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'. Mos. Srj. l«: ,p.'
Minä, Herra, tunnen HHttett,

Abrahamin, että hän kasse lap-
siansa ja huonettansa hänen jät»
kensa Herran tietä pitämään, ja
tekemään hurskautta ja oikeutM.

Mare. »a: 14.
Sallitat lasien tulla minun

tpgönl, ja älkät kieltäkö heitäl
Ma senkaltaisten o»l
waldakunda.

Mlm. tiyt §.

Ruinga tmorukaineN timft
puhdtsiaw? Aoffa hä,l itsensä
kayna silnlll lgnas jälkeen.



l. Rxsxmysi Ongoi talla mailmalla koffana al-
kua ollut?

N)astaus: On totisesti.
», Rys. Kukas sijs al»sa tämän mailman tckia

oli/ joka sille andoi hänen olendonsa?
Wastalw: Jumala,

z. Rxs. Mika Jumala on?
Wastauo: Jumala on Hengi, joka

olendonsa ja kaikkein omaisntteilsa puo«
festa on y!i kaiken ymmärryzen ja ka-
sltyxeu, äaretöin ja pijritöin.
4. Rys. M,tä Hengi on? ,

Yri olendo', jolla ei ole
lihaa, luita eikci ruumista.
5. Rys. Milka owat Jumalan omaisuudst?

Wafcaus: lankaikkisuus, kaikkiwal'
diaisuus, kaikts palkois lasuaolewai-suus, kaikkilietawäiwr)s, wanhurstaus/
totuus, armo, rackaus, laupius ja uijn
edespäin.
6. Rys. Eikös Jumpalla ole mitana ru»M!ll!i?a,

nijnluin: silmiä, kmwia, lydäudä, ja nijn
edespäin: aiuatin ujna Pyhäsä Raaioatusa
«Mä pchutan, j« «e Jumalalle om sie-
tani

Wast.
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Wast. Ei ole: wan kosta.ne raama-
tusa Jumalalle omistetan, niin niiden
kansa ymmarretän Jumalan omaisuu»
det: nijn kuin esimerkizi: Jumalan sy»
dammen kansa ymmarretan Jumalan
rakkaus ja lauoms: silmäin ja korwain
kansa hänen kaikispaikois läsnäolewai»
suudeusa, jakaikkitietäwäisydensa: ka'den
eli katlen kansa ymmärretan Jumalan
woima ja kaikkiwaldiaisuus.
7. Rys. Ongus Jumalala mnuta, kuin yss

ainoa?

Wast Ei muuta, wan yxi ainoa.
z. Kys Kninga monda on personaa lumaluu»

bcsa'!
Wasi Kolme.

~ R>s. Mitkä ne liwat?
Vo.ist. Isä, Poika ja Pyhä Hengi.

iv. Rys. Ongo näiden Persona,» waihella mitä»
«ä eroitlisla, j»lla ne toiscstanjia eroitetan?

Wasi. Ei mitanä olennollista eroitu-
sta, wan ainoastansa pcrsonallilicn e<
roitus.
ii. Rys. Millä personMsclla omaisuudella j«

tundomcrkillä Isän pclsora croitetan Poi-
jan ia Pyhä» Hcngcn persouasta?

Wasi. Ijankaikkisen synnyttämisen
omaisulldeUa m tundomcrkillä: etta han
synnyttä.

A 3 '2. Kys.
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l«. N)ks. Millä persöna Isän ja Pyhä»
Hengen personasio?

w.'st. Ijankaikkisen syndymisen omai-
suudella ja tundomerkillä: että hän syw
dy IWä.
»z. Rfs. Millä P:hän Hengen persona Isän i«

Ko-an Pllsonasti?
V?'tt. Ijankalttisen ulosköymisen o<

waiuudella ia tundomerkillä: eitä hsn
uloökäy Isästä ja Pojasta.
,4. Rys. Mitkä ow«t tämän lolmeyhteisen I«»

malan pää«hywät t?öl?
Wast. 1. Luominen, joka omistetan

Isälle. 2. kuvastus, joka omistetanPoiialle. 3. Pyhittäminen/ joka
stetau Pyhälle He>,gelle.
is. Vys. Mistä täsa o» waali ottaminen?

Wast. Että kolme «kolmeyhs
teisen Jumalan päähywat työt kaikille
kolmelle personmlle tygö tulcwat, kui»
tcuqin oikian Jumaluuden iarjestyzen
jslkvll.
IS. Rys. Mitfäi owat nyt life!NM'ldä waarlnel»

««in Isan Jumalan työt i
Wast. l. Luominen. ?. M«!s «ia

tvoimas - pitsminen. Edcokatjomus
ja murheupiw. 4. Suojcllls ja warie-
lus ja 5. Ettck h.in on andanut ulos
PlNtansa mailman WapcchMMi.

»7» Kvs
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«5. »ys. Mistä syystä hän sen tehnyt en!
Paitsi ja ilman mcidsn ansio'

tamme, omasta sulasta armostansa, ja
Isällisestä hywyydestänsä.
«8- Rys. Mitkäs owat meidän welwollisuudemmk

taikcu tämän edestä i
W'jt. Meidän tule kaiken sen edestä

handä kijtH, ylistää, kunnioittaa, kuul»
la ja palwclla.
»9. Rys. Kosta tämä mailin» luotu on?

Walt. Alusa.
20. Rys. Mitä Jumala aliisa luonut on?

WO. Taiwaan ja maan ja mitck
nijsä 0!l.
ai. »ys. Mistä hän ne kaikki luonut on?

Wast. TyhMä.
22. Rys- Milla taivalla luonut?

Wast. Kaikkiwaldialla woimansa sa»
nalla: hän sanoi tulcon! ja se
dui nijn.
gz. Ays.Kuinza pitkän atjau sisällä.

W st. Kuudcfa paiwäsä.
-4. »ys. Mitäs hän seitsemäkdenä paiwänä

teki?
W:st. Hän Icpäis, ja pnhitti nijn

fillä seitsemännen päiwän wijkosa meille
Vhdezl lcpopäiwazi.

U 4 25. Kvs
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25. Kys. Kuinga woninaisct onnt ne lussndylap»
palct, Mtka liunala luonut on?

Wast. Kabtalaijec, lnmlltäln: Näky»
m.ltlömat,a lläkywäiser.
26. Kl)s Mitkä ne näkymättömät Jumalan luow

dokappaltt owat?
Engelit.

«7. Kys. Milliset ewat Engelit?
Wast. Engelit owat henget, hengel>

liset olennot, joilla et myöskan ole li«
haa, luita eikä ruumista.
«8 K)>s- Kuinga msninaisct ewat Engelit?

Wast. Kahtalaiset/ nimitäin: hywat
ja pahät. ,

39. Kys. Kutka ne pahat Engelit?
Wast. Jotka el pitänet alkuansa, wan

ylönannott koronsa ja langeisit.
30. Kys- Mpi ne mmitctän?

Wast. Perkelchi, piruizi ja saata-
niri.
zi. Kys. Mitä ne tekemät?

H:?wäisewat Jumalala, ja
wietlelewclt ihmisia epaujkoon, epckily'
xijn, kaikkinaisijl, snndeihin ja nijn wil)'
doin helwetill kadotlizeen.
3:. Kxs. Milla nijtä wastsn pitä stis»tt«m«n j»

sodittama» ?

Wast. Hengen miekatta/ Jumalan sa«
nalla,
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nalla, uffon kilwellä, rukouzella, paa»
stolla ja walwomisella hengesil.
Zz. Kys. Mitkä ne hywät Engelit owat?

W'.li. Jotka ei langennet, wan pi«
dit alkunsa ei ylönandain kotoansa, ,a
jotka myös nyt nijn kansa luodusa hy»
wyydesänsä ia pyh»?ydesänsä owat tvah»
wistetut, ettei he enä langeta taidcn
34. Ki)s. Mitä nc tckwät ja mikä ni)dcn wir»

ka on?
Wil. Kiittää, ylistää, kunnioitta

ja kuulla Jumalala ,a tehdä kaiM«
naista palwclusta ihmisille, erinomat»
tain nijlle, iotka autnudcn perimän
picä.
35. Kys- Kutka ne nakywäisct Jumalan luondo<

ka^pakt'ow.n?
Waji. Kaikki mitä ikänansä näille

silmille nähtäwätä ja nakywatä on tai»
waisa ja maasa, joko ne owat järjeUi-
set eli järjettömät: oli »nisä hengi, eli ei
henge.
Z6, Rys. Kuka näisa Jumalan luon»

dukappaleisa se tatlch!» on?
Wasi. Ihminen.

