.
4. loca paiwainen sota syndia waftan.

Tolnen P66cappale.
~

Mikä

se

Toinen PHäcappale Cate,
cklstnuxe» on? Wastaus.

Uscon Tunnustus.
2.

Ming<l tähden

seuea n?t uscosta

lohta,alken Lain

Mncum Laki
Z. Mitä meille

opetta

uscon

pannani

?

Wastaus.

meitä

- - -

cappaleis edesWastaus.

Ewangellumi.
l. Cuca meille Kwangeliumin opin
«ndannt ja lahiottanut on ? Wastaus.

Jumala

Hcdr.»:

i.

1:17:13.

11. Renelle Hckn sen ulos andanutonl
Wastaus.
Match. 16:15.
Caikille
C°l. i: 2;.
l!l. Mitä l3wangeliumill<»^mm<lrreM? Wastaus.
Se

)

!02

(

Se suloinen oppi, että me uscon cautta
ICsuxen päälle saamme syndein anderi an.»

damuxen, Wanhurscauden, Jumalan armon ja ijancaickisen autuden.
Ioh.;: 16. Apost. 20:24. Rom i:
kuc. 2: ic>. 2. ssor. 5:18. Eph. 2:17- tLwa,l«
gelium on yri ssrccalainen sana, ja lnerlilzc mei»
dän tielelläm niin paljo cuin yhtä hy«v« ja s»«
toista ftnomaca.
IV. Mingäcaldamen Gwangeliumin
sana c>n? Wastaus.
1. On tullut ilmoitetux ja opctetux j»
Wcmhas Testamendis aina mailman alusta saacka; multa Uudes Tejtamendis cuitengin wiela selkiämmäst ja runsaammas
mitäs 2. Sen ja Lain sanan watilla on
suuri eroitus.
*Hebr. i:i.
1. Mitä eroitus sijs nijden wälillä on?
Wastaus.
*

*

*

Eroitus on osittain itze asiain suhten/
cuin ne opettamat; osittain lupausten;
osittain waicutusten suhten.
2.

Mitä spetta 2.aki, mitä Owangc,
liumii Wastaus.

Laki opetta mitä meidän pitä jättämän
ja tekemän; Ewanqeliumi mitä meidän
pila uscoman.*
Nom. z: 27. Gal. Z: 2.
lupa
2.aki, mitäLwanZeliumi?
Z.Mitä
Wastaus.

Laki lupa meille Taiwan
H

Maldacunnan

W

)

c N

w,

,'os'me
nan ja autnden, sillä
itze omilla töilläni Jumalan 2.am täytäm; Ewanacliumi ilman meidän ansiotam, sillä ehdolla, »os me uscom
ran ICsuxen päälle.
). Mos. 18:25. Ezech. 22: ii. lue. 10:28.
loh. ?:i6. Nom. 10: 9, 10.
4. Mitä waicutta 2.ati, mitä iLwangcliumi? Wastaus.
julista
Laki
meille synnin, Jumalan wihan, helwctin cuoleman ja cadotuxen, ia
sillä waicutta meidän tykönäm murhcllisen
za surullisen sydammen, lcwottoman ja rau*

omantunnon, pelgon, cauhistuhattoman
ja
epailyret;
ret
mutta Ewangeliumi ylös,
sylyttä uscon, lohdutta, wirwotta murhel,

llsia syndlsiä, Jumalan armolla, syndein
ändexi andamuxeua ja i/anca-Gsella.
Luc. 2:12.
walllsella aumdella*
4:18. R»m.

3: 26. 4:15. 2.Cor.z:z,y.

V. Mitä warten

Jumala

«ndanuc on?

~

Itzeliens cmmiax.

hywäx ja auiuder>

I.

2.

meille iL-

Wastaus.

meille

ihmisille

Rom. 1:16.

Sutnaa monda U<con Kap-

paletta on^Wasi.
on
Niitä Colme Pää-cappaletta----

En-

K

)

l°4

U

(

Ensimmäinen Uscon

ssappale.

Mistä Gnsimmäises Uscon
palcs puhutan 'i Wastaus.
Isäst lumalast ja luomisesi.
2. Cuinga Ensimmäinen Uscon

2.

CapCap-

pale cuulu? Wastaus.

Minä Uscon Jumalan päälle, Isan--<. Mitä meille täsä Gnsimmäists Useon Cappalcs edespannan? Wos!a«s.
7.

Isän Jumalan hywät

ti,öt.

2.SYY

näihin hywihin töihin, z. Meidän ki»tol!isudem nijden edestä.
s. Cutca ne Isln Jumalan h^wät
owat? Wustaus.

Luominen. 2. Yiöspitämincn. 3.
6. Mikä se Ensimmäinen Isan I"
malan
ty<s cn? Wastnus.
Luominen.
I. Cuca meitä on luonut? Wastaus.
Jumala Caickiwaldias.
Luom. 2:4.
Ps> ;z: 6. Es. 44: 24. loh. l:;. 1. C°r. 8: l>.
11. Mitä Hän luonut on i Wastaus.
Taiwan ja maan ja caicki cappaice cuin
nijsa owat, seka näkymättömät, että näLliom. 1:1.
kywäiset.*
7.

---

*

Pf.,;: 6. Col.»: ib.

111. Miss luominen seiso? Wastaus.

H2

Sij-

G
Siina, että

maan

01,

)

se

c

N
Caick/waldias Jumala
!05

ja talwal, tyhjästä tehnyt.
'

Ebr. i:,.

IV. Mingäcaldainen luominen on?

Cuutena Paiwänä täytettyä 2.Caic<
stkä maan päällä ettH
sangen
hywäx luodut."
Taiwaas owat
1.

ki Liiondccappalet

se

Ei
CMiwaldias Jumala ole cuitengM
ci>ca cl,utta p«iwä huomenesta ildan saacka, ch<
mistcn tawcun luomiscn päälle työtä tehnyt j waan
tunakin paiwänä Häncil Taickiwaldialla woimal»
*

lans ainoastans silm«n rZpayxea tehnyt,
cuin Hän tehnyt on.
Luom.»: zi.
**

.

sen

V. Mitä warten Jumala caicti cap,
palee luonut on ? ?Wasiau<.
1. Itzcllens Hänen wijsaudens, woimans
ja hywydens edestä cnnniax.* 2. Meille hy-

Ps. w: 2.

Luom.

1:31.

I. Cut<?« ne paradat ja etuisammat
cssitilla luotldocäppaleista ovat? WastOUs.
Engelit ja ihmiset.
.

Cngcleistä

Zhteisesi.

I. ReneldH zKnqelit owat luodut?
Wastaus.

lumalalda ihelda.

*

*

Alun,. 2: l.

zp>. 35:6. 104:4» Col. l:i6.

u, Mit-

A

l<»6

)

N

(

11. Mitkä Ollgelit owat olemiscns puslefta? Wastaus.
Hengelliset olemiset
cli luonnostani
Ensstlcilla ei o!e
ruumista ,a lunnlillffia ~'scniä, niincuin meilli
*

ihnlijillä, waan owat paljae puhtm Henget."
Luc. 24: ;y. Hcbr, i: 14.
*

111. MinZäcaldaisir Jumala SnZclit
luonut on? Wastan-j.

PM." z.Wikewix
Woimallisix.'"* 4.Cuolemattomix.
1.

2.

»2. Sam- 14: 22. "loh, 8:44-

ja

Pf.

12;'.20.

owat

cansa

'"

Mieläko caicki Gngelit nyt owat

l.

,

jencalQaisct?

Ci, waan toiset

luodusta

Wastaus.

heistä

pyhydestäns pois langennet;
sijna
toiset
seisowaiset ollet.
loh. 8:44> Pet, 2:4. Ioh.;: 3. ,
CuinZa monenlaiset sijs OnZelit
nyt owat? Wasiaus.
Cahtalaiset, pahat"" ja hywat**.
Cntzutan myös palM ja liettaif hcngix, j«
*

*

'.

.

*

Pnttlcix.
Jumalan Pyhix Engeleix,
Culzutan
Engeloix.
**

ja wal<

leudcn

IV. Mitä «varten

Jumala

luonut on? Wast.

i.

ItzeNens cunniaxi.
*

H3

Meille

2.

Hebr;

:

14.

Gngelit

ihmisille
Pa-

V

)

i°7

(

K

Payoista Enaeleistä eli
keleistä.

Per-

I. Cutca ne pahat Gngelit eli perke,
ler owm? Wastaus.
Ne fotca cansa luodusta Pohydestans
«rrapa ehtoisesti syndihin langenneet

loh. 8:

44.

lud. v. 6.

il. Mihingä syndi-)in he langenneet
owat? Wastaus.

ja cunnian pyyndöön.^
Jumalan Sanas ci tosin nimitctä innri sei,
liäst, inilnnaä lyndihin he lanaennec vlvat 1 mut«
ta me taida»! cuitcnqin siitä päältä, että he il»
mau eoäilcmäta' owat lan>;cn!!et ylpeyden syndi»
hm, ja tahtonet Jumalan cansa wisaudcs, Ma<
»cstttis ja cunnias juuri yhden caldaiscx tulla.
Luom. z:s. Syr. 12:14. Matlh. 4:5.
lil. MmZck caldaiset he nyt owat ?
Vastaus.
i. Meckat ja cawalat*. 2. Sanqen
pahat, ettei he tahdockan eikä taidackan
muuta, cuin pahutta tehdä
3. Wäkewat ja »voimalliset, cuin Jumala heille
wallan salli
4. Ulos sanomattomasti
pal/on.
Eph. 6: n.
Match, io: i.
lj:iy. Luc. 7:21. 8:2,27,29. (N'h. 6 12.
Ps.9i:i,s.
l.luh. s, 18.
Matth.B:;i. Marc. s: 2., Lm. 11:21. Eph.
t>:i2. Marc. s:^.
*

*

*

:

IV. M:t-

U ) lo3 ( N
IV. Mitkä heidän tyons ja toimitu»
xens owat? Wastaus.
Jumalan suhten estä Hauen tahtolms

ja clinniatans ajallisesti ja ijancaickiscst;
ihmisten suUen csta heidän ajallista ia
ijancaickista autuuttaus, ja ehia heidän sekä

aiallifta että i»ancaickista cadotustaus.
Luom.;: 4,;- Matth. 1;: 25.

i. Pet. s: 8.
.Ilm.K. 12: 12.
V. Mitä de owat langemuxcllans matcan saattanet? Wastails.
1. Että he owat peräti ja ijäxi armosta ja autudesta pois hyljätyt. 2. Että he
owat Duomitut ja syöstetyt helwettihin.*
*2.Pct. 2: 4, lud. v. b.
*

Pyhlstti

Jumalan Engclelstö.

I. Cutca ne hywät eli pyhät I«ma>
l><n
owat/ Wast.
jotca
Ne
cansa luodus pyhyoesäns
seisowaisct ollet owat.
11. Mingä caldaistt he nyt owat?
Wastaui..
1.

Wiela suuremmalla wisaudella cuin

luomists

lahjoitetut

gemattomir

Wäkewät ja
sanomatoin paljous

Matth.
Ensimmäldä luomisen
H4

*2. Sam. 14: 2a.
**

L.Pyhydesws lan3.

18:10, Eph.;:

la.

vl,sit hc nii»

hVwiN

N

)

'09

(

W

h»win culn pahat Enaelitlin tainet sos he ol'sst
tahtonet, langeta; mutta n«t owat he heidän

feifowaislidcxs edestä arinopalcax
ni,n
san»
ipiidihin

ivabwistctuxi, ettei

langeta.

tullet pvhyde,

he cna

taidackan

Zri esimcrsi heidän wcrrattsman woimans
päälle on 2. Cnn. K. 20. Lnaus, josa tiettäwär
tchdäil/ cnmqa yxi ainoa Jumalan Enaeli yhdes
yös nn Assyrialaisten Lelrls mahan lyönyt lili
"°**

cari sata tuhatta micftä. P5.123:
Ps. 68: »L. Dan. 7: »o.

20.

*

111. Mitkä

heidän

tpons ja toimituWast.

xcn>; c>w«t?

Jumalan sichten Händä cunnioitta,
Hänen tcchtocms ja kästpjans
toimitta, ja edes cmtta Hänen nimens

palwella,

cunniata *. Ihmisten suhten warjella hei,
tä caikesta, sekä ajallisesta että ijancaickisesta onnettomndcsta, ja edes cmtta heidän
seka ajallista että ijcmcaickijca autnuttans.^*

*Ps.io;:2o,2i. 104:4. Es.6:;. Dan. 7:10.
9l:u. Match. 18:10. Luc. 16:22.

**Ps. ;4:8.
Ebr. i: «4.

l. Cutca ne toiset parahat ja etuiscmmac luondoc»pp»let «wat i Wastaus.

Ihmiset.

Ihmisistä.

I. Reneldä ihmiset owat luodut

lumMda.*

Wustous.

*5u0m.1:26,27^
11. Cut»

U

)

(

IN

11. Cutca ne

ensimmäiset ihmisct o»

Mxi mies

ja yxi waimo; Adam ja

loat, cuin

lumala alusa luonut on? Wastaus.

Awa.*
*Luom. 1:27.
111. Mingä caldaisir Hän heidän luo»

Wastaus.
Nijn, että he owat saanet cari osa
siellin ja. ruumin, jotca tekemät ihmisen u,
nm on?

1.

lemisen.
"

San,.

*

12:
;: io.

Cvi.

Hänen
cuwaxens.
jjuom.

2.

7.

*»

i:

Mistä Jumala

>.

9: 6.

Eph. 4' 24,

en luonut heidät,

ruumin»? Wastaus.

Adamin ruumin maasta. Ewan Adai
*Luom.2:2l.
2. Mistä heidän sieluns? Wast.
Adamin sielun on Hän iNe hänehen
sisälle puhaldanut; mutta Ewa on 2l<
damista nijn sieluns, cuin ruummstin
Lliom. 2: 7.
saanut.*
Mitkä
ne corkeimmar sielun wo^
Z.
Msst owsst Wastaus.

min

*

?

Ymmärrys

tahto.
Mitä Jumalan cuwalla
Wastaus.

«.

ja

ymmär,

r«än?

3lhdencaldaisus Jumalan cansa.*

se

on
Nijncmn yri cnwa on ftn canft, jolle
tehty eli maattu, ybdmcaldnincn, nijn tulit
*

Myös Adam /a Em nijn yboi.ncsslo.nsix I!nm«<
ltti»
Hz

)

'!'

(

V

lan can<a lnodmr, että hc olit juuri enin Hl»
Eph. 4: 24.
nen ma>,.,t''! cuiuang. Sarn 7:
Mutta ei hc enitennan je» lähden ollct yhtä tay-

oli hcil»
dcllistr I,m,a!<ni ca!>>a.
la, miucuin lumnlan emvalln, Hänen
mutta ei cuitennM sitä täyt>cl!is)ltä wlisa»,
des, Prhndcs, woimas ja muija asio s, cuin sillä Maijestnilliftliä li.malolla on.
oli Jumalan ic, heidän »'alilla yhtä hywin suurenidi ,a lawiau:bl
cuin maan ja laiwan

»välillä on.

he olit Jumalan
5. Misä asiois,
y! dc,r cal)H>stc Il""«!a!l cansa? Wast.
7. Wijsaudes*. 2.
3. Cuo'emalwu,»ses ***. 4. Mallas ja woimas
muiden luondocappaldcn »litze*.
w«t, cli

.

Dm ja Eroa owat, ehlei juuri
waisyttö, cuitengln ni>n corrian tiedon ja wijsauocn caitis luonnollisis, hcngcllisis ja juuri
sis aswie luomtses saanet, ctta he siinä slit
enin sen caicki tietäwäisen Jumalan curoat.
*

Co!, g:

10.

Cc Ppha Jumala ei luonut heihin yhtän
caickcin wähindä halua ja taipumustaean syndihin,
ivaan coco heidän luondons, heidän sieluns ja
rumnins, caicki heiden sicluns »voimat ja ruu,
millisct jäjcncns, eaicki heidän ajaturens, hi»
mons ja l)"!»ns puh en s, fäytöxe ns' ia
työns olit läpine pyhäc. He olit sen Pyhän In«
m«lan cans Pybyoe», waicka ci juuri yhtä läy«
delliset, cuilengin nijn vhoencaldaijct että he olit
"*

/

puhtaasia pphpdcsta juuri

caasti

Col.;:

cuwanu.
12.

enin -Hänen

tir<

...

Iw

Eph. 4:24.

N

)

"2

(

A

lnmzla on itze cuol,m«to!n »a »'anmickincn: Ni!? tcti Hän myi!s meidän

slnvarcns, että Hän
set Es!wanhcn'l'<:m
loi heitä cuolemattomin. Eikä s?e itze, cisä lici»
cuollct,
dän jalkcn tulewaisens oli«
N>aan jos ei he o! s syndih'N Inniiennct, olint
wijmein tästä maijmassa cläiväloä Taiwascn lul<
let ylös oteturi. l!ilum.2: 17- R0m.5:12.
Nijncuin Jumala on Caickwaldian, nisn
*

loi Hän myös s,ina Adamin ja Ewan cansans
yl,denc«lo«islxi eli cuwaren», että Hän andoi
heille/ »vaieta ei inuri Caickirraloiasia woima,
cuitengin suuren rvallan ia roiman muidcil
luoildoeappaldcn ylltze cuin maan päällä owat.

L!>om. 1:28.

6.

Glisimmaco myös'caicki mekin^l-

damin ja iLwan lölccn tulewaisec, ilman
nin langcmurcta saanet heistä tämän Jumalan cuwan? Wastaus.

Luon,, i: 28. 5:3.
sijs
meillä
cnä luon7. Eitöstä
nostan» ole tätä Jumalan cuwa '? Wastaus.
on langemuxcn mutta pois
Ci, waan
cadotettu, ja olemina sitä wastan tullet
caikis asiois coconans ja cohdastans toisetlaisixi, cuin Jumala on: Hengellisesti sokioixi, pahoix ja »umalattomix, cuolewai*

se

six, woimattomix, heicoix, huonoix.*
.Luom.;:;. Nom.;: 2;. s:i2. z:;.
8. Mutta tuleco tämä pois caoo<

tettu Jumalan curva

en«

rarcturi? Wastaus.

mcisa

ylös-

Tule Jumalan Lasten tylöna ensist tä-

N

)

il;

(

N

elämöi, puolittain *, ja sitten tämän
elätnän jällen Laiwas t^lydelliscst.

sä

lNcdo» ia N?i,s>-.ude» ylöswalistnrcn emittä'
pnbvdcs catunnircn, Wanhurscax tefcmisen ja
jocaväiwäisen udilnircn eli pyhittämisen cantta.
*

24. Ool.;:

lu.

1,10h.3

2.

V. Mitä warten Jumala on näin luo?
nut ihmiset? Wasiaus.
1. Itzcllens cunniax. 2. Heille hywax ja

autudex.

I< Mikä

serr>«toinen
Isän
työ on?

Jumalan H5,

Wastaus.

Rlospitäminen.
1. Cuca meitä ylsspitä)

Jumala."-

*

Wastaus.

loh. s: 17.

Apofi, 17:28. Ebr.»:;,

11. Cutca ne owat, cuin Hän
pitä? Wasiaus.
luondocappalet,
Caicki
enin maan
päällä ja Taiwas uwat.
"Huonot/ hywät, pienet, suuret, hengettö,

mät, hnigcllifct, järjettömät, särjclllset, näky,
Matth. 5: 45.
«iättömät/ nafywäisct.
6:26,28. ,0:29. Most. 17:28, R»m. ii:?l,.

111.

Misä iuondocappalden

mincn seis»? Wasiaus.

Sijnä, että

Hän heitä heidän wäesans

K ) «4 ( N
ja woimasans, hengesäns ja elämasäns y-

'Ps. 119,91.
Apost. 17:27,28. Ebr. 1:^.

lipitä'.

IV. Milla tawalla Hän
pitä ? Vastaus.
I. Nijn että mcidangm pitä sijnä
man meidän welwollisudem*. 2. Meidän
maarättyhyn loppulim saacka."
Nijn on meidän wclwollisudcm, rtt.i me ih»

masam tulla nlöspide»
wircydelläm ja alM'udcllam, tyzllM
waiwallam, toimitam itzcllcm ne waliiappalet,
cuin tähän meidän woimam ylöspitämisen tar»
heclliset »wat. Luom.;:!?. Ps. 104: 2;. Satn.
6:7- l. Thess. 4:1 l, 12. 2. Thcss. 3:12. Nljil
myös, jos me tahdon, tulla hcnqesäm ja elämä,
säm määrättyyn «ican saacka ylöspidctyri, nijn
pitä meidän sillä tawalla mailmas elämän, euin
Jumala tahto jo meille taffcnyt
se Caickiwaldias
on. 2. Mos. 22:12. 5. Mus. 2s: is. 1. C»n.
g: 14. Ps, yi:i6. San. l. z:i,2. 4.10.3:11.
10:27. 28:16.
Se Caickiwaldias Jumala on itzmillcngin
luondocappalecllc määrännyt ja eteenpammt hä«
licn wlsiin aicaan», johrnga saacka häncn mail,
n>«s oleman ja elämän pitä ja cuin häncn jällcns
pitä loppuns saaman, ja lamaan marättyyn aicaan
saacka hän meitä myös ylöepitä. Ps. i;9: »6.
«nisct, jos me tahdon» wo

tyx,

"

,

Job. ,4: s.

V. Mitä warten Hän
i.

l,

Itzellens cunniax.

MU

se

2.

sen tele Wast.
hywäx.
>

Meille

colmas Isan
on? Wast.
h/n?«

Jumalan
Hei

N

)

"s

(

G

EdeScatzomuS.

l. Cuca meitä edescayo?

*Ps.!4s:

11. Retä

Caickia
*

Hän edescatzo

Pf. 104:27.

145: is.

?

Wastaus.'
15.

Wastaus.

Matth. 5:45.

111. Misä edescatzomus seiso? Wast.
S'M, että Hän luondocappalnllenS
«nda caicki hcidäni tarpens.
*!ps. 145:15. Apost. T. 14: 17.

lv< Mllä tawalla Hän meitä edescarzo? Wajiaus.
Emmmittcl, yhteisellä, mutta

i.
toisinans myös jollaculla imhellisella tawalla." 2. Toisinans wähemmäs, teismalis
runsainmas nutas^.

Mi semmoinen imhelllncn edescatzomus oli
lOjils slunu« l,'peiuelap!cnö ftlla run<
salla cnlau >aalilla Tibceiau merellä, loh. i:
Nijn ellesealzo se hywa Jumala wiclci nnttin toi,
smuus meille juuri chmellisest meidän onnein ja
*

se,

euin

'.

""

Toisinans

rangaise

se Wanhurscas Jumala

mcita catowuosilla, näNällä ja callilla ajalla, toi«
sincns
jallens luusaalla rualla ja rawmnol»

la! muutamille anda Hän wähemmln, muuta»
mille cuämmin hywyttä ja ylispitämisen wäli»
cappaleita mailmas.

V. Mitä warten

Jumala edescatzo^

Wa,laus.

i.

Itzel.

K
1.

se

2.

So: 24.

32:12.

Mikä

K

(

Itzellens cnnniari*.
Spr.

*Luom
1.

"6

)

Neljäs

hywa työ on

meille hywHx.**
**

Apost. «4: 17.

Istw Jumalan

Wastaus.
Suojelus ja rvarjelus.
I. Luca meitä suojele ja warjele?
?

Wajiaus.

Jumala.*

*Ps. 5:12.

N. Retä Hän suojele ja warjele? PZast.
Caickia
erinomat-

tain nijta uscowaisia.*
*Es.4l: ic,. Mutth. iv: 29/ 50, )l.
111. Misä tämä suojelus ja warjelus
seiso? Wastaus.
Sijna, että hän caicki wahmgot ja onnettomudet meidän pääldääin estä ja torju.* *Ps 91:9,1a. Matth.
s.
IV. CuinZa ja millä tawalla Jum^la meitä suojele ja warjele? Wastaus.
Nijn että Hän cuitengin toisinans ai<
da ja salli meille onnettommttta ja waZlica K. 7: iz.
l ingota tapapahtua.
Es. 4:7. Mol. ;:)?, ,8- Amox. ;:6.
«. Sallico
Hän sitä tapahtua ei ai*

noasta»,» jumalattomille, waan m/o»

sille? wastaus.

Salli.*

*Ps.12: ),b.
.

Ebr.

2. Tim. 3:12.
«.

Mi-

W
!.

