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I. Toisesta Uscon Lappalesta.
»

Kysymys: tnca sinun sn

Wast^s.

lunastanut?

DEsus Christus.
».

Kys. Mitö

IlLsue

merkiye?

W«st.

Lunastaja ja Autuaxi tekiä.
!z. K. Mit3 Chrissus merkiyl? V.

Moideldy.
A»

4^

4. K tNixi hln o» woidelvn? W.
Prophetaxi, Mmmäiseri Papixi,
(uningaxi.
5. K.

le

f'ä

Mis» bZnen Prophetallinen wircanst

seiso? Wastaus.
llsist Sijna, että hän on ilmoittanut meil-

hänen Isäns tahdon meidän autuude-

stani. 2-xi Sijnä, että hän on ennustanut tulewaisista haman mailman loppuun
asti. z-x» Tehnyt woimallisia ihmetöilä, enämmin cuin caicki Prophetat;
on se suurin Propheta.

silla hän

Mist hän on ilmoittanut Jumala»
tahdo» meidän »mndestam? Wastaus.

t. K.
'

Jumalan Sanasa, erinomattain

uudes Tcstamendis,
rit ja Apostolit owat
kirjoittanet.

josa EwangelistelEsuxen »pin ylös-

7. K. Mijä hänen ylimmaise» papin lvircans

se

seiso? Wastaus.
I.sisi Sijnä, että hän on uhrannut

itzens
ristin puusa meidän edestäm. 2:>i Että

hän

hän rucoile meidän edesiam hänen

Isän«! tykönä, erinrmattain nijtedestä, jotca Jumalan scmau cautt«
uscowat hänen paällens. Ich. 17:17,20.
l. K. Misä hänen Cuningallinen wircan» st
seiso? Vastaus.
Sijna
että hänelle on annettu caici:sist
tain)asa
ja maaja. Matth. 28:
woima
k«
erinomattain
18. 2:xiEtta han
hallltze
lawä Jumalan Seuraeundaa-

ivallisen
ten

<-

9. K. Millä

hän

nijtä halliye?

Wast.

Pyhällä Hengellä: se on i:sin PyhänHengen
Jumalan sanan calltla ylöswalistetuisa omisa tunnossa. 2.xl Pyhän Hengen lohdutuxella ja wirwotuxella.
z:xi Pyhän Hengen johdatuxellacaickeen totuuteen.
10. K. tNikä lEsi,« «n? nimittäin hänt» per,
<<»n<»ns puolesta? Woftaus.
. Totinen Illmala ja totinen Ihminen.
U. K. Mistä hänelle on hänen lumaluven
lnondons? Wastaus.
Isästä ijanccickisudest syndynpt.
,2. H.
A)

«.

K. Mlfii hz«elle «n HZttM
d01,3? Wästans.
Neitzhestä Mariasta sylidynyt.

«z. K.
i

Mitä

»arten

lu»««

H3n tuli ihmisexi?

Vastaus.

Meitä lunastaman ja wapahtaman.
Tim. i: is.
»4 K. ?«rwiy>mmeto me lnnMjata?

Tarwitzim.

Wastans.

15. K. Mi«gat3hv<» me «rwiyimme Ku««,
stajataf

W«ft»>»<.
Että me olimme synnin kautta kadotetut ja duomitut.

»6. K. C«l« hz,u» «n m«ilma» lnnastojftffi

Isä Jumala.
K» Mingitabdctt H3»»

sen

t»«? Nass.
ja
Omasta sulasta suuresta «rmostans
ja rackuudestcmS: tTlijn on humala
wailmaa racastauut, että hän
hänen ainoan poicansa, että jocai<
:,?.

usco
saaman.

nen tum
hänen p<t<lllens, el pi<
t>H huckuman, mutta ijancaickisen e,
l<lm<ln
loh. z: i 6.
e>n meitil lunass<n«tf
Vastaus.
ia cuolemasta, perkeCaikissa
wällan
alda
wapahti
len
»a päästi.

»8. K. MistK I«sl«,

»9. V. iöiks meldH» sijg eni pid3 sy>mis3

«

lämiln, että lEsn» «n meitä caitesta s/n»
nissi lunastanut? Wast.
Ei: pois se, me jotca synnille euoNet
»lemma, cuinqasta meidän wiclä pidais
sijnä elämän? Rom. 5: 2.
»s. 3. Cninzz m«nm«in<»r ftnvi on?

Vastaus.
Erinomattain cahtalainen, perisvndi ta
juurtunut pa,
tttosyndi. Perisyndi on

ha himo
21. K.

se

«.

Misä perisyndi meisH asu» Wast.

ja caickisa jastnlturmellun luonnon lihalliM l)«-

Meidän sydämisäm,

sam, sen

ca«moisa ja haluisa: ja wiela sitteckln
ja
puuttesa,
lumabenqeUisesshywän
kw
lan
A4

euwan cadottamisesa', nimcuin hengellises sokeudes, turmellufa pahasa tahdosa/
ja saastaises omas mnnosa. :c.
lan
2».

K.

tuinga monella tawalla

pahwwat?

tecssynnit tz-

Wastaus.
Tekemisellä, ja jättämisellä: nimittäin,
«ttä ajatuxilla, puheilla, käytöxillä, ja töilla, tehdä sitä cuin paha on, ja jättä sen
hengellisen hywän tekemätä, cuin
lan laki ano ja waati.
2Z.K. Mikä synnin palck«on? W«st.
Cuolema ja ijancaickinen eadotus.
24.K.

sonnin palcka
nin taicka ««osynnin?

Cnmman

se on, perisyn-

Wast.
Molemmitten, sillä me vlemma jo luonEph. 2: 3.
nostan, wihan lapset.

loh.

8:34,35.

25. K. <c«ing« monellainen wolema VN?

Wastaui

Colmellainen: ajallinen, hengellinen ja

ijancaickinen.

26. K. tNika st ajallinen cnolema «n?

Vastaus

'

Sielun ercaneminen ruumista.
27. K. Mika st hengellinen cnoiema «tt?

Wastaus.
sielun ercaneminen Jumalasta, ja siltä elämästä cuin lumaiasa on.
28. K' Mik3

se imncaickincn
Wastaus.

cnolema on?

Ijancaickincn cuolema ja cadottls, jo>

sil seka sielu että ruumis hucutetan hel«»
Mtis.

29. R. Milla INstl«

lunasti?

Vastaus.
Hänen pchällä callilla werellans, ia
hänen wialtomalla pijnallans jä cuolemal-

sa

lans.