Z7- Kys. Minä päiwänä Jumala loi ihmisen?
Wasi. Sinä kuuoendcna »a wijmmei-

Hlä luomisen päiwänä, ja tosin kaiteistalnondokappalcistansa sm wijmmei!exi.
A z 36. Ms.
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gB. Kys. Mistä Hän hänen loi?

W.ch. Maasta ja mullasta.
39. Ky!. Mika sen ensimmäisen ihmisen nimi on<

Wast. Adam.
40. Kys, Olikos Adamilla waimoa?

Wast. Jumala loi hänelle waunon
«nmzi; ja Adanii andoi sille nimen
Ewa.
41. Kys. Mistä Im.iala loi Ewan?

Wast. Adamin knlkiluusta hänen maa-
telansa ja nykkuesansa.
42. Kys, Kuinga »wnda osaa on ihmisesä?

Wast. Kazi - nimittäin; sielu ja ruu»nns.
43- Kys. Jos ruumis maasta luotu on, mistäs!>elu saatu on?

Wast. Jumala puhalsi Adamin siera»
nujll eläwan hengen.
44. K7s Kuinga monda on sielnsa Pssäwoimaa?

W<lst. Maxi, nimittäin, ymmärrys
ja tahto.'
45, Kxs. Kuinga moninaisti tilas on ihmeen

mejlda tatseldawana?
Wast. Neljclllaisesa tilasa.

chs.- Kxs. Mitkä owat ne nclja ihmisen <

Wast. !. Viattomuuden tila ' ennen
langemusta. 2. Synnin tila lälken law

gcmisen.
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zemisen. ?. Armon tla Chrisiuxela ja
4 Tila klloleman »alkcn.
47. K?s Millinen vii ihmnen wiattomuuden

tilasa?
Wast, Inmalan ?n »ansa kuwaineN/

muotoinen ja luondoinen.
48. Kys> Misa Inliialcm kliwa asui/ ihmi>en

eli luumisako?
Wast. Molemmisa/ erinommattaitt

kmtengil» sscinsa.
49 Kys Kl»!!masafo ilelu» pääw"imasa Inm««

lan luwan tila oli / ymmärryxcsäkö cli
tahdosa?

Wast. Molonunisa.
zo, Ki»s. Mitä lumalan luwasta oli ihmisenymmärryresä?

Wast- Tättdellillen Inmalan ia luow
dokappalden tnndemincn, /oka oli wal«
teus ilnian exyttäwaista pimeyttä.
51. K>s- Mitä Jumalan kumsiavli ihmisen tah^

dosa?
Wast. Täydellinen pyhyys ja «van-

hurskaus.
52. Kys. Mitä Jumalan knlv:sta ihmisen rn»»»m<sa oli?

Wast. Kuolemattomnns,
53 Lys. N'täs m? >'a ftnnmme »h---nnsen wallitsemistfta kuondokop.aidcn ylitse?

Wast. Ve ei oljur
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sa , ettei enämmin yzi kunniallinen päsl-
lescuramus Jumalan kuwasta.
54. Kys. .WieMö tästä Jumalan kuwasta mitä»

nä ihmiscsa säilytett»na )a tallella on?
Wast. Ni>» muodoin kuin luonnon

ja tunnon laki, loka on kirjoitettu kaik«
kein ihmisten sydannnihin, ei ole joku
jäännös Jumalan, kuwasia; nijn ei ssj-
tä ena ole säilytettynä la tallel»
la; wan se on kokonansa kadotettu:
Mutta armon kautta se kuuengin pitck
meisa jällensa ylösrakettamai?.
55. Kys. Mingä k«utta Jumalan luwa on ka»

dutcttu?
Wast. Synnin walitettawan langcmw

fen kautta.
56. Kys. Mikäs on nyt se t,inen ihmscn tila? .

Wast. Synnin tila Mken langemi<
sen.
57. Kys. Kutka ne olit, jolla syndiin langeisit?

Wast. Meidän eslwanhembamme A<
dam ia Ewa.
58- Kxs Kusa he syndiin langeisit?

Wast. Edenin yrtitarhasa paradisisä.
59- Kys Milla tawalla langeisit?

Wast. He söit sen kieltyn hywckn ja
pahan tiedon pnuil hedelmistä.
Ho. Kys. Kuka he da» oli kiinnyt fijtä syömästä?

Wast. Herra Jumala.
61. R,s.
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61. Kys. Milla haasiM kicltZnyt?

Wast. Kuoleman haastolla: että hei<
dän piti, jos he sen teit, kuolemalla
kuoleman.
62. Kys. Kuka heidän l«!ettcli nijn tekemään?

Wast. Perkele, joka luonnollisen kär«
mecn kautta puhui.
63. Kys. Milla taivalla w!ctteli?

Wast, H'n uffotti heidän siitä tule«
wan wiisaaxi tietämään hywan ja pa«
han nijn kuin Jumala.
64. Kys. Kcnengä heistä hau esite wietteli?

Wast. Ewan, joka sitte saatti mie»
hensä Adamin tekemään samoin.
§5. Kys. MiN scxi ihniinen tuli taman synnin lan»

kautta?
Wast. Perkeleil kuwaisezi, muotoiseni

ja luondoiseri.
66. Kys. WHlnga Perlcle laman kuwansa istuttiii>mise>a i

Wast. Sekä sieluun että ruumisten,
seka mnmärryxeen että tahtoon.
67. Kns Mitä pcrtck tumastansa istutti ihmisen

ymmarryxce» ?

Wast. Pimeyden, sokeuden, tohnwft-
dcn ia ymmartämattömyden hengellisia
sä asioila.
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6z. Kys. Mitä luwasiansa ihmisen tahtoo,,?

Wast. Kaikkinaisen pahuuden ja mHH»
ryyden.

69. Kys. Mitä fu!»astansa ihmisen ruull,iseen?
Wast. Kuoleman, kaikkinaisten rutt,

millisten pnuttnmustel,, kipuina tautctl»
ja wiheliciisyttcn ka»isja.
70. Kys. Kuka on siis syy ja alku syndihin?

Wast. Ei milläna tawalla Jumala;
wan perkele, joka wietteli, ja itse ihmi,
nen, joka sallei hänensa wietelda.
?i. Kys. Mikä sijs syndi on?

Wast. Ve on waaryys, suurin kuin
olla taita.
72. Kys. Kumga moninainen on syudi?

Wast. Kahtalainen: nimittäin peri«
syndi ja tekosyndi.
73, Kys. Mitä pcrisyndi on?

Wast. Se peri°tur:i,eldu paha lnolv
bo, joH «le synnymme, osottawa hs»nensa.'''. Taipuwaisuudesa silketi kaik«
teen kuin paha on ja 2. wastahakoi<
suudesa sichen kaikkeen kuin hywa on.
74. Kys. Mingätähben se kutsutan perisynnit?

Wast. Sentähden ctta se peritän.
75. Kys. Keneldä se peritä»?

Mst. Adamilds polwi polwelda ja
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sugusta sukuhun, ,a kutsutan nijn raa<
matusa wanhapi ihmisez-i ja Adamizi
76. Kys. Mika tekosyndi on?

Wast. Kaikki mitä ihminen aiatuzil-
la, pnhei!!a, kckytörillä ja lailla teke
Jumalan tahtoa ja lakia wastan.
77. K»s. Mika Imnaw! laki o» ?

Wast. Laki on Jumalan wanhmssaatt
ja anaaran tahdon scliws, kuinqa
da'n ajaturilla, pubilla, käytöillä ja töil«
la' vita' käyttämän meictäm-ne sekä Ju-
malalamme että lähimmäistämme »va-
stan.
78- Kos. Kuinga moninainen o» tämä Jumalan

lakl?
Wast. Kahtalainen: i. Luonnon laki

2. kirjoitettn laki.
'?,, Kys. Mikä luonnon laki on?

Wast Se kaikkein ihmisten sydänv
mihin ja omiin tundoihin istutettu indo,
tieto ja tnndö hywastä ,a pahasta kat>sannosa Jumalan että muiden luon-
dokappalden päälle, sulasta omasta pe»
raM ajaneesta, mitanä munta
ilmoitusta ja opetusta, saatu ja kW
tetty.
«o. Kys Mikäs on. opin summa luonnon laista»

Jumalan puoleen?
Wast. Jumala »n: jota kaikkein pi-

tH
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tck pelkamän ja palweleman, za »oka
kostaa pahan pahalla ja maraa hywcln
hywälla kaikille.
8». Kys. Mika on opin sumin» luonnon laista
Muidc» puoleen?