)

"7

(

N

Mitä warten nijlle jumalattomille'?
Wastaus.

i.Syndcm
tuscat

L.Parannuxex.
se

waiwat, cuin
Puhä luma»
la anda catumattomiile syndisille tapahtua, pano
Hän heidau päällens aina ensin beio«n pahudeng ,a siindcinij rangMuxcxi; Mutta siinä si»
wus on hänellä cuilcuqin aina nljdcn c»ns myös
se ajatus ,a päälle tarcoitus/ että he tulisit nij»
dcn cautta ylösheritttyx ja parannuxcn jaatetun
Icr.;: »8,, y. i. Cor. 11:52. l. Pet. 4: l, 2.
f».
*

Ne

ja

Z.Mitä warten nijlle jumalisille i
wastaus.
Heille hDwäx ja autudex.^

Osittain toettelemnxer, että Jumalan
lapset tuscan alla saisit coetella itzians, ja näh<
"

useus

,a iumaliiu»
dä mlNgäcaldaistf he oivat
und,«mx<r
,a
cltH
p)?l)lttamisiri,
ositta!»
dcsans:
cautta luliilt ellctyxi tacaperin langcmu»
he ristin
ftsta syndihin ia sondi enämmin ja enammin sei»
ja lumalisns sitH
cciutta cuoletetux; mutta
wastan lisätov ja wahwistctux; rsittai» että he
cautta tulisit iviziNe!!! ijancaickiseen numuteeit
T»iw»« s«a«tu,r. Nom. 5:,, 4, ;> 1. Cor., i:

»sev

32. 2.C0r.4: ,?,lz.

2.

sen»

Tim. 4:7,8. Ebr.

Jae. 1: 12.
V. Mitä warten Jumala meitä
l2i ii.

jele?

wastaus.

Itzellens cunniax.
lens hvwax.
i.

i.

Mitä meille

suo-

2. Lliodocappaleil,

ensimmäises Usi
täsä pannan

con cgppaleg toistx

eVes

'i Xvastaus.

W

)

"8

(

W

Syy näihin hywihjn töihin.'

2.<vngo meidän ansiom syy näihin^y^
«vihin töihin? Wastaus.
Ei.*
Luom. 32:12. Ps. 144: z.'
nijhin
on syy? Wast.
3. Mitästä
ja Isällinen hyi
armo
Jumalan sula
wyys.*
Luom. 32: io.
*

*

meille täsä ensimmäises llsColmannex edcspannan ? Wast.
Meidän tijtollisudem näiden hywäm

con cappale»

töiden edestä.
Mitä

2.

se

tijtollisus on, jonga me

olcmma welcapäät Jumalalle näiden >s«ncn h^
wain toidens edestä oftttaman? Wastaus.
2.

Että me sentähden Händä i.kiztämme,
Alistamme, z. Olem
l. Sam. is: 22. Ps. i;6:i. Luc. i: 74.
- - -

*

Toinen Uscon Kappale.

~

Mistä loises Uscon

Cappales puhutan? Wastaus.

Jumalan Pojast ja Lunastuxest.
llscon Cappale
Minä uscon lEsuxen Christuxen päälle Hmnn
I
l.Mi2.

Cuinga loinen
cuulu?

-, -

Wastaus.

G

z.

)

«?

(

Mitä meille täsä LoiseZ Ulc«n eap<
palca edcsvnnnan? Wast«»i.
2. Personast. 3.

Christuren Nimeist.
Hywistä töistä. 4. Mitä
meitä lunastanut.
i.

4.

warten

Hän

on

Niitä sijs täsä Loisee Uscon cappales ensist cdcspanmm? Wastaus.

Oyrissuxen
i.

W

Nimcist.

Mitkä nämät Nimet owat?

2.

Wast«

meidän HGrram»

se Nimi
lOsus merkitze?
Wastaus.

Mitä

Se on yri Hebrealainen sana, ja merkitze
Lunastajata. ja autuax-tetiätä.
tämä Nimi on häz. MinZänelletäl)den
mmettn? Wastaus.
Sentahden että Hän on tullut mailmata
ftnncistä ja cuolemasta wapahtsman ja
autuak tckcmän.^
Matth. i: 21. Luc. i: Zl.
4. Mitä <e tTlimi Chrisius mertjhe?
Wasiinis.
Se on yn' Grecalainen sana, /a merki*

he woideloua.
Mingä t.wdcn Hän tällä Nimellä
cntzutssn? Wastaus.

ScnttWen että Hän on miehuden luon-

dons puolesta henaellisellä tawalla tullut woidclluri.*
Apost.T.ioizZ.
6. Millä Hän on woideldu? Wast.

Hen-

M

)

«o t W

Hengellisillä lahjoilla maaratttmäs

«lilasi

'PI-45.;- I°h.i:?4- Apoft. 10:38. Hcbr.
Näisä !!lm!tetpis Pyhän Raamatun pai,
cois, joisa seis», että meidän Wapahtaiam on tul»

1:5.

lut Pyhillä Hengellj woidcllufi, ynmiilrretaN
Pyhällä Hengellä, Pyhän hengen lahjat, jotca
lEjus miehnden luonnon puolesta on määrätli»
mäs mitäs Pevsonallises yhdlstyxcs saanut.
Tällä -Hengelliscllj Voitelemisella ei sijs YM»
Niärrciä muuta, cuin miehudcn luonnon c>lall>st,
p, tekeminen lumaludcn luonnon mittamacto<
mistä jumalallisista omaisudeista, joca Pctsonalli»
sei yhdistyxes tapahtunut »n; niincuin lumalallise»
sta caickitietäwälsydcstä, woimasta, armosta, cun»
niaNa ja Maijrstetista, josta cohta edespäin la»
wiammalda puhutan. Silloin owat nämät tai<
ivalliset lahjat, junei cuin runsa» rooide, määrättömäs mitäs Hänen päällens tullet uloswuo,

datcmixi.
7. Mixi H<ln on woidelou? Wastaus.
Prophetaxi, ylimmaisex Papix, ja Cuningax.*
prophetat, Alimmaiset Papit ja <snn>'n»
g«t owat Wanhas Testamendis tullet ruumilliscsi
*

rvoidellmx, ja sen coutta wircaans sisälle
xi: N',n on mvis lEsus nimitetyllä' Hengclliscl!»
tawalla tullut

woidclluxi

Prophctax, ylimmöijexi

Papix ja Cuningaxi, meitä opettaman, lunasta,
man, ja hallineman nijncuin edespäin ticttäwä-

xi tehdan, cuin Hänen hywistä tilsiäns puhutan.
5.M05.11:18,19- P 5.2:6. 40:2- 110:4- Es.
loh. b: »4. Rom.
b,:l";. Matth.l:
k:l4. Ebr.5!5,b,,7,8/3/iO. 7:-5- N
loh. 2; 1.
8. Mi»,
I>

W

)

»21

(N

tähden meidän U?apahta<
Luomise», Lunastuxen ja »löspitämisen

8. Mingä
jam

cunman meioän -HiLßrarem? Wast.

Iol). i: 3. 20:23.
Nom.
;6.
2:
s>. 1. Cor. »6: 19, 20.

tähden.*
Äpost.
1.

*

Mitä täsä toises Uscon cappalees
edcnpannan sixi toisex? Wast.

MlstuM Personasta.

monda
Chrlsiuxen Persona» on? Wast.
Cari: lumalliden ja ihmisen luondo."
'loh. 1:14. Roni. 9: s. I. Tim. 2: s.
». Mitä
Jumaluden luonnolla ym-

I.

CuinZa

märretä»? Wastaus.

Jumalan Pojan Jumalallinen olemia
Luc. i: zs. loh. i: 14.
nen.*
2. Reneldä Hänellä on lumaluden
luonoo? Wastaus.
lsaldans sundymisen caut*

ta ijancaickisudes.*
Ps. 2: 7.
Z. Mitä ihmisen luonnolla ymmärret.in? Wastaus.
ja ruumis.* *Hebr.2:i^
sielu
Ihminen
on ihmisen luon4. Reneldä Hänellä
-00 ? Wastaus.
Luc. 1:34, zs.
Neiheldä Marialda.*
wapahtajam
on
5. Cuinga meidän
Nci»zc<? Mariasta saanut tämän ihmisen luon.
*

*

non?

Wastaus.

NijN

G
Nijn että

)

Hän

Luc. 1: zs.

D

»22 (

on
"°

hänestä sijnnyt

Es. 7:14.

Matth.

>:

ja

20.

M'l!ä
sikiäminen ja
syndyminen tapahtunut on? Wastaus.
1. Ylön luonnollisella tawalla Pylian
Hengen waicutuxen cautta*. 2. Ilman sontawalla tämä

6.

nita **.

"°

**

Match

El»r. 7: 26.

1:22.

Luc.

i: 35.

11. CuinZa monda persona Christuxc» on? Masi.
Itxi, jonga molemmat luonnot yhteen

tekcwät*.

Nijncuin meisH ihmisisa ,n can' osa, sielu
ja ruumis, ja nc molemmat cuitenam yhden ih»
Nliscn eli Personan yhteen tekewät; ni,n samalla
muoto tclewät mvös molemmat Christuxen luon»
not ainoastaus yhden persona», yhden Chri,
<iu>en, yhden Xvapahtaja» ja autuax tekian'.
'

Tim. 2: 5.
i.Cuinga Inmaluden ja ihmisen luon<
t>c> owat tullet yhdexi Personax? Wastaus.
Zhdistyxen cautla toistens cansa*.
Joy. l: 14. Col. 2: y. Hebr. 2 14.
2. Cosca tämä yhdistys luondoin wä*

i.

:

lilla tapahtunut on? Mustaus.

Sikiämisen hetkellä Neitzcn Marian
tohdus.*
Pyhän
Nijn pian

cuin ihmisen luondo
Hen?
gen walcutuxcn cautta Neltzen Manan cohtzns
sij«nyt vn/ nisn en Jumalan poica cohta s>ll^
'

samM

N ) l2,
samalla hetkellä itzens sen
yhdistynyt",

(

N

cansa

"lue. ,:;5.

yhdex Person3l
'

tämä
MinZF caldainen
5N

3.

'

1. Sangen

Wastaus.

yhdistys

likmainen.*

z. Omaisudeista ja töistä molemmin puolin oMscx-tekcwainen.

loh. i: 14. sssl. 2:9. Se on M sangen
liinainen yhdistys/ mutta cuitengin ilman luon»
doin secoituxeca j« mutoxeta toisihins. Se on
yli semmoinen yhdistys, cuin meidän si»lum ia
niumim wälill'! on. Ne owat saneen lisi yhdiste»
tyc, mutta ei cuittngan tule sccoltctux eilä mun»
*

slhins.
Inmalndcn ia michudcn luondo ei ole sit»
tcn enä ilze cuolcmasatan tullet/ elta myös itä»
nans tule, toisistans croitctuii/ waan owat ph»
lu to
**

distctyinä caitcs ijancaickisudes.

4. Cuin t<lmi yhdistys luondoin wHlillä tapabcunut on, owatco
molemmat
luonnot silloin cutlcc toi<len« on»«isildeista osal-

llsir l Wastaus.
luondo on itzellens
tygo omistanut caicki miehuden luonnon omaisudct; miehuden luondo sitä
wastan, on saanut caicki jumaluder,
luonnon Maiiestctillistt omaisudet omare.-s'.
Ps. 45:8 Match. 28:18.

Owat.

I<l'.naluden

"

Apost. 3.

is. »a: 28. Rom. 8:;.

C°1.2:19.

s. Mingä caldaincn töiden
täsia luondoin

osallisus

;:

Ebr. 4:14.

Semmoinen/ että lum«luden luonnon
työt

W

)

!24

(

ZL

työt,owat tullet/ miehudcn luonnon; sa miehnden luonnon työt jällenslumaluden luonnon
omix*.
Nijn on weren wuodatus miehudcn luon»
*

non työ, mutta

se

on euitengin tämän yhdisty»

xen luulla ruljut Myös lumaluden luonnon o,
m«xi. loh. i: 7- Apost. 3,;: i;,
herärcaminen cuolluijta ja lvijmeinen iduomio
owat crinomattaln Jumalinen luonnon työt, !!lUt<
ta ne owat euitengin tämän yhdtstyleu cautta
tullet muös miehudcn luonnon omiri. Matth.
?5 Zl. loh. s.'2B/29.
111. MinZäcaldainen persona Chrifiu» on? Wastaus.
Mä aica sekä totinen Jumala, että
totinen ihminen*.
Jumala lumaluden, ,'a ihminen ihmlsyden
luonnon puolesta.
i. Tim- :s--i. pitikö meidän wapahtajam wältamättömäsii oleman molemmat, sekä lotise»
ihmisen, että totisen Jumalan.? Wastaus.
-*

Piti.
MinZä täbden Hclnen Piti oleman
totisen Jumalan? Wast.
Että hän olis woinut melta wapchta
ja amuax tehdas
ihmisen luonnolle, ia paljaalle ihmi,
»voimalle
viis se ollut mahdotom, että woiscn
Wapahtajam

2.

öa

«ickia sitä kärsiä, cuin meidän
incidän Lunasturen lahden kärsimän piti iazcaickia
sitä tehdä, cuin Hänen meidän auludcm tah»
ben tekemän piti. Aijhcn oli Caickiwaldias Iu»
malallinen mima talpccllincn l sentähdcn piti

34
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W

)

«s c U

myös oleman totisen Caickiwaldian I«<
malan.
Ps. 45»: 8,9. Rom. 8:;.
Mingä
tähden totisen ihmisen?
3.
Wastaus.
Että Hän olis tainnut meitä piinallans
ja clwlcmallans wapahta ja Pyhällä elämällans Jumalan Lain täyttä ja sillä meille autuden ansaita.*
Paliaosa lumaludcn luonnosans ei Jumalan
Poiea olis saattanut piina ja cuolVmata rärsia,
eitä mitä toira tchdä/ cuin Jumala mcildä lai»
waati: sentähdcn piti Hänen wältämättömäsansmyös
sii
totisen il,mistn oleman. Gal. 4:4.
Edr. 2:9.
*

1. Mitä

cappales
Wastaus.

täsä toists Uscon

Colman!«)7 cdespannan?

MistliM

Hywistä Töistä.
I. Mitkä ne Cdristuxen
t?ot
ow»t? wastaus.
i. Että Hän on meitä pelastanut caiki,
sta synneistä. 2. Päästänyt za »vapahtanut

cuolemasta.

11. Cuca nämät hywät tyst meille tehnyt

>a osottanut on? Wast.

lE'us Christus meidän Wapahtajam,
totinen Jumala ja totinen ihminen*.

s!»n»aludcn ja miehuden luondo owat tullet/
nijncum jo sanottu on, yhdex
Pcrsonax yhdiste,
tyx. Scnt.chden on myös meidän Wapahtaiam
*

toimittanut lunastus

ja

autuax telemiseil työn

ei

W'
ainoossans

ei

)

«b

(

jnmalndcn/ eitä

U
mnös ainoastani

luonnon, waan molrmbain, leka n"

»niehuden

nialudcii. cttä michuocn luonuon puolesta, cli
NMMiin toton',, Jumala, ja totincn iliniincn.

ensimmäinen Christnxen
Että Hän on pelastanut meitä synnei-

111. Mikä st

stä*.

lEsus meidän Wapastajam on pelaslanu'
meitä ci ainoastani sonnin wiasta, että me tu«
lein svnncistöm wiatcoinir luctnx/ waan mnös
*

>a woimasia, ctcct ;e >aa l>.-.Ili«
»z meidän trlölmm.
1. Millä Hän on meitä synneistä pela-

synnin

stanut .' wastans.
Sillä, että Hm, on pannut meidän
syndim Hänen päälleno *; ja tonnittamit meille pyhän Hengen woiman, cttä synnistä pois lanta, >a liijta walta".
'Meidän annollinen Waftahlajam on pclastc»
setä synnin iviasta cita w,,!l l>a.
Cuin lEsUs on cailli meidän jpndim junv: ei! n
»ttannt pois meidän päälda»», !a pannut ne hä<
nen paillcns, nijn on Han si!!a tehnyt ja >mtt<
can saattanut sen/ crtä/ cuin mc nscom Hänen
päallens nijn se armollinen Jumala Xvanhur»
tetcmiscs anda meille Hänen tähtens eaicli
«nocxi, c!i lute ja julista mettä
»neidin
nijstä täydetliscst
ja silloin tulemina
4, 6/ 12. Iol).
Nie synnin »viasta wopatx Vs.
,: 29. 2. Cor.;: 21. 1. Pet. 2:
24.
Meidän ro«pahtajam on tasa meitä wasian
tehnyt samoin/ euin yfi seuiuwincn armeljas ii)»
'

«ut meicä

scax

/

Is

minen

W

(

"7

(

minen tese, joca päällens otta jongun toisen ih»
miscn roelan, ja sen maia, ,onga caulta st/ jo«
la wela» tehnyt on, tule siitä wapahdctnfl; niin
on meidän wapahtajam caiten meidän synoeim
wclan Hänen paällens ottanut/ ja sillä meitä sij»
tä wapahtanut.
S>jna siwus cuin me Wanhurscar telemi»
scs Mn tulcmmyös
ftnneistäm wiattom<l>' luetur, nijn
silloin, muiden Pyhän Hcn<
me
su«mma
gl» avmo lahjain scas, Hengellisen »väen ,a woi,
man, >»lla me saacam laata pois synneistä/ nij,
ta «ajli.n scl,»a, nijtä wältä ja cuoletta aina e«
nämniln ,a eiiasilMili/Niin ettet ne
hallita mci,
dän tysönilM.
**

saa

IV. Mikä

Että

setyöToinen Christuxen

Hän

on pelastanut ja wapahtanut

Meitä cuolemasta*.
l«h.

hywä

on? Wastaus.

?:

!s. Epl).

s: 2.

Ebr.

2: y.

Mitä tällä cuolemalla, josta

~

Hän

Waft.
Hengellinen"", ruumillinen" ja ijancaicfincn cuolema
meiiä wapabmnnt on/ ymmarrttän?

*

Hengellinen

s?:

2.

yhden sielun eros
ja synnin tähden. Es.

cuolema seiso

humalasta uftottomudrn

R«umillinen cuolema on sscluu
«ro toisistan». Apost.T. »0:22.
'*

sa

ruumiff

***H«ncaict'incn cuolemaoncatumattomain syn,
dlsten pois eromaminen Jumalasta/ ja caikesta
taiwallisest» aumdcsta/ ijancaickisecn piinaan ja
waiwaan hclwetis.
Matlh. 10z »8. is: 4».
».

Millä

«n meitä

tästä hen.

zelliseftä

)

'28

ZZ

(

gellisesta, rlnmiillisesta ja ijancaickiststa cnolemasta lvapabcanuc? Wastaus.

Wn.lllaiis ja cuolemallans, ionaa Han
on meidän edestäni ja siasam ulosseisomit*.
IVsus en tämä» nimitetyn licnqelliscn,
ruumillisen ja ijancaickisen cuoleman färsinvt täsi
*

mailmas »IKfans. Roni. 5:10. 14:15. Nattt).
20: 28. Ebl'. »: 9. l.loh. i: 7, HengcUisen
leman silloin cuin han o» andanut Itzcns f>'lla
taiwalliselda Islldäni ylonannemxi, ja sanonut:
minun lumalan, minun Jumal n mixis mi»
nun ylsnannoit. Matth. 27
Ruumillije»
cnolcman silloin cuin Hän on tullut Ristin Nau»
lltuxi, ,a Hengen» ylonandanut. liancaicfistil
cuolcman on han ulos seisonut silloin, cuin Han
Urtitarhas on wcrea hicoillut, ja ristin päällä
waliltanul taiwallseida s<!äldä»s olcwan ylon»
«nncmn. Ps. ,6: s, 6. il6:;. Ia nimcuin lEtäln.w «iniitctnu colnlellaistn cuolema»
s»s »n meidän
edcstäm, mcioän siajam >a mesd>m pnolestam, niin on Hän Myös sillä meitä
:

samasta cuolcmasta «Mahtanut. Es. s;: 4, )/l«
Hos. 1,: 14. Rom. z.-j4.
3. Mutta cuinga ja millä tarralla
sän meitä caikcsta tästä cuolemajia wapahta»
nut on ? rvastaus.
Hengellisestä ja ijancaickisesta cuolema,
sta nijn, ettei meidän, ,os me uscom Hänen päällcns, ollcngan tarrvitze jlt«l mai,
sia ; Mutta ruumillisesta cuolcmasta ni»n,
ettei se ole meille wavingollinen, waan
hyödyllinen ja autunllinen.^
Ei Hän ole wavahtannt meitä ruumillift»
sia cuolcmasta ines'n», waan ainoastani! liman
*

cuoleniaiz

wahmZoll.suVcjia.

4.^^,

K

)

Gikö meidän

4.

tä uiastan

lan armon

l23

(

N

wapahtajam ole

si-

meille Wanhurscaudcn, Uuma,

ja

i.ancaickison taiwallise» autuden
toimittanut? Wastalls.

anjainnur ja

On.*
H<sn on ei ainoastans synneistä ja cuoiema»

""

sta mcita Vapahtanut, waau myis sen sian «n,
saininn »a toimittanut meille rvanhurscauden,

«rmon
tai-oas.

Jumalan

tptöni

>«

ijancaickisen autuden

5. MMä? Wastaus.
Hän tasa mailmas ollesnns
yhtä täydellisesti Pyhä ja wanhurscasta elamätä pitänyt, ja sillä humalan
L.a:n meidän edestäm täyttänyt on*.
Jumala lupa Hänen Laisans
armmi ja autudc» niille, jotca saman hauen MM
l!.!s»!s täydellisesti pitawät ja täyttämät. ;. Mos.
l8:s. Luc. 12:25,26,27,23. Sen on lEsus mn<
dan eoejräm, siajam ia puolestani tehnyt, ja sillä
ineiile sen luwatun wanhurscauden, armon ja au«

Sillä että

*

tuden toimittanut. Rom. 5: 18,19. »0:4.

6. Cutca

ja

ne owat, jotca ChristuZ on
cuolcmal?« wapahtanut, ja soille
ja autuden toimittanut on?

Wastaus.
cuin maan päällä ja tai,

Caicki ihmiset
wan alla owat.*
*Ef.5;:6. Match. 20: 28. 10h.z:16. R0m.8:32.
1.T>m.2:6 Eph. 1:7. Col. 1:14. Ebr. 2:9.
1. Zoh. 2:2.
7. Mutta tulewatco caicki ihmiset Hä,
ne» cauttans

Ei.

auwstr?

wast.
«. Cut-

W

)

i;o

B

(

8. Cutca ne owat jotca ci ifte tyssä
tule wapahdetuxi ,<» autuaxi ? "wast.
Catumattomat syndiset jotca uscottomudes ja synneis loppuun saacka paäl,
le pitäwät*.
Marc. 16:16.
Nom. B:iz. C0r.6:9/io. i.Iol).;:i?.
9. «Vugo semmoisille catlimattomille
syndistlle sijtä wahingota, että Chrisiuxeil o»
täytynyt huckan heidän tähtcng tärsiH ja
täyttä? !Wast.
lcmge
se
ranOn:
heille sitä
gaistuxex ja cadttuxcx.
jotca itze tyssä
,0. Cutca ne owat,
tulcwat 'Hänen cautt«n3 wapaftdctux ,a au,
>
tuax? Wastaus.
Käändyneet ja uscowaiset sielut*.
».

suuremmax

.

"loh. ;:is.

V. Mitä meidän Ulapahtajam on sitten cchnyc cuin Hän lunastuxcn >'a aumari tekemisen työn täsä mailmas päättänyt
wast.
Alas astunut helwettlhin colmandena
paiwänä ylösnosnut cuoliuista "; ylösa,

stunut taiwaseen

;

Istu Isäu Juma-

sicldä vu tulewa
ja
eläwitä
cuollcita".
duomiheman
lEsus on molembaiu sclä sielun että ruumin cans, sitten cuin Hän haudas on jälleiis

lan ockialla kädellä

*,

*

eläwäx tuNut, alas astunut he!wcttll)in. paicöa,
liohonaa
Hän alasastunut on, on helwe«i, cli
paicka/ josa ne cadotctut sielut ja pcttclet,
seheid,n
rangaistunans snrsiwät. Hän on alas»
astunut helwettlhin sitä warte», että s«ari,a<
m«gn, nijncuin Apostoli Pyhä

Pctari sano,

eli

juli«

V

)

l?l

(

B

,'ulistaman ja ilmoittaman kadotetuille helwctis
ei ollet elai>äns tahtonet uscoa,) että
oli se totinen mailman wapohtaja, ja oli
Hän
nyl «linastuxcn tuin täyttänyt, mutta sijnä siwus
myös, ettei heille niitenään pitänyt sijtä mitä»
hywä oleman, w«an nimitetyn heidän uscottomudcns tähden, eiteudella ia syystä duomiotaus,»
s>U siman ijancaiclisesi. i.Pct.;: ly.
I3s',ls on colmanoena pa>wäna cnolemans
jällen, ylösnosnut luulluista. On tehnnt sen 0malla lunialallisella ivoimallans. Mösuosnut
f«mall« ruumilla, luin Hänellä täsä Millmaia»
tin ollcsans ollut on, mutta cuitengin omaisutlcn» puolesta toisen caloaisella, nimittäin hen»
gellisellä, «zsymättömällä ja lircastctulla ruumil»
la. Zlönousemisens jalkcu on Hän 40. päiwH
tasa mailmas oleskellut, ja sillä a>alla itzens mon»
da kelta, uscowaisillcns ilmoittanut. Match.
»7:2;. Apost. 3. 1.-,.
Millä tawalla lEsurcn taiwasecn astuml»
nen tapuhiunul on, tiettäwäx tehdän Apost.
(,otca

**

*°"

3.

i.

se

Lugus.