30. K. Mingätöhden haneft weren» «n pyhä
ia callis, ,ä hänen cuoleman» wiatoin?

Wastaus.

i:sist Semähden että hän oli ilman synmta, ja wiatoinen Jumalan caritza. Ebr.
7: 26, 27. Ioh.»: H9. 2:xi ettei se

ellut palsan ihmlftn weri, waan lEsuren Christuxen Jumalan Pojan weri, joca on totinen Jumala ja totinen ihminen
yhdesa personasa. i loh. i: 7.
weri wsim«ll>'nen, ,«
31. K.' Vnzo
hänen cuolcmans ansiH t3ydellinen I,roin<
>H mgilman synvein «dejiä i
Wastaus.
On: sillä se"puhdista uscywaiset caikesta synnistä l loh. 1: 7. jaEbr. 9: 14.
saatta armon ja pyhityxen, ijancaicki«
elämän. Ahoellck uhrilla on hän
tjancaickisesttäyoellisexi tehnyt ne joten pyhitetän. Ebr. io: 14.
32. K. NNck «varten ?HsUH meitz lunassi?
Vastaus.
Että me hänen omans olisim, ja hänen
waldacunnasans hänen allans eläisim lc.
gz. K. Mlngllzltaiset ne ««at, ,otl<, e««l
IHsnxen om»t? W«st.
uslst Ne eläwät hänen tl«ans hengell«ses elämäs llscon cautta. a:xl Ne pal,
nxlewat hända pyhydes ja wanhurscau,
des

sen

des castena elinaicanans. kuc.l? 74,7/4
ja »vihdoin ijancaickisesti.

ptrlti liLsu,
Z4. K. Mingz ceultt» he
sen om«xi tulla tauawat? Wast.
Pyhän Hengen pyhityxen cautta, josta
pUhutan colmannesa uscon cappalesa. Mut<
ta jolla ei ole Christuxen Hengi, ei
ole hänen omans. Rom. 8: 9.

se

11. Autuuden Perufiufest.
~K. Witt antndm p<rusw«

Wast.'

lEsus Chrisius.
Mist hi« o« aamdm ptrnss<»f
N«stous.
Hänen pi/nalans ja euokmasa»?.
2. K.

Col.

;

i: 20, 21, 22.

K rHdisso se «attm«n»fi«

e«z li3s««

«»

««tnden p«r«st««? Wast.

Muuta Perustusta ei lstida pxikän panA6

na.

maan se cuin pandu on,
i Cor. 3:
lEsus Christus.
Apost. T. k. 4: 12.

na

<

soca

on

".

4. K. Costa hän on autuuden Perusturexi laskettu? Vastaus.
Hänen pijnascms ja luolemafans ristin

päällä.

nytkin lasketan?
5.K. lwitläko
Vastaus.

Wielä.
b K. Mings cautta HZn wielä
pernstuxexi lasketan?

WastauS.
Jumalan sanan cautta ihmisten s,datniiä, nimittäin niitten sydamisä, jotca eläwäsä uscosa lEsuxen maston ottamat,
ja saamat woiman Jumalan lapsixi tulla.
l
Tällä lamalla Apost.
13.
pnhä Pawali Jumalan sanan cautta lasti perustuxen nijncuin taitawa ratendaja. 1 Cor. 3: ic>. Eph. 2:20. lo2,

sa laffcmises Christus ILfus tule heille

n>i)saui>efi, ja wanhurscau-

de-

derl, ja pyhihxexi, ja
Cor. i: z<2.

lunastuxexi.

i

111. Autuuden järjestoxest.
l.

K. tNikz

Parannus
2. K.

Tehkät-

!

ja

Wastaus.

järjestys?

usco.

Millä ft raamatusta wahwistetKN?

liumi.

z K.

on autuuden

Wastaus.
parannus ja uscocat Ewange-Marc. i: 15.

tuinga

Parannus

s« usco

Wast.
Käändymys, ja catumus.
n«lla wtMan?

yhvM ft-

Catumuxesta.'
calnckuxe» cappalet?
Nastaa
W'i: l-sist walitus ja waike,

4. K Milka owae

-

Wmät

A7

l«-

roiheminen tehtyin syndeln ylitzen: eli p«,
rannuxen murhe. 2:xi llsco Jumalan ar,
mon päälle syndein cmdcxi saamisesta
suxen Christuxcil ansion tähden.
roiyeminen sisallong

Wastaus.

tösittä?

Synllsin Synnin tundemisen;
nin tuniluftuxen. 3:xi Murhen Jumalan
mielen jälken parannuxcen.
b. K.

s/n»»t MtldZ» piß
Wostaxs.
i:sist Ne edesmennet eli ennn, tehdyt
synnit «cidän elämakerrasam, »oilla Itlmalan Myt owat ricotuxi tullet, -in
Ne sisälle asuwaisel synnit, nimittäin:
cuinga paha ja turmeldu sydän meillä
wielä luonnostam »n. Z:xi Ne erinlx»
maltain hallitzewaiset synnit, Ma si/-.
tä pahasta luoMsta olvat tolutuixi tullet, ja synnin orMdes owat pyylanet aina wallita,

sonnin tiedon ja
synnin tl,»3emistn wälM?

7. K. Vngi» t?'si troims

Wastaus.
On e silla moni kyllä tietä syndins;
mutta ei cuitengan tunne niitten catkeruft
ta ja synnin duomio. Nijncllin on

se

eroitus sen waliNe, että tietä sapen car,
catkerutta. Et<
waxi, ja että maista
tä tietä myrckyn cuolcttawaiseri, ja että
jo tuta cuinga se cuoletta. losa tundemises siis on walitns ja waikeroitzeminen,
murhe ja pelco; waan ei suingan paljas
tiedos.
z. K. MifiK ftnnln tnnd« tnlef
Wast«»s.
Jumalan laista, ja sen uscosta ja tutkinnosta, joca julista synnin ylitzen cosion

sen

ja

duomion.

Wastaul.
Jumalan edes. 2xi Opettajan

«fin
edes. Z:xi LähimmMn edes»

10. K. Cnittga sonnit Jumalan edes pl,
tä lunnu<icrtam<m?

Wastaus.

Jumalan edes pitä meidän audamcm
itzem caickijn syndijn wicapaaxi :c. ja'

sentahden pitä tunnustus tapahtuman
i:sin murhellisella ia caluwaisella sydämellä, eli waliturella ja waikeroitzemisella; nijncuin yhtä rastasta cuormaa, jo--

ca tahto wajotta helwettijn. 2.xi
pittömällä sydämellä, ilman synnin peitteitä ja wäheudämistä.
wanhurscan duomion ja coston
la; se. on että itzens duomita ja wiallisna
pitä poishyljätyxi tulla Jumalan
edest, Luc. 15: 21. Ia sentahden 4.:xi
hartallä ja nöyrällä nicouxellä, että
HEMra Jumala wiela sulasta armo,
stans, armahdais, ja armon owen ahuomiolle
wais. HlLßra.älä
palwelias rantza lc. Psalm.^43: 2'.
2ill<i hcitä minua pois caswois edestä ; ja cklä minulda ota pois sinun
p7h<U stNMb. A s'l «3.

caswon

K. Costa synnit opettalan edes tun«
nustettaman pitä?
Wastaus.
,:sist Costa syndi opettajalda nuhdellan,
nijn ei pidä nijta kieldämän ja peittämän; sillä se on jäädä walhen siteisiin,
ja walhen rackauteen, walhen turwaan
ja tekemiseen. Esai. 23: is. Ilm. K. 22:
is. joca on perkelen työ; sillä hän on
walehtelia, ja sen Isä. loh. «: 44.
2-.xi erinomattaisin cosca syndi rasitM, ja
ymatundo catumuxen murhesa sijhen lun«.

nustuxeen waati.
«H. K.