Wast. i. Jota pahaa et sinä tahdo
muiden simUics tekemään, ala' myös si-
nä sitä muille tee ja 2. Mitä hywäH
sinä tahdot, ettck muut sinulle tekisit,
nijn tee Myss sinä muille.
82. Kys. Mika »n se kirjoitettu Jumalan laki?

Wast. Se, joiM Herra Jumala
muineu ulkollisen palweliansa MoseM
kautta korwesa Sinain wuorella,
teen kirviseen tauluun kirjoitettuna,, an«
noi Israelin lapsille.
83- Kys .Kuinga monda Wyä se IM si<M'äns<

pita?
Wast. Kymmenen.

84, Kys, Kuinga se laki jaetaan?
Wast, Kahteen tauluun.

Kumga monda tästyä se edellinen taulu
sisalläns pita?

Wast. Kolme.
86. Kys. Mitä ne Mtildä waatiwat?

Wast. Rakkautta Jumalan tygö.
87. Kys. Kuinga nwnda Wyä on sijnä jalkilw

mäisesä tanlusa?
Wast- Seitsemän.

88. Kxs.
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zz. Rxs. Mitä »e meildä wMiwat?

wast. Rakkautta Lähimmäisen tygs.
89. Rys. Kuka meidän lähimmäisnun e on?

w.st. Kaikki ihmlset, muukalaiset
wieraat ja wiholliselkin.
90. R>s. Milä o» opin summa sijtä edellisestä laiu

taulusta?
Wast Rakasta sinun Herraa luma«latas, kaikesta sinun sydämmestäs, sielu»sias, mielest.ls ja woimastas.

91. Rxs Mitä vn »v'n summa sijtä jAlililmäise,
stä Lain taulusta?

Rakasta sinun lshimmäistas
nijn kuin sinua itsi.!s.
92. Rvs. M'sia meidän paaa'Mf'fti joka käsky

ftnasa Mä wa«rinotta»au?
XVast. i. Kiellosta, mitä Jumala

kieltä meidän tekcm.W ia <. Kastystä,
mitä Jumala tahto meidän tekemään/
eli: Mitä Hän meildcl ano ja waati.
93. Ays. Mitä Jumala liettä sijnä ensiinmäiseszköffysa?

Wast. Epäjumalan palweluxen joka
on l. julkinen ja 2. Salaillen.
94. R?s. Mitä hän sijnä kässe mitä meildä <W

j« »aati?
icvast Totista jumalisuutta, joka sljllli

seiso, että me händi 1. Vlikaikkein pel«
2. Mkaikkein rakastamme ja

B 3. Hättell
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s. Hänen ainoan päälle uffomme ia
tuTwamme.
95. Mitä Jumala kieltä ZjnH teisesa käsky

Mssa?
Wast. Hänen nimensä turhan lausu»nusen )oka tapahtu '. Kiroilemisella 2.

Wa,momisc!!a 3. Noilumiseila hänen ni-
mensi kautta, Valehtelemisella Ju-malan edesa' ja 5. petollisella JumalanpalwcluMa.
96. K>)s M,l« hän sijnä lässe, luita lneilda ans

ja w«ati?
Wast. Hänen nimensä kunniaspitll»

mystä ja kunnioittamista, loka tapahtu,
koita me sitä i. kaikisa anxemme
huudamme !< Rukoilemme 3. kijcämme
/a 4. ylistämme.
,97. Kns. MitH lumals tieltä sijna folmanxesatastysa?

Wast, Sabbatin tUrmeluxen ja ri<
foj,'en joka tapahtU i. Jumalan sanan»saarnan ftlönkatsella 2. Tuilla, astare<l«
la ja nmtk'.lstly'l!la, jotka owat meidän
Illnialamme palwelurelle kirkosa ja ko<>
tona estennä. Kaikella muullakin tur»
halla ja sondisella menolla
98. Kys, M«ä Jomala simä meille täste/ me-ldä

auo ja waqt?
W'st. Sabbatin pyhittämistck, joka

tapahlu, kosta me i. pidämme luma»
lan
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tan sanan pyhänä 2. hartaasti sitä lu<
emme ja kuulemme ja ?. Mielellämme
sitä opimme. Ia pyydämme niin kai-
tein pm)!,n>'in o''a haluiset Jumalan sa»
nau lukiat, kuuliat, tutkiat ;a tekiät.
99. Kys Mck's rwat nyt neluwalllset ja kijtet»

tawat ty>jt, toimitlixlt j« edeiottamlset Oab-
batlna i

Wast. '. Kai kinaiset Jumalisuudenharmturet. 2, KmMnaiset Christi'liset
rakkauden «a 3. Kaikkinaiset
HM wät, ivtka n kärsi wijwytystä eU
ylöslykkamystä.
lvv. Kys, M,ta Jumala kieltä sijnä nchännelll

kästysä?
Wast. ja tottelematto,

lyuuden w.mhembita ja niitä wastan/
jotka sen nimen ala tulewat.
loi. Kys. Mitä hai» sijnä kaste, «lcilda <no j<l

waati?
Wast Kunniata ja kuuliaiwtta watt-

hembita ja nijtH muita kohtan, jotka
wanhembain nimen ala tulewat, kaikisa
kuin ei ole Jumalala ja Jumalan tah<
toa wastan.
l°2. Kys. Mikä tällä kästyllä oMituinttl l»,

paul on?
Wast. Pitkä ikä kaiken siunaUM ja

menestyren kanssa. .

V 2 ly;.
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»«3. Mitä Jumal» kieltä sijnä wiidennesätästysa?

Wast. Tapon ja mnrhan, ci lailli«
sia, wan laittoman, joka tapahtn. 1.
Wihalla, wainolla ja kijwaudella, ?.

Ulkonaisilla sisuisiUa ja kiukkuisilla me<
netyxilla ja käytörlllä 3. Kieleltä ja 4.Työllä, loka on taikka wäkiw.illainen
täydeir ehdon ja aikomuzen kaosa, taik«
ka tapaturmainen wastan tahtoa ja ai«
komusta.
««4- Kys. Mikä st suxrin ja peljättäwin murhaja tapp, on?

Wast. Se joka tapahtu taikka oman
taikka muiden sielun päälle.
,05. Kys. Mitä hän sijnä kaste, mltä meildä a<

«y ja waatii
Wast. Armeliaisuutta, joka osotetan

kosta me lahimma'istämme kaikisa puut<
tumuxisa '. Autamme. 2. Holhomme.
3. Hengen waarasta ja hädästä hänenpelastamme.
HTk. K»s. Mitä kieltä tuudennesa ka,

stysä?
, Wast. Huoruuden ja haureuden: ei

bengel'istä, joka on epäjumalan palwe-
lus kieltty ensimmäisesä kassysä, wan
lit,ailisl:n, joka tapahtu. i. Riettailla a»
jatuMa. 2. Riwoiljä puheilla. 3. Hcl«

piällisiilä
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piällisillä menetyzillä ja 4. Huoruuden
töillä.
107. Kys. KuilM moninaiset,wat huoruudet töW

tehdyt ja taylttyt^
Wast. i. Salawuoteus 2. Mnker-

rainen huoruus. 3. Karinkerrainen hno»
ruus4. Luonnottomat huoruudet: Sem»
moiset owat sukurutsaus ja kaikki So»
doman ilkeydet.
1118. Kys. Mitä näistä on mailmallifen lain jällen

waarinottttawana?
Wast. Ne kazi edellistä kclywät enäm«

lnän ia wähemmän ruilmin rangaisturen
ja sakon päälle; mutta ne taxi jcllkim»
mäistä käymät hengen päälle, ja owat
hengen rikoret.
109. Kys. Mitä hän sijnä kaste, mitä meildä a<

no j« waati i
Wast. Puhtautta ia kunniallisuutta,

aiaturisa, puheisa, käytöxisa, kaikesakan»sa käymisesä ja menosa seka' sisällä, ettck
ulkona awiossästyn.
no. Kys. Mitä Jumala kieltä «ijni seitsemännesstästysä?