Istua Imnalan oifialla kädellä mcrlitze ju<
ma'a!!!sel!a Caickitietäwäisydellä ja wilsaudella,
Caicklwaldialla waellä ja woimalla, cunnialla ia
Mlinltetllla, hallita yliye coco maan ja eaiwa»
ja caickein tuin ni>sä ow«t.
l. Cor. i; : 2s,
*

Hcbr. i: 2;.

lEmrcn tulemisesta wijmeiselle duomiolle
puhutan edespäin Cslmanncs Uscon Cappales.
"*

Vl. Wieläkö meillä meidän XVapahtasastam on mitan muuta tasa rvarihin otta,
mist» ? XVast.
Wicla Hänen säätyns; jolta on caxi:
*

Alendamisen

ja

sääty.
si.Ml-

G
*i. Mikä

se

c O
ensimmäinen säätiön?
Waltaus.
)

l?2

Alendamisen

sääty.
'2. Cummanga luonnon puolesta JK,
su« on inens alcnvanut? wast.
Miehuden luonnon plwlesta*.
*2.30r. ?:4> i-Pct. ;:iB.
*
3. Misä tämä Ic3st»xen alendaminen stiso? rvastaus.
Jumalan nulodon voispanemises,
jan muodon päälle ottamises*.

sa

n?aicka lEsui tasa mailmas ollesans mie»
hudeng<n luonnon puolesta on ollut totinen Iu»
mala: nijn ci H.'.n ole cuitengan ollut Jumalan
muooog; waan Jumalan muodon,? eli Hänen
Jumalallisen wijsaudcns, woimans, cnnnians ja
*

Majeslctins

nautinnon pois pannut,
ottanut orjan muodon,
cli ollut sangen 'nöyrä, halpa, huono, suisia,
wiheljäinen ia caitcn onncttomuden ala annettu
ja

täydeNistn
sitä wastan päällcns

täsä
*

mailmas. Vi. s;:

2,

3,4/5,6, 7.

4. Mingäcaloainen tämä

Christuxen
Päälle seisonut sikimiscn hetkestä aina
«lenoamincn sn

cuoleman saacka
5. Mitä warten
*

?

V7ast.

Phil. 2:8.

IKsus

lendanut? wastaui.

».

Itzellens cunniax.*

dex."

2.

on

iiZens

a^

Meille autu-

'Luc.24:26. Rvm. 14: y.
Sitä »varten on lEsus alcnbannt itzeus,

sillä

»ut

tawalia cuin

sanottu

tarsimisMns meitä

on, ettaHin olii tain»
wapahta, jo Jumala»

Lain

W

)

lz?

(

?Z

Lain tänttämiscllä mcille ancnden
8:9. ssal.;:,;.
"°
toinen Cbristuxen
6. Mitä
on? wastaus.

se

sääty.

7. Cummanyo luonnon puolesta
I<3<n« on mllut ylct/xi? Wastaus.
Michnden lnonnon *.
lumaiudcn luonnon puolesta ci ole cumoi»
*

«an, ei alentaminen, eitä vlendamincn, tapah»
tilnitt;
michlioen lnonno,, puolesta mo,
lemmal. Ph'!. 2: 9, 10. Luc. 22:69.
'

B.,Misä tämä
nc>l

stiso i Wastaus.

ylendämi-

sen

S>>'nä, että Hän
»viheliäisen sa sur<
kian orjan muodon on pois pannut,
ja sitä wastan Hänen Jumalallisen cunnians ja Mcijestetins täydellisien nautindoon sisälle mennyt
"Phil. 2:9,10. Ebr. 2:7,8/9.
Mingäcaldainen
tämä Christuxen
9.
ylendämincn on? Wastaus.
Alcanlit silloin enin Han on ylösnosnut
cuollllista, ia päälle seiso lackmnata caikes
ijancaickisudcs.
to. Mitä warten Hän ylendämisen
säa,t>-„ tullut on? Wast.
1. Itzcllens c unin ax.* 2. Meille autli,
*

dex **.

'Phil. 2: p, ,o. ssol. 2: 15.
Alcndamisen »äadys on lEsus meitä Lu»
"

nastan»!

ja «»tudcn meille toimittanut; mutta

ylen<

W
ylendamiftn satnyn on Hän sisälle mennyt sitä
»varten, että mettä samasta Kmasiuttsta ,a autu<
dcsta ine tyäsi os«!lisex teronän. loh. 14: 2.
V

)

»)4

(

Liom. 4:25. 8: Z4> »4:?.
I.

'Mitä meille täsä toists Uscon

cappale» Neljännet edespannan? Wast.

Mitä tvarten Khrlstus on meitä Lunastanut.

sijhen on ?
ensimmäinen
Wastaus.
Että me Hänen omans olisim ajalli«
scst ja ijancaickisest
loh. 17:24.
Eph.

I.Mikä

se

1:14

11. Mikä
toinen fty? Mastaus.
Että me Hänen Waldacunnasans Hänen allans
*i. Sam.is: 22.
tuc. 1:74,75. Rem.6?io, ii, ii., »;. 2. Cor.

Mitä

s!

14,

se

ls. Tit. 2: ,4.

mertiye että elä Hänen ällän» f Wastaus.
Se merkitze että olla Hänelle alammamen, eli Hänen tahdollens ja tästylja cuuliainen.
lens
111. Mikä se Colmas
on, jota war<
ten tbristns on mcitä lunastanut? Wast.
puolittain, etm me ijancaickiscn autupuolittain että me
den Toiwaas

,

siinä Hända

sitten näiden meitä wastan
hywäin
töidens edestä ylistäisin, ofttettuin
kijtäi^
K

B

)

(

W

kijttaisim, cunnioittaistm ja palwelissm ".'
*Ioh.;: ls. l. eor. l; ;c>. '*L»c. 1:74.
Eph. i: 14.

Kolmas Uscon Kappale.

»

Mistä ColmanneZ Uscon
puhutan?

Wastaus.

Cappales

Pyhäsi Hengest ja Pyhittämisesi.
2.

Cuinga se cuulu? Wastaus.
uscon Pyhän Hengen päälle, yh-

Minä

den«,

-

Z. Mitä täsä Colmannes Uscon cap,
pale» meille edespannan?

Wastaus.

Pyyän Hengen Personast. 2. Pyhän
Hengen wirast ja hywistä töistä. 3. Neljä
1.

muuta

4.

asian haara.

Mitä sijs täsä Colmannes Uscon
cappales

ensiss edespannan? Wastaus.

Pyhän Hengen

Personasi.

5. Mikä pyhä Hengi on
puolest?

Wastaus.

personans

Totinen Jumala, joca Isast ja Pojast--6. Mitä täsä Uscon cappales toisex edcspannan?

Pyhän Hengen

töistä.

Wastaus.
ja

wirasta

hvwistck

7. Mitkä nämät pyhän Hengen hywät evöt owat? Wastaus.
i. Että Puha Hengi Christillisen Seuracunnan mailmas
- - -

W
8. Mitä

»36
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(

K

täsä ensimmäisen pyhän Hen<

gen hywas tyos on waarihin olettama?

Wastaus.

Pyhä Hengi tämän hywan

1. Xenelle

osotta. 2. Mitkä ne armo-waicu,
turet owat cuin tämä hywa työ sisalläns
pitä.
sijs pyhä
tämän hy<
9. Renelle
wan tvon ojotta? Wastaus.
Jumalan Seuracunnalle.

Jumalan Seuracunnast.
Cuca

se

Luc.

li:

on joca

Jumalan

Seurao
walaisc? Wastaus.
Jumala Pyhä Hengi *.
20:28.
11. Cutca humalan Seuracunnan totiset jäsenet owat? W'staus.
Kaandynet ja uscowaiset Jumalan lapset*.
*IoI). is:»,;, 4,5,6. R°m. 8:9.
1. Hitö sijs catumattsmat Sielut ole
Jumalan Seuracunnan totiset jäsenet? Wast.
Ei, waan he owat pertelen joucon
ja waldacunnan jäsenet^.
«.

cunnan cunu, coco ia

-

Hl. Mitä

17,18.

Jim. K. 9. ,19.
Seuracunnalla

humalan

ymmarretän? Wastaus.
Kaandyneitten, uscowaisten ja uloswalittuin sieluin joucko, joca on täsä elämäs,
ja tämän elämän jalken taiwaas^.

se

Nijncuin
joucko, jonga ne jumalattomat,
jotca moilmas owat, yhteen telewät/ eutzutall
*

K»

per-

?3
p,r?»len

ioucox

)

l)7

B

(

ja waloacnnnax Luc.

tl»

»7,18.

sitä wastan
I!m. 2:3. ,:p. Nijn ymmänelZn
je ioucko, jonga ne «»Jumalan Oenvacunnalla
co«aiset tasa elämäs, ja ulo» walitut taiwaas/
yhteen tclewät.

IV. Mincl.«lcaldamcn t<lm<l lumalan
seuracunda on? WastauS.
1. On ja luyty ymbäri coco mailmaa
2. laetcm

sotiwaisten jariemuitzewaiseen."°*
3. On toismans ja paicoin mailmas huo»ommas, toiNnans ja paicoin paremmas
4. Pyhä'.

*Se nimitetty Jumalan Seuracunda on ,'a
linty cairig paicois mailmasa, waicka cuitengln
paicoin wähemmin, paicoin enimmin, paicoin
huonommas, paicoin parcmmas tilas.
Sonwaisella Jumalan Seuracunnalla nm»
märrctän ustowaisten jouco täst mailmaa. Cu»
tzulan sotiwaiscii sentähden, että he hengellisesi so»
tiwat liha ja »verta, perkelettä ia mailma tvastan. Eph. 6: ia, n, ,2. Jim. K. »2:7.
Xicmuinewaisella Ammarretän nijden uloswa»

liemin iouco tsslwaa». Cutzutan riemuitzewai»
sentähden,' että he owat päsnet sotimisestani
ia owat taiwalllfes iloi <a ricmus. E1»r.iH:22,2,.
Huonommas taicka paremmas tilas o«
Jumalan Seuracunda taicka opin taicka uscon j«
elämäkerran» taicka ulconaisen tilan» puolesta.
C>:m puhdas oppi, totinen llsco, Jumalinen elä»
Nlätcna, owat hywäs woimas niin on Jumalan
Seuracunda opin, uscon j» elämän puolesta
lv«» tila».

ser

***

/

G

)

l's

(

V

Samoin cuin ulconainen meno on lewolllncn
ja wapacs wainosta, silloin on Jumalan Seura»
cunda ulconaistn elamans puolcsia hirvas ti<
las; mutta huonommas, cuin asiat toisin owat.
Cutzutan Pyhäs Raamatus sclsiäst pybäin
Seuracunnaxi, l. Cor. 14:
*

pubtax Ncitzecx, ja Chxistur««
2. Cur. 11:2. Rihlawx usto»
«utta Chrijfnxelle, Hos. 2: »o. Chrifiuxe» hen<

i.Pet. 2:3.

»'lorslnmex,

Zellistx ruumix, Eph. 4:16.
1. Kitö cuitengan aina ulcoeullatuita

ja Jumalattomia ole lumalan Seurarunnan
seas täsä mailmas? Wastaus.
On; mutta ne ei cuitengan ule Juma-

lan Seuracunnan jäsenet, waicka he ulco<

naisest

owat

sen seas

Waicka Jumalan Seuracunda itzesans on
pfha, nijn on se cnitengin aina, niin cauwan
luin se täsä mailmas on, jumalattomilla sicoi»
t«m. Se tiettäwal tehdän meille Jumalan sa<
«as sillä, luin se «venatun rijheen, josa sekä 3li»
suju, että rumcnia secaisin on, Match.;: 12. At>
len peldoon, josa caswa setä ohdackeita että Ni»
sua, Match, lj: 24. tluottaau, joca sisälleni
että telwottomia caloja, Match.
sulle setä hywiä myöi
caicfan aicai» co««lemu«
,;:4?. Sen on
tobcxi näyttänyt.
V. Mitä warten Jumala Seuracun,
van» cuyu, coev ja walaise? Wastaus.
i. Itzellens cunniax*. 2. Ustowaijllle au,
tudex.)
*Eph.s:27»
*

K

3

l. Ml-

K

)

l?9

(

F

Mitä meillä on täsä pyhän 6en-

~

ensimmäistä

Zen

bywös tyo«

o«a? Wast.

toistx waarihii»

Pyy6n Hengen armo teot
waicutuxet.
».

<a

Mitkä nämät pyhän Hengen armo

waicucuxet owat? Wast.
Catechismlnes nimitetä»! nijsta ainoastans mutamia; mutta Puhäs Raamatus paitzi nijtä wielä muitakin, ia owat
seurawaiset, nimittäin:
teot

«.

2.

ia

Cutzumus.
Vlöswalistus.

z. Catumus.

4.

dest

/.

Uscon yloosytyttäminen eliwastu,
synnyttäminen.

wanhurscari tekeminen.

cansa.

6. MdistyZ Jumalan
?< Joca päiwainen uudistus eli py-

hittäminen.

Rlöspitäminen uscos ja caites
muus hywäs.
Z. Mikä se ensimmäinen näistä armo
waicumxisia en? Wast.
8.

Cutzumus Jumalan Seuracundaan.
l. Cutca ne owat, joita Jumala

Seuracundaan»? Wast.
Caicki ihmiset ja Ccmjat cuin maan
päällä ja Taiwan alla owat*.
cuy» HHnen

-

Se

»40

)

(

N

Se armollinen Jumala ei iätä kcr'n valtzl
tätä armoa, waan cutzu caickia ihmisiä luin n,aan
päällä ja taiwan alla owat, ei aiuoasians ule«*

walituita, waan myös «litätin jorca cadorcmr
tulewat. Samoin caickia cansöja, waicka ci cui»
tengan eaickia yhtäläisesi että yhlä aica. Apost.
T. »7 ;o. 1. Tim. 2:4. Ttt. 2: i. 2. Pet.;: y.
:

Misä t<im<l cuyumus seiso? Wast.
Sijna,etta se armollinen Jumala pyytä
ja neuwo meitä luopuman pois nijden jumalattomain joucosta, ja tuleman Hänen lastens pyhän jouckon ja seuran
Cutzumus Jumalan Seuracundaan tapahtu
silloin, cuin se armollinen Jumala S<mavs ia
palroeljain caittta ncuwo ia ylöskehoitta
sauans
meitä ihmisia luopuman poi» pcrlelen walda»
lunnast eli niiden jumalattomain joucosta ia me»
liosta, »a tuleman Hänen lastens nijden uscowai,
<fen Pyhään >a aumallistrn jouckon ja seuraan,
ensist tasa mailmas ,a sitten tämä» elämän jäl,
Thep.«
tcn Taiwoas. Matth. 9:1;. 2;: ??.
li.

*

'.

«.

Eol. 1:12,1;.

;:

'.Joy.

is.z Tit. 2:11,12.

»i3,

111. Mingäcaldainen tckmck cuyumus
on? Wastqus.

Vhteinen ja erinäinen"". 2. Se erinainen tapahtu ajan ja muodon juhten ei
yhtäläisest, Man suurellaj eroiturella**. 3.
I.

Cydämmellinen
4. Karsiwallinen ja
pitkämielinen"". 5. Tule mutamilda pikemmin,? mutamilda hiljemmin, mutamilda
wastan oihmisilda ja canstilda ei

tetux **.

coscan

K 4

*

Xb<

«4» ( W
yhteinen cutzumus on se, cuin caicki ihml»
set ia cansat cuin mailmas owat/ yhtä aicaa cu,
tzuturi tulewat. T>«ma yhteinen cutzumus on ta»
pahttmut colme kerta mailmas. lLnsimmäisen

V

)

*

terran cohta synnit: langcmuxcn jäisen cuin se
armollinen Jumala on culzunut sen langcnnen A»
damin ja Eroan, ia heidän cauitans heidän lau»
jälten tulcwaisens, cuin si!»
sens ja caickl muut
lo n mailmas ollet owat, camvan aicaa. Coisen
fcrran on tapahtunut Noan wedcnpaisumisen jäi»
jama armollinen Immla on Noan
tcn, cuin
cautta culzunut Hänen lapseus, 2. Pet. 2:5. Ia
sitten heidän canrtans, cauwanaica, caicti hei»
dangin jällen tulcwaisens/ cuin silloin mailmas
l>Uci owat. Colinanncn kerran Apostolein aica»
««/ cuin he «wat tullet lähelctyxi ulos caickcn
mailman Ewangcliumia Saaruaman ciitille luo»
duille/ Matth. 28:19. Marc. 16:2c?. Rom.
»0:
Col. i: lj.
Erinäinen culZnmui on se, enin ainoastans
yli eli toinen ecuisa ja macunda mailmas cutzutuei tnle. Tällä erinäisellä cutzmuijclla on suuri
«r»itus puolittain ajan suhten. Mutamat ihmiset
<a Cansat owat tullet cutzuturi jo ensimmäisinä ma»
ilman alcoina, m»tamat lEsuren ia Apostolein
aicana, mutamat sitten mutamat «vasta nykyisillä
«icouic», muutamat tulemat ilman cpäilcmätä wasta
tästä lähin ia wiimcismä mailman aicoina cutzuturi.
Puolittain on talla erinäisellä cmzumisclla suuri
eroltus muooon suhtcn. Muutamain cansain ty»
gl
armollinen Jumala uloslähettänyt ,a
wiclälin uloslähetta Hänen sanans palwcljat julki,
/

se

'*

/

se

sesti heille hänen

tä cutzuman/

sillä hei»
sanana saarnamaan, jamutamllle

Matth. »«:;> Mutta
cansoille, joidenga tygö Hänen janans palwcliat
ei »le tullet/ on Hän sijtä saarnatusta sanasta

?8

)

142

(

?3

andanut tulla ja cm,lu« ainoassans sanoma»,
ja owat sen cautta tullet, ja tulemat wielä nyt»
tin cutzutuxi. Muutamat ihmiset ia consat owat
muutamat
saanet cmzumisen armon
suuremmas, runsaammas ja luuri cuin ylilze
wuotawaiscs mitäs. Mutta minga tähden se ar»
mollinen Jumala on tehnyt ja wielä nntkin tele
«imetetyn eroiturcn täsä cutznmifts, sna emma
me tiedä, emmäsa taida ulos tutl a Sillä Pn«

halla

ja

Nanhurscalla Jumalalla

owat cuicenaxl

s,,hen Hänen pnhät ia corkiat syyns, ehsä ne
lneildä owat pois tattetyt, Me emmä taida tä»
sa muuta, cuin Apostolin Pyhän
Pawalin eans»
sanoa Rom. n:;;. Mutta «!>> pal»o
tiedämmä
:

me cuitcngln witzihin, ettei syyt siihen sciio sen
hywä» ja armollisen Jumalan, waan ainoastans

ihmisten

puolella.

Se armollinen Jumala culzu syd3mmclli«
sesii ei ainoastans nijtä, jotta Hän lietä culzu»
Nlistn wastan ottewan, waan mnis niitäkin, jot»
ra sen loppuun jaacka ilkiwallaisesti hyltawät ja
yioncatzowat.
Matth. 2;:;?.
Rom.
*Es. 65:2.
9:22.
"Mutamat ihmiset ottaivat eutzumisen wassa»
nuoruden ijällä, muutamat wasta wanhana,
»uutamat ei coscan. Samalla muoto, owat muu»
lamat consat cutzumisen wastan ottanet cohta j»
mailman alns, muutamat IHsuxen ja Aposto»
leinaicoina, muutamat sitten, muutamat eiwelä nytkän. Taita myös niin tapahtua, ettei
muutamat sitä ollengan wastan ota.

i.

Mits

se toinen armo waicutus on?
Nastaus.

Mstvalistus

V

)

l4,

(
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I. Cutca ne owat, joita Jumala tahto ,a pyytä ylog w«lai<?a
Wastaus.
Caickia ihmisia.*
loh. i: 19.
I. Cutcasta ne owat jotca itze työsck
*

yloBwalaiftuxi eulervat? Wastans.

lotca Jumalan sana, /oca on ylöswaoirein cuulewat ja
listuxcn
lutkistelewat.
11. Misck ylös walistus seiso? Wast.
Sijnä, että Jumala meitä sanans
'.

cautta tictamatwmi)desta,

ymmärtamattö-

modcstä, ja erehdyxistä taiwallisss asiuis velasta*, 2. Sijna, että Hän sanans cautta sen sian oikian ja selkian tiedon taiwallists asiois meille anda".
Tämä tictamättomys, yMMaltäMättlmyi,
tnhmys ja erchdyxet hengcllisls asioii/ cutzutan
muulvln Jumalan sanas hengellistx sokcuder/
ja on se, »osta se hywa Jumala meitä ylöswali»
'

fiures

pelasta. Apost. 26: »8.

""

Silloin tulemma me oilein tundcman Juansaitut
malan/ meidän pahudem ja syndim Wapah»
snndcim ranaaisinxet, lEsuxcn meidän
tajam ja caicki muut taiwallisct asiat. Nijucuin
mitä totinen catumus, totinen ujco/ totinen elä»
**

/

män pinannns,a totinen jumalisuus on.
Tämä oitia ja selliä tieto taiwallisifta astolssa,
jon<ia Jumala meille yizswalistuxcs anda, cutzu,
tan muutoin Pphäs Naamatus -Hengellistx wal»
teudex. Ps. 119: ,;<,. Ap05t.26:16. l. Tor.
2:12. 2. Cor. 4:6. Eph. l: 18.

111. Mingäcaldainen ylsswalPus on?

Wastaui.

3a.

?3

)
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Tapahtu 1. Jumalan sanan 'cautta*. 2.
Ei yhtäläisesti, waan suurella eroituxella
Jumalan lasten ja catumattomain sieluin
tykönä. 3. Wahitellcn enämmin ia enammin**. 4. Wähemmäs taicka
mitas^^.
*Ps. 119: Us. 2> Pct. liiy.
Cuin mailma Auringon rimencmisen iäisen

suuremmas

**

se

tapchdn
jallens ylöswalaistuxi, niln ci
juuri yhtä äckiä, waau wäbitellen aina enämmin ja enämmin; nijn myös yhden sielun »lös»
«valistus päiwä päiwäidä enämmin ja enämmin.
2.Cor. z: 18. 2. Pet. i: 19.

tule

»"»

Muutamilla, ei ainoastans catumattomill«

sieluilla, waan myös Jumalan lapsillakin on tie»

to eli ylös walistus wähemmas mitäs: sitä wa»
sian owat muutamat ci ainoastans Jumalan lav»

set, waan myös catumattomatfin sielut suurem»
maila ja corleimmalla tiedolla ylöswalaistut.
1.