MitfH synnit löhimmalsen ede»
tunnustettaman pitäf

Vastaus.

i:sin Ne
nustaman

joilla me olemme händä wajoita ei ainoastans pidä tun-

anderi pyytämän: mutta
myös lähimmäinen
sowiteltaman, ja
caicki määrin saatu tacaisin
Hes 33: is. Luc. 19: 8.
tunnusta muutoingin uscotttselle ja armoitetulle ystäwalle heickouden syndejä, eli
sydämen msituxia, ja kiusauM, pyytäin
ja

hei-

heidän elirucouxens. Niincllin Apost. p.
toi,
sano: iunnustacat toinen
rucoil,
sellenne teidän ricoxenna, ja

Jacob

cat toinen toisenne edestä, että te

terwexi tulisitta. Tvanhurscan ru<
cous woi paljo, costa se totinen on.
lac. 5: 16. Mutta ei sitä saa tunnu,
sta, josta meidän lähimmäistllem tlllis
pahennus; ei myös coettelemattomille,
jotca ei parannuxen muehest mitän ticdä;

ludas tunnusti

coettelcmattomille: »vaan

ei löytänyt yhtan lohdutusta; silla he sanoit: Mitä meidän sijhen tule? ca,
ho ,'hiäs. Matth. 27: 4. Cnin emtengin heillekin olis ollut samasa lyösä ihe
paällens kyllä catzomista, ellei heidän tundons olis ollet paadutetut.

»z. K.

Mingaoaltainen on st murh»
I»unnla,n mielen »Zlkenl

««n

««

Wassns.

Sijnä o.n. i-sin sydäniellinen eatumus
että sondi on tehty, ja hywä laimin lyö.

2-xi Sydämellinen wiha syndiä wastan. z:xi Häpeminen synnin.ylitze. Hes.
ty.

16: 6i, 33.

Synnin ylvnaudaminen

ja

Mammen.

catmnuren

iz: 30, 31.

si's

seura,

Oikian

sydämen

käändomys ja elämäkerran parannus.
Tehkät parannuxen soueljaita hedelmiä. M tttl). 3: 3»4. Vigo synnm wndo «rpellinen?
Wastaus.

On, sillä ei ilman sitä cuean oikein
tarwihe lEsusta paranda'axens, ei terwet tarwitze parandajata, wsan fti<

rat

Matth.

3:12.

IH. K. <l>ng«

ler.

3:
tunnusta tarptllinm?

Wastaus.
On: sillä ilman sitä el anneta Jumalan wanhurscaille buomioille oikeutta, Ps.
Si: 6. jonga tähden myös HERra curitta monella rasitllxella, että syndiä tunnustettaisin, Ps. 32: 4, s. Nijncuin
joca kamärryxis rauta cahleisa wa<
sta tunnusti, sanoden: Ah HGRra minä olen syndiä tehnyt, tosin minä
olen syndiä tehnyt, ja minä tunnu,
sian minun pahat teconl. Manass.
Ruc. ». 9, li.

nasscn:

16.K. <Vngs

can»mure« murhe larpeNinen?
Wast«us.

On: sillä, ilman totista murhetta synnin ylitze ei ole oikia kaandymifta: Joel.
,2.
2
lac. 4: 8,3. longatähden
HERra Jumala suruttomain ylitze wa:

litta: i3i ole yhtän jcca catu puhuttansa, ja sano mitä minä ten?he
juoxewat caicki heidän juoruansa j
nijncuin angara herooinen sodas,
ler. 8: 6. "Ne uhrit jotca luma,
lalle telpawat, owat murhellinen
hengi: ahdistettua ja särjetty sp-

dändä et Sinä

Jumala

Ps.

Särjettyä ruocoa ei hänen
pidä murendamaan, ja suitzewaista
tyntilän sydändä ei hänen pidä sammuttaman; sijhenasii cuin hän saatta duomion woitori, Matth. 12:20.
Se on sijhenasti, että usco sytty, ja armo tule sudamehen. Sillä Ht3Rra on
juuri läsnä nijtä, joilla on murhellinen sydän: ja autta nijtä, joilla on
surtia Mieli Ps. 34:19.

Sl: 19.

Uscosta.
l?. K> luittga mond« cappalttta

käsitti? Wastaus.

usco iyesan»

Colme: Tietc. Suostumus ja luja
turwa ja uscallus»B. K. MingZcaltainen lieto uscosa olla pitn?
Vastaus.
Vlösivalisiettu t,cto, herätyxen armos,
totuutta tundeman. Heräjä sinä joca
macat, ja nouse cuolleista, nijn
Christus sinua walaise. Eph. s: 14.
tahto caickia ihmisiä autuaxi, ja että he totuden tundoon tulisit. 1 Tim. 2: 4.
»9. K. Mingäcaltainen Snostnmn» usc«s« 01,
la pitä? Wastaus.
Vxi sydämellinen suostumus Jumalan
sanan totmeen caikisa, ja ei ainostans sij<
hen cuin se surutoinen mailma paljas h«>
storiallisesa tiedosa usco: joca ei cuitengan
usco paranmixen harjoitusta, ja sen tarpellisutta ja hedelmiä.
»0. K. Mihen sitten sen herawöisin sielun
tä su«fiuman? Wastaus.
i.sist Jumalan sanan tvtuteen/ että st
.

en totisesi Jumalan sana, iThess.2: iz:
2:xi armon järj stl.'xecn, parannuxeen ja

uscoon;

nijn ettei hän muulla tawalla tahdockan autuaxi tulla. z:xi Jumalan tahdon tekemiseen. Matlh. 7: 21, 24, 25.

lllurwa j« uscallu» ck<
lT«ll»pitä? Wastaus.
ei
Svdamellinen ja luja uscallus,
ja
mailpelwosta,
eikä
ihmisten
kiusauxista
man wainomisesta tacaisln lange: muutsin on hetken
hetkexi he
u?ar, ja tiusauxen ajalla pois langewat. Lue. 8: 13. Se hywä maa,
saatta hedelmän t<lrsimists. Luc. 8: ls.
»».K. tui»ga t3mä uscon tieto, suestumlw,
zi.

K.

soca

se

j«

usco:

uscallus iytns lumalan «rmon
mise» osotta ja näyttä t

usco-

turwg-

Wallaui.

Ei palsunesa tiedosa, waan oman sokeuden tundetyises: ei wilpistelewälses suostumises; waan totuudesu kiinirippumises
ja halamises; ei rvykiasa uscalluxes; waan
HERwa pelkawäiseS armohon turwamises, ja armon etzimises ja wastanottamifte: Humala ole minulle »rmollmel,,

5-

finun

hpwydes tähden ja pydi Po''s
minun syndini sinun suuren laupiudes tähden lc. Ps. 51: z. tTlijlle jot<
ca hänen otit wastan, annoi hän
jot<
«voiman Humalan
ca uscoy?at häneen tTlimens pääls
le loh. i: 12, 13.
»3. K. Cucz »inialtalstn eläwHn uston »«',
cutta? Wastous.
Pyhä Hengi Jumalan sanan woimal-

la

ja armollisilla lijcutuxilla.