Wast. Warkauden, sekä julkisen että
salaisen.
111. Kys. M'tä hän sijnä käste, mitH meilbä «,

no ja waatt? ,

Wast- Rehellisyyttä' kaisesa kaupasa,
B 3 min
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nisn myös työ» tcom ja käsialasi, pal,
kan m maxon p>ia'lic.
li», Kys. Mitä Jumala liettä stjnä kahbcranne»sa tttstysä?

Kaiken walhen ja wlarcln to»
distuz-en edes eli ulkona oikeudeu. olise l.Heikki-eli. 2. Hilla»täitka. 3. Wa>
hinao eli wahinqota tarkottawa wales
ja waarä todistus.

Kns. M-tä hän sijnä käste, Mitä Mtildä «<

' ny »a wagt ?

Wa»t. Totuutta, joka osotctan, kosta
me lähimmarest'mme hywin ~ ajatte»
lemme i. puhumme ia Kaikki hänen
asiansa parahin, piin käännämme, uijn
pallo kuin se l)mvan omantunnon kan»sa tapaktua^tatta.
»14. Kns. Mitä Jumala l-clta sijnä phieZanncsz

k«stys«
Wast. Teko himon kaiken lähimmäi-sen omaismldcn peraan, Il>sa ei henge

ole.
115. Kys. Mitä hän sijna käffe, mtä mciidä a-

no ia nja»!ti?

Wast. TytmvUnttä ilman kmketa pa-
h<»l»sllon'uutla !c> kareuNa. '

ne. Kys. M,t« Jumala kieltä sijinä kymwenelp
»ezä tastyiä?

Wast Pe, i himon kaiken lähimmän
ft» omaisuuden petaa», josa dcugi «x».

"7.Kys.
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,l?. Kys. hän sijnä laske /

Mitj meilda »»

no ja waati?
Wast Täydellisti! puhtautta ia py«

hyytta' kaikista peri synningin pahoista
haluista ja himoista
,»8- Kys. K«inga moninaisia kuulioisuulta tämil

lal» imildä waati?
Wast. Kahtalaista, i. Ulkonaista e,

läimffa'. 2. Sis'illi!ta sydämmell liiku»
tuzisa ia taipumuzisa.
,15. Kuinqa nwnslla tawalla tämä Jumalan laki

silotan?
Wast. 1. Katiannosa lain päälle, iol,

la owat kiellot ja kalM, nijn se riko-
tan, i. Tekcmisel!<l. 2. Jättämisellä.

2. Katsannosa ihmijien tilan paalle.
Jotka owat taikka wiela wiha:>, taikka
jo arnwlutilasa; nijn rikotan laki. i.
Ehdolla täyden tahdon, suosion ja pHH-
tözen kanssa. 2, Heikoudesta wastau a»
jamsta, yalua ja aikomusta.

;. Katsannosa walikappalden
joiden kautta laki rikomxi tule ni/n ri»
kotan laki. 1. Alalurilla. 1. Puheil-
la. 3. KaytöMi ja 4. T^W.
120. Kys- Ongs yxikäna t«ti Jumalan Laki»täyttänyt?

Wast Ei ainoakana ihminen, wan
ainoastansa Inmaian <a ihmisen Poikalezus yguilnsa.

B 4 i^i-Kys.
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tsl. Kys. Ongi, sijs yxifanä ibminen lain tien l«löidcn kautta autuaxi tullut?

Wast. Ei ainoakana.
,22. Kys. Kuinga sijs nyt ihminen taita antuari

tulla?
Wast. Ei, jos asiasta juuri tyynni

puhutan, halvin eläin lain iälken, wan
oikein uzkoen lesuxen paalie Ewange»
linnun !.M:'< Kuifengin niin asian ym«
martain: Että hymä elämä oikian uiton.,
I'a oikia uiko hywän elämän kanssa ai»
»m on, ja oleman pilakin, eroittamat'
tomaja yhdistoM.
«3. Kys. Mihimlä sijs lakl vlii tarpellinen?

Wast. Laki opetta. l. Mit<i meidän
pitä tekemän ja jättämä!,. 2. Tunde»
lu.mn sondimme.. ?. Kurittaa,alaa ja
pakottaa meitä lain töyttajän Christuxcn<Vgö.
,24. Kyj. Oleminako me ihmiset kaikin syn»

dlsct?
Wast. Olemma suuret syndiset, pa>

ratkon Ie ns! jotka katsannosa kymme«
»ien lain kastvsanan pMe, emme olewck»
henlmä»ä kuin tnnnnenen Nlhannen lei»»
lvMn welasa meidän Jumalamme ty-
könä.
l«5. Kys. Mikä VN synnin pallla ja rangaistut?

Wast. Kuolema. llb.Kys.
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«2s. Kys. 'Kiimaa moninainen on kuolema, jok»
synnillä ansaitaan?

Kolminaincn. ». Illallinen.
2. Hengellinen ja 7. IjankaiMnen.
127. Kys. Kuingas nainen on elämä, joka

synnin kautta kadotetaan?
Wast. Myöskin kolminainen, i.Aijal-

linm. 2. Hengellinen. 3. I!<mkaik<
tiilen.
128. Kys. Mikä o» aiMilien kuolemat

Wast. Se on aijallisen el lmäu pois
kadottaminen, sielun eron kautta ruu»
«usta.
129. Kys. Mikä on se hengellinen ku»le»na?

Wast. Se on sen hengellisen elämän
poiskndottaminen ihmisen eron kautta
Jumalasta ja Jumalan armosta.
130. Kys. Mikä <lo-tt« sijs ihmisen Jumalasta i«

Jumalan armosta?
Wast. Teidän syndinne eroittawat t<i«

bän ia Jumalan toisestanne.
«31. Kys. E »itcaf? syndi ihmisen täsä llämasii

kailesta I».n«lan arinosta?
Wast. Ei erotta Jumalan edelläkäy'

lvasta, ennättämästä, tolkuttawasta, wal«
wistawasta iakutfuwasta armosta ennen
kuin kuolemasa.
lz». Kyf> Mistä Jumalan armosta syndi M?lällläsa ihmilrn erottaa?
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Wast. Wastauudesta synnntt^wästa,

wanhnrssauttawasta, sisällä asumasta ja
pybittckwasta armosta.
,33. Kys. Mik< on se ijnnkaifkincn kuolema?

Wast. Se on sen iiankaikkisen antual»
lisen elämin poiskadottaminen ijaukaik»
fisen eron kautta Jumalasta ja kaikesta
HHncn armottansa.
»14. Kys. Mihingä tilaa» ihminen tästä synnin ja

kuoleman tilasta tuleman pidais?
Wast. 'Armoll tilaan, loka on se kol-

mas ihmisen tila.
izs. Kys. Kenen awuill ja anun kantta se pits

tapahtuman?
Wast, lesnfen Christien.

,36. Kys. Mitä lesus inerkitst?
Wast. Se nimi on nxi hebrealainensona ja merkitse suomezi sanottuna: Wa,

pahtaja.
137. K,s. Mitai mmi Chrlstui merkitse?

Wast. Se on taas yzi Gräkalainensana ja merkitse suomefi tulkittuna, nijn
paljo tuin woideldu.
13;. Kys. Onzo lesuxesa muuta kuin yxi Per-sona?

Wast. Ei, sillä yzi on wälimies Ju-
malan ja syndlsien walillä.
»55- Kys. Kuinqa monda hänellä lnendoa on fijn»

»hdesa pcrson«>«?
Wast.
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Carl: ~ Jumaluuden ia e.

ihmisyyden luondo.
,4a. Kys Kcueioä hän Jumaluuden luonnin s»a«

nut S!>?
Wast. Is.ilda' lumalalda, josta hän

on ijankaiMsudesta syildynyt.
141. Kys- Kenestä tzan on ihmisyyden luonnon

ottanut?
Wast Neitsyestä Mariasta, josta hckn

on aijalUs.sti syndynyt.
,42. Kns M.kä hän on Imnaluudensa luonnon

piwtesia?
Wast. Totinen ia tayst Jumala.

14!;. Kns. M'ki hän on ibmisyyÄensä luonnon puo>
lrflÄ?

Wast. Totinm ja täysi ihminen.
144. Kys. Ongns hän suun <smnwl»nl ihminen,

sielu» ja ruumin kanssa, tu>n mc muut ih-
miset?