Cuinga meidän pitä

na cuuleman

sen

cautta

.

sa-

tutkisteleman, >os me tahdon»
yloswalaistuxi tulla? Wast.
ja

Sen pitä tapahtuman ahkerasti tarcalla
perään aiatuxella/ Jumalan sanan sydäm-

meen kätkemisellä itzellem parannurexi *, ja
huocausten cans Jumalan tygö **.

sana

cnlcwat ja tutkistele'
lotca Jumalan
wat häjysija kelwonomast, joca tapahtu nijl'
dä, jotca siinä owat haluttomat >a hilaat, tete»
»vät jen ilman perään ajatusta, semmoisella sy'
dämmcllä, joca on mailman surulla la murhclla
täytetty, ja lendäwät silloin ajaturillans ymbari
sydämmens,
mailma: jotea ei tatke Jumalan
*

waan andawat

sana

sen mennä yhdestä

corwasta stftue

toi»

N

)
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«olsesia ulns, eli coconans pauhata paitzi «r,
lvians: <ot>« myös sen tctcwät tnhjan päiwäiste»
ja lelwottomain Päälle tarcoitustcn cli syiden täh»
dcn, ne ci tule e>l« taidackan tulla sen cautta v«
lzswalaisiuri, waan pysywät heidän joteudesans.
Mutta sitä wajlan ne siclut, jotca owat luma»
län sanan cuulos ja tuttlftclemures wiriät ja ah<
kerat: tetcwät sen t»rcan perään ajaturen ja warl»
ca»s; tätlewät Jumalan sa«an
hin ottamisen
sydammihins
eli pancwat muistooni Luc.
hcidän
B:is. Kiiulcwat ja tuttlstclewat sitä siinä päälle
larcoituxcs, että he tulisit sen cautta parannu»
ircen ia autiitccn saateturi, ne tulcwat myös sen
cautta tarpccUifella taiwaalliscn totuden tunnoll«
pizswalaisiiiri.
Mutta waicka se nii» on, clts ne sielut,
jotca nimitetyllä tawalla Jumalan sana tuttistcle»
wllt,tulewat sen cautta yliswalaisiuli, ehtei he
wiclä o! s sijna tilas, että he saattaisit tultiste,
lemuxens tehdä rucoufcn cans Jumalan tygö,
nijncuin se on catumattomain sieluin cans, luc,
Nijn ta»
,2:47. Apost. 3. 2:
pahtu cuitenain vliswalistus yhden sielun tytinä
wielH scltiäm.äst, tä"del!iscmäst ja runsaamas mitai
sitten, cuin hän ylösheräia suruttomuden unesta, tu»
ie Jumalan lapser, ia rupe cuulons ja tutti»
"

siclemurcns harrasten hu»canstcn cans Jumalan
s 6.

tygö yhdistämän. Eph. l:l7,lg.
>:

/

Mitä eroitus humalan lasten

ja
ylosrvalistuxcs
wälillä
on?
«amm»«o»nain sieluin
2.

Wastaus.
Se tieto, jolla cammattomat sielut ylvswalaistut owat, en juuri cuin kylmä ja

W

FF
cuollut; Mutta Jumalan lasten tieto »he
)

»46

(

työsa elawa ja waicuttawainen*.
Catumattomat sielut tulemat tosin sillä tai»
waollisen totuden tunnolla yliswcllaisturi, cuin
heille sifna tilas tarpeellinen on; mutta tämä hei»
dön ticlons on cuilengin silloin wielä juuri cuin
*

se

cuollut, wäetoin ja woimacoin, nijn ettei wai»
cuta paljo mitan hywä heidän tytlnäns: Mutta
sitä »vastan fe tieto, jolla Jumala» lapset owat
yliiwalaistut, on clöwä, n»oim»llinen ja wai»
/

cuttawaincn, sclä sisällisesti, että ulconaiscsti
caltes heidän clämasäns.
Catumattomain sieluin ja Jumalan la»
sien yliswalistulcn wälillä on eroitus cuin
Cuun ja Auringon »valleudella. ssuun rvaltcus
paista tosin ja näyttä, mntta sillä »iole cuitcngan
yhtän lambvmyttä eitä hcdclmätä waicuttawaista
woima myötans, mutta auringon walkens sitä
»vastan on ei ainoastani paistawainen, waan siinz
siwus myös lämmiltä, wnwotta, anda elämän,
,a tele hcdclmätä candalvaiscx.

se

l.

MitH armonteco

jalten seura?

Wastaus.

Zaeumus.

l. Cutca ne owat jsidenga tytsnH
mala catumuxen rvaicutta 7 Wast.
Ne sielut jotca owal syndein ia muiden

Hengellisten
tulleet*

asiain

tunnolla ylöswalaistuxi

Sitten «vasta, enin yll sielu on tullut ylz«
walaisiuri, että hän näle spndins palioud?,,,
ruden/ julmuden ja nijden ansaitut, rangaisirxct,
*

su»»

N

)

'4?

(

V

tylinans eatumuxen eli
sydammen synoein tähden waicutta,
wutta ci ennen. Vs. 38: s. Si: s/ 6. ler.;i: 19.

Jumala Hänen

lwnhcllisen

catumus seiso i
Wastaus.
Sydammellises
ja murhes tehtyin
sundein, wihoitetun Jumalan ja ansaittuin syndein rangaistusten tähden.
Mingtlcaldainen t«lm<l catuwai«ten »vndijieil murhe on? Wastaus.
li.

Misil totinen

surus

i. Lain lanan cautta waicutettu *.
dammcllincn "**. Toisinans wahembi tvisil,ans suurembi*". 4. Caickein syndein
?.

täyden*.

*2. Cor. ?: 6.
"Apzst.

3.2:38.

Toislnans ja muutamilla eatnwalsslla syn«
dlsillä on niin rascaZ murhe, että sillä VN myö»
tans suuri pelco ia cauhistus/ oman tunnon le»
ivottomus ja rauhattomus, ahdisturet, tuscat/
4,p, 11.
waiwat ja rastat epäilyrct.
caickcin
lvöhimmät/
cuin caic»
Niin holvin
tein suurimmatsin synnit, matcaan saattamat ca»
tuwaisten syndisten tyrönä murhclllsen sydämmen.
"*

*

>.

<!)NI0 tällit

murhclla myötiins sy-

damclline» wiha j« cauhilws

Wastaus.

sondia wastai ?

ssatumattomat syndiset eläwät ilolla ja mle,
lisuosiolla synneisäns: catuwaiset fpndiset wiha,
wae ja eauhistuwat nijtä. Ps. ;8:6. ler.zi:i?.
*

2. <vngo

mxse t<llltjmurhella myötäns

wahwa

Z3

)

»4»

(

zF

lvahwa tticomn» e«z laata pc»'« synneistä
parata elämätäns? Wast.

ja

On*
Niin

caulvan cuin ihminen elä synncisäns c««
tnmatoina, nijn on hänellä halu la aicomus et»
tä synneisani päälle pita: mutta cuin Jumala
waicutta catummcn/ niin pois cato tämä
synnin halu, »a han tele silloin wahwan aico»
muxcn, että laata voi, synneistä,« paranda elä,
mä le«an«. Apost. 2: 37. Mutta wäen ja woi»
man saamma me fijhen wasta sitten, cuin »iics
Plissytty meidän sydämmisam. Rom. 7:18.
*

saa

l.

Mitä armo waicutus seura catumuxcn Men? Vastaus.

Ulcon

ZlöSsytyttäminen.

l. Cutca ne owat joisa usco tule y!Zg<
sytxtctyxi? Wastaus.

Ne syndins

tähden catuwaiset Wdiset".

Suruttomain syndisten sydämiinsä ei Innn,
la saata yhtän uscon lipinatätän waicutta/ n aan
mlirhcWcn syndisten sydämmet »wat nj:, »vlsa se
tapahtu. Mare.iNs. lluc.L:»;. Apost.Tl6.H9,?Q.
N. Misil totinen autuar tetewäinen us<
co stiss? Wastaus.
i. TaiwaNisten asiain totises tunnos.
2. Taiwallisten asiain totena pitämises,
liotengin niiden, cuin meille Jumalan ar"

mosta ja lEsuxen kärsimisestä, cuolemastao,
ja ansiosta Jumalan scmas ilmoitttut
wat *. Z. Sxoilmmtllises uscalluxes j-t
luotta-

W ) »49 ( ZF
luottamises, saman humalan armon'

lEsiixen cuoleman
*

ja

ansion

uscottomus seiso

Nijncuin

päälle**.

puolittain sijnä,

että «tumattomat sielut lacka eoäilewät taiw«l<
llstcn asiain tomoen päälle, jos i'änäns nijsä o«
yhlan perää, taicka puawät ne eoconan»
tvh.
,mä, turhina ja perättöminä, nijn seiso sitä iva»
sian totinen usco sijnä e«em me epäile uijden
paallc, waan päämme täytenä tairvaallisena to,
tulena, eaicki mitä meille Jumalan sauas
nimi<
telyista taiwalllsista «sioista ilmoitettu on.
11:27. Apost. 3. 8:;?. R«m.4: 20,21. Ebr.
/

li:,.

Jae.».';, 6/ 7.

Puoltttam ftlft myös uscottomus sij«cl,
Ihmluen synde'ni lahden ni,n cauhistu Iu»
malan wiha, cuolemata ja ladotusta/ ettei ha»
nellä ole yhtän ulcallusta Jumalan armon ja IE»
ansion päälle, Luc. 8:50. Sitt wastan,>
,zcuin yxi murhcllincn synd.nen rupe jydämmesars
sulojstst nscaldaman ,a luottaman saman Iu»
malan armon ja lElnrcn ansionpa .Ile. Ebr.4l6,
~ Mingclcaldaisen t<lmH„
Laiwallisten
«siain totena ptämiftn pitä oleman? Vastaus.
Grino maisen, ni/n että »tzecukin catuwai«en hndlny, ne ihe suhtens totena pita^.
*Ei sijnä ole ly»H totiseen autuar telewäi.
seen «scoon, että catuwaiset
syildiset pitawal sen
totena, että Jumala on vbtnstst mikille ,'hmi,
Me armollinen, ja ctta lEsns on yhteisesi caic»
**

lllln

kem edestä lärsinyt piinan ja cuoleman; «,»«»
yh!?en murhcllisen sondisen pitä myös
tanteni
totena pitämän että juuri crinomattain
hönellakin on armo Jumalan tykönä; ja ctt«l lEsus
bä»en Wapahlajans juuri erinomattain hänen»

sen

/

W

)

«f<»

<.

N

edestans on kärsinyt piinan ja kuoleman, ja
autuden ansainnut. 1. Tim. i: is.
Tämä erityinen nimitettyin armollisten asiain to<
tenä pitäminen cutzut«n mutoin Christillisildä o,
pettailda Jumalan armon ja lEsuren ansion
Zo omistamisexi ja ymdäring räsittämisexi.

zi»

2.

se nimitetty uscallus ja lusto

<vngc>

taminen lumalan armon ia IlLsuxen ansio»
päälle totisten »stoon wältamattomästi tarpeel<
lineni Wastaus.

Paljaas taivaallisten asiain totena pitä<
Mises ei ole wielä totiseen uscoon kyllä,
waan sijhen on myös tämä uscallus mjn

taroeellincn, ettei

se taida

olla

sit.i

paitzi*.

"AhdcncatuwaisenjamurhclUsen syndiscn cans,
jonga sydämmes usco on ylöesyttynyt on njn, että
Jumalan ar<
hän turwallistsii ustalda ja luotta
moon ia IlLsuxcn karsimisten ja ansion. Cuin
Jumalan wiha händä pcljättH, ja tete murhelli,
sex, silloin luotta M sielu, iolla totinen usc»
on, sen päälle että lEsus on lepyttänyt Jumalan
w hau ja toimittanut hänelle armon Jumalan ty»
löna. Cnin ansaittu cuolema ia caoolus händä
cauhista silloin hän uscalluxella siihenj turwa, ettci
hända kuolemasta ja
lEsus on Vapahtanut
ansainnut hänelle ijancalckisen aotuden taiwaas.

se

111. Mingäcaldainen totinen «utuaxi
«kewäinen usto on? Wastaus
cautta

sanan

i. Ewangeliumin

waicu-

tet!u*.
Lohdutuxen murhelliselle sydämmelle, lewon ja rauhan omalle ttmtwlle, ja
caickein muiden armo lahjain andawa
3. Toisinans heicko, toisinans wahwa
2.

L

4. Ei

w

»s» ( W
Ei cuollut, waan »voimallinen, elawä

4.

)

ja waicuttawamen

Euin yri murhellinen syndiuen asetta Ewan»
gcliumin
silmäins eteen, josa Jumala ulos
lupa catuwuisillc syndisille, jotca uscowat HERran
lEsureiljl päälle, syndein andexi andamurcn/
*

sanan

armon, Wanhurscaudcn, elämän ja autuden,
ja näitä suloisia armo lupauria! murhcns alla

sen

miclccns johdatta ,a tutkistele : nijn ylissytty
«autta totinen cläwä
hänen sydämmcjäns.
loh. 17:20. Rom. »0:17. l.Cor.i:2c>. 4: l;.
Edr.4:2. i.Pct. 1:2;.
Cuin yli semmoinen murhellinen syndi»
täytenä totena pitämän, ja luotta»
ncn rupe

usco

**

mau

sen
päälle, että
senlaupias/

Jumala on hänelle armolli»
ncn ja
että lEsus on kärsinyt piinan
ja cuoleman hänengin edestäns, ,a toimittanut hä«
ncllengin woinmn tulla Jumalan lapsen ja saada
ijancaickiftn taiwalllsen autudcn; mitä taita silta
munta seurata/ cuin lohdutus ja wirwotus ha»
ncn murhellisclle sydämmcllcns, sydämmcllinen'llo
ja riemu lepo ja rauha hänen omalle lunnol»
lcns. Matth. ii: 28 29. Rom. f: i. Gal. 4:4.
uscori cutzutan se, joca on cpäi<
syndein andexi andamus lystcn Jumalan armosta,
xcsta ia ijancaickisesta autudejia, »a pelwon canya
lilwottelcwaincn. Semmoinen on Jumalan la»
stcn ujco crinomattain cnssmmäldä cuin se plis
sytty. Catuwaisilla syudijM ei ole silloin »vielä
palio muuta, cuin yxi halu ja ikäwöitzcmys lu<
malan armon ia lEsuxen ansion perään. !!uc.
iB:ij. Heidän sydämmens on silloin surulla j»
murhella tantetty ja tamin murhen alla ylössyt»
.ty Nlmitctty halu ja «fawöilzemys juuri cuin yri
tipinä/ ja tptö heidän spdalimMns monda kerta
/

/

cau-

W
cauwan

aica,

Samalla

uscon
«uin

ls2

)

(

B

ennen cuin st enimmin ulospuhle.
se myös Jumalan lasten

mnoto on

cans sittenain, cnimmittcn aina silloin,
he olvat liuftusten alla. Sllloi» on myös us»
co monda kerta suuri culn yxi wähäinen lipinä

/

joca näsymättömis maca ja lylö nchan sisällä,
ja on usein silloin niin huono ja hento, että
on juuri ulossammumallans. Lue. 24: 2s. Mutta
silloin, cuin ei Jumalan lapsilla
rvcchwa on

se

usco

«le cpailDNstä mitan waiwa, waan saattawat il<
»nan epäilyrctä caifcsta sydämmestans nimitetyt
ja muut autudcn asiat totena pitä, ja turwallise»
sii nijdcn päälle uscalda ja luotta RLM.4: 20,21.
silloin, cuin st j»
Semmoinen on heidän
on saanut casota ja wahwistua, ja cuin he owat

uscons

tlusaurista

wapaat.

Totisella uscolla on hengellinen wat'i ja woima myotins. Tämä uscon woima on cawalaincn: puolittain se, jolla se Jumalan armon ja
lEsurcn, Hänen tarsimisens, cuolemans, Wan»
hurstaudens ia caikcn muun ansions cansa ymbä»
rinstäsitta, tygö omista, »a hanes tijnni rippu;
puolittain st/ >onga le näyttä totises elämän pa«
rannurcs, pyhäs elämäs ,a hywain töiden har*

»oitnxes, jotca myös

tus cutzutan
i: 12.
»

lac.

uscon

sentähden

Pyhäs Raama»
b: 22. Phil.

bcdtlmixi. Nom.

2:14,17, IL.

M't<l armo teto

seura usean Ms-

sytyttämisen eli wasiudest synnyttämisen jalkcn?
Wastaus.

Wanhmscaax Tekeminen.

l. Cutca ne owat, jotca tulewat wan«
hurscax tebdyix? Mustaus.
L2
Cem-

»N ( K
Semmoiset syndiset jotca owat ei ainoastans catuwaiset ", waan joilla myös
vn totinen eläwä
HERran lEsuxen

38

)

usco

Päälle.

Ne jotta lulewat Wanhurscaix tehdyix, owat
syndiset, eli semmoiset sielut, jotca wielä owat
caickihin syndeins ja nijden rangaisiuxihin wicw«
päät. Rom. 5:13. 4! 5»
Mutta ei he cuitengan enä ole «tumattomat, waan camwaistt eli murhellistt syndiset.
Pj. s: l/b, ?. Luc. 18 z»;. Apost.;: 19.
Waan ei sijnälän ole wielä lyllä, ttta
dincn, joca tule wanhurscap teh>yr on murhel»
lincn, waan hänellä pitä Myös oleman totisen
eläwän uston HERran lEsuxen päälle. Rom.
4:5. io: 14. Gal. ;:6. Phil.): 9.
*

**

'"

11. Miftl U?auhursear tekeminen seiso?
Wastans.

Simdein andex andamuxes*. 2. lEsuxen Wanhurscauden tygö lukemisesi
i.

Cm» se armollinen Jumala tele yhden syn»
disen Wanhnrscaar, Nljn ei hän t)>gä lue silloin
enz hänelle syndcja waan anda ne hänelle an<
der! Hän pelastaja puhdista hänen silloin spnnei»
*

,

stäns, Hän luke hänen wiattomaxja wapaax caiApost.
tista hänen »ynneistäns. Ps.?2:l».

T.l;:;8. R0m.4.7. 2,C0r.;:1§».
Sitä wastan, cuin yhden fyndisen wanhur»
scaaf tekeminen tapcht», nijn
tuke ja ty**

6 omista se armollinen Jumala hänelle silloin
IfLsttxen ansaitun wanhurscauven ja sen juuri
cuin hänen päällens puke. Es. bl: ic>. Rom.
4:5. 5: l?. 2. Cor. 5: 2t. Gal. Z: s. Phil.;:y.

?

UI. Min-

W

»54 ( D
111. Mlngckoaldainen ykden syndistn
wanburscax tekeminen on? Wastaus.
Tapahm ». Wälicappalden
2.
Sulasta armosta **. 3. Täydellisesti
ja autuallisen
4. Matcan saatta
muutoin ihmisen tykönä^.
)

suuren

*

Ne walicappalet ioidenga cautta

wanhurscaar

tekeminen tapahtu «wat Jumalan puolelda lu<
malan pyhä sana sa Sacramendit, ihmisen puo»
lelda Usco, Gal.2: »6, Eph.2:B. Jolla h«n
ttmän Wanhurscauden wastan otto.
Me tulemma Wanhurjcar Jumalan edes
<i meidän hpwybem/ ulmalisudem, töidem ia an,
siom cautta waan sulasta armosta »a laup/ u,
pestä INsuxen Christuxen ansion tähden, /on,
ga me uftolla itzellem lygö omistam. Ps. ic,,:2.
Es. 64: 6. Rom. ?: 20 24,28. Gal. 2: lt>.
/

"*

/

/

Ep1).2:8.

Cfticki shnnit tulewat anderi anneturi,

l. loh, 1:7. Ia sitä wastan coco Iliisuxcn ansaitw W«nhurjc«u«, joca on täydellinen/ nijl<
le uscowaistlle tygtz luetux, ja he sillä puete»
27.
tur. Rom.s: l?. Gal.
Sen cautta tule yxi sielu Jumalan wihan
«Ida Jumalan ystäwyteen ja armoon: Perlelen
Mialla Jumalan lapser; perlelen sastaisesta
lasta Jumalan Pyhili Tcmplixi; helmeen ja

z:

*

««oleman lapsesta, Taiwan Waldacunnan pcrilRom.z: i. Gal. 4:4. s: 6. Tit.;:/.
~

Mitä «rmo waicutus wanhurscax
tekemisen

jällen seura?

L

3

Wastaus.

Mi-

N

's5

)

(

N

Wdistys Jumalan

l. Cutca ne
Ne

owat, joidcnga

cansa.lu,
cansa

mala wle y'yvi»?ctyri?'W<lsiaus.
calltta Wanhllrscax tehdyt sie*
Job. 14: 23. is is. Eph.z: 17.

uscun

lut".
yhdistin seiso? Wast.
li. Mist
Sijim että Jumala tule uscowaistcn
sieluin spdämmis sisällisesti oleman ja

asuman^.
*

sieluin

Cammattomain

se

Wan«

Cor.

z: 16.

tysänä on

hurscas Jumala/ 'amoin cuin muidcngin luondo»
cappaldcns tyfönä ainoastans ulconmsest lasnH
vlcwainen; mutta Hänen lastens, ni,dcn usco»
WNisten tnfönä slsallisclii heioän sydämisän».
;.

Mos. 26:

il/12.

loh.

14:2;.

6,17,19. Jim. 3:20.

».

111. Mingäcaldainen tämä yhdistys
Inmalan
oi» ? Wastaus.
Sangen
kijndia
ja
1.
2.
Cansa waicutuxen myötans tuopa^*.
Jumalan sanas seiso että Jumalan lapset tlu
ll'wat sen cautta yhdex Hcngex Jumalan cansa.
-Joi), l?: 20/21,22. I. Cor. 6:17. Eph.;:
*

/

Pet. 1:4.
Cuin luinala on tullut uscowaistcn cani
Vhdistetyx, ni,n waicuttawat he sitten yhtenä
loinen toisens cansa caickia hywil. Jumala
cotrallicn, ja ne usrowaisct Jumalan cansa. Ish.
i;: s. R»m. 8: 15/16. Gal. 4:6.2. C0r.6:16.
ZQ,,I/Z2. 2.
'*

/

i.

us»

Mikä se armowaicutus on, joca seucanft? Noast.

ra >)l)oiliy,ren jältcn Jumalan

I0«

W ) ls6 ( N
locapäiwcknm Uudistus eli Py-

hltt.^mlnen.

l. Cutca ne owat joisa humala
waicutta? Wastaus»

.Ne,

jotca

sen

oikian catumuxen tehnee owat,

ja armon tilaan lumalalda ylös otetun
tullet.
11. MisH jtlcapäiwäinen uudistus, eli
pyhittäminen stise» ? Wastaus.
i. Sijna, että se hywa Jumala niitä
synnin jaannöxia, cuin meisa wiela paran-,
Nlixen jälken owat, enämmin ja enämmin
meistä ulospuhdista ja pois hawittä. 2.
Sijna, että Hän sen sian caickia hywäa

meisä lisä

ja enändä.

lii. Mingckcaldainen t<lmck uudistus
eli pyhittäminen on? Wast.
1. loca päiwainen*. s. Tapchtu caikis

cappaleis*^
loca päiwz ulospuhdista Jumala synnin
jiänhxiä: joco paiwä, alinoma »a lactamata, li«
*

sitä cuin hywa on. 2. Co>. 4: lb.
sa ia enändä
Se armollinen Jumala ulospuhdista caic**

lia synnin saannoxiä setä Mlisest että «Iconai»
sesti ajatuMa, puheista, täytöxistä, töistä. Hän
lvaicutta sitä »vastan sammu lisandymiicn ,a cas»
»vannon laikes hywäa, nijncuin licdos >a om»
»närryns taiwallisis asiois, totises eläwäs
totises jmnalisildes, ractaudes, armeliaisudes, lau»
Piudes, tärsiwä!lisydcs< nöyrydcs, hcrtaudls, ru<
couris, tijtoxis ja pltstyn», ,a nijn edespäin. 2»
Cor.?:». Epi).4:»4.
».Tbess.':?.

uscos,

L

4

».

muz

»57 ( K
Mitä armo walcutus se on, jsca
seura jocapa-waistn uuoistuxen l^lkcn? Wast.

N

)

~

ZlöSpltäminen

muus

uscos
hywäs.

ja

calkeS

I. Cutca ne owat, jotca uscos ja jumaline»

tulewat? .Wastans,

Ne sielut, joidenZa tykönä jocapaiwainen uudistus tapahtu.* *Phil.i:6.
11. MisH tämä ylzspittiminet, seiso 5
Wastaus

Sijna, että se laupias Jumala armollans tute ja wadwista Hänen lapsiansnij<
ta uscowaisia, ettei he heidän uscostans ja
jumalisudestans pois lange, cuin he

kiusatun tulewat, waan

siihen

owat seisowaiset*.
lapjet
Jumalan
tulewat tahan langcmuxecn
.mo»da tcrta lihalda ja nmcldä, Pcrkelecldä i«
'

"lnullmalda, howällä ja pahalla/

haucutunlla

<

,t,u,atuxi; mutta he tulcwat silloin mi)öi Jumal
lan armon caucta tuetux ,a wahwilienix niin,
mci he langc, waan ylitze woittawat tiusauxct,

lUlu hc amoaiians andawat Jumalan armon olla
Mönans »voimalllsen, 2. C0r.«2i,2,2. Phil. 2:
2. TIM. ?: 3, 4.
Ul. MnZäcaldainen, tämä ylospitäminen ujcos ja caikes mrw« hyy?äa c>n?