IV. Autuuden Wtlllcappaleifia.
Erinnmattain ensin

lunlalan Sanasta.
».K. MKkä

Jumalan
Cbtollmen.
z. K.

»wal anmnden

Wastaui.

Sana, Caste, ja

Cuinga Jumalan

Waft^s.

sana sa>Ml

Mijn, jg EwanKeljumlt,,
<

HERran

K. MitH laki mtitH opetta? Waftaus.
i:sist Mitä meidän pitä tekemän ja iättämän. 2:xi Tundeman meidän syndim.
z-.xi Curitta ja aja meitä pakeneman lain
tävttlljan Christuxen tygö: nimittäin laki
näyttä hädän ja tuscan paetta: ja Ewangeliumin walo tule sitten sijhen awux,
ja osutta hätäynneille Sieluille wapah;.

tajan

lEsuxen Christuxen.

4. K. Mit« sijs lLwangelinmi MtiNe opetta?

Wostaus.

Jumalan armosta
Se on, autuuden Perustuxest, järjestyi
xest ja wälicappaleista, ja coco tien ja
waelluxen autuutehen, Jumalan janan o,
jennusnuoralla Tit. 2:11,12,13,14.
woimallinm alt,
Wastaus.
On: Sillä humalan Sana on eläl<!wä ja woimallinen, ja teräwäme
bi cuin jocu caxtteräinen miecka lc.
Cbr> 4: 12. Laki osotta woimans musertaman cowia sydanntä: eikö minun
Sanani ole nijncuin tuli, sano

5. K.

Vngo lumalan Sana
tuuven wHlicappalc?

H2R-

HKrra, fa nijncuin wasara jsca wuo-

ren murenda, ler. 23:29. Ia lLwans
geliumi on Jumalan woima itzecu!len<
Lin uscowaiselle autudexi. Rom. 1:16.
~

K.

Casieesta.

Mitä «rastcst, on waarinottaminen? Waff»

Caxi cappaletta, nimittäin näkywainen
ja nakymätvin.
z. K. Mltion n«kyu?Zine>, CaLllefa? W.

Mesi.
;.

K. Mira on st

nakpinatäin?

Wast.

Jumalan Sana, ja Pyhä Hengi Sa<!
nan cansia yhdistetty.
4. K.

Wahwista st Raamatun Sandilla? M

Ellei )'ocll synny wedest ja hengest, ei
hän taida Jumalan waldacundaan sisälle
tulla. loh. 3: s.
5. K tNitä

Caste saatta

kasteesta on? W.

syndein

andexi saamisen,

lvapahta cuolemasta:c.
b. K. Taitaco ihminen armon jaltens saaVH
costa han on Casten» liitosta poislangennut? Wastaus.
Taita, waan ei omalla woimalla; ellei HERra Jumala handa armahda ja
wastudest ylösheratä syndins ja langemi-

B

sens

lundoon, ja lijculureen; nijn että nisn«uin yri cuollut ei taida itzens eläwäxi tehnijn myös yri hengellisesti cuollut
sijta elämästä cuin Jumalasta on; ellei
hän HERran armon cautta tule ylösherätetyx».
7. K. NlillH «valla 5,,» syndinen taita <r«»
sien» liitcoc'!» »älicns tuli»? Wast.
Totisen ja sydämellisen käändymisen ja
panmnuxen cautta, johon tule alttuuden
järjestys.
8. K. Waatico Casse parannusta? Wast.
Waati: Sillä caicki jotca castetan,
pitä parannuxen tekemän. lehtät parannus, ja andacan jocainen rxlnensä casta ic. Apust. T. 2:38. longatähden Caste cutzutan parannuren castcxi,
3lp. T> !9'.4< jota parannusta myös caste merkitze /ja pidais tapahtuman hamasta lapsudesta ja nuorudcsta, että jocainen olis pysywäinen castcnsa lijtoH:
multa cuin parannus laimin lyödän ja unhotetun, nijn sijtä tule langemus, josa lan,
on syndi ja
gemlses wanha Adami,
wmda ja turmellus sydämesä ja caikisa jasenijä jocapaiwä suruttomain tykönä
ylösnouse, ja uusi ihminen, cuin on pa-

ftns

se

sen

se

rannuren armo, usco, syndein andexi an«
damus, pyhityxen woima, rackaus, toiwo, karsiwällisys, ia uusi cuuliaisus, sitä
wastan jocapäiwa upoletan; mastoin Casten lijtto >a udistusta; sen hallitzewaisen
synnin can§a ei siis ole muuta cuin duomio ja cadotus: eikä taida cucan sitä mäittä, ellei hän wastudest käälidymisen armoo käsitä, ja oppcne pitämän caicki mitä Itzius on Opetliölapsillcns kastenyt,

Match- 28:19,20. Sentahden Jumala ilmoitta caitille ibminlle jocapaicas että he parannuxen tekisit Apost.
T. 17: zo, ?i. lestät parannus jo
palaitcat, että teidän sondin pois«
pyhitäism. 3lp. T.z:i9.

HERran Ehtollisesta.
I.K. tNim -HiLßran tlihtollises
ottaminen! Wast.

<>«

w«ari<,

Näkywainen ja nakymatöin; nijncuin

Muisakin Sacramenteisa.
2. K' Mikä se nät/lväintn «n? Wast,
Leipä ja Wijna.

Z.K.

Mitä

se när> matsin on? Most.

Chrisiuxen ruumis

B

ja Meri.
»

4. K.

4. K. Mistäs st!» tiedot että st «I» Chpistu»
xen Ruumis ,'» Wcri? Wast.
lEsuxen omista sanoista, Tämä o»
minun Ruumin: tämä on minun Weren.
Marc. 14: 22, 24.
5. K. Cuca -HHXrnn lehtollistn pn ftstttanut?

W«sta«s.

lEslis Christus.
b. K. Cosca hän sm o« asettanut? W«st.
.Sijna yönä jona hän petettin: silloin
hän saatti ja jätti tämän Ehtollisen uu-

den testamendin Sacramcntixi.
Lk l?. K. Mitä me sijcä oppencmme? Wast.
Että lEsus on omians racastannt haman loppuun asti loh. iz: i. Nijn pita
myös meidän hända jällens racastaman/
jsca meitä ensin racafti. 1 loh. 4:13.
«. K, 6ui lle hän sen annoi? Wast.
Opetuslapsillens.
9. K. Mitä me siitä Kypenemme? Wast.
Että ne euin HENran EhtolliseUe oi,
kein käymän pita, ne pita myös oleman
lEsuxen opetuslapset.
»o. K» tNitö hejoZn piri IHsnxen opis stura»
man?

Wastans.

lljlN Wapahtajan lEsuxen oppi. 2:xi
hänen nöyrää siwiä ja pyhä elämakertans;

z:xi hänen lärsimiscns askeleita, ja mene-

män

ulos leiristä clmMiln l)<lnen
daitt bltnen pilckanZ. Cbr. 13: iz.
11. tilitä tvarten meidän HlLßran lLhtellisel^
le, Meidän iye sichtcn, käymän pitä?