Wast. On kaiketi, kmtengw ilman
synnitä.
145. Ky! P tifZ b'nen, niin knin mallman wa»

poihtajan, oleman Jumalan?
Wast. Pin kaiketi-

«4s. Kps. tähden nljn?
Wast. Että h>iii olis woinut meidän

wapahta, la ettcl hänen lunastufeUausao!is ollut nijn sowinnon wot»
ma/ kuin oleman piti.

'47' Kys.
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Kys. Pitikö hanc» mys« oleman ihmisen?

Wast. Piti walttämHttömäsli.
148. Kys taas nijn?

Wast, Että hän olis tainut kärsiä ia
tuolla meidän edestämme- ja että myös
synnin rikos ia welka samasa luonnosa
olis sowitetuzi ja maxetuxi tullut, jojase tehtykin oli.
,49. Kys- Mixi Christus on wöidelbu?

Wast. Prophetaxi/ ylimmäisesi Pa«
pifi jaKunningafi.
lsv. Kys. Millä woioeldu?

Wast. Iloöljyllä eli Pyhällä Hen»
gellä.
151. Kys. Koff, woideldu?

Wast. Niinkuin jo sikiclmisepnsH,
nijn myös sitte silmin nchtäwillla' lamal-
la hänen pyhäsä kastejansa.
152. Kys. Kummango luonnon puolesta woi<

deldn?
Wast. Ihmisyydensä lnonnon puole»

°sta:' woitelta oli jumaluuden luondo,
woidet oli PM Hengi, se woideldawa
oli ihmisyyden luondo.
?53» Kys. Kuing« «onin«is«en wilkaan Chlistui

»oidcloij»?

Wast. Kolminaiseen.
A§4. K>j!'. Mitkä »wat « kolme Christuxen wi»

tsa i
Wast. i.
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Wast. i. Prophetallinen. 2. VliWmäispapillinen ja 3. Kunningzllinen.

155. K»s. Misä stifti hänen Prophetallinen »ir<
lans« ?

Wast. Ovettamisesa ja saarnamisesa.
156. Kys. Kost» hän täti hänen ProphetallM

wirkaansa on mailinasa toimittanut ja edei<
seisonut?

Wast. Omasa korkiasa Personasansahänen liftansa päiwinä, ja kaikkina mail-
man aikoina hänen sanansa palwe«
liain kautta.
157. Kys Wielilös hän 'nytkin sitä wirka» toi»

mittaa ja eoeMo mailmasa?
Wast. Wielä totisesti Saarna-wiran

palweluzen kautta, hamaan mailman lop»
puun alii.
i;z. Kys. Mlsä seiso Christuxen Ylinunäli-Papilli,

nen nmka?
Wast. '. Mramisesa. 2. Esirukouxe»sa. Swnamisesa.

»5,. Kys. Mitäs hän sn uhrannut?
Wast- Hengensä rlstin altnin päällä

Kerran kaikkein kertain edestä.
iso. Kys Ke<i HZ» rukoile?

Wast. ssaiwallista Isä<snsä.
t6l. Kys. Kenen edestä lukolle?

Wnst. Kaikkein lunastettuinsa edestä.
163. Kys.
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it,. Kys. Mitä feille n>'oile?

Wast. Katumattomi!!e käändmnisett
aikaa ia armoa, ussowillensa Ujkosa py«
fymyftä loppuun asti, ettei heidän uskon»sa puuttuisi.
163. Kys. MM Chrisins mcltä siunaa?

Wast. Kaikkinaisilla hywUlä lahjoilla,
nijn kuin erinomattain »njsa henqeilisisä
ja taiwaAsisa niin myöskiil maal-
lisssakin ja rnmmWsa.
164. Kvs. Mikä se paroi lahia »n, jolla hau mei>

<ä siunaa?
Wast. Pyhä Hengi.

165. Kys Misä seis» Lunningallinitt
wrka?

Wast. Hallitstmisesa.
16S. Kys. Ku n'a inoni«a!!»ett häucllä MldakuN-

da on, jvsa hnn hallitse?
Wastaus. Kolminainen. Moi»

man. 2. Arllwn ja 3. Kunnian walva»
ku?!va.
17 Kys. Äuft hänen »viimansa waldakunda on?

Wast. Taiwaisa, maasa, helwetisH'
km ;a niin muodoin joka paikasa.
165. K>s. Kncka siellä owat häncn alemmas

scnft?
Wast< Kaikki luondökappalet, näky»

mcktömät ja »ulkywäiset, perkeletkin nijn
heiwetisa.

»6Z. Kys.
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169. Kys. Kusa hänen armo-waldaluntansa im?

Wast. Mailmasa.
17a. Kys. V-kä se on?

Wast ChnstiMnen seurakunda.
»71. Kys. Kutla sic!ä owat hänen alammal»

sensa?
Wast. Kaikki seurakunnan jäsenet,

hywät ja pahat, nisut ja ohdaket, lam»
bat ja wuohet/ se on: u,kowaiset jausto<
mattomat.
17, Kys. Kusa hänen kunniansa waldalundK

»n?
Wast. Taiwaisa.

173. K»s. Kutla sielä owat hänen alenMaii
sensa?

Wast. Pyhät Engelit ja walitut sie«
lut.
174. Kys. Millin»» on KuniNlM»' Christuxeu hal<litus näisä waldakunnisa i

Wast. Ei mailmalliNen wan hengellt»
nen za Jumalallinen.
175. Kns Mitkä meidän wtlwolMmdemme päa»

asiallisesti owat setsannosa laittein näiden Chri-
stuxcn wirtaul päälle?

Wast. Jos Cbnstus on
l. Propheta joka meitä opetta, niin

meidän pitä knnleman hänen sanansa
oppia ia ovetusia, pm)ta'in nij i olla hä-
nen sanaina opiil sekä tuuliat etts te«
kiät. (2. Jos
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yhdeltä uhrllla l,ankaikkis?sti ne täydel»liMi ts myt, jotka pyhitetän, nijn mei«dän p:tä ussoman hänen päällensä, jaussolla wastanottaman ja itsellemme o«
mistaman hsnen täydellisen sowindonsaja ansion.

3. Jos Kunningas, jo?' meitä hal'
litse, niin meidän pitä händä pelkä,
män, kunnioittaman la palwelcmn se<
kä sydämmellä että sum'a «a hänen hal»lituxeenst wtymän sekä myötä - cttci
wastoin»käymlsesä.
176. Kvs. K»inga moninaisesa Mnsa ja tila»sa Chnst», <ule meildä i

Kcchdesa: ~ Ulendamisen ja
2. Ylöndclmiscn tilasa ja säädysä,
177. Kys. Kummako luonnon puolesta Cblisi'i«

,n alettu ja yletty?
Wast. IhmisyydensH luonnon puole<

sia; sillä lumaluudesansa oli hän muut<
tumatoin, jota ei taittu. aleta eikä y'
letH.
I7li Kys. Misä seisoi hänen alendamisensa?

Wast. Siina, että hän orjan muo»
don päällensä otti, ja sen alla piti pei«
tettynä sen hänen lumaluudcnsa kum
nicm, joka hänesä ruumillisesii asui, niin
ettei se ollut mailmalle muufa nähtäwä«ns, kuin nijsä ihmetöijä/ jotka hän teki.

»?p. Kys.
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179. Kyf Mifa seisoi hänen ylondämiscnsä?

Wast. Siinä, estä hän tämän orlatt
muodon riiftli )a pani pois paäldänsa,
niin ettei hänen lumaluudensa knnnia
enä ollut peitetty kätketty eikä salattu,
wan ilmeinen ja julkinen koko mail-
malle.
180. Kys. Minqä tähden- piti Chrijlui nij» alei-

lam»M l>i ylettämän l
Wast. Eiki Chsistuxen pitänyt kärss«

män, loka ei olisi tawnut tapahtua,
jos ei hän olisi händänsä alezldanut,
ja sitte hänen kunniaansa Mensa' sisällekäymän.
181. Kys. Mistä hänen alsoi, j«

kuinga taxwan se pääuä'seisoi l
Wast. Se alkoi hänen sikiämisenstänsä za ulotui hänen hautauz'ee»,sa

asti.
112. Kys. Misiäi al'oi hänen ylondämiscnsä ja

luinga k«uwan se pääliäsc.so^
Wasi. Se alkoi hallen wirkomisestan»sa haudasa elämin ja päälläsciso ian-kaikkisesti.

183- Kys. Ongos meillä meidän <l»
lentmmjsianinic ja ylondämisiämme?