Taicka

puun

Wostaus.

taicka loppäälle zeisowainen^.

Monda lcrta tapahtu, ettei se armollinen
ja suma»
Jumala saa nijtä sieluja/ jotca
!il»uen läändyneet owat/ loppuu» saacka si,n»
ylös

s

»

nscoon

)

's«m W

vlls pits, Haan Menss taeaisin langewot, taie»
ka lihan ja weren, Permien ja mailman yllyty,
stcn lautta, taicka naiwan >a wamrii alla, »oca
ufton ja Wanhurseauden tähden päälle tule. Luc.
8. Z.
Mutta cuitengin on semmoisiasin sieluja, jotca
Jumalan armon

cautta, jolla

hän heitä wahwi»

sia, caicki liusauxet nlilze woittawat, ja owat us,

«osans

~

loppuun asti wahwm ia

Cor. 9:25.

»s. Ilm. 2:

2.

io.

stisowaiset.

TIM. 2,: s. 4:6,7/ 8. Jae. l:

Pyhän Hengen Armo waicutuxist phtcisest.

se

I. Cuea'
on joca caicki n<lmät «r-fnowaicutuxet meidän t)'konöm tete ja, toimitta?
Wastant.
Se Pyhä ja armollinen Jumala itze*.
Näitä armo waicululio ei ihminen omalla
luonnollisella woimallans taida cuämmiu alea
*

luin täyttätan, waan ne owat caicki lumalan,
omat armo työt ja waifutuxet» 2. Cop. ;: 5.

Ml. l?.
11. Mingiloaldaiset nämckt armo wai»:

cutuxct owat?

Wastaus.

i.Muutamain wälilla on toisinans cm»wan aica, muutamat
seurawat aina colM
*. 2. Tapahtumat aina ja
jalken
toistens
caicki sijnä jarjestyxes, josa ne jo nimitetyt
vwat^*.
Ne armo waiouturet/ ,'oidenga «välillä tol,
sinans cauwan «iea on, owat wyamu»,
*

V

)

lsy

V

<

»alistu», «atnm!'« ia uscon ylog
Nijn on monda lerta ylöswalisiiircn ja catumu»
len wälillä cauwan aica. Monda lerta tapahcn,

että

ihmiren sitten

iai'stuxi

iullut/

wiclä, cuin

cauwal: aica

hän on

ylöswa,

synncisäns catuma,

toinna s'ä. Samoin käy monda lerta cauwcm
aica u'rs, ennen cuin catnmuren päälle uscon v»
lössytmtämincn seura. Tapahtu monda lerta.
että yri synd'«en cauwan aica on mnrhelliuen ja
surulliien, lewotoin ja ranhatoin, enncn cuinhan
Ewangrlillmin armo tupauxisia uscon täsittä taita.
Mutta sitä wastan niin scurawat uscon ylos«
sycvtiöminen, WanKurscax telminen, yhdisty»
Jumalan cansa, ,a nc muut jcurawaiset armo,
lvaiculupet cohta ja ilman roähindälHn wirrytoistens jällen. Niincuin esimertif: Nijn
pian cuin usco meidän sydämmisäm ylös sytty,
nijn tulemma me cohta silla samalla hctlellä
lautta Wanhurscaar tehdyix; nim pian cuin
Wanhurscaax tekeminen tapahtunut on, nijn seu»
ra cohta sen päälle yhdistys Jumalan c»ns«/ ja
nijn edespäin

sen

Clitzummen tapahtu aina ensin. Cutzumisen
jollen
ylöswalistus. Ylösmalisturcn jällen,
ylös sylyttä»
catumus. Catumnrcn jällen
mincn. Ulcon ylLs sytyttämisen jällen Wanhur,
l lemincn ja nijn edespäin. Tämän järicstypui
ja Wanhurscas Jumala nijn,
sen nsei Pyhä
snan» sistä pois luowu, eilä sen»
eceei -H
tähden ilan ns iotacuta jällen icurawaista armo
waicutusta 'te, eitä taioasan tehdä/ ennen cum
edellä tä> wainen ensin tapahtunltt on. N'in»
cuin esi nert^: Hän ei tlänäns waicuta
eilä
tliidacks! w icutta catumusta, enncn cuin ylös,
«alistus tapahtunut on. Samoin ci itanan» nlössntyt, ci « taidackan ylös jytpttä ustog/ ennen
**

seura

uscon

scar
se

/

cuin

N

)

'6°

(

N

eum sundinen on tullut catnwaiser eli muchellisex
,o surullisex. Apost. T. 26:18. Jim. K.;: 20.
111. Mitä warten se hywä humala ncltele j»
mät armo roaicumret meioH»
toimilta? Wastaus.
1. Itzellens cunniax. 2. meille hywäx ja
amudex.

Mikä

».

se toinen Pyhän Hengen

H-

u?ä tyo on, zoca tasa colmanies uscon capp»l»« meille evespannan? Wastaus.

Syndein

Anvex Andamus.^

Waicka syndein andex andamus on yri osa
myös
Wanhurscax tekemisestä, jonga tähden sijtä
jo nimitetys «rmoivaicntures on tullut puhutuxi;
cuitengin, nijncuin se meidän tysymns kiljasam,
jonga Mjcstysta meidän tule seur«ta, luetan yl)l
dcx erinomaiscx Pnhän Hengen armo työri; mjn
järjestys/ että me myös täsä wielH
lvaati
iijta erityiscst puhumme.
*

sama

I. Cuca

se

on joca meille

sonnit
Se armollinen Jumala itze.*
5.;»:,,». Man. 2:7- Nom.

an-

dex and« ? Wastaus.

"P

2.

Cor. 5:19.

11. Cutca ne owat, joille Hän ftnnit
andex anda? Wastaus.
Catuwaiset syndiset, joilla on totinen ust
co HCNran lEsuxen päälle.*
'Apost. T. 101:4?. i;:?8.
111. Miss syndein ander andamus seiso?

wastaus.

-

.

SiM

N ) lsi ( N
Sima, että se armollinen Jumala catuwaisille syndisille <'>jotca uscowat HERran
lEsliren päälle, ei enä tygö lue heidän
päästä ja julista heitä
syndeians;
nijstä wiattomlr, wapaix ja
Rom. 4: 7. 2. Cor. 5:19.
IV, MinVlicaldainen sondein andex andamug on? Wastaus.
'

2.

1.

puiman

kcrran.^^

Taita tapahtua usis

Se armollinen Jumala ander anda catn»
<va»sille syndisille caicki heidän syndins setä siftlli-setä
setlZettä ulconaitet, setä pienet että suuret,
nylpiset.
salaiset että jultisct, sekä endiset että syndins
an,
Euin yxi sielu, joca on saanut
dex, lange ialleus syndems tacaifin, niin tulcwat
ne myös silloin jallcns hauelle wastudesta tygs
luetup: Mutta jos hqn Jumalan armon cauttt»
jällcns ylösnouse ja tele parannuxen, nijn tule»
wat myös synnit, hänelle wastudest jällens andex
ounctuxi.
V. Mitä warten Humala synnit andex anda? Wastaxs.
*

Itzellens cunniax.

l.

syndisille, hywax
*

Eph. i:;.

2.

ja autudex.**

Catuwaisille

Cuin sunnit tulewat ander annctur, niin
langewat myös silloin ja sillä samalla caicki syn,
dci« rangaistuiet. Ia tämä autuallinen asia o»
se, joca sillä armollisella Jumalalla on päälle tar»
Mtusna, cuin Hän catuwaisille syndisille synnit
andex anda. Rom, 4:6,7. Tit.;:?.
**

i.

Mi-

N
l.

's»

)

Mitä se colmas

rva tyo on?

(

Hengen hy,
Wastaus.

Msherättaminen cuolluissa/
ruumiltiscsta cuolemasta.

Mistä Jumala meitä

5.

eli

ylösherättä ?

Wastaus.

Cl! olemasta.
I. Cuca cuoleman Meidän päällem
p<mnut on?

Vastaus.

Jumala Caickiwaldias
itze *.
K.

Luom. 2:17.
Cutca
ne owat, joidenya päälle
11.
Jumala cuoleman pannut on? Wasi.
*

Caicki

lll.Miftl

ihmiset*.

se ruumillincn
Wastaus.

5:12.

cuolema seiso?

Sielun ja ruumin erkanemises toisistans.*
*Apost.T. 20:10.

IV. Mingäcaldainen cuolema on?
Wastaus.
1. Colmellainen: ruumillmen, hengellinen
ja ijancaickinen *. 2. Nuumillinen cuvlema
hengen <a elämän, mutta ei cuitengan sie,
lun päälle lopun tekewäinen **. 3. Nuumillinen cuolema on lnuös aicans, muo<
tons ja paickans suhten lumalalda Itzeldä päätettyä*. 4. Taicka onnellinen ja
autuallinen, taicka onneloin ja cadottawaiyen.
?

Muä ruumillisella/

hcngclliftllä ja ijancaicki'

Ma

K

)

's;

(

O

sella cuolemalla ymmärretä» se on je ennen sanottu.
Niin cauwan cuin sielu on ruumin cani
phdistetty, nijn anda sielu ruumiille wäen ja
woiman, hengen ,a elämä n; mutta cuin
sielu crcane pois ruumista silloin cuole ihminen
Ouumin puolesta: silloin tule runmillisen elä»
nian päälle loppu. Mutta sielu ei cuole sitten»
gan, cuin se ruumist crcane, waan sillä on,
**

wjucuin ennen, nijn myös sittenkin hänen wui»
ja elamäns. Hän on,a elä wielä ruumillisen
nmns
cuolcmangin iältcn, taicka HERran tykönä Tai»
»as, taicka liancaickises pijnas ja waiwas hei,
Wetis. Sarn. 12:7. Matth.io:2o. 11m.6:y.
Cuin yri paistawaincn lyntilä on lyhdyn sisäl»
ylöswalaisc ja lämmtttä lyhdyn:
la;l nijn
mutta cuin lnntila tule sijtä ulosottturi, nijn
jäpi lnhtn- tyhjär, tylmär ia pimiär: mutta
lyniilä paia, loista ja lammilta yhtä hywin

se

«aicka

meidän

se

on ulcona lyhdystä: nijn on

sielumme cans.

se myös

Se Caickiwaldiai Jumala on päättänyt
ei ainoastans, että meidän ihmisten pitä terran
llwlcman, waan Hän on myös tehnyt päatören
cosca, cmnga ja misä
tapahtuman pitä. Ps.
,;9: 16. Job. 14:5.
*"

sen

i.

Minyckcaldaincn

se päätss

on, jon-

ga se Caickiu»aldia« Jumala on tehnyt cuoleman ajasta, muodosta sa p«icasta? Wassaus.

Puolittain ehootoin puolittain ehdolPuolittain lopun tekemisen,
puolittain sallimisen päätös **.
ieddowin on se, jonga se Caickiwaldias Iu»
i.

linen*. 2.

-

-

»ala on

tehnyt itzecungin

»väen ja rvoiwM suhtcn,

ihmisen luonnollise»
ettil vänen pitä ma»

ilmas

N

)

»64

c D

ilmas elämän nijn cauwan, cuin hänellä tätä
luonnoNista woima on >a räckä, ja wZltimätluonnollinen
tomösti cuoleman silloin, cnin
woima loppu, Ehdollinen päätös on st/ jonga se
Caickiwaldi«s Jumala on tehnyt ihmisen
sama
«lama terran muodon eli jongun muun erinomaisen s>')m suhten, ja on päättänyt t«ic?« sijtci
hcnoz taicka pidenoä hänen elinaieans
määrästä, johonga hän muutoin luonnollisella
woimallans eläis. Lyhendä, sos ihminen itzens
pahoin täyttä, ja silla luonnollisen woimans ja
tcrwcydens turmele, eli jos muutoin suuret on»
«ettomudet Jumalan lasten edes seisoivat. Piden,
va, jos joen erinomainen tarwe Jumalan lapsille/
cli muille hywäl, sitä waati.
Se Taickiwaldiaj Jumala on päättänyt
puolittain että iye tcbdä lopun cuolemalla it)mi»
elämän päälle silla hettella, silla tawalla ja
sijnä paicas, cuin se tapahtui puolittain,
tapahtua/ costa cuinga ja
aiuoastans sallia

sam»

sen

sen

misä se tapaht».
V. Mitä warten

lumala sn cuole nan
ihmisten päälle pannut? Xvastaus.
i. Hänen jumalallisen woimans ,a Wanhurscaudens cunniax. 2. Synnin rangaiRoni. 6: 23.
siuxex *.
nytkin 55» syncuolema
wielä
1. ÖnZo
nin rangaistu» ? Wast.

On Jumalattomille, waan ei Jumalan

lapsille"".

Sillä, cuin

kärsinyt meidän ede,
pois ottanut ruumillisen
cuoleman lvahingollifuoen, ,a muuttanul
Jumalan lapsille hywöx. Job. n: 25, 26. Rom.
»

lEsns on

st«m cuolema», on Hän
14:?.

!».

C«r.

se»

l. Mj-

N
1.

)

(

N

Mitä cuoleman jälkenZ seura

>

Wast.

Kuollultten ylösnousemus.

I. Cuca

on joca meitä cuolluista 5<
se losherätlä?
Wastaus.

l. Cor. o: 14.
jotca
ne
owat
11. Cutca
cuolluista tu,
lewat yloöbcratel^xi? Wastaus.
Caicki ihmiset, setä Jumaliset että Ju*

loh. s: 28,29.

Jim. K. 20:12,15.
111. Misä cuolluitten

seiso ? Wastaus.
Sima, että se Caickiwaldios Jumala,
niistä tomuista, »joihmga meidän ruumim

cuoleman jälken hajowat, jallens samat
meidän ruumim ylösrakenda ja sielun cans
yhdistä.
IV. Minläcaldamen cuolluitten
nousemu» on olewa? Wastaus.
Se on tapahtllwa l. Samoilla ruumihilla itze olemisen puolesta cuin meillä täsäkin mailmas owat. 2. cuitengin omaifutten puolesta, toisencaldaisllla.*

Ne jumaliset tulcwat ylösheratetyri fircaste»
tuilla Ruumiilla, niin että niiden pitä paistaman
nijlMlin auringon taiwaalla. Matth. 15:4;. i.Cor.
,5:4,. Phil. ?: 21. i. loh. ?:2. Mutta ne ju»
nmlattomae luonnollisilla ruumilla.
*

V. Mitä warten Imnala
herättä cuolluista? Wastaus.

l.

Ml.

)

1.

'6-i

(

Ihellcns cunnmxi.

2.

Inmasattomille

rangaistuxex; mmalisille autuder*
topahtu sitä »varten, että ne jumalattu»
mat ruuminsakin puolesta tulisit tieidän ansaitu!»
ta ranqastuxions helwctis tärsilnään/ !a nc suma»
I set sitä wastan samoin ruuminsakin puolesta tU»
lisit lMcaickisttN autulecn taiwaas.

Mit<i cuolluitten ylZsnousemiscn

i.

jalkcn

seura? Wastaus.

Wijmcinsn Duomio.
l. Cuca

sen

wijmeisen duomion pitä
waliaus.

*'Apo,f.T.i7'sr.
U. Cutca ne owat joidenga sille wij<
meistlle dlwmiolle tuleman pitä ? Wastaus.
Zlpost. 17:3'.
Caicki ihmiset.*
Nom. 14:10. 2. Cor. s 10. 2. Tim. 4! 1.
111. Misl se wijmeinen duomio seiso ?

lEsus.*

*

:

Wastaus.
Elämäkerran >a töiden tutkinnot, ,'lmoittamises ja päälle täyttämises. 2. Duomio päätösten langettamises. 3. Langetcttuin duomio päätösten täyttämisesi
1.

*M.itth. 2s:,i«4b.

Mingäcaldaisen duomio päätoren
jumalattomat silloin saawac?, W^^.
Että heidän pitä meucmän ijalieciickijeen
tuleen, joca perkeleille ja bäncn Engeseil<
lens walmi>lett.l on.*
Aialth. -s'. 41.
1.

*

M

2

M<n-

N

MinZ<i

2.

c

c O

»6?

duomio
!l<t? Wastaus.

ne juma-

«Että heidän pita omistaman sen
eunnan, enin mailman alusta heille

wal,

mlstcttli on*.
*Matth.2s:34.
Mingäcaldainen se tvijmeinen
dnomio c>n olema sil'« liitlialisille cttss
lacromillc? W>isia»s.
lumasattomilje julma ja onneto>n; li'-»

»nalisille lohvuliinen »a mmiallmm.
V. Mitä
st wljmcmen dusmia
ttile pidctnxi?

1.

XvaMis.

Jumalalle clinniax.

2.

>

Jumalattomil-

le rangaistmvx ia jumalisille aulndex.*
*

Match. ?,s:

<;l'. N!',n. 2:,, t>, 7,8,

9,

la.

i.Mitä wijmeiscn duomionjälten seura?

WailmssN Loppu.
l. Cuca mailman
on?

Päälle

Wilstans.

lopun tekewä

Se Caickiwaldias Jumala^.

Ps. '02:^6,27.
N Mingcl päälle Jumala lopun ietcwH
on? Wastaui.
Maan ia T<li,vaan jcl caickcin järiettZK
mäin luondocappaldcn päälle cuin nijsä «*

Ps. 102:26,27. Ne jäirjctlisct luoudocäp?
pakt '.inigclit m -'bmistc, ci ftn coftn heidän
loppuans, waan ni.dc» piin siltrngln »vir!>V, cum
»ii ailina
"

U

i68'(

)

°n, oleman sa elämän,
taicka ijancaickiscs cabotuxcs, taltta lian.-Miscs
nuludes.
1

»liaitma loppuns saanut

11l Misä mailman loppu stiso?Wast.
Sijnä, että
Jumala
nnda mani» ja taiwc.au ja caicfi jar>ettö<
Mät luondocappalet heidän cndijcen
jällens rauweta.»
E!, s?: 6. Malth. 24: ;;. I!m. 20: li.
IV. Minqäcäldamen mailman loppu

se

*

WOcilla tundo merkeillä meille jo cdeft
bäpäin tielttuväl,' tehtu.*
Scmmnistt l!!NdU!!1tt'llt lMt!t suuri sliruttlii
!:n,s; crliiolnaistt snurct niacii! iänsiortt; finnit
*

lnttclit ja fudat; Aunuguil/ ssnun ja 3ählt!!l
piuicnnmnc!!. Matth. 24: n, 29,;? jB> Luc.
21:9,10. 2.

V. Mitä warten

Ptt.

z: 5/4.

humala

/

mailman

päälle topuii cckcwä on? Walt,

i.

Ihellens cmuilax.

2.

Jumalan lapsille

pclastlixex*. »Lue.21:23. Non,. 8: »9-2^2.
1.

Mlkä

se

neljäs pphän Hengen

wä ty« c>ii?

Wastaus.

Ijancaickinen

Elämä.

I. Cuea ijancaickiftn

oa? Wastaus.

Ihe2.

meille

Tim. 4:8. 3>'l. z.'s> Edi'.

M,

an^

-

2:

,0.

II.W-

K ) '69 ( N
11. Renelle? Wastaus.
Mow nsille, jotca loppun asti uscos sei-

sowaiset mWl.*
loh.

,:

Misä

,2.

*

Match, »o:

22.

Nsm. 8:17. Ilm. 2: 10.

ijancaickinen elämä eli au,
seiso? Vastaus.
l. Sijnä, että Ile uloswalitut taiwas
owat täDdcllisesti wapaat caikesta pahasta*.
2. Sijnä, että heiliä sitä wastan un rakkia hywä sielun ja ruumin puolesta ylön-

111.

luu»

paldiftst."
He owat!
*

r

wapaat

caikesta ruumilliscsia

pa>

pasta «li runmilllsista tussista ja »vaimoista; wa<
paat casfesta henzcllijestä pahasta, nisucuin hen»
gelliscstä sokeudesta, synnistä ja. hengellisistä sielun

ahdisturista ja waiwoista; wapaat castesta
caickisesta pahasta, eli mistä iiancaickisista hclwe»
tin tussista ja waiwoista, lois,; ne cadotetnt tämän elämän jälten owat. Ps. n6: 8. Es. ?°llio.
Wijs.K. 3:". 1.C0r.i5!2b,;;,54. Ilm.K.^l^**lub. ip: 26, 27. Ps. 16: ,i. »7: is. u6:y.
«o. Wi,s. K.;: l. i. Cor. 1;: 12. ».loh.
Es.
IIM. K. 7: iz. Sielun puolesta owat ne
z'
ulos walilnt yloswalaistut täydellisellä Jumalan
ja eaickcin muiden taiwallistcn asiain tunnolla.

Ruumin puolesta lahioitctut täydellisellä terwcy»
della, cliolrmattonmdella, ia ulos»sanomattomalla
lircaudella, uiju että he paistawat cuinAminno tai»
paalia. Talia kirckaudclla owat myös heidän ruu«
mil!ijet!'!l!nsll« ylöswalaistnt nijn, että he natewät
ja eatzclcwat lumalata caswoista calwoin. Job, ly:
2l» 27. NKolcmbain, nelun ja ruumin puolesta, 0»
mnc l?c tandellijest vyyät ja wanhurjcat; su!oi<
<es ,a autuallises jeuras,a canjMymises luma.
la»
/

W

(K

»7o

)

Ia» ja calckein muibcn taiwa» asulndcn cans; suu»
res talwaUises cunnias, ja
tai»
waal!l!t!s >los ,a ncmus.
IV, MinZäcaldainen tämä elämä ja
autuus

on? Xpastar.s.

Alca sicllin puolesta cohta cuoleman' lalken, nwlembain,
-

lllos

r.

2.

sielun ja niumin puolesta sinä wijmeisena
panvanä**. 3. Ijancaickinen
Matlh s-12,. I. Cor. 2,:?.
*'Matth. 25:46. i.'nc.'6.-22.
'

*"

Dan.

2.

i.

V. Mitä warten
l.

wäx.
1.

caictlsen

3hch. 4:

17.

humala

anda ijan-

cla,nän? Vastaus.

Itzellens cunniax*.

2.

Ihcowaisllle t)y-

*llm, K.?:»,'».

Mihingä catumattomat syndiset
cuoleman jalkcn loutuwat? U3ast«us.
Ijancaickiseen cuoleman.

Ijancackinen Kuolema ell
Cadotus.

I. Reneldä catumattomat syndiset tulcwnt ijancaickistlla cnolcmall» rangttistuxi?

N?atza>!s.

Sildä Wanhurscalda lumalalda itzel-

Matth. 10:28. 2. Bhejj. 1: 7,8,9'
11. Cutca ne orvat, jotca sillä rangaistnxi tulewat? N?ast«us.
Catumattomat syndiset, jotca semmoisina

da*.

*

M

3

lop,

W

)

'?'

A

(

loppuun saacka
ja mmlmasta wl'j<
mcin pois
Mm. 2:8/9. 8:1;. i. Cor. 6: <) 10.
111. Mift ijancaicrinc!! cuolemg cli cad?,ttm ft,sc> ? Wastaus.
/

1. Siinä, cttä selnmoiftt catilmattomal
fimdiset mlewat peräti ia coeonans Jumala!,
ja caikesta taiwaaliiscsta au-,
tudesta nloosuljetuxi. Siinä, clta hc sitä wastal, tulewat sekä sielun cttä vttumin

puolesta piinan ja Miwcm

helweci/.

»

46.
Walleius.,
1. Julma ja
2. Alea sielun
puolesta eohm cnoleman jälken; molMhain, sic!u,i ja ruumin puolesta wijmcisna
päiwänä
Oikia, wanhnrscas >a hywin ansaittu
4. IMcaickmcn )a iop,

IV.

l'!>c.

«<,:

24. Ma(th.

22, 25,

MmZacazdcnnen ft

on

:

'

?.

plnnawin".
Luc 16:24.

l6:

*

Dm.

»"

2 : 2,3, 6. 2.

sh:s!-

1:

Match. 25:46.
Matih.

s, u-

*

25: 46. Marc. 9: 44. INn, K. 14:

V. Mitä

warten o

".

ftndi,

wanhurftauden
Eitä warten, etcmn he töiiläus ansainnet
tollldcn,

I.

ja woiman

he saim

scn

2.

Thrj;-1 8.

R0m.2:6,

"2.

l:?,iO,

i.

tcis.f coZmannes Uscon

"*

2.

(sap-

K ) i?'. ( M
E>mawalsct Neljä asian haara.

se

»yitä

>

ensimmäinen asian haara
oll:'

Että Pyhä
ta

sama

Wastaus.

eaicft namät
He»Zi
palweluxm

wira:!

waicltt,

---

3. Mika se toinen asian haara? Walc,
Että nmnat suuret Illmallin sm Pyhäll

collninaiftlden
4.