Wastaus.
sijta hyödytyxen
dän Sieluillem, lEsuren pyhän ruumin
ja callin weren nautitzemisen cautta.
12. K. Mikä hyodytys sijs on -HiLXran lEt>
tollisen »»»«titzemijest? W.
Syndein
!:sist
andexi saaminen, ja
nijnwahwistus sondein andcxi saamisesi; ulos,
cuin lEsuxen ruumis on sowinnoxi
22.
annettu, Col. 1:
Ia hänen werens monen tähden wuodatettu syndcin aildexi andamisexi Match. 26:23. 2:xi Ahettä
distus wapahtajan lEsuxen
hanesä saada ijancaickista elamata. loh.

Että me saisimme

uscon

,I. K. tNikä tiyodytyz wieli, näitten siwuft,
on -HSHran Hhrollilen oi-kcin nantirze»

misest? Wastaus.

Armo ja woima elämäkerran paranna

xeen

ja pyhityreen,

lumalisuden

woiman

wahwistus, woiman wahwistus ylitze woit,

kiusauxia ja hengellisten wi,
hollistcn päälle carcsmisia: jongatähden
hengellises uscon kilwviluxes usein HENran
laman

V 3 tzh-

FhtoNiselle käytämän pitä; erinomattain euin
sielu rllpe itzens tundeman hengesä heicoxi
/a radollisexi' että hän jällens sais tämän

autuuden wälicapvalen cantza uuden woiman E5.40:29,z1. Sillä nijsä caitisa me
?litze woitamme hänen cauttans,jo,
«a meitä on raeastanut Rom. 8: 37»
Rijtetty olcon humala, joen aina
anoa meille woiton Christuxes.
a Cor. 2:14. Phil. 4: ,z.
Vilgs caikillt cuin -HiLßra» EhtolllK.
14.
selle
se
Wast.
Ei sumgan mahdottomille, waan ai-

noastmis mahdollisille HERran Ehtolli-

sen »vieraille.

»5> K. Cutca ne mzhdottsmat ow«?

Wastaus.

lotca ei oma mahdvttomuttans tunne;
M coscan tee parannusta, eikä käänny
sydämestans lEsuxen weren ansion »salli,
suteen eläwäsä uscosa, waan aina omasa
mahdottomudesans pysyivät.

«b. K. Cmnga sitten heille HVRra!! Ehtol»
lisesa köy? W.iffans,
He syöwat ia »uomat itzellens duomioxi,
eli duomion itzellens, ettei he HENran r»'l"
mistä eroita, ja tlllewat wicavääxi HERran ruumisen ja wereen. l Cor. n: 27,29.
»?.

K.

»?.

K. s«tca ne mahdolliset eli kelwolliset ow«t? Wastous.

Ne tuin l.sist hengellises waiwaisudes
»man mahdottomudens ja kelwotlomudens tundewat, ja sen ylitze murhcttiwat.
2:xi Jumalan armoon Christuxes lEsuxes, elawasä

hänen armons

uscon
halusa «urwawat,
ja laupiudcns päälle

ja
ai-

noastans Iliottawat ja uscaldawat. ?:xi
Jumalan Sanan jälken HERran teillä
waeldawat, ja syndia wastan hengellises
sodas owat, ia nyt tarwihewat armon
wirwotusta, wäke ja woima syndia ylitze»voittaman, jonga he myös lEsuxes lö»<
täwat, ja ntkltihewat. Sillä jotca
suxen omat owat, ne owat ristmnaulinnet lihans, himoin ja haluin cans-

sa, Gal. s:

24.

»8. K. Mitä st,» niitten tule teht>z,cmn oiten»
HH«ran lLhtollifelle köpmin pitii? Wast.

Coetteleman ihens. Coetelcan ihminen itziäns, ja nijn syötän t<ist<l leiw<lsiä, ja juoran
caltista. iCor.
»i: 28. Coetelcat teit<ln jos te oktt<
uscoft/ cotecat teitän ic. »Cor.iZis.
»9. Missä pitä ihminen iyens coettelemxn?
Wastaus.
Jos hän on tlillut spndins ja henzelli,
B4
stn

tundon,
sen sairaudens
parandajaxens

susta

ja

tarwitze lE-

Matth. 9: 12. 2,xi
ja
jano
hän
iso
Jos
wanhurscautta ja
syndein andexi saamista lEsuxen weren
jos hänelle
ansiosa, elawäsa nscosa.

vn wahwa aicomus elämäkerran parannuren, ilman wilpita ja petosta, synnin
hyliämises ja ylönandamises, ja luma«
lan tahdon tekemises. 4:xilos hän nijncuin oikia lEsuxen opetllslapsi on uscollinen hengellisesi sodasa syndia wastan, ia
tahto aina kilwoitella hywän uscon kilwoituxen loppnlin asti, ja sihen nyt etzi armo,
wahwistnsta ja woima lEsuxen ruumin
ja weren nautitzemises. Eli myös cosca st
hengellinen sairas; ia arm» halawainen
sielu näijä tunde wiheljäisydenS ja köyhyVens, että hänelle cuitengin »n hänen

niurhens ja waikeroitzemisens sitä haiki«mbi ja si)dämellisembi, toiwosa ja odottamisesa lEsuxen awun perän.
zo. K.

Mitä

lähtollistlle liä,
Wastaus.
Se tehkat te minun

uita? cli mingatähsuhten
suxcn t>cn
je pila «htäman?

lEsuxen muistoxi:

muistoxeni.

21.

K. Milla t«walla

se lEsutttt muissoxi

pahtumai» pnä?

t<s«

Wast.
,:sin Sydämen nöyrydes ja hengellises
waiwaisudes; että me muistamme tarwiz:pi
helvan lEsusta. 2.xi Eläwäs
joca
meitä
on
rackaudes,
lEsuxen
ensist
4:xi Uudes cuuliaisudes teke«
niän hänen pyhä tahtons. sixi lEsuxen

uscos.

kärsimisen affeleitten noudattamises, Cbr.
12:2. i Pet.
6:xi lEsuxen cuole-

man julistlixes sijhen asti cuin hän tule:
i Cor.«: 26. se on lEsuxen tunnustus
jhmisten edesä. Match. ic>: 32. Nhncuin
«e ensimmäiset Christityt lEsusta cuole<
man asti tunnustit. 7:xi Jumalan nimen
kijtoxes ja ylistyxes. Ap. T. 2:26,27.
22. K.

MM nhtten welwollisilg fttten on,se«?
ca oikein HiLßran iLhtolliselle täynet s<
wa,?

Wasians.
Seuraman Jumalan sanan terwellistä
oppia: ja eaiken Jumalattoman menon
hyl,ämän ja mailwatliset himot, ja täsä
mailmas siwiäst ja hurscast ja jumalisest
elämän; ja odottaman

autuallista toiwo,'
Jumalan, ja lunastajan lEsuxen Christuxen ilmestystä. Tit. z: n, 12,13.
ja

suuren

B 5

2;. K.