Wast. On kaiketi: Mailmas me o«
lenuna aletut/ taiwaisa me tulemma y<

C letyz-i:
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letyki! me täällä ynnä CkmstUMkansa karsimme, niin me siellä ynnä
hänen kansansa kunniaan tulemma.
,84- Kys. Kukas «n motzän vapahtanut j»

lunastanut?
Wast. lesus Christus.

285. Kys. Mistä wa,aftanut?
Wast. Synnistä, kuolemasta, perke<

jeen wallaU alda ja helwelista.
,86. Kys. Millä lunastanut?

Wast. Ei kullalla eikä homolla, wan
hänen pyhttiä la ka'!illa werellänsH,
hänen wiattomalla pijnallansa ja kuoK<
maUansa.
»87. Kos. Ketä hän on lunastanut-'

Wast. Kaikki ihmiset, nekin jotka k«'
dotetuzi tulewat.
«88< Kys. Mingä päälle lunastan»!?

Wast. Että me hänen omixensa tull»
simme ja händä ijankaikkisesa pyhyde,
s<l, wiattomuudesa ja puhtaudesa pal»
welisimme.
llH». Kys, Kosta nyt lesus laitti ibmiset «n lu«

nafianut, tulematko siji laitti ihmiset au»
tui,l?

Wast. Ei kaikki, lesus paratkon!
tvan ainoastansa Harmat.
,K«. Kys. Mils,n sis lyy «Wn kadotuxee»/

> Mka tad»tltaan i
Wast.



35
«Wast. Epäusko, sekä julkiseMbt tttck

salaisembi > lolla he owat ja seisomat
Pyhää Hengeä wastan.
lZi. K s. Mitäs on sitä syy nijbcn a»i

tuutccn> M« autuixi tulemat?
Wast. Mo lesufcn päälle, oli st

heikombi eli wahwembi «olla he lesusta
halajawät/ häneli wastan ottawat ja
itsellensä omisiawat syndein andezi saa-
Miftfi, clämäzi ia autudczt.
igH Kys. Mltä in?<da!i UstolNan piin? MiU

on se asia, mcädä ustdttawa on?
Wast. Että lesus minunqin kadote<

tun ia duonntlin syndisen nimen omaan>
on wäpahtailUt synnistä, kuolemasta
perkele» mallan alba ja helwetistä, ci kul-
lalla eikä hopialla, ivan h men pyhällä'
ja kalilla werelläns.', lviattomalla pij«
kallansa ,a kuolemallansa, että mins
hänen omansa olisim
iS3> Kys. Ustotkoi sen minun Chrifiittyni?

Wast. Jaa! Herra minä uftM,
auta minliu epä - ja heikoa ° ussoani!
194 Kys. ?aldammakos me omi» woimin ustoch

lesuxen päälle ?

Wasn Ci kenq'n kaiba kutftiakkänlesusta Herrafi, wan Pyi ckn Hengen
kautta: Mincs uskon ja tunnustan,
etten millä omasta ylmnärryxestäni ja

C i woi«
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/voimastani taida, nijn kuin ei tulla
Herran lesuxen tya/, nijn ei myöökän
hänen päällensä uffoa.
195. Kns. Kuka sijs se «», joka meisa usso» wai-

kuttai
Wast. Pyhä Hengi.

«96. Kys. Mikis ,n nijn Pyhän Hengen pib
wirk« ja toimitus meisa i

Wast. Pyhittäminen
»97- Kys. Kusas Pyhä Hengi tätä pyhittämisen

w »laa toimittaa?
Wast. Ulkonaisesti seurafunnasa ja

sisällisesti ihmisten sydäm«i><l ja mie«
lisä.
»91. Kys. K»inga moninainen o» seulalunda?

Wast. Kahtalainen: l. Sotiwainen
semakunda täällä maan päällä ja 2.
Woiton seurakunda taiwaisa.
199. Kys. Kuingal. moninainen on se soliwainen

seurakunda täällä maan päälläi
Wast. Mäystin kahtalainen: i. Na»

kymstöin ja 2. Näkywainen.
2UI. Kys. MIH on se nälymatö.n seurakunda?

Wast. Pyhäin ihmisten yhteys, eli se
salattu Jumalan lasten joukko < mail-
mas.
»QI. Kys. Mikä o» se nalyt»äinen ftulakunda?Wast.
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Wast. Se ou Cnristittyin ihmisten

kokous ja yhteys, josa Jumalan sana
oikein ja puhtasti opeMan ja Sakra»
mentit aseturen jcllken oikein toimitctan
ja ulosjaetaän.
202. M. M llä ne wällsappalet owat joiden

tautt» Pyh» .s'tng' mutä pyhittää?

Wast. Jumalan Sana ja Sakra»
mcntit.
303. Kys. Kuinga Jumalan sana jactan?

i.akijn la Ewangeliumiin.
204. Kns. Mingä päälle Laki jalain oppi kä>

p;?
Wast. Pnoän elämän päälle.

2»5. Kys, M p«H päälle Eivangcliumi ja kivan»
gcliunuu oppii

Wa,t. U»fo>, päälle.
2cb. Kys. Hikä Salramenti on?

Wast. Z)ri Pylxi toimitus, luma»
lan säännös ja asemzefa peru»iettu,
josa maallisten kappalden alla, kansa
ja kautta Jumala lahjoitta ja and»
meille taiwalliset armonsa tawarat.
227. Kys. Kmng, moninaiset owat Galtamentit?

Wast. Kahtalaiset: 1. Wanhan ja
2. Uuden lijton ia Testamentin Sakra«
mentit.

C 3 »05.
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Gc>z. Kys. Missä olit wanhan lijft» l« Tefi«<

mc«tin EaKamcntit?
Wast. Niitä oli kaxi. ~ y)mha'rins

leikkaus ja 2. Pclaftals lammgs,
«09. Kys BZifläkö ne mettä sitowat?

Wast. Ei lihasa, wan hengesck.
Kys. Mitkä« l'wat uudfn lijftst jq Tesi«'
mcnt.!» Gsslrssnlentit?

Wast, Nijla ou myös kaxi. 1. Ka«
sie ja 2, Ultarin Gaftamenti eli Her-ran Ehtollinen-
»li. Kys .KuiiM nyt Pyhä Hengi näiden wäll<

tappalden laulta pyhiltä?
Wast. Niin muodoin, että Hän nii-

den kautta meitä, i. Kutsu. 2. Mös»
Mlaise. 3. Wastaudesta synnyttä. 4.Wanhurffauttaa, 5 Uudistaa ja 5.

perustaa ja wahwistaa.
212. Kys Kuinga Pyhä Hengi meitä kutsu?

Wast- Mjn muodoin, että IM C«
fvanqellumisa ilmoitta lneille sen suuren
Chrlstuxesa walmisterull autuuden ehtol»
lisen ja wolmallisesti meitä lijkutta, tai»
wutta jq miclyttä tulemaa>i sille ektol»
jisejle.
zi). Kys Kuinga Pyhi! »M>tä ylöswa«
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Wast. Nijn muodoin, että hän käffe

walkeuden pimeydesä paistaa, ja muut«
ta meidän pimeydemme walkeudexi, nij«
ettemme enä ole pimeys wan walkeus
Hcrrasa, enämmäsä ja wähemmäsä mi»
tasa.
214. Kys. K"ing« Pysä Henzl meidän msiau»

vesiä synnyltä l

Wast. Niin mllodoin että hän wai»
kutw la somtt.s mehin uikon lesuzen
päälle jota tcke meldan uusizi luondo
kappaleiri Chri'iuxesa, josta wanhat y»
wat kadonnet la iosa kaikki owat nudefi
tulleet- Ko<7a stls uiko meisä st)ndy,
nijn mekin wastuudesta synnymme.
»15. Kys. Kuinga Pyhä H«gi meitä wanhur»stautta?

Wast. Nijn muodoin, että hän an*
daa meille synnit anderi ja omistaa meil«
le, lesuren ansaitun lwanhurstauden
uffosa ja uffon kautta.
>IS. Kys. Kuing« Pyhä Hengi meitä «udi-

Wast. Niin muodoin, että me HIK
nen kansa, waikuttamisensa awulla puh»
distamme mettämme jokapäiwä kaikest«
lihan ja hengen saastaisuudesta ja t<sy«
tämn«e pyhyyttä Herran pelwosa. Iatämä on se meille pMepandu jokapäi'

C 4 wäincn
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lväinen wanhcm ihmisen
nen ja uuden ihmisen päällepukemi-
l»en.
217. Kys. KuilM Pyhä Hengi meitä tuke, p<>

r«fta« ja wahwistaa?
Wast. Niin muodoin, <M Hän

lahjoitta ja andaa meille enämmät ja
enämmät armon woimat, joiden kautta
meidän ustomme kasroaa ja meidän rak-
kaudemme lisändy jalosti sekä Jumala-
la että lähimmäistämme kohtan.
218. Kys. Mirikä Pyhä Henni kaiken tämän

suhteen kutsutan raamatusa?
Wast. Armon Hengen.