Mikä

Että

-

-

je Icylmas

asian haara

Lastaus.
colme on syytä lncidän

cantcem ja

on?

Waichurft

, -

s.

Mikä! st neljäs? Wast,i,l^.
hywä meille sijtä on, että ms o,
pimmc ».iinätmeille fijs sijt.i on< että
6, Mitä

Mitä

->'

me opimiuc >»ämäc ujcoil

I.

Ettq

w>lst.

me ypimme tlll.dcnmn IllmalM,

Jumalasta.
Renestä lumal.i on? Vastaus, i
Itzestäns ijancaickisest,^
~

*

Es.

l. VnZo

41:4,

Icmi>,c!l? Vastaus,

Ei"°.
Mutta

)l.

Colme."°

44:8. I!m. K. 1:17.
muuta

o<

monda Persona?
Wastaus.
Es. 48: 10. Matlh. 28:19.

cuinga

U»

l.

Luca

M
i.

)

'?,

(

W

Cnease ensimmäinen persona? wast.
Isa,
Renestä Hän on? Wastaus.
ItzelMs.
Cuca st Toinen? Wastaus.
"..

?.

Jumalan Prica.
«z. Renestä Hän on syndynyt? Wast,

"Ps.H.-7.
Isasta.*
5. Cuinga? Wastaus.
Mmluonnollisella tawall<l.ja l!'ancaicki<
s/2.
surcs.* ,
6. Cuca Colmag persona ? Wast.

Pickä Hengi.
7 Renestä Hän ulos käy? Wast.
Isästä ja Pojasta*. *loh.iv:26. 0a1.4 6.
CumZ a?. Wastaus.
'

liancaickisest.

Ill.Mingäcaldainen Jumala on omai,
1.

Vri ainoa.

2.

Hengellmcn. Z. lian-

caickinen. 4. Caickitietäwäine!,. s. loca
raic »s lusnä olcwaincn. 6. Caickwaldias.
7. P 'hä. 8. Wanhnrscas. 9. Armollinen.
io. Corkia ja Maijcstctillinen. n. Autnas.
1. CuinZa Jumala on ainoa? Wast.
Nijn ettei ole, eirä taidackan olla muuta,
cum »xi ainoa totinen Jumala.
*s. Mos.<z:;s. 6:4. l. sun. 19:15.
*

CuinZa Hengellinen? Wastaus.
Mn cttci Hu-clläole ruumista ja ruumillisla

?.

V

)

»74

(

N

millisiä jäsenita, waan un yxi paljas ja
pilhdas Hengi.*
*loh. 4: ?4.
Z. Cuinga iiancalckinen? Wastauc«.
Nij» ettei Hänellä ole alena
loppua*.
Ps.>o:2.

102:28.

Ilm. K> 2l: c>.
Cumga
CaickltictälMlnen >
4.
Nijn että Hau tietä caicki mitä naail
päällä ja taiwaas on ja tapabtu.*
Pj. l;y:2. Ebr. 4: >;.
*l. Cun.
jocapmcas läsnä olewaincn?
Nastani.
Nijn, että -Pan on caikis paicms sekä
maan pa M, >ttä lanvaao*.
-9:7,3.
Äpost. 17: 2? ,28.
Icr.
6. CuinZa Caickiwaldias? Wast.
Nijn, että Hän woi tehdä ea<G mitä Hän

tahto.*

*

Luc.

Luuni. 17:1. Match. «9:26.

37. 2. Cor. 6:18.
Cuinga
pyhä? Wast.
7.
Nijn että Hän w,ha, cauhistu ja estä
laickia pahutta; ja sitä wasian tahto, ra"
lasta ja edesautta caickia hvwää.*
1. Sam. 2: 2. Es. 6:;.
;. V»s. n: 44.
1:

*

8. Cuinga

Nijn, että

gin

hänen töidens

""Ps. 92:16.
9.

Wanhurscas? Wast.

Hän teke »a
ja

ily: i;?.

cmda

ihecullen"

ansions jäiken.*
Roi».

2. The,;. 1:

6.

l i iz.

2:5,6,7.

on nijlle jumalattomia

Ic Wanhnrscau?
Ms

Wajiaus.

Nijn

V
N>'j'n ettei

Hän

)

'?f

(

N

taidackan mimmin cm'n

tthda heille, mila he
*

jumalatlomudcllans

Rom.

i: 12,

6lumga nijUe jumalisille? Masiani.
Hän heilletkin aiida ja tcl<
junialisel!
elä:näkerta»s ja widens
hcioan
10.

Nijil, että

1:6,7.
Men." *R01N.3:5,a,7,10,
11. CuinZa Aäil on armollinen? Wast<

. Nim, että Häll mielMns tckc luyl:dll<
cappalellcns caickia hywu^.
Tämä IllMlllan
cntzutan muutoin
Pnbäs Raan>«n<S Jumpan h>'n'?ocx, racka',,rcc, p'tkäm:c!:!pdcx',
ja n<l!!
ldröpä'.!!. Ps. ;;: 5. loh. z : t 6. Rom. n: 6. At.

EllillZa

luwCahtalaillen; Ruumiliinen ja Hen-

12.

monenlainen

alan armo on? Wastans.

gen incn.^

Rnumillinm se, jvnffa Hön osoita vuumil»
listcn hywa:» tö:dcns cautta woiman waldacnunas; Hmgclliilen jc,
Hau Annon >ja Cun»
niax-wiildaciinlias hellgellistcn hywau löidm
näyttä.
"

se hengellinen
CuinZa monellaincn
armo? Wastaus.
Taas Cahcalaincn: yhteinen ja eri-

,?.

tyinen.
,4.

Mikä

se

yhteinen armo? Wast.
hi)-

Hän on caikille ihmisille
teiftji chttanut, ja wklakin ofttta.
I

nga

176 ( W
Is. M«sa st seiso? WastMls.
ctm Imnala on

N

)

eoeo
ihmisin Sucuounnan
päälle; audanlit poieaus oorochmistn Susucunnalle yhtcistst Wapahtajax la autuaxtekiax; ja pyntä eaickia ilxnjsiäau,
lc?. loh. 3:16.
tutcen
Ap»!t. T. l?: ;o,;l. Riim. li: )2. I. T!l!!.^:4.

Mikä ft erityinen armo ? Wastaus.
louga Hau crityisest Jumalan
sille o» osvttaimt, ja wieläkin olotta''.

16.

:

;o. Eph. l:
Ilm, K
10/

*llch 15: ,9. No»!. 8:

Thch.
IV. Cuinga monenlaiset
2: 1;,

?

,4.

2.

Jumalan työt

Colmellaisct; woiman, armon ja cun,
nian työt"'.
työt owat ne, Ioldc!!ga calttta Iu«
»nala on näyttänyt ,a mieläkin,n'»!ti Hänc» III!
Calcklwaidian lyoilNails,. liiiucliln s»a<
nniic,! l« juotlyl! ylispicamilM!. 2ir,nc>!l t»vt
*

<

jvidciiga cautts H.W meille jliniafallistil armo>?H
esotta, niinculll cutziiminen, nizewalistlls. uscon
p!is!yl!,ttamincil/ ia »!'j« cdcspäi!i.
i.)l,t, luilla Hän ellnolnattaill myös Häucn Iu«
liialalllftn cl',nu!ans ja Majestetins ilmatta/ injil»
cuill cuolluittcu ylöshcrättamincn,
dlw»
lino ja

I.

lnailman

lupuu

Mcmillen.

Mitä hyws meille sixi toiftxi on mei«

N

)
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(

V

Sitten on meille meidän

uscom cappalei-

sia!ohduws eaicknaiscs murhes.
2.
nijncuin

jairaud!,':),

koyhvocs?

Wasiai.s.
Me johdatam silloin mielecm,
mala on mettä
,

-

Mckä 101-.duius

z.

nijncmn

wa>u?o!»

että

-

hcnZclliscs murhes,

>.,!oe>m

tabocn'i Wast.

Me miclecm johdatnmsilloin että Christus-,
4. Mitä lohoutus wijmcin cuolemata
wafian? Wnst.
rupcm

N>!N myös jos me

pelkämän,-^

Holn.as Päacappale.

Colmas
Cateseckijinuxcs
on l' Wastaus.
Isä Mcldän 3iucous.
seura rucouxcst i Wastaus.
I. Miri
me
o!cm
uscon cautta
Costa
on,
jota
li. Cuca se
meidän pitä rucoi,
lcman? !wast.
!.

NM<

---

Itze Jumala Caickiwaldias*.

*Ps.sQ:,5. Malch4:iQ. Jim. l?:io.

piCutca ne owat joidenga
la rucoilcman? wast.
Caicki ihmiset, nuoret, waichat/ halwat,
<orki«t.
l!l.

~

Cut-

O
i.

»78

)

(

W

Cliteasta ne, jotsa Händä o kein ja
Relrvolliststi rucoilewat? rocstaue.

Ainoastans Jumalan lapset uscswaiset
sielua. *loh. 4:23, 24. 9: zi. 1. Tim. 2:8.
IV. Mitä on rucoilla? Wastaus.
.*
Se >m pita nöyrä ja catuwaista
-

l.

-

*P!-13: is.
Mitä meidän sijs pitä rucoilemsn!
Wostaus.

ja Hengellisia
Ruumillisia
Marc,
I°s).
*

2.

-

11:24.

tarpeitam*.
5:7.

Mitä erinomattain ja
caickia?
Wastaus.
Nijtä Hengellisiä, Taiwaallisia ja ijan-

Matth 6: 33.
taickisia*.
V. Cuinga meidän pitä rucoilcman,
että meio3n rucouxcm tuli» cuulduri? Wast.
Meidän pitä rucoileman. l< Christuxen
*

nimeen,
i.

seon-?-

saa rucoilla meidän
mahdollisildcm >a ansion» lähden?
Wastaus.
Ei, waan meidän pita oleman rucoillewiheljaiset, surkiat, kelwottomat ja
Ommetö me

om»,n

sam

mahdottomat meidän omisa silmisam*.

iluom. 18:27, ;c), 32. 4. Mos. 20:6. Dan.
6: ic>. ?:iB. loh. 16:2,. Apo!t. 2a : zt>.
2. Mitä meidän piiä rucoillesam erinomattain wahwalf »stoman ? Vastaus.

'

Jumalan caickitetäwäisyden *, armon ",

ja caickiwaldian woiman"*.
Jumalan CaickitietnwälHdcn, lttä Hän titti
lNlckl
*

)

c-''cfi meidän
llim,

'79

t

pulttoxein ia ta,-peem> meidän
ja
il 6,7.
Marc. n: 24. 1, loh. s: ,s

lia'

hnocaincm

27:

?>

Ps.

5!!l'!«lan tirmcin, cttä Hw miclclläns tah<
lEsuxen aiislL!! tähdrn mcillc anda ja tchbä/

"*

to

mitä me

hänclda

l'm'»ilcm/ Luc. <:»;. ,8.?.
lvoiman,
ettn Hän w»i stn lc)<
'"Mmalssu

dä. Matll,. 21 .'22.
9. pitMs meidtZn rucouxem myös ca^
tunaifclla sydimmellä tapahtuman? wast.
Psi 66:18. Ef. 1: is. loh, 9:31.
Pitä
4. Owatco meidän rucouxeln humalalle otolllstt, 103 cm me nain, rucoile? Xv.ist.
"

*Es.

lac.4:z.

1:

5. Mutta miN.-cjcaldaistt ? WastcUls<
Ilkiät /a calidlstawaisct^
*Es i: 11, !2,15,14, is. Äillöx. 5:21.
6. Mutta c!n'nga se tule, ettci jocu usci): tällä tankalla rucoilc, ,a ci mle wiclä stt^
coh«
Wast.
t,i!la tnwasla rucoisenl
Jos «ne
Sc ?,uw,
muuloftt
Hän ci
-,

*

"

rnln

c,!1,!1a

sitä aina n!jn pian cuin be soisit, wacm »'iiwvlttle
hcid.n lärslwustans; eikä myös ama jiluri si!la
tawallas cuin He taftdoisit, waan onda hnlls
ii cnittsiq.,,!! t.c

ioisinaiis jotacuta muuta
Vi. Mingä meitä pitä
/

ruc«»:,xcen?

i.

Jumalan

snuri
malata. 3
6n

h

,'.icuibi

»',!.

W^sians.
2. Sen, että

se

ivs ei hartaast rucoilla I>l<
Jumalan lupauxen ruco nre n
cuu»

sylidi

A

»ta

)

(

emilosta
4. Meidän fa Meidän tähim,
mäisem ftuutoxet ja tarpeet.

*P5.50:15. Es.4s:2;. Lue.ll:p,lß. lac.
Ps.

50:

i-Ivh. s: 14.
Vll. Mitä wartcn Meidän pitä
21:22.

lenian

i.

?

Jumalalle ylistyxex

le itzellem hywäx.

rucoi,

wast.

Meil<

ja cunniax.2.

l.Cuca je paras rncous on caickein r«F
coustcn sta« ? Wasiaus.
Isa meidän Nucons.
»4 CuinZa Isä meidän Rucous jaetan?
Wiisialis.

Colmeen osaan, llimlttäili.

stn.
4.

2.

Itze

Mitä st

l. Ksipichee-

rucolixijn. Z. päätöxeen.

ensimmäinen Isa meidän
osa on? Wgji.

Rucouxen

Esipuhe.
1. Culnga Isä meidän Rncouxm O>
sipuhe cin,!!,

? Wussails.
jota
Isä meidän
olet taiwaas.
!!. Mitä meillä on tutkia Isä meidän

Rucourett cftpub.'e« ? LVast.

,

'

Mitä siinä ymmärretä» näillä sanoi!,
la, Isä, meidän, joca olet laiwaas.
I.

2.

MilMssä Jumala tahto meitä Ilä"

nimillä

wela.

'3l

)

(

W

i. Mitätäsä sijs Isän nimellä ymmär,
rem« 'i Wastans.
Coco Pyhäcolmmaisuus, e.'i caicki colme
Ilimaluden Persona, Isä, Poica ja Pyhä Hengi*.
P»h«s Namatttj cutziltan' eiisimmaincn lu<n»lui)en persona Isäxi
Jumalan Poia» subten,
5. Cor. i:
i,. 3oisinan« coco pnl?a
i. Pet.
eolm!naisl>l!«, meidän ihmisten fuhten, nijncuitt
tasa Isa meidän Rucouxes. M«ttl). i;: 9. Eph.
3:11. Inc. 1:17.
2. Mitä se sana meidän opetta? Wast.
"

>:

Jumalan armosi meidän cohlam.

t.

Kcyoitta
Z. M.tä

-

2.

-

sillä sanalla

Taiwaas tiettäwaxi lehdan 'i wast.
Että Jumala, jota ainoata-,-*
Fuin me sanomme Isä meidän joca olee
»niwaa»; llijn e< fe »le nisn ymmänttäwä, su>l«
l> c>!!N Jumala o!is a-uoastans ylhalla taiwaaS
ja ci miian mualla maun silla ticnäwäx tchdin,
citei Han ole socu mailmallinen, waan yli mi»
ivallinen Isä, pri Caickttlecäwäincn AlMollinrn
,a laupias Caickiwaldias ja c«it!s paieoisläs»
nä olewaincn Isä, »ctä maan päällä eitn tai«
>.C»n. 8:27. Ps.'i:4. lel. 23:29.
lvaas
*

;

/

,

1.

Tim. 6. 16.

tabto meitä
4. Mihingä
sän nimellä wetä 'i Wast.

Jumala

Wahwast uftoman.

noidan
/.

-

Mikä

1.

Että

Hän

I^
on

-

meidän Rucou,
serentoinenon?IsäWastäUs.

o>«

I3e

U
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Itze Rucouret.

6. Cuinga monda

(

V

ihe rucsusiil «n?

Wastaus.

Seitzemän.

Ensimmäinen Rucous.
l. CuinZa

ensimmäinen Rucous cuuluk

Wastaus.
Pyhitetty olcon sinun nimes.
11. Mitä täsa lumalan nimellä ymi Wast.

Jumalan oleminen. 2. Jumalan
111. OnZo Jumalan nimi itzestäns p^
l.

-

O".

*

-

H 5 i Wastaus.

Pyhä on Jumala» oleminen/ Pyhät Ilima»
omalsudct ja cunnia nimct, PyhU I-imilan
Sana ja Saeramelidit, Pphat taicki lumulal»
*

!an

hywäl tylt.

Mitä me fijs täsä Rucollem? Wast.
Ei, että Jumalan Nimi tulis Pyhaxi,
juuri cuin ei se jo ennen olis Pyhä, waan
cttn se meildäkin tulis, Pyhäx tietyv, Pahana pidetyri, pyhaxi jlllistetuxi/kijtetyxi
1.

ja

cunnioitttuxi."

Mal.

i: ii/ 12.

*

Ps. 72:17,18,19.

l.Pct. i:is, ib.

2:12. ;:i).

IV. CuinZa se meidän tyksnäm pyhitct/n tule? Wastaus.

CoscalumalailSana--" *Matlh.s:i6.
v.CuinN.

R ) '8, ( V
V. Cuinga lumalan lTliml Alle meidän scasam hawäissyr? Wastaus.
Määrän opin. 2. Pahendawaisen
*Ezech.;6:»2,23.
i». Uom. 2: 23,24.

*

- -

'.

Nial.2:

Toinen Rucous.
I. Cuinga Toinen Rucous cuulu?
Wastaus.

.

Lähes tulcon sinun waldacundas.
11. Mitä täsä ymmärretyn Jumalan
waldacnnnan «nn? Wastaus.

Ei erinomaisest woiman waldacunda,

jonga

- -

-*

Woiman waldacunda tule «vasta Ncljändcm
3luc»uxecn/josa me mailmallsia tnrpeita rucoilcm.
*

-

t.

Cuinga monellainen lumalan wal-

dacunda c>n? Wastaus.
Colmellainen: woiman, armon ja cun,
nian waldacunda.
2. Mitä woiman waldacunnalla ymmarretitt? Wastans.
Coco mailma.*
*l. Aica. K. 29: »l, l». Ps. 47:5Mingä
tehden cutzutan woiman
Z.
n^aldacunnaxi? Wastaus.

se

Sentahden että Jumala sen caickiwaldialla woimallans ylospitä ja hallitze.
4. Mikä armon waldacunda on?
Wastaus.

Jumalan Senracunda täsa clamäs.

'Man.l.,;. 3iom.i4:>7.

"b
5. Mm<

N ) »84 ( W
tähden se cutzutan armo»
s! Mingä«aldacunn^xi?
Wastaus.
Sentähden, että Jumala scn armol,
lans ylöspita ja hallitze.
6. Mitä cunn.an waldacunnalla?

Vastaus.
Nijden uloswalittuin Seuracunda tai«

waas.

Matth. 25:34. 2. Tim. 4: iz.
Mingä tähden se cutzutan cunnian
waldacunnax? Wastaus.
cunnias
Sentähden että on

?.

""

taiwas.
M. Culeco
Tille.

*

se

suures

humalan waldacunda ihe,
stans? Wastaus.

Se armollinen Jumala on jo aicaa sitfen y»
lisratendanutia uloilewittannt armon waldacun,
'

H

ncn Seuracundans mallmas, anda
wicla nytloi uloskwittä ymbärins ma<
ilmaa, ja ihmisien tvgö enemmin
rnämmin
waicka ei he itänäns sitä häueldä ru»
eoilis. Nijn on se annolleen Jumalan andanut
mcidän pa<analli<
timän waldaclindans
tygö
täsä
meidän Isämme
csiwanhembain
sten
maas, silloin cuin he owat wielä istunet pacanal!i«
sokendesans, eitä paljo mitan ticnncttän In»
scs
malan waldacnnnasta, paljoa wähemmin tainnet
lähestymistä rn:oilla. Samalla muoto IHe<
sen
siy cunnian waldacunda itzestäns/ euin se armollinen ia laupias luntnla anda meille ilmoita, jnlisia ia ulontarica tätä cunnian waldacunda ja
taiwaollista autuutta/ waick» en me sicä ikä»
näus rucoilis.

nan, eli

sen

myös

sen

N 2'

i<

Nli-

N

)
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».Mitäme sijs täsckrucouxes rucoilem?
Wastaus.

Että Jumalan waldacunda tulis

dängin tygvm.*

se

armol»
Me rucoiltm täjä rucoures, että
linen Jumilla outtais >a pclastais mcita ulos Per,
telen waldacunuafta; ja sitä wastan ine työsti
saattais meitä sssällc selä avmou waldacuudaan t.i»
sä elämäs, että cunuian waldacuudaan tämän e«
lämä» jällen taiwaas^
"°

CuinZa se sijs meidän tygsm tule?
Wastaus.
Eosca Jumala meidän talwaallinen Isäm

IV.

anda

- --

Kolmas Rucous.
I. CuinZa Colmas RucouZ cuulu? Wasi.
Tapahtucon sinun tchtos nijn maasa euin
taiwais.

11. Mitcl Jumalan tahto on? Wastaus.
longa Hän on meille Lais /a Ewangeliumis ilmojttanut.
~Mik<l Jumalan tahto 3.aiZ on? wast.
Että meidän pita syndiä wältämän,
ja h?u>H tekemin.""
13.
l.TH<ss.4:?,4. l.Prs.2:is. Ebr. l^.«.
»<Mitä Htsnen tahtons' Swangeliumis?
Wastaus.
:

Että me uscom HERran lEsuxenpääl'

le,

N

.

le, ja

us«u

)

»86

(

cautta autuax

W

*Ejech.lB:2;. Matth. 13:14.
Eph. l: p.

111. lapahtuco

tulemma.
1«h.6:4<?.

«

Jumalan tahto ilman

meid3n rncoustam? WastssUt.

Tapahtu ei ainsastaus Jumalan lapsilda
täällä maan päällä, waan eninomattai»
myös nijldä llloswalituilda ja Jumalan pyl.
Hilda EngeKilda taiwaas.'" *Ps. 103:20,2
z. Sam. is: 26. Match. 7: 21. 12: sv. 26:;?.
Aposi. T. 21:14. Jim. K. 7: is.
1. Mitä me fijs täsä rucsilem? Masi.
Että Jumalan tahto samoin meildätin
tapahduis.
IV. CuinZa Jumalan tahto tapahtu
meidän rykönam? Wastaus.
l. Costa Jumala estä meidän lihallisen
2. Ia hän wahtahtom, ja caicki
--

wista
""

-

ja
Meidän tahtom on langemnren
"

-

""^

lihal»

linen, paha ja syndlnen, halutoin caickee» hy«
lv ään, taipunut cmckccn pahutcen.
Mailman ja Perttien ncuwot la aiwoturet, se»
:l« hllucutuxilla clt« »vainolla täywat myös ulos
lcn piiällc, ltt« Jumalan tahto tulis estetyfi:
»nutta cuin Ixmala estä selä meidän padan eah«
»om, että nimäl mailman ,a Pertclcn aiwst»5«, silloin Hän en hylvä tchtons tapahlu.
Tuln se armollinen Jumala meitä lvarjelt,
«ttcm me njcssta poi« lange, ivaan siinä olem
**

wahwat <a scisowalset/ ia cttem me Hänen sanapois l»»c>wu, waan ntide»
stansa <a
fl»znl j» mellam aina loppu» asti.
3l z

Ne!»

N

)

«8?

W

<

Neljäs Rucous.
l. Cumga tTleljäZ Rucous
?l»!l,i meille tälnipänä
-

-

cuulu?

wasi»

-

11. Mit<l jocapäiwclistllcl leiw<lll«i ym,
mirrctan? Wastaus.

Caicki mitä me ruumin rawinnox ja ylös-

pitamisex tarwitzem.*
Mamät nieidan tarpeem ylösluetcllan Eatechis»

»mies ia owat
erityiset ja yhteiset.
lLrityistt ne, isitck Mr inecukin erityisesi ylöspi»
täm!s«cm
Semmoiset tarpeet owat ruo«
ia, juoma, waaltet»,. yhteiset tarpeet owat ne,
joita caicti yhdes M«a->a waldacunnas yhteisesi

cahtalasct/

tarwitztwat, niincuin on
walda/ hywH,,,

:

hyw« ia hurjcas Esi»

111. Andaco humala tämän j«cap<lirucoustam caikille
»väisen leiwän ilman
ihmisille? Wastaus.
Anda.s
Toisinans pois «tta tosin se «vanhurskas Iu»
mala loc«pHiwälsen Iciwän cammattomilda syndi»
sildä, jolca ei sitä Häncldä rucoile/ eitä tijtoren
nautitze, ja tpgl läheltä heille Nti «vasta»
cansa
««Ijän ia callihin aian ja muutwaiwat; «utt«
Häne» armons on cuitengin nijn suuri/ että Ha»
'

enimmiten semlnoifillcngin anda iocapälwäisen lei»
12: l. M«t< h. s: 4s.

wä»/ ler.