K). K.

tNltkä siwu «välicappalet heiden caickis»

näihin

hengellisiin asioihin, oikein
m3n pila ? Wast.

t«/«3»

Näihin tamitan i:sin ahkera ia nöyrä
rucous kuc. n: 8,9, ic».
loca sen laimin lyö ei sitä autuden Perustus, ei myös autuden järjestys, ja wälicappalet mitän auta, sillä ei han näistä
ja alinomainen

saa mitän, lac. 4:2,3. nri Hengellinen walwominen sydamens ylitze, ettei hän
sitä löyttyä armoa jällens suruttomudella
cadotais. z:xi hywä uscon kilwoitus loppun asti, ja rippuminen aina Christuxesa
lEsuxesa elawäsä ustosa, ja Pyhän HenSen

hallituxesa.

eH^öH^fH^eH^sH-itH,

Casten

PMöS
lijton rickomisest ia

uudisturest. Rip-

pi lasten ja mpls mubengin

omaxi c«t«
telemiftxi.
». K. Cninga Casse» lijtto ricowxi tnle? Waff.
liitts tule sen pawmbi ricotuxi ei
ainoastans julki synnellla ia ylitze käymisillä : mutta myös sencaltaisilla salai-

Lasten

sit-

silla synneillä/ soita ei mailman lapset synnixi lucckan, /a ermomattain sydämen pois
luopumisella elämästä Jumalasta ja hä-

nen pelwostans, joca ynnä caickein muiden syndein ja pabuden caicha, näinä wi>meisinä määrällisinä aicoina on se yhteinen casten lijton rickcminen caickein suruttomam tykönä; jotca ei HERran pelwosta ja jumalisudestc» mitän tiedä, waan
ainoastans pilckawat sitä, nijncuin he ei.
tarwihisickan castens lijtosa kijnni rippua,
waan oman syndifen mielens, ja mailman mielen jällen aina elä, nijncuin he
olisit wapat wanhurscaudesta synnin orjuteen, Rom. 6: 20, 21. Nijstä julki
synneistä, jotca Esiwallangin rangaistuxen
«lla owat, en me nyt tahdo pitkälda puhua, sillä se on räikille tiettawä, ettei
pesencaltaiset pidcl Jumalan waldacunda
myös
sijs
joisa
rimän, Gal. s. ,9,20,21.
casten lijton rickominen peräten tapahtu julki jumalattomuleen ja synnin orjutren.
Mutta me tahdomme nyt erinvmattaifill
puhua sijtä casten lijton rickomisest, cuin
nijncuin wähitellen jo lapsudesta tapahtua
laita syndisen elämäkerran harjoituxß, ja
sydämen poisluopumises elawäM Jumala-

sia: mitä nyt sijs isin casten lijton rickomiseen, syndisen elämäkerran harjoituxella,
tllle: nijn tapahtu se caickinaifilla nijncuin
wiela salaisilla synneillä, jotca jo lapsudesta
taitamat tulla harjoitetuxi ja wallan päälle,
fijnä syudisesa ja tunnelinsa luonnosa: joista
on rijta, eripmaisus, wiha, oman coston
pyyndö, kirous ja sadatus, ylpeys ja oman
cunnian, ja mailman »listyxen jakehumisen
etziminen

ja

kerscaminen omasta

pahude-

sians; Petos, walhe, wieckaus, cateus
wäärintekeminen, ja warccnls waicka myös
omilda wanhcmmildcms: saastaisus ja haurellisten himoin rackaus silmisä ja corwisa,
ja hämyttömisä puheisa, käytvxisä ja töisä,
eowacorwaistls ja toltelemattomus hywiä
ncuwoja wastan, ja oman lihallisen mielen
walda ja seuramme». Näisä caikisa jo casten lijton rickominen ja poislangeminen ar-

mosta wahitelleu tapahtu, cosca ihmiset jo
lapsudestans tottuwat elämän lihan jalken,
ilman lihan töiden »olettamista/ ja cosca he
näin pahudesans wanhenewat, nijn ei he
parannuxen päälle, cuin casten lijtto waati,
vllengan enä ajattele. Apost. p. Pawalisano:
lTlijn en me nyt ole, ractat »eljet.welca-

Uhalle, lihan jMen

Sil.

lä jos te lihan jälken elätte nijn teidän
pitäcuoleman: Muttajos te lidan työt
hengen cautta cuoletatte.nijn te saatte
Nom. z: 13. Cuitengin se silruloinen
mailma ei ollengan nuorudens syndein päälle ajattele, waicka he jo kyllä warhain owat
suruttomas ylöscasivamises, ruwennet castens lijttoa rickoman, ja sijnä pahudesa sitten aina hmjmdunet, nijn että he oivat pahuteen muuttumattomasti tottunet, josta scjs
seiso: Laitaco musta cansa muutta nahcans, eli pardi pilckuns, nijn temyss
taidatte tehdä jotain dywä,että te pahaan tottunet oletta. ler. 13: 23.

Mitä

nyt

2xi casten lijton rickomiseen, sy-

dämen poisluopumisell elämästä Jumalasta,
tule: nijn tapahtu se ynnä synnin.'harjoituxen canha, ettei sijnä enä uleHENran pelco heidän silmäns edes Nom. 3:18. Tämä
HENran pelco cato myös uijncuin wähitellen: HERra Jumala on ihmisen luonnosakin pannut nijncuin jongun waiheaidan,wähimmäxikin julki syndein wälillä, nimittäin
luonnollisen häwyn ja häpemisen syndi wasian, josa myös wielä on jonguncaltainen
HERran pelco, ettei tehdä sitä cuin pahaja
saastainen »n: ja jos ei tämä luonnollinen

B?

ha-

sen

häpeminen cauwas ulotuis,cosca syndmen
pahalla harjoituxellans ricko, nifn on wielä
euitenain Esiwallan rangaistuxen pelco julki
sonneista; waicka ei harjandunut syndmen
HErran pelwos elä pyydä: mutta cuin »xi
synnin or»a caiken tämän ricko, nimittäin
luonnollisen häwyn waiheaidan,jaEsiwallan
rangaistusta wastan etzi pimeyttä, ja HErran pelcoa ei enä ollengan muista, nijn hän
tule peräten irstaisexi ja jumalattomaxi, ja
peräten nijncuin hyljä pois Jumalan, ja walitze itzellens synnin himot, ia waärän turwan
ja uscalluxen, että hän paljas ulconaises ripin muodos.lais caicki syndins jällens andexi, ja nijn teke syndi synnin päälle. TämH
Jumalasta pois luopuminen, ja hänen pelwostans, hänen rackaudestans, hänen turwamisestans, ja hänen cuuliaisudestans, co-

sen

elä paitzi lumalisuden woima
sca ihminen kaffyn
ja HErran

pitämistä, paitzi parannusta,
lEsuxen usco, ja syndein andeja lEsuxen weren puhdistusaamista,
xi
sta, ja Pyhän Hengen hallitusta sydamesäns ja caikisa ruumin jäsenisä, ilman
ymmarryxen »löswalistusta totuuden tundoon, ja ilman pyhitettyä tahto, ja puhdi,
tämä Iusteltua omatundo: minä
ja