219. Kys. Eikö H.'ndä myöi siellä kutsuta ru»
kouxen ?engeri?

Wast. Nijngin Hän raamatusa kut»
sutan.
22v. Kys. Mingätahden niin?

W«st. Sentähden, ettti Hän ainoa-
stansa opeta meitä rukoilemaan Inma<
lan miclcn jälken, wan rukoile myös
itse meijä ja meidän edestämme sano»
mattomilla huokauxilla.
221. Kys. Mikä on Rukous?

Wast. Se on nöyrä ja katnwaillM
kanssa<puhet uffosa Jumalan ka»ijsa kaik-
kinaisista tarpeista kijwzen kalissa yhdi-
stetty. 22 2.
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222. Kys. Ketä meidän pita rukoileman?

Wast. Ainoata Jumalala.
223, Kys. Mtla meitä pita rnkoulttn kehoitta»

man M herättämän?
Wast. ~ Jumalan kässy. 2. Lu-

paus rukouzen kuulemisesta. ;. Clm»
siuzcn >a Pyhäin esimerkit. 4, Kaikki»
naiset omat ja muiden tarpeet ja puut'
tumuxet.
224. Kys- Mitä meidän pita rukoileman?

Wast. Kaikkia meidän tarpeitamme.
225. Kys. Kuinga moninaiset ne oivat?

Wast. Kahtalaiset. 1. Hengellistt
Sielun ja Mailmamset ruumiln tar«
pet-

-225. Kys. Kninga »zcidan pitä naita tarpeitamme
Imnalalda rutmlcman?

Wast. ~ Chriftnren nimeen, Hänen
ansionsa ja esirukouxensa päälle. 2.
Wahwas ulkos, ei epäillen. 3. Katu»
wcusesta sydämmestä. 4. Maallisia ai<
na ehdoUq.
227. Kys. Jos me näin rnkoilcmmt/ tulcks »tei-

dän rulouxcnimc k«nlduxl?
Wast. Tule totisesti: Jos Jumala ru»

kouxcn kulllcmisen kanssa wilpy, mm
koencle Hän sillä meidän kärsiwällisyc-

C s tsmme:
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t<smme: Jos ei Jumala anna meillesitä, kuin me rukoilemme, nijn anda
Hän meille muuta, joka parembi
on.
,23, Kys. Mikä parcmb, on, rutoilla lumalata

omin sanoin cli muiden tehdyillä ru<lonxiila?
Wast, Nijn kuin ei Jumala rukoufe,sa katso sanoin, wan sydämmen päa'lle,

nijn on se yhtck hywä, rukoilla Juma-
lala omin sanoin, eli muiden tehdyillä
rukouxilla, ainoastansa että se yenge»sa ia totuudesa tapahtu: Muutoin
nijn on tarpellinen, ettcl Lapsille sanat
suuhun pannaan ja annetaan/ kosta ny
asialle lähetetcln wan sitä ej ne tarwit«se, jotka jo puhenkonstisa taitamat ja
harjaundunet owat. Nijn myöffin: Et«
tck yhteiset rukouzet kirkoisa za huoim,sa pidetä» aina säadyllisemmssti jolla»
tulla ennen kokonpannulla rnkouzen
wuodoNa; Mutta ne crinsiset ja yzi«
nclisct kammio-hartaudet mahtawat lan<
geta sen armon lahjan ja mitan jälken,
kilin Jumala sijhin kullostengin aneille
anda.
Z29. Kys. Mikä lailisa muiden tehdyisä rufout«sa s< lalieihin ja paras on i

Wast. Isä meidän rukous, joka
mM
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meille meidän CatechisMMMme opisa
scliletän.
230. Kys. Kuinga moninaiset owat ne u)älilap<

palet, , öiden kautta Pyhä Hengi meitäPyhittä?
Wast. Kahtalaiset: 1. Jumalan ja

«- Ihmisen puoloiset.
231. Kys- MiM «e lunmlan puoliset mci»

dan autuudemme ando - «välikappaleet y<
st«t?

Wast, ~ Jumalan sana ja 2. Sa«
tramentit.
232. lKys, Mikä ft ihmisen puoleinen meidän

autuudemme octo-wälilappale on?
Wastaus: Eläwll usto lesuxenpäälle.

»33. Kys. Kufts Jumala on meille synnisH
Issnneillc ja lynLyncille Ihmisille esite ar<
yMsa owcn /»mannut?

Wast. Pyhäsä Kasteejq.
»34 Kys. Msta «asteen Ggframenti o«?

Wast. Se ei ole paljas »vesi, muft
ta on wesi Jumalan käskyyn suljettu,
ja hänen sanansa kanssa yhdistetty.
535. Kys. Kulq sen «Mäjä ja asettaja on?

Wast. Jumala kautfg Jo,Hannes Kastajan tygö.
sz6,
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2-6. K»/. Kutko. Kastatat o»at seurakunna»

sa?
Wast. Väädyllisesti seurakunnan o»

pettäjät, mutta hätätllasa jokainen ka-
stettu Christitty.
237. Kys. Ketä kasiettaman pits?

Wast. Kaikki ihmiset, jotka ei kaste»
tut ole, »oko ne oltt ijälliset eli äffe«
syndynet Lapset.
233. Kys. Kmnga kastettaman?

Wast. Taikka meden priffottamisella
pään päälle, taikka meteen kokonansa
upottamisella, ja se kolmeyhteiseu Iw
malan, Isän, Poijan ja Pyhän Hen»
gen Nimeen.
239. Kys. Kni»g« suuri on kasteen tarpelli,

suue? .

Wast. Nijn suuri Chrisiuren sa.
noeu, että ellei joku synny medestä ja
hengestä, niin ei hän taida Jumalan
waldakundaan sisäUetulla.
240. Kys. Milä hyudytyi kasteesta on 7

Waft. Kaste saatta ja waikutta. i.
Syndein anderi saamisen. 2. Wapah»
ta kuolemasta la perkeleestä ja ?. anda
iiankaittisen elämän Me, jotka usto»
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241. Kys Kuinga moninaisista lappaleisia o»

kaste i
Wast. Kahtalaisista. 1. Maallinen ja

näkywäinen ja 2. Taiwaliinell ja ncl»
kymätöin.
242, Kys, Mika se Mallinen ja Nukywäincu lap,

palc tastcsa su i
Wast. Luonnollinen, puhdas ja sekoit-

tamatoin wesi-
243. Kys Mika se taiwaolmen ja nakym»-

tuin?
Wast. Jumala Pyhä Hengi.

244, Kys. Wttäi Jumala» sanasia lasicsa ajatte,
let ja lauot?

Wast. Se on nijn kuin sidet, joka
yhdijiää wedcu: Henyei'.. ja Hengen we«
pen kanssa Sakramel.tellliizesti tasayh<
teen,
245. Kys, Wik.l kastella hengellinen tauvitus ja

nicrtltyi vu?
Wast >. Sen wcmhan synnin ihmi»sen ja Adamin ulottaminen za kuolet,

taminen ja 2. Sen uuden ihmisen y,
lösnousemmen mM, iokapäiwäisc/N ka-
tumuze/n ja elämcki parannuze/n kc.ut-'
ta.
46. Kys. Mitäs lasicjas luwannut olet?

Waji. Luopua pois perkelesta, kaiki«sm
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sta h<3nett menoistansa ja teoistansa, ja
uffoa Jumalan, Isan, Poijan ja Py»
hän Hengen paälw
H47. Fys. Mistä sinun silloin luopuman pitä,

kuin sinä luowut pois vcrkelesta ia kaikistasen menoista ja teoista?
Wast. Kaikesta syndisests ja pahasta

Mailman menosta.
248; Kys Mitäs silloin lupaat, kostas I»paat

ustoa Isän, Psijan ja Pyhän Hengen
päälle l

Wast. Ussoen lesuxen päcllle tckyt<
tä pyhyyttä Herran pelwosa, eläin>

hurstasti, siwtästi jn Jumalisesti.
»49- Kys. Oletkos sijs tämän sinun fasteesliiton ja lupaupeu ustollisesti pitä»

nyt?
Wast. Paratkon Jumala! en ole pi-

tänyt.,
»50. Kys. Ongo sinulle kasieessai mitäna lshdutu»

sta, luin sinä kasteei lupauxrn ja lijtoni
likkonut olet?