IV. Mitä me täsil rucouxes rucsllem.!
Wastaus.
Että Hän tahdois anda meidän ymmärtä että *ja kijtoxen can§a -"
-,

*

--

Me rucoile» «i ainoostcws, että

Jumala
meil-

)

W
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(

ZZ

mcMctkm andais meidän jocapäiwäisen lelpäm,
ivaan myös/ että Hän meitä vlöswalalsie ja andais me«dän pmmärtä, ettei meidän oma wijsau»

dcm, toimem/ ählerudcM, työm ,a waiwam ole
<e, ,olla me meidän iocapäiwäiscn leipäm saanet
ol< mma, waa» että se Racas taiwallinen Isä itze
ijölliscstä lädestäns, wuicka cuitcuam mci»
omastaahlerudcm,
lyim ,a waiwam lautta, »n
dän
meille medan jocapHiwäisen leipäm andanut. Ps,
104:27. ,27:1,2. lj2:is. »45:15. I»r. 5:
»;, 24. H»s. 2: g.
Meidän pita myös lum«!alda ruceilcmall
armoa ritcm mc meidän jocapäiwäista leipam
jollaculla syudiicllä tawalla, nijncuin prameudella,
ylöllisydellä, cl« myös armottomudella köyhlä w«»
sian, kijttämättömälii waärin ta/ttäis, wauN
naulWsim setä meille iycllcm ja meidän lähim»
cttä -Hiwclle, meidän luma»
mäistUem
lallem, kijeoxex ja cunmax. Apost. T.2?:;f. Jae.
'*

<

4:

».

l.Eer. io.

;».

WijdeS RucouS.
l. Cuinga Wijdes Xuc,,us euulu?
Wastaus.

Anna meille meidän ftndim
11. Mitä me täsil rucoiwn? Wastaus.
M< rucoilem täsä rucvuxes ette» meidän
taiwallinen
Me rucoilem, «ttei Jumala catzolsmeidän
spndciim ia niitä mellle tygö lutis, »M» caickl
meidän syndim meille «nder <l«da»<. «ps. Si: j>
Dan. 9:18. Luc. l»:»;.
Ul.MiN4
-

-

*

-

-

-

N'
111. Mika meidän welwollisudem sit<l
wnstan on? Wastaus.
Että me tahdom sitä wastan andex an,
G

)

l39

(

da, ei että"~ Cutca n< owat joldenga pit<l lähimmäistllcns andex andaman? Wastaus.
Caicki ihmiset nijncuin halwat, nijn myös
corkiackin.
Marc. n: 25. Col.z: ,z.
2. <sutca ne arvat joille meidän pitä an<
der andaman 'i Vastaus.!
Caikille lnjllc, jötca meitä wasian rickowat/ ilman eroituxeta, olcon cutca tahtonS,
nuoret eli wanhat, köyhät cli rickaat, halo
wat eli corkiat, ystäwät cli wihamiehet.
Match. 5:23,44. 6:14/ is. »8:;s.
Z. Mits meidän pitä andex antaman.?
Wastaus.
Cmcki heidän ricoxens, wähemmat, suu*

*

remmat, harwemmat, usiammat.
*Match, s: »4/ls. l 8:«.

4. Oiko humala andcx anna meille meiellem me mcid.!n IZHimmiiftllen»
dän
HZnen ricoxian» andex anna? Wast.
s: »3.18:35. Marc. li: 25.

Kuudes Rucous.

l. Cuinga Cuudce Rucous euulu?
Wastaus.
Ia älä johdata meitä kiusauxeen.
11. Cuin-

W
li. <su:nZ<l monellainen kiusaus
Vastaus.
ja paba.
howä
Cahtalaiiltn:
W

~

on?

hywck kiusaus on > Wast.
lumalalda ttllc, jolla Hän mei-

Lnom. 22: l, 2,
iMa
'",ic. i: 12.
Mof, 8: P'. 66: !v. 1. Pcl. 4:
2. M'l'<s sc paha? Wast.
Jolla Perkele, mailma ia meidän oma --*
Nalth. 4: j''
Thess. s. I>,c. i: i;, 14.

tä coettele,

ja

-

*

-

».

<.

*

(

se

Mitä

loca

'92

)

'-

Jim:

?:

12:12.

111. Rlusacolumala tetäiin pahukem?
W.istaus.

Ei.*

IV. Mitä me sijs täsii rucoilem?

Että Jumala whddis mettä

Wast.

et«

lci, *
nicouxcs, elta st arnMsMe rucoileiu
on,
ncn lunmla tnhdoiv, jos
jclla "meitä, ettcin me Perfclecld', mailmalda j»
»ncidän omalda lihaldau, ja wcrcid.nn siujatux
tulis; mutta jos se ainalin tapahtn, ja emme si»
"<H wältä taida, ettei Hän andais mcitän tnlls
ylitze meidän woiniam tiusatuxi, cila jaltäis mei<
ta ylinäns siujaiilcen, »vaau scisois silloin mcid>w
lansom ja Pchälla Hengclläns ylöspidus, tuki's
ja wahwistais meila «ijn, ettem me langeis epä»
uscoon/ cpäilpxihin ja mnihii, sunrihin fdndihin;
»vaan caisia näitä meidän wlhollistcm pänBc coreau»
xia michulliscst wastan stifclisiul, ia taiwalliscs totu»
des, ujcos ja pyhydcs vlis-m lujat ja
ja nijn woiton saisim. l.Cov. lc>:1;. Eph, l>: i;.
-

*

2.3hch;:

?.

2<Pct.2:9. I!m. K.

;:io,!i, l^.

SMe'

K

'y'

)

(

W

ScitzemaS RucouS.

I. Cuinga

Scihemäs

RucouZ cuulu?

Woitous.

Mutta päästä lucitä padasta.
11. Mitä täsä ymmärretyn sillä sanalla
Caicri

pa!,asta? W>M»>e.

se paha

cum
Se paha »osta mc täsä rucoilcm tulla pää«

*

- -

*

stetyxi on cahtolaincn, Hengellinen ,a
ncn. -Hengellisellä padalla ymmärrclän j»cn>>e!li'
nen joleus, uscottomus, haluttonms ja wastaha»
lvisus caickcen hywaan, taipumus ja halu caic'
lecn pahuteen, lihan ,a wcren, mailman j» Per»
lelcn yliytyxct ,a tinsauxet, syn.iil, suruttomus,
patumus/ epäilyxet; Jumalan wiha, Pc, telen
walda mcidin nlitz?ln, ijaicaicklneu cuolema ja.

cadotus.

Xuumillisilla pahalla, ymn>Hvrct<in caicki n«
tuscat ja waiwat, wahiuaot ia o»nctlumudet,cul«l
meille sielun, ruumii!/ eunnian ja tawaran puo«
lesta lihalda ja wenldä, Pertclcldi ja mailmal,
d» tchdyl tulewat.

111. Mitä me

Wastaus.
Että meidam taiwaallinen
pclastais
2. Ata l)än

Me rucoilem

Isäm
siais

-

*

sam,

t<ls<l rucouxes rucoilem?
i.

-

-

*

-

Ensist töällä ajalliscst,

»aita,

min paljo cuin

P 5.94:13. loh.

se täsi

tasi elämai olle<
surleudes tapahtua

ja

17: is. 2. Cor.i: ?,4,5/10.

elämin jällen peräti, coco,
nans a t>u)>elllst<li hywan lopun ja autuallisen
lnoleman cautta. Luc.»: 29. Phil. l: 2;. 2. Tim.
Ns»<
4: 7/3/ ly.
"

Sitten

».

l.

N ) »Y2 ( N
Mitä st Colmas 15l meidän Ru.
lonxcn osa on? WostiUi»

Päätös.

I. CuinZa Isä meidän Rucouxen Päätä»,
cuulu? Wastaus.

Sillä että sinun on waldacunda

- -

11. Mitä me fillä tunnustam, cuin me
sillö sinun on waloacnnoa woima j»
cunnia iiancaickisesi? Vastani.
Me tunnustam Jumalan wallan/ woiman, armon ja
Tämän päätörcn on lEsut Isä meidän ru<
couxcn loppu» tygö pannut, pnoliuain sitä war,
t:n,- että sen pitä meitä vlöakchoiltaman tur»
»allifest ja uscallueen cansa Jumalat» rucoileman

sanom:

/

*

-,

*

:

puolittain semähden, että meidän fijnä siwus
lä sitä hywä ja ormolllsta lumalatakin pytäma»
sillä,uuri cuin plookchoitt» wastalculfeln lauplu»
teen meitä wastan.

sillä tiettäwäx teem, cuin
sanom 2lme» Wastaus.
--*

111. Mitä me
m?

?

Ettem me epäile meidän Rucouxestam
*l. Cun. l.- ;6. Ps. ,z: 4- Es. 65: »4. I"h. »6:^;.

Neljäs Päacappale.
I. Mitä

se Neljäs«n?vääcappale
chismuxes

Casten Sacramenti.

Wafiaus.

Cate-

seura

tTleljännex
taslen Vacramendist? Wastaus.

I. Mingätähden

Sillä

N

'97 ( N
nijn hywin cuin Marin
)

Silla Casie
Sacmmenti on
!l. Cuinga monellaistt Sacramendit
- -

-

l>wat? XVilstaus.
Cahtalaistt, Wanhan ja Uuden Testaa

mei-.dm Sacramendit.

*

sana

o» yli LatillllMM s<l»
cum yhlä pyhä to>paiion
!!>jn
mcrkitzc
mitnstll/ josa Illulcla maallisien coppalden allc,
lucille taiwaHNiiia c!',da ja nlosjacaa,
'

Se

na, >a

Wailhan Testamendin Sac>w«t? Wastaus.
Ymbarin s leickaus ja. Pääsiäis Lammas.
~

Cutea

cramcnoit

2.

Testamentin
Wastaus.
Casten ja Altarin Sanamenti.
Cutca Uuden

SacrH-

menoit?

111. Cuca Casten Sacramendin' asetta?»
on?

Nltt

Jumala itze

kaffyn

Vastaus.
~

*

*Malth.
Gngo Jumala Pyhs Colminalsuus
ine mpos läsnä olewainen C«stlsa? Wastaus.
On: silla nijncuin Jumala on
IV. Cutca ne owatjotca Casten toimittamisten säätyt owat? Wastaus.
Laillisest cuhutut Jumalan Seuracun28:19. Lpc',: 2,;.

1.

- -

-

Nan opettajat.*

*Matth.2B:i9. i.Cer.i^i.

saa coscan castetta toi.
mitm? W»staus.
Seu»
Hätä tilas, cuin ei lasta ennqtsta racun»

Lits muut

N

)

l94

(

N

racunnan Opettajan tygv saada, »n se muit,
letkin Chrisiityille sallittua *2.M05.4!25.
2. Cuinga Caste hätä tilas pit<3 toi»
n,ttett«man? Wasiaus.
loca hätä Casien toimitta,rangan, nijn>

<uin mutoingin tawallincn on, colme kerta
wetta lapsen pään päälle; andacan hänelle

»nmen, ja sanocan castaisans: lTlimen IP»
sän, ja pojan ja pyhän Hengen. Sen
pitä myös 2. z todijtajan eli cnmmin lästapahtuman.
nä
'Z. loco ft on todellinen caste ?-wast.
Iv, cum ci <en enämbähän aica ole;
mutta jos tila ja aica myöden anda, :n;n
laita se, joca Casien toimitta, siznä siwus

chrlstillisiä rmouxia, nijn,
<uiu uscon tlinmistliren, Isa meidän rnco'uxen ja HERran Siunauxen.
ne owat joille CastenSacray
.V. <l!utcamciui
on asc«nn? W«j!aus.
Caikille ihmisille Uudeö Tcstamei,d<s,
lukia joita

seka
?

että ijälllMe.*
*Matlh. 28:19. I"h.;:?, 5.
Vl. Mikä Caste on ? Wastaus.
lapsine

Casie ci ole ainoastcms
1. CuinZa monellaiset cappalet Castee- -

s« owac? Wa!callö'.
Cahtalaiset: maallmcn ja taiwallinen.

2.

Mikä

se maallinen cappalh on? w.lst.

N

)

»n

N

Saadango Castecg jotakin muntä
z.mirkyttä
cdc» tuoda, cuin wenä? Vastaus.
4,

Ei millän muoto-Mitä se taivaallinen cappale Ca<
ssecs on? Vastaus.
Jumalan sana, ja sanan cansa, Pyhä

*lch.z:s.

Hengi.*

Vll. Cuinga Castepitä toimitettaman?
Wastans.
i. Cafiamisella medellä- 2. Pyhän col,
minaisuden Isän, pojan ia Pyhän Hengen nimeen.
M .tch. 23.19.
<l)ngo se tarpeellinen että ihminen co^
conans wetehen c«<?etan? Vastaus.
Ei: sillä sitä ei löytä e.
S'!la ci ole yhtän eroitusta, jos Casse ta<
pahlu saicka niin, ctta se joca castetan, tule we«
dellä a!noastans pl!sco:ctul>,e!l wetta hänen pääns
päälle n»sltturi, nljncutn «»eidän icajan» tawalli»
V«n on taicka cocouans wcden sisälle »putetuxi.
Vlll. MinZckcaldainen Casten Sacra"
mcnti on? Vastaus.
Nijl! wältämättömästl tarpeellinen, ettei
vrikan ihminen taida ilman sitä autuax tul/
la, cuin han sen saada taita.
*

*

~

*

*

:

*

*

~

Ich.

?:i. 3it. ;:5,6.

Mutta cuin ci

Hän sitä

taida,

aumuctanij? Vastaus.
se
E»: Dä Jumal iei ole semmoisiö tilois

wälicappaleihin sidottu.

IX. Mitä

D

)

»56

V

(

IX. Mitä wartcn Caste on asetettu?
Valtaos.

7.

sille

Jumalalle cumnax.

2.

hyMr ja autuder.

Meille ihmi-

sijs Caste matcan saatta?

i.Mit<s

Caste saatta sondein andex' andamuG«l,

;:

:5,

;:21.

1,

2. CuinZa wcsi taita nijn cortiat
m,nca«n sa^cm? Waftaus.

Mesi ci tosin sitä

asiat

- -

Mitti Caste merkiyc ? Wastaus.
Että st Wanha Adam joca
?.

-

4,

- -

Cutca ue owat jo l!e caicki tämä

loica Jumalan
cowac, ja

sanan

<a lupauxct

!)^

us-

5. Mttls' Castes luwannut olct? Wcist.
Luopua puis Perkeleestä ja
6. Oletco sen ustolliftsti pitänet? wast.
- -,

,

Jumala

!

minä

Ei, waan

se, että he

<

-

7. KitZ sijs uscsttomilla ja catumattoinilla/ iona ei castc»» littoa piöi'/ 010 init^i
eastcus lijton NllN
jumi cuin jalja
illiwallaisest rickowct,
polkemat,
cams cila
tule heille sitä suuremnmx rangaistnxcr ja cadoturex.

N

»57

)

N

(

Wijdes Päacappale.
~

Mikck ft w.jdeg

p.fäcappale

wastaul-.

cl)ijmuxc« c>n?

Cate-

Rippi ja sondein andex saaminen.
«. CuinZa moncllainen
sondein andep
anc>amu«

Wastaus.
joen Inmallilda

se

itzel,
dä tapahtn taiwas. 2. Se joca tapcchttl
Seuracunnan upettajain cantm.*

Cahtalainen:

*

l.

S>it>i ftndein «ndcx andamulcsia, joca <a«

pahtll lu>:il,!.ilda itzcld.i caiwaas, puhutan col»
lnannes ii»!»» cappaices/ «uft stiso: «ta pyh»
Hcng» caitille uftowalsnlc S>,'uracunnaH joc»

andex andaZ. Cllinmastaco
puhutan? Wast.
uiuxcfia tasa
Sijta joca Seumcllnnan opettajaincant-

,.,

tapahtu.
l. Cuca Seuracunnan opettaille

ta

dannt rvoim.'.!: sVndciä

Ilimala ihe."

anoec

«ida

loh. 2a:
11. C»tca ne owac jaijle
13: 18.

woimai! flnidcji

?

on an»
Wast»nis»

Mattl). !6: 19.
2g.

humala

anvcx

on

anda? Wast.

Cc.lMc Hänen Scnracln?dans opettaille.*
Match. iZ: 13. loh. in: 3;.
111. Cutca ne owat. joille Jumalan
*

Seur>tcu!»nan opcnailla
-dex «l»da?

:v.->loa synocjä «n-

Wast.ius.

Catllwcnset Mdistt, joilla vn totmm nsc»
i. Cuin,
HENran lEsnxcn päälle.

W ) »98 ( N
1. Cuinga monda cappaletta tarwitan
totiseen catnmuxcen? Wastaus.
Caxi: nijncuin 1. »valitus ja waike-

tehtyin chndein 5
sijs nijden sieluin joille Seu^
pitäkö
2.

roitzemus

-

earunnan Vpenailla on walda ja wvimä
bejg «ndex «nda, tunnuftattmn heille syndma?

Wastaus.

Pita.* 2. Sam. 12: tz. Match. 3:6.
Wastaus.
z. Mitkä synnit?
pita meidän«,
Jumalan edes i;.
'Ps. 19:
4. Cutcasta ne owat? Wastaus.
*

Caho sinun säätyäs Jumalan
f. pitäkö heillä myös oleman catuwal»
- -

stn eli

-

surulllfensydälnnien?

Mä."

wast.

Semmoiset syndiset, jotca tietämät fa tun«
iewat sydämmefans heidän syndins, >a owat nii<
den tähden oman lun«on waiwas, «i,n ettei he
tahdo topta ia saada phlän lohdutusta ,a ru!ha>
«vaan tundcwat tylonänS sunren'tufcan ja tvaiwa«/ ja ftntahdcn tulewat Scuracunnan Ooetta«
M tygö, tunnustMat hänelle heidän fynoins-,
*

«äyttäwät walitueella ja waiteloitzem!sclla, huo«
cauxilla ja tyncleillH murhcllijen j» catuwaiscn sy«
dammens ja pytäwät lohdutusta; Semmoiset caowat ne, joille Jumalan Seu»
tuwaisit ftndisc:
tacunnan Öpettailla on wulda ja woima ?uma«
lan puolesta synntt andex and». Luc. ?: ;8. ApoK

6.

hartaalla
Pitäkö jaheidän siinä siwusn«y«gm«»
sen,

«alituMa

lraikeroirzemistll»
H

«N»

G
««3 he

owat

Pitä.

)
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semmoiset catuwaiset Hndiset?
wastaus.

7. <Vngo se wielä P<l<lllisex tarpellinen,
etlä heillä on usco lumalan armon päälle syn.
i»ein «ndex saamijesta
ansion t«hi>en?
Wastaus.
On waltamättömäjt tarpeellinen.
Match. 9:2. Luc. 7:50.
B.'Cm'nga taita ihminen tulla sem,
moistx catuwaisex joca on syndinen? Wast.
Se tapahtu Pyhaldä Heligeldli, cosca-V. Misä se syndein andex andamus
°"

*

seiso, joca tapahtu Seuracunnan Vpettajain
cautm? Wastaus.

Sijnä että catnwaiset syndiset tulewat
täydellisest eli ihe työsä synneistäns wapaax paastetyx.
Heillä on woima ei ainoastani että lohdutta
eatuwaisia spndisiä sillä, että Jumala heille syn<
uit andex anda, waan myis että irze tyo<ä lu<
malan puolesta tygö sanoa ja anva heille s/n<

heildä

*

*

nit «ndex. Match, lb: ,3.

loh.

20: 2'.

se nimitetty synon, joca

VI. MingH caldainenl

dem ander andaminen
Gpettailoa tapahm?

Seuracunnan

Wastaus.
MH woimallinen enin se, joca lumalalda itzelda taiwas <W>ahtu.
Cuin yli Cuningos ulos lähetti lästnlaisens
*

*

yhdelle pahan tekiällc, joca on hengens rickonut
eli muun rangoistulcn ansainnut/ annoa julista»
nian, nijn on se armon julistus yhtä hywä ja
»roimallinen/ cuin j«s EnniNMlda itzelda ta<
puhduis.
>li. Mi,

se

lW

)

"o

Vll. Mitä warfen

(

V

Jumala

on an^a<

Seuracunnan Vpcctaille rroiman syndejH
andex anda? Wa^aus.

nut

l.

ItzeHens cunniax. 2. Murhellisille syn,
ja autudex.
nijn,
että semmoiset sie»
kerta
on
se
Monda
syndein

bisille uscvn wahwistuxex
*

*

jut, sotca owat tulleet
tundoon/ owat
niiden tähden murhclliset, lcwottomat j« rauhat»
tomat, ia omau tunnon waiwas, ei tahdo, nijn»
tuin coettclcmus todista, saa«a uscoa sitä, etts
saawat lumalalda syndins andcli, waan <»
he
p.Ulcwät sen päälle; Sentähdcn on se armollinen
Humala hänen sanons palwelioille andanut sen
woiman,

että semmoisille

eansa

murhellisjlie

ia

uscon

campalewaisllle syndisille julista
deickonden
ja tygi sanoa syndein anderi ondamuren, sen
päälle että he sitä paremmin saisi» .lohoumxen,
,« tulisit si,na usto» wahwisietuxi, että heidä»
syndins owat heille andex annetut.

Kuudes Pascappale.
1. Mittl se Cuudes pckäcappale
cliismuxe» on? Wastaus.

Cate«

Altarin Sacramenti.

seura

nyt wijmeisex
2. Mingätilhden
Attarin Sacramentist? WastaUs.

I.

Sillä Altarin Sacramenti

- -

Sacramentin asttta,
.Cuca Altarin
nut on? Wastaus.
Meidän HENra lEsus Christus
*

*

Matth. 26:26 .Marc.
l.

14: »2. i!uc. 22:19.

Cvr. il: 2,,
O 2

»1..»t«

N

)

2S,

(

N

11. Renelle Hän sen asettanut on? wast.
Meille ihmisille.
111. Cutca ne owat jotca owat asete-

-HHRr<m iLbloliista Ulos »acamatt ? Wast.
Jumalan Seuracunnan Opettajat.*
Match. 26:26. i.Cor.4.'l>
Mitä
lv.
HGRran Ohtollinen eli Al,
tut

*

tarm

l.

S>;cramcnti oN?

Nastaus.

Se on meidän Hsßran lEsuxen,,
Cuinga monellaisct cappalet HlLßran lLhtollistg owat? Wastcus.

Cahtalaiset, maalliset ia taiwallisct.
2. Cutca ne maalliset owat? Wast.
Leipä ja Wijna.*
Match. 20:26.
*

hätä tilas keiwän ja WijZ.lllaitanlO
nan sias jotakin muuta ctetta? Wastaus.
Ei millan muutv, sillä sen cansa,
-

4.

Cutca ne taiwaalliset ja näkymättä,
mät? WastaUs.,

totinen ruumis ja wen.
Christuxen 26.
Marc. «4:22. Luc. l 1: 2,.'
Matth. 26 i
*

,
*

'

22: 19.

5. Mingck cans me nautitzem Christu,
xe« Auumin? Wastaus.

keiwän cans.

6. Mingä cans

Wliiwn caiis.

Christuxen Weren?

Wastaus.

7. Klts sijs 2.eipä,g ja U)ljna muutu
Chrijluxcn iluumix
Xverex? tvastaus.

El.*

Cor.io:i6.

K

)

2N!

(

8. KltZ 3>eipH ja wijna lion merkitze
Clir-sturcn Ruumissa ja Werta? Wasimis.
Ei, waan Leipä ja Miina owat Christuxen Rlmmln ja Weren cans Sacra»

lnemillisellä tawalla
*

9.

Matll). 2b: 28

»

Cur.

10: ,6.

Millä tawalla me 2.eiwän ja N?ij<

uan cans nautinem
'

CKristuxcn Ruumin ja N>c»
rcn? IPlyians.

Z)lon luonnollisella, käsittämättömällä,
Gal.z,is.
l'a,,
*

V. MinZäcaldainen HGRran iLhtolli.
Wastaus.
Hengellinen ja SacraTarpeellinen. 3. Tule toi,

ncn on?

i.

mentillinen.

2.

silda kclwottomasti, toisllda kelwvllisesti

naltituri.
Hengellinen Ehtollinen on 3
l. Mitä

se

'Wastaus.