sanon:

se

on nnt yxi täydellinen casten lijton rickominen, ja ori suuri ja cahdenkertainen syndi, sillä täsä tule
huwitlls, wäura turwa ja luottamus eo
läwän Jumalan turwamisen sian: josta
sijs seiso: laiwat hämmästyn sijtä
peljästytän ja wapiscon, sanoHlLrra,
Slllä minun cansan teke cahtalaisen
synnin: Mmun,joca olen eläwän we«
den lähde,'he hyljäwät, ja caiwawat
ihellens caiwoja, kelwottomia carwoja joisi» ei wesi pysy ler. 2:12,13. Tämän pois luopumisen tähden Jumalasta,
tule myös heräturen murhesakin cowembi
costo ja curitus: sillä sinun pahudes tähden sinua nuhdellan, ja sinun tot-

malasta poisluooummen,

sen

telemuttomudes tähden sinua euritetan: nijn tiedä ja näe,cuinga wihel»
jäinen ja surtia ston, ettäs hyljätfinun
HKrras lumalaZ, ja et pelkä minua,
sano HKrra HKrra Febaoth. ler.Hiiy.
Nijncuin caicki muutkin rangaistuxet pahudeu, tottelematlomuden, ja humalan
jämisen tähden ihmisten päälle tulewat.
<» G»go sii»H eroiws misä mitasa Castt»

».

li,tto on ricotux» tullv»? Wast.

Se on tosi,ettei caicki ole castens

lijttoa
ric,

Monet Gdes mitäs, ja juuri julkisisa syw
neisä, että wicla luonnollisesti cunniallisiakin
löyttän: lnutta sijnä on siinnin tundemiseen
ja catumuxen murheseen kyllä ricosta casten
tijttoa wastan, cnin se murhellinen sielu löytä, että hän on synnin pahuna racastannt
ja seurannut, tottelematoincn Jumalan kä-

wastan ollut, jnmalisuden woiman lailyönyt
eli myös wihannut, oman miemin
jalken
lcn
waeldanut, Jumalan unhottanut
ja hänen armonsa wastan ollut, sydamellän<
poisluopunut HEn'asta, luottanut ihmisiin,
ja silla kiwuren paällens wetänyt 1er.17: s.
hyljännyt sen elawan lahten,.se en sen eläwän Jumalan, ja itzellens kelwottomia caiwoja caiwanut ler.Z: 13. Tämä langeminen armosta, ja casten lijton rickominen, on
lawiambi cuin moni luule, ja tarwitzewat
caicki casten lijton udistusta ja sydämellistä
siyjä

käändymistä

Jumalan

ja wapahtajan lE-

suren tygö; waicka hän wielä olis luonnol-

lijen cunniallisen nimengin alla elänyt, ja
cuitengin Jumalan armosta poislangennut,
hän vn wihas, wainos, erip.uraisudes
walhes, petoxes, ja waarydes, kiroilemiscs,
mailman himois ja hecumas, ja muisa edel-

cosca

lä woittain ensimmäises kpsymyxes nimlte-

'tyf-

tyisä synneisä, perkelen töitä tehnyt ia hänen
meniHins itzens secoittanut, uscottomuves
Jumalan sanaa wastc>n,ja sijnä yhteises surutlomudes, mailmata ytitzen Jumalala ja

hmen kästyns, racastanut 2Tim.3:4. sikö
sijs iocaitzen pidäis langemuxestans ylösnouseman ia castens li/ton jällens hartasa armon etzimises udistaman. Silla cusa on

jocu, jos hän lange, joca ei jällens

Nlielelläns

nouse lc.

Jer.B:4. Muista

sijs custas poiglangeisit, ja tee parannus ic. Jim. k. 2:5.
3. K. tNingätöhvett cassett lijton uvifius o»
tarpcllinen? Wastaus.

Sentahden

että

caste

on bywän oman,
tykönä iPet.z: 21.

tunnon liitto Jumalan
jocasijs castens liiton ricko, ia armosta pois,
lange, ei sille ole enä tätä hywän omantunnon liittoa: se on,ei ne ole ena armola Jumalan tykönä, eikä ne saa fyndiäns andexi, ellei
castcn liitto tule niin udistetuxi, että he armon cautta iällens ylösnousemat uden syud">nisen tilaan, >a tule ialiens wastudest ylölotetnm Inmalan armon lapsiri: sillä casten liitto on se sama armon lijtto, johon heidän jällens palajaman pitä: Tehttit pa-

son-

rannus ja palaitcat, ett<i teidän
Ap. T. 3:19.
dinne poispfhitäisin
ler. 3: 22.
4. K. Costa casten lifeon «distna
pitä i Wastaus.
Sm pidäis jo tapahtuman cosca ihminen
wähäugiu tule ymmärryxens, ja taitawaxi
Jumalan pyhästä tahdosta Ihmisen autuudesta; nijn että hän tietä eroitta hywan ja
pahan:.tietä mitä syndi on, ja mikä jumalinen elämäkerta olis:sittecuinminätaiF
tawari tulin,nijnminä löin landeitani,
ler. 31:19. HErran armo taita myös lastengin tykönä waicutta; lapset huusit Hosianna templis, ta lEsuSwastais heidän edestäns sanoden: lasten ja imewäisten
suusta olet sinä tijtsxen walmlstanut.
Matth 21: n,i6. Lapset mahtawat sijs olla
muillekin ylvstehoituxexi, cosca HErran armon waicutus itzens nijsa näyttä: sillä co«
sca he saawat lapseus n<lhdä, minun
käsialani heidän seasansa, nijn he py<
hittäwät minun nimeni :c. mutta täsä on nyt 'suuri eroitus: muutamat tulewat jo taitawaxi heidän lapsudesansackin»
päälle
totuutta ymmärtämän, niincuin
owat esimerkit vlltt, että clluden, yhdexän ja

sen

lym-

kymmenen asastaicaiset lapset, owat jo henZellisen murheseen tullet, ja mailman syndiH
ja pahutta wastan todistanet; milutamat ia
ustammat jällens,ei ole coscan tahtonet taitawaxi tnlla, nimenin HEna Jumala
Prophetcm cautta: Minun cansaii on
hullu, ja ei tunne minua, he owat tyh,
mät lapset, ja ei ymmärrä: wijsat owat he kyllä paba tekemään, waan hywää tehdä ei ole heille taitoa. ler>4:22.