Cum Jumalan lapset uscolla itzellens
tl>gö omistamat Istsuxen ansion, /a tun<
dewat shtä tykönäns, hengellisen wirwotu»

xen.*

Toisinans cuin Jumala» lapset mieleens ,'ch»
dattawat ,a perään ajattelemat sitä autuutta, cui»
lEsui heille ansainnut on : niin tnndewat he sii»
tä tolönäns erinomaisen lohdutuxen ja wirwotu»
sen, hengellisen lemun ja rauhan, mateudeu ja
fuloisuden, ja saawat sitlullenK rawinnon cli tu,
Ic»at ylöcpidetyli ja wahwistetnr» useos ja cai»
tes muus hywäs. Ia silloin tapahtu st joca cu«
tzutan -Hengelliscx lLhlolliftx. löh. f«5O. Jim.,
2. Mi,
3: »<?.
Ft 5
*

/

N
2.

Mikä st

)

-->?

(

N
Ehtolli,

nen on? waffans.

Cuin me Leiwän ia Wijnan cans nautitzcm Chrlstnren Ruumin ia Meren.
3. ,Kikz iljnä HengellistZ Ghtollises
eli nautiycmise»' >o ole kvlla? Walians.

Ei. waan sijnä siwlls on myös se Sa<
cramentillinen nautiheminen »välttämät,
tsmäfti tarpeellinen, cum sichcn tila on.
4. MinZä tähden se on tarpeellinen?
i.Christuren Myn. 2. Meidän oman
autuudem

tähden.

monellaiset HORran pöy«
Wastaus.
Cabtalaiset: mahdolliset ja mahdottomat.
6. Cutca ne mahdottomat owat? wast,
Catumattomat »a uscottomat sielut.

f. Cuinga

o>n wieraat owar?

*

*

7. cvngo

l.

Cor. 11:27.

se Jumalan tahto,

sijZ

että

cammattotnain s>cl>un piea -HHRran iöhrolli»
selle tuleman? Wastau,!!.

Ei, waan hän tahto, että heidän ensin
pitä tekemän totisen
i. Tor. li:?8.
8. Cuinga semmoisten catumattomain
janoisten c.in», iotca, eläwHt sulkisi» ftmneis,
p«a cajöi «sm» tchtaman? rvastaus.
Ne jotca eläwät julkisis ja pahendawains synneis, pitä edellä kayneitten »varoitusten jälken, sieldä ulos suljettaman,
sij*

»°4 (
tekewat.^
siihen saacka, cuin he parannuxen
Motth. 7: 6.
9, Cutca ne mahdolliset owat? Wast.
Käändyneet >a uscowaiset sielut.
»o. CuinZa nijden pitä walmistaman
)

*

ihcns

Ehtollistlle, jotca tahcowat 01,
la mahdoll jet wier»l? wastaus.

Itzens cuettelemuxella. 2. Totisella caja elawalla" uscolla.'

i.

tumuxelia

*l.Cor

li:

28.

Vl. Mitä warten HORran Khtollinen on asetettu? Wast
l. lEsuxen muistoxi. 2. Mille hywqx
jaautuudex.*
lEsus sano itze: ni!n usein cuin te sen teet:
te, niin tehkat se minun muistoxeni. Luc.
*

lp.

1.

l

Csr.

11: 25,

26.

Gits meidän muutoin cuin ainoa-

pidä -Hän»
sian» stLßran chtollisclla
dä muistaman? Wastaus.
Pitä aina muulloingin, mutta erins,
lmattain täälle Ehtollijclle käydesäm.
2. CuinZa meidän lpitä sielä käymän
Hänen mnistoxens t Wastaus.
Niin että me silloin mieleem johda,
tam
perään ajattelen, lEsuxen kar-.
simista, cuolemata ja ansiota.
ja autuutta meillä sn
Z. Mitä
-HiLXran lLhtollisesta! Wastaus.
Cuin me HERran Ehtollisella käym.

mä/ ni/ncuin sanottu on. Hänen muistoO4

Ms

N

)

»°s

N

(

xms, nisn on meillä
2. tlfton wahwistlis.
ccttnmuxeen.
*

3.

Wahwistus yhdlstyxcs CHristlixen cans.
ja s. wi>>
4. »Los kehoitlls iumcUifuteen
mm> ijaiicaickiiM elämä ja autuus tai<

waas.

,a tnscan palEmn me lEsurcn
joutta ja waikemca, jonga Hän meidän syndeim,
tthdcn un sä!'si!!Nt« lEsulen Ehtollisclle käydesäin, perään, ajattclem; niin cl se taida muu?
isin o!!a, cuil, että ft mcilä Mshcrattä. ca,

tunnilcen.
**

Luin me samoin lEsuxcn Ehtollisclle käy»
nnnsluttclcm, cuinga Han »n tär<,

dcsäm mielem
siiNijclläns
,a

mei.o>'n
lemasta

cuolcinallans

mapähtanut meit»

humalan wiban alda,
ja cadomxesia, ja sitä wastau ioim,'ua,
yyt, mcitle lumal«n> anyou »a autuuden; «im
t.uje l!!e.d.i'! n/ o m Jumalan armosta, fyndciu 9>l«
d r alidam''lcst,a ja meidän tukwaiftsta autuude»
«««

stam ivahMctiir.
Se tapahtu niin me ICsuxen PM
mäkerea, lolla hän meille esiemvan andanut
"'

elclon,

lMlcem muistuttelcm.
4. Cutoa ne owat, joille HSRean Gh«

tpllis.ffH on tämä hyävyty» ja autuus? Wass.

AinoaMs uscswaiset
sielut.

ja täHndpneeb

onIO catumattomille mitäs»
51. Muita
bywz HiLXran l^l>tollile»ia? Vastaus.
Ci.
6. <l)nl<3 heille mitän wahingsta sijt<l?

On<

Vastaus.,

7. MitH

W

)
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7. Mitä wabingota? Wasiaus.
He tulevat 1. wicapawi HENran Ruu<
misern ja Mereen, 2. Syöwät ja luowat

itzellens

8. Mitä

se merlihe

Christuxen

tulla

Runmijeen ja vereen wicapäaxi? Wajiaus.

Se merkitze sitä, että tulla Christuxen

naulihemisten ja Veren,
ulos wuodattamijeen wicapääxi,
,ncrkihe että syödä ja juo^
2. Mitä
da inelle»» duonuon? Wastaus.
Se merkitze sitä, että wetä päällens
humalan wandnrscaan duamion ja.
rangaistuxen, seka ajallisest että
Nuumin ristin

se

kistst.

PiiätöS.
päälle muistutus on
tHHxinyt wielä naiden
Christlllisyden ky<
tarpeellinen

symysten loppuun päätöxex tyg»
pandawa, jonga päällä nijn paljo seiso,
että jos en me ota sijtä ahkerata waaria,
jäsen jällen täydellä todella itziam ojenna,
nijn on caicki meidän tietom ja »Mmärryxem
Christillisyden asiois, ja caicki se ahkeruus,
työ ja waiwa, cuin me sen päälle
<i ainoastans tydiä ja turha waan kään<»
dy wielä paällisex meille wijmein sitä
remmaxwahinZox jaraseamnmax duo<

N
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mlor, 'lota paremmin me Christillisydem
cappaleet tienneet ja ymmärtäneet olemma.
Sama päälle muistutus seiso osiitam
fjnä, että me ama silloin, cuin me meidän
Christilllsiidcm c-ppaleita tutkistelem, me,
nemme omaan tundoom, ia cocttelemma itzicnn, cuinga meidängin ChristillisDdcm cansa asiat owat; osittain sima, että me cmnamme sen Pyhän Jumalan ei ainoastans
Hänen käffyns c,:utt> waicutta meidän tykönäni totisen catnmuxen, waan myös Etvangelinmin sanan cautta totiftn elämän uston HENran Issuren meidän wqpahtajM
päälle meidän sydämmesim ylöesototcttä;
osittain sijna, että me myös itze työsä meidän tietom ja ymmälryrem jälken Christilllsest mailmas eläm ja waellam.
(Ze nimitetty oman tunnon csettele,
Wus, on täft ensist M ennen caickia
peellinen. Cuinga sen oikein tapahtuman
pitä, sen taitamat sturawaiset esimerkit jollatulla tawalla ulos naittä.
Cuin me tutkistelem sitä Ensimmäistä

Jumalan kymmenen My sanois,
Rästiä
tykönam ajatteleman
liijn pita meidän
silloin

Ab cuinga omat nyt näisa susa sanoman
corkeis Christillisyden welwollisudeis
:

ris /a

asiat minun cansani? Teengö minä nijnruin se Pyhä ja Wanhurscas Jumala täsil

tahls

'

tahto

O

)

»°8

(

U

racastango minä Händävlitze caickia cuin maan päällä ia lammas
on? Pelkängö minä händä yl>tze caickein
ja kaffe?

cappalden? Pancngo minä Hänen ainoan
.päällens caiken uscallnxcn ja turmani.' vaieta sitä wastcm, olengo minä sydämmelläni
sntä elmvästa lumalc.sta pois luopunut?
elänqö minä siinä canhias epäjumalan paltvcluxes ? racastango minä ttiicka hecumata
ja hywia päiwia, taicka rickautta ja tawara,
ta, taicka jotacuta muuta mailmas enä, cuin
sitä hywä ja armollista Jumalala? Pelkään,
gö minä ihmisiä ja mailmata enä, cuin sitä
Wanhurscasta ia Caickiwaldi, sta maan ja
taiwaanHENra? luotangominä iheeni, taikka muihin ihmisihin enä/ cuin senCaickiwaldian Jumalan päälle? Oleng? minä etzinyt
apua Perkelen ja

hänen

orjains,

wclhom

jg

noitain, tykönä, ja heitä palwcllut?
Cuin me Uscon Eunnusiuxes
Hengen armywaicuturia tutkiftelem,
nijn käändakam silloin taas meidän aMls
x<m itze pääl!em, tygö puhmelcam ihiäm ja
on nyt nmsäkm aswis
sanocam: Vlch cuinga
Ongo
minun cansani?
se yywa ?Jumala
ylöswalaista
Ong»
näin
jo
saanut minua
ylöeherättä
sonnin ja su<
hän saanut minua
Ongo
minulla totinctt
ruttomuden unest?
eläwa usco HENran lEsuxen päälle? cum«
ga owat minun elämäni parannuxen cans

asiat.

Cum

W

se

)

B
Catechismnren Paä-
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Cuin Colmas
cappale rucouxesta, on meillä tutkistelemuxen alla, nijn pita meidän taas tykönäm
ajatteleman ja sanoman : cmnaa olen minä
tasakin asias sen Pyhän ja Caickiwaldian
elänyt?
Jumalan tahdon ia kaston jälken
vlengo minä rucoiltut Händä, nijncuin minun tekemän pitä ? otenqo minä sen tehnyt
sydammestäni, wahivas uscos, satumaisella
sydammcllä, nöoräjr ja hartaast, aina ja
päälle pitawäisesti, seka iheni että lähimmäiseni, ja wihamiestenikin edestä? Taicka
sitä wasian, olengo minä sen tehnyt häjysi ja kelwottomast, ilman perän ajatnreta,
paljaalla suulla ja sanoilla, uscottomudes ja
synneisäni catumatoinna ?

Niin cuin n»t tasa lyhykäisesi muutamalla esimerkillä näytetty on, pita meidän aina
caickia muitakin meidän Christillisydem capvaleita tutkistcltesam, menemän omaan
doom, ja nijdeu jälken meidän elämakertam
ottaman tarcan coettelemuxen ala.
Mutta ei tasakan oman tunnon coettelemuxes, wicla ole kyllä. Emma me saa
wielä siihen pidättä. Jos me sen teemma,.
nijn teemma me samoin cuin yri ihminen,
joca eatzo itziäns speilihin, ja näke kollä ettH
hänen caswons owat saastaisuutta tavnäns,
mutta ei huoli cuitengtzn pestä ck puhdista

itziäns.

Q

)

«0

(

O

itziäns. Mitä hywä Hänelle siftä on, että
hän on itziätis catzellut ia nähnyt mingäcal>

dainen hän on! ei mitan. Mutia olcat
myös, sano Apostoli Pyhä Jacob, sanan
tetiäc ja ei ainoastans cuuliat pettäin
teitän. Sillä jos jocu on sanan cuuli<t
ja ei tetiä, hän on sen miehen caldai,
nen, joca ruumilliscn caswons speilis
curtistele. I" sitten cuin hän itzen?
curkistellut on, nijn hän mene pois, ja
unhotta cohta millinen hän oli. lac.
1:22,23,24.

Mikasta on sijs sitten wielä meidän wel,
wollisudem, cuinZ tämä oman tlinuon coettelemus tapahtunut on 5 Jos me sen alla
löydämme, että me sen Caicknvaldian lu>
malan käffyt rickonet ja ylitzekäynet olemma,
jättänet sen hywän tekemätä cuin hän tah,
lo ja kästcoyt on,, ja tehnet sitä paha cuin
Hän on poiskieldänyt,, nijn on totinen ca«
tumus se, joca meille silloin caickein
ensin tarpeellinen on; meidän pitä silloin
andaman senWanblnscaan Jumalan l!.ain

sanan eliHänen täskyns cautta »lösherättä meitä ja waicutta meidän tykönäm sen,
että me murhellisella ja surullisella sy,
dämmellä langem maahan hänen' jalcams
juureen, huocausten ja kyneteitten cans tun/
tecom,
nustam meidän syndim, ja
ja nöyräsi armoa kerjäm, wahwas aicomu-.
xes

N

)
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w päatöxes että paranda meidän pahaa
xes
elamätäm. S>'ta warten pitä meidän silloin mie!ehem,!ohdattaman,cui!'ga se Pohä
synkäsiyisäns

ne
Jumala samoisa Hänen
nit, joisa me olemma eläneet, nijn cowajf
pois kie!dä, ja cuingl, Hän meitä nijden tähden uhca wihallans, belwetilla ja ijincaickisella cuolemalla: Eckä meidän tästä tutklstelemurest pidä Inckaman pois ennen, cuin
sydän tule todella muchellisex ja catuwa ser
Siltti cuin nyt Jumalan 2.aki ja käskyt owat näin saanet tehdä työns meidän
tykönäm; nijn pitä meidän ottaman Kwan-

xeliumin

Sanan, joca

uscon

cappaleis

edes pannan, silmäin eteen >a caheleman
sinä, cuinga Jumala on catuwaisille syndisille armollinen ja laupias, >a cuingalEon kärsinyt meidän !»ndeim tähden
sus
pijnan ia cuoleman, ja Da wapahtanut
meitä Jumalan wihan alda, cuolemasta ja
cadoturesta. Ia tasa tutklstelenmxes pitä
meidän taas nijn cauwan päälle pitämän,
että usco HtLßran lEsuxen päälle
meidän sydämmisäm sen cautta ylös

lp"?.

Sm jälken on wältämätlömästi meidän

welwollisudem, että me myös iye töysä pa«
rannam meidän elämä tertam, janijn
mailmas.waelds ahteroihem, cuin me
meidä»

N

)
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meidän Christillisydem cappaleis 'neuwoitux

tulem.

Se että me alnoastans tiedäm mitä pawältämän <a mitä hyhaa eli syndiä meidän pitä;
että me tunnen»
wa meidäll tekemän
meidän syndim ja ricoxem; että me tiedäm
cuinga meidän pitä uscoman HENran lE-

meidän Wapahtajam päälle; ja cuinsuren
ga meidän pita elämä kertam parandaman,
ja Christillisest mailmas elämän; se paljas
jos

tieto ei auta meitä mitän waan
emmH
me amia len armollisen Jumalan myus iye
tvssä meitä smuttomuden unest ylös heratmejhän sydämmisäin.
la, itze tysft
ylössytyttä, 'ihe tysftl paranda Meidän elämakertam, ja waicutta tykönäm pyhän elämän; nijn on caicki tämä meidän tie,
tom tyhjä ja turha. la, se on wielH
pahembi, että
meidän tietoni ja ymmärryxem lange meille wijmein, nijncuin jo
duoennen sanottu on, sitä
miox, rangaistuxex ja cadotuxex.
Sinä tyhmä ja hullu ihminen, joca kehut ja kerscat, cuinga sinä taidat hywin lukea, cuinga sinä wiriäst lueffelet Jumalan
cuinga sinä ymmärrät Christillisyden
ja elet cuitengin mi surutöin
hywin;
asiat
syndinen, cannat uscotoinda sydändä, ja pidät semmoisia elämä kerta, joca on cohda:

uscon

sama

rascaammax

sana:

stans sitä wastan, cuins lutt »a.kehut tietä-

wäs

W

)
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was, euule mitä lEsus sano tästä sinun
tiedostas: ttlutta sen palweljan joca tie,
si Herrans tahdon ja ei itzens walmi»
stanut, eikä tehnyt Hänen tahtons jälten, täyty paljsn haawoja tärsiä. Luc.
12:47.

Ota

.

myös

hywa waari

näistä Apostolin

Pyhän Petariil sanoista: Se olis heille
parembi ollut, ettei he wanhurscauden
tietä tundcnetcan olis, cuin että he
tunsit sen, ja poikeisit pois pyhästä käskystä, joca heille annettu oli, 2. Pct.
2: 21.

3lch Aemollinen ja laupias Jumala, anna meille sij, pyhänHenges Armo ja ylös herätä meitä sen cautta,
että me ei ainoastans ahketoiyisim tulla totiseen ja autuajr tckewäiseen meidän Christillisydem tundosn, jaZsijllH
caslvaisim ja tygs ottaisim päiwä p.;iwäldä: waan että me myös sijtä käsit,

täisim totisen eläwän uston sinun poipäälle; ja etcas HORran
tä me myss sen jälten meidän wael-

sen

luxem täsä mailmas ojennaisim,
päälle, että caicti wijmein tulis sinun
pyhän nimeZ cunniax jameidän sieluim
ijancaickisex autuder! l

Chri-

Mistillisen

opin

Pälicappalden lärlcfiys/

losa näytetan, cuinga ne luonnollisest toi,
nen toiscns jälkeen stlirawat,ja lukea taitan.^
läsä säriefiyrcs ci vie cnitengan juuri caicki
«e pääcappalct/ cuin se Chnstlllinen »ppi sisHllins

pita nimitetyt, waan ainoastani nc, cuin C«<
tcchismules, Kysymys «Kirjas, ,a Huoncn Tau«
lus sicla ja täällä edes pannan. Nc tygö pandut
Blaoein L,ugut näyttämöt/ misä paicois samat
P«acappalct Mä edellä täywälsis lyfympxis jäl»

tesss löytaän.

ChriMisen

opin

Esipuhe.

Chrisiilliscst opist yhieiseff
~

Vsa.

Jumalasta Pyhästä crlminaiftidcsia
11.

«.

2.

Hsa.

».

»72.

Mailman luomistst ja luondscappalde»
vleöpitZmiM.
l.'liom'sesi yhtciscst
104.
Engelein luomisest
Engclrist eli

Pahvisi

Perleleist
4. «pyhistä Jumalan Engeleist
s. cWmstcn luomisesi Jumalan ruwon
6. Ylöspitämiscst
7. Edescotzomiscst
;.

Bladi»
iucu.

»of.
'O7.

loz.
jällen lvK.
«,.

»s.

warjcluxest
»»e.
»,'.
Gsa.i
Synnin langemnxtsta ia muissa syn«eiss«, mj»
n,yö» sondein rgnZaisiufiji»
8. Suojeluxest

l.
H.

,»

Sunnisi yhteisesi

Synnin Langcmxesi

»l.

24.

Registerl.

z.

Perffonnist

4. Tecofynneistä
(«)

»8. 93.
;i.

j3rinc>matt«i«'

SiMdisistH himoista

(l,) Epäiumalain palweluress
(c) Jumalan uimen turhan lausumisesi
(<i) Pijha Päiwän turmcluxcst
(c) kalien jumalallonmocst heidän wan»

hcmbians waltan
Murhasta
(>:) Haureudesta
(l>) Warcaudest» ja wäarpdest
(>) Walhesta
(l)

'

yhtcisest
s. Gyndcol
b. Ijancaickisest cuoiemast
«>'.

43.
so.

s7.
65.
?i.
77.
8,.
97.
l/a.

,

Vsa.

Sucucunnan lunassuxcst jz
«utuuden jällen» toimittamistjr.
1. Jumalan Poian miehuden vltamiscst
121.
2. Mendamisen säädystä.
I^2.
,25,
3. Lun«sturcn työstä
4. Autuuden iällcns toimittamisest
129.
,;;.
s. Alöndamisen säädystä

Langennen

ihmisin

l>o.
35.

Armomattam

astumisesi Hrlwettihin
(ti) Zlienuustmilcsta cuoiluista
(c) Klösastumiscsta taiwaften
(<j) Istumisesta Jumalan villalla lädellä
(«) Tulemisesta duomiulle
<»)>

Alas

v. Vft.

,;<?.

131.
i;i.
ljl.

,;l.

Wälicappaleista,
pf)uä sijhen meille jällens eoimitettun wapan1.
».

3.

teen ja eniwaalliseen «utuceen ftatta.
Jumalan sanasta cli Pyhästä Namatnsta yhteisesti.

i!ain

Sanasi

.

Sanost

Casten Saeramentist

»5.

lc>l.

»95.

s. Ma»

Rcgisievt.

s. Marin SacramenM
vi. G,a.

2vo.

t7,,sta Jumalan armo wmcuwpssa, iotca hg>»
meidän tykönäni sitä <ama sf>'tä wartcn tere, että me tulisim wapabdetux, ja yancaickiseen au»
luteen taiwaas satetur.
i. Armo waicutulist yhtciscst
isß.
2.

;.

4.

3U<zl!!!llft<t

i;?.

Catunmxcst

146.

Bizswalisturcst

142.

s. Uscon
H. Wanhiirscaax telcmiseft
7. Md styxefi Jumalan cansa
8. Uudistuxcst ja pyhittämiscst
9. Mspltämisest

ls2.

156.

uscos ja cailes muui hywäsis?,
Osa.

Jumalan Pybästä Seuracunnast,

teen

16a.
l>i^

jonga ybten»

niiden sieluin pit« täsa mailma» tuleman,

jotca tal)tc>«>»t ijancaickisecn aututccn tcuwaa»

tulla.

1,

Seuracunnast
Jumalan jäädyst

Huoncn
;. Esiwallan Mdyst
4. Opetus wirasta
2.

yhteisesi

i^6,
/<-...««,«

,?
V' ?«
iauius.

s. Opetus wiran woimast
vili.

syndesä

<vsa.

andex anda 137.

r?i,st« Chrisiillisisti wclroollisndeista, c<!'n m,«
denli sieluin ptö hcidsn elämäin» ta<ä mail<
mas näyttämän/ jotca tahtowat ijanqaicklseei»
aututeen taima».", tulla.
1.

terran wclwollisudeist
Christillisetll'elämä
ybteiseji.

Wclwollisudeist lumalam wastan.
Jumalan rackandcst

i»

2.

».

2.
;.

UscaUNest Jumalan päälle
Tytiiesta Jumalan pelgost
).(

2

40.
4>.
;/.

Nucou-

»eglsierl.

3tlttoMst
s. Kiitoni!'

'77»

4.

«t. Sabbathin pyhittämiftst.
3.

49»

x

!welwolllsudeisi<l heitä itzi««« »astan.

s4

74»
Pnhtaudcst.
7;< ?sNaitiudest
4. Welwollisudeista lahickmäistä rvftsian.
». Lähimmäisen rackaudest
6y.
2. Laupiudest
69»
?l.
Z. Rehellisydest
88.
4. Totudcst puheli
v
s Awiöpuolisain ja
/
6. Waichemdain Lasten / we!wollisu<) Huonen
~

2.

-

/

7. Opettajan ia sanan

L.Esiwallan

ja

allinmaisten

)

ix. Osa.
Nijden sielnin rististä eli kärsimisestä mailmas,
jotca nilcwat wapahoetuxi, ,a
tttiwaallisen
, «umöen periä ftawat»
1.
l9c>tiusauxist

sen

.

2.

RuumiWst

ristiji

116.

x. Vft.
Cuolemasia ja muil?a sen Caickiwaldian Jumalan cnnnia- töistä, »sidenga cautta hän ne jumalattomat ulosi sulke, ja ne uloswalitut sijalle wicpi sijhcn t«iwaallisee» guwteen.
Cuolemasta
lsi.
2. MsnouslAilsesta euolluist
lt's.
lb6.
duomioii
z. Wijmeiicst
4. Mailman lopusta
l6?.
,b 3»
L IMcaichisest elämali
~