sano

cansa

tahtotäydä
Tämä Jerusalemin
erpxis palajamata: ja rippuwat nijn
eowin walhesa, ettei he millän tawals
la anna täätä heitäns pois ler. z: s.
Se cuin nyt lapsudest cohta tule taitawaxi, totuutta ymmärtämän /a racastaman,s<
tule tosin tähän lijcutuxen wiela casten woimasta, ia HErran erinomaisesta armon wai,
cuturesta: mutta se cuin wijwyttele paremmaxi tulla, se tuhlaaina jocapäiwä suruttomudesans pois, castens armon ja waicutu»
xen, »a wiimmi lanqe pois castens lijtosta,
jostahän usein wijmeiseld joutupaadutureen,
coscahan pahaan tottunut on. ler.iz: 23.
Jos nvt racas Lapsi/inun canstas ni/n on,
ettet sinä wielä lapsudestas ole tullut castes lijton udistuxeen, armon hengen lijcutu-

sten

Sten ja waicutustcn cautta, elilä myös että
sinä wiclä mistäkin lijcutuxista olisit pois-

luopunut, elika ne jällens cadottanut, nijn
pidäis sinun cuitcngin jo silloin HErran armvo ctzimHn castes lijton udistuxeen, cuin sinä ensimmäisen kerran tahdot käydä HERran Ehtolliselle: sillä silloin sinulle jo enitengin pidäis oleman se ymmärrys ja taitawaisus, eli coettelemus sinun sielus tilasta, jos
sinä olet uscssa ja armosa, eli ei: sillä nijn st
seiso: coetelcan ihminen iyiänsä, ja nijn
syötän tästä leiwästä, ja juocan tästä
maltista iCor.ii:2B. ssoetelcat teitänne
jos te oletta uscosa, cokecat teitänne:
eli ettäkö te teitänne tunne, että IHsus Christus sn teisä? ellei nijn ole etts
te kelwottomat oletta. 2 Cor. 13: s.
?. K. Cninga casten liston udistus pit« tapahtua
man? »li »nisä casten liiton ndijiug st seiso?
Wastaus.
Ei tämä easten liston udistus stiso i:sin
paljas ripille ja HErran Ehtolliselle kaymises, ei ena sillä ensimmäisellä kerralla cuin
sitteckän: sillä yxi snr«toin mailman lapsi taita yhdes halultomas ja kelwottomas
sielun tilas aina syvda ja juoda itzellens duomio>j. Ei myös casten lijtlin udistus seis»
,

2H'i cenkisa opetuxis jotca edellä woittaintÄei sydän ole nijtten cautta
pahttnvat,
tullut paratuxi: jotca opctuxet cuitengin rippiscoulmsakm leu päälle tarcottawat,että rippilapsct tulisit kerran wijMunaxi ja taita-

cosca

wainmaxi, autuudesta»»s nmchen pitämän,
ja itzens

HErmn Ehtollisellc »valmistaman:

mutta cuin sydän on lijckumatoin ja surlttoin
nijn caicki hywat nenwot ylöncatzo ia lai,
min lyö ja ci cuitengan »upe itzens Juma-

se
la»» sanan
»vicla
/

jälkcn oikein coettele»nan. gxi

casten

lijton udistus seiso sijnäkan,
jos rippilapset ennen HEnan Ehtollisen käyNlistä/ luke»vat jongun rucouxen, nijncuin

Ci

MllUtkin »vaicka wielä suruttomat tawan

se taita olla paljan
sydän on mailmallises ja lisuun huuto,cuin
ja
micles,

lvuoxi teke»vät: Mä

caucana Jumalasta hähallises
nen armostans. 4:ri Ei myös casten lijton
lldistus selso sijnä: jos wiela caicki itze edefiäns pannais »vastaman sen cuin ennen
cummat owat heidän edestäns wastannet,
nilnittäin lu»vaten poisluopua perkelestä, ja
caikista hänen teoistans: ja caikista hänen
menoistans; ja uscLalsanluma!an,Pojan
ja Pyhän Hmgen päälle; sillä ehkä heille ta-

sa olis, nijncilin

muisaki» opetuxisa

hy»va

sa nijueuin ulconaiscsti näkywaincn casten lijton udistus oman suun tunnustuxen calitta,nijncÄin se myös soweliainen
olla
nyt
muistutus,

mahdais, että he
snullans <en tunlnistalsit, cui» cummat heidän edestäns ennen wastannetowat: nijn on cuitmgin peljättäwä, että ne lijckumattomat wielä scngin
ulcocullaislidcsans waarin käytäisit, ja nijn
hywin täsä cuin ripisäkin, walheseen turwaisit: nimittäin lllpaisit parannusta, ja ei coscan cuitengan tekis. Silla ci parannus sei-

parata
so pal<as lupauxesa, että wastapain
elamäkertans: josa luulosa parannus aina
jää wastapäisex, ja ei coscan cuitengan taparannus pitä

pahdu: Mutta
jo ennen tehtämän oikian käändymisen harjoituxes caikesta sydänlesta ja mielestä, ja parannuren
soweljaita hedelmitä tehtämän, ennencuin

Ehtolliscllekän mennä aico; ennen pita hänen jo kaändymisen cautta tuleman lEsuren opetuslapseri, ja sitten parannuxen tiesä aina waeldaman: sillä cuinga
hän taita sitä edelläwoittain luwata, ellei
hän jo ole palautettu: palauta minua
nijn minll palajan, sillä sinä HGrra olet minun Jumalan», cosca
minäpalantettin, nijn minä caduin,
jocu HErran

sil-

sillä sittecuin mmä taitawaxi tulin,
nijn min<? lo''n landeitaniler. 30. »8,19.
vikias kaäl,dymises ja palamises
Jumalan tygö on ei ainrastans lu.cms /a
aicomus, mutta myös ihe työft vnmnnu<
xen harjoitus HErran armzn curituxcjia ja

lvaicutuxesta.
Nijn seiso M casten

lijton udistus

i:sin

sydanien käändymiftb pois caikcsta synneistä
Jumalan tygö »a casten liittoon jällene, että
saada lEsuxen wcren ansion cautta puhdistetun hywän omantunnon, ja sen cantta
tulla hywän omantunlion liittoon Jumalan
cantza, nijn ettei sydäuen uscvttomus, eikä
mikän synnin duomio,ei synnin rackaus, eikä synn n orjus, ena olis siellllle csttxi tulla

rauhaan Jumalan canha; sentähden namät

uscottomuden estet pitä caicki sydamellises
käändymises pois joutuman, ja silloin se oikia Jumalan armo on tapahtunut. 2:xi
Vlijn t<lmä casten lijton udistus seiso jocapaiwäises rarannuxcs, udistuxes, japyhityxes, että sittm aina castens lijtosa pysywäiuen olla, ja armoo nautita, jumalisuden woimas, ja autullden wölicappalitten oikein
käyttämises, hengelliscri elämäxi ja autudexi. Jumalan
terwellisen opin jalken.

sanan

Tit.

Tl't.2:n,i2,tt. Silloin on'se kamidonyt
sielu kihlattu Annalan cans)a i/ancaickisesti,

armosa

ja lauwanhurstaudesa, duomiosa,
piudesa ja tunde HErran. Hos.2: ,9, 20.
Hes. 16:8"2, Tämä on nyt itze työsä, ja ei
patjan silun cautla, poisklcldä perkelen, ia
caiken hä«en menons ja tecons, ja
Pojalle ja
uhrata ihens Isälle Jumalalle,
nijncuin
Hengelle:
Pyhälle
castesa

uscvsa

luwattukin on.

se