Wast. Ei ole, jos se lupaus ja lijtto
Rikottuna pvsn ja pidetään^
25 Kys. Mitäi meidän scn tiWun kasteemme

lijtou tanssa pita tekemän?
Wast. Meidän pttä sen wiipym<l»

ts uudistaman Jumalamme kanssa-
2s2<
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252. Kys. M!lla ja mingä kautta me sm «M

staa taidamme?
Wast. Totisen mielen muUtozen ia

elämin paranliuzen kautta.
253. Kys. Miss tämä Micle» Muutol ia eläinät»

parannus seiso!
Wast. Oikiasa ihmisen käändymisclck

pahasta hywaän.
254 Kys. Kmnga monda osa on t«sä käandymiö

ftsa?
Wast. Kazi: ~ Katumus ja 2.

«sto-
-255. Kos. MttH meidän katumuxeemme

taan?
Wast. i. Sonnin tundo. että syndi

suurcri ja ylima.iran synnixi, ei ainoa»
siansa tietä, wan tutan. 2. Sonnin
tunnustus Jumalan, lähimmäisen ja
Rwpi Isän »a 3. Sonnin mU«
res ja ft tosin wilpitsin ia wdammeM»
nen kaikisa; rM ei kuinnqan kaikille yh«
teläisesa mitasa ia maärasä »htä rastas
ja suuria on eroitettawa kaikesta Mail-
Man murhesta.
256. Kys. Kmnga moninainen sn ulls Ihmi<

Wast. Kahtalainen i i, Kuollut ja
s. ElHwä usto.
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«57. Kys Mikä se luodut usko on?

Wast. Se on yxi hengetöin, wo9
matoin la awutoin bookstawin tieto
Inmalasta, lezuxesta ja koko armon
lckjestyxestcl aummecn, semmoinen on
kaikkein Nimi-Christinoin sun-luulo-
ja muisto » usso.
253. Kys. Mika sc clawä nsko on?

Wast. Se on yhden heränneen ja jo
katomufesansa lähes helwcttick hadasty'
neen ja hatayndyneen syndisen isowa
ja janowa halu, jolla hän mwoittaa,
wastcmottaa ja omistaa lesuzen ansion
ja sowimwn itsellensä sondein andexi
saamilexi, elämazi ja autuudczi.
253. Kys. Mitä se sisällänsä pitä?

Wast. 1. Tiedon, joka on ftn silmä.
». Suostumuxell, joka on sen kcksi.
?. Ustalluzen / loka on sen Sielu ja
sydän.

260. Kys. Kuinga moninainen on tällä uskolla
woima katsannosa näiden, scn osain
päälle?

Wast. Kolminainen: i. Tiedolla
on yzi halajama. 2.
yxi omistama m y,ri
tydrMwäja rauhoittama woima.

261»
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L6l. Kos. Mistä meidän pitä tietämän, jss M

ulcmu.c ust»,q 'i
Wast. Jos ei aina Pyhän Hengen

todrinresta meidän henqcsämme, joka
mciile useili on salattu ja mcildii
dätetw, nijn kuitengin uffon tundo«
merkeistä; Siliä puu - pidäis tuttamatt
hänen hedelmistänsä.
»62. K?s Kumaa moninaiset owat «ämät uffon

tundoxlnkit?

Wast. sto!minaiset: 1. ttffon edelj
la käywck Nlerkki, »oka on katumus. 2.
Nikon luondo mcrM, joka o»« isowc» ja
janowa halu Icsuren perään za ).
N»?oil »aikeen ia pääilesenrawa mcrkkt,
joka on pyhän elär,län wilpttöin ahkeroit'
semineii.
-63. Kys, KIMM M?Ne« la/liuwttm oe: eläwt

»Nto fassmliwsa hänen wäkewydcns.i elimiä
tstusa ftää.!e?

Wast. Kahtalainen: i. Heikko ja 2.
Wahwa usto-
-464. Kys. Ong, heikko uffo ltlyos oikia usto?^

On KuUan kappale
phdei» hcikoil lapsen kädesä oil yz'i ja
sama, tuin »känänsä pngaringin pi,
wosa.

D 2bj>
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265. Kys. Onaos fiji ft meil, Mä b,Wa j,i

meillä on heikko eli wahwa usko?
Wast. Ei suinyan: Ehkä kullan kap-

pale lapsen piwosa on mm hywä, kuin
sangaringin kourasa, »in on se kuiten»
gin sielä löyhemmcksa eräsä la taita siel'
da pikemmin päistä ja pudota pois.
265. Kys. Mikäs oiis siis eroitlls hellkon ja

»ahwan uskou waihella?
Wast. Heikko uiko se halaja ja kat>

Paia sits, mit.i wahwa usko nautit»se: heikko Usko on kaipaufisa kipeis»i,
wan wahwa usto on parayisa nautin<
noisa.
267. Kys. Tämä katumus ja usko yhteen otettuna

ja yhdistettynä synd!,csä, m,xi s» tutsutau
taamatusa?

Wast. K<l,sndymisefi ei erickmisefi pi»
meydestä ipMeuteeu ja saatanan walla»
sta Jumalan tygö.
«sz. Kns. Kmnga moninainen 05 tämä ttändy,

«y« h
Wast. Kahtalainen: i. Syndisien

ensimmäinen suuri k<l(indymys ia 1..
Armotettuin Jumalan Lasten jokapäi»
«voinen käckndymys.
269. Kys. Onao mitä» eroitusta noiden lä«ndymi<s«n wolW i

Wast. Itse asian lMdusa ja muodo«sa
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sa ei mitän eroitusta, wan ainoastansa
pimeyden ja walkeuden paljouden suh«
teen.
270. Kys. Millinen eloitus sijs täsä on?

Wast. Nijben edellisten k<i<lndym«F,
on nijn knin ylösnousemus kuolleista;
wan n«liden jälkimmäisten kMidymys
niin kuin ylösnousemus yhdestä lange»
muzeslt^..
271. Kys. Kosta meidän pita sen rikotun kast«m<

me lijton tällä lanalla, kuin sanottu on,
uudistaman?

Wast. Alna, joka aika ia jokapaikas,
erinomattain kmtengiu silloin, kuin me
ripille menemme.
272. Kys. Mikä ripp on?

Wast. Ripisli on kazi kappaletta, l.
Että me murhella ja waliturella tuten
tunnustamme mcidän sondimme, wilpit»
tömän aikoimurcn kanssa, lakata chndiä
tekemHst«i la ;. Että me sen pckäUe o«
tamme synnin päästön Rippi'lsäldä,
nijn kuin Inmalan sulista, ei epäillen,
wan wahwajt ustoen, ettcl meidän syn»
dimme sen kautta owat taiwai>a meille
andcxi anncruc.
273- Kys. Kuinga »uouinainen Rippi o» ?

Wast. Kahtalainen: i. Erityinen ja
salainen ja 2. yhteinen ja julkinen rippi.

D 2
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'274. Kys. Mitt sc erityinen ja salainen Rippi on?
'Wast. Joka tarahtu erinomaisna lun»

non rasstnxisa ia waiwoisa, tähden sesten,
Nipvi-Isiw,edcsa, jota ei lupa ole il-
moitta.
275. Kys. Milä yhtcinen ja julfine» Nippi on?

Wast. Joka mpahtu zollkottain mo<
nen kuulien kirkos« eli mm>:la.
276. Kys, OuZ? R'ppi<lsä!iä wo»ma-"ia'w!lli«»,

andaa syndiä a»deZl?
Wast. On- silla Chrisius sanoi: joil,

le te synnit andefi a>>.natte, niille neo»
wat andexi annetut, ja »oille te ne pi>
Vchte, nijlle ne owat pidetyt.
«77. Kys. Kenclie Rippils., taitaa synnit ande,i

andaa?
Wast. Ei katumattomille, joille ei Iu«

malakana taida auderi andaa, wanai'
noastansa kalnwatsille' syndisille.
278. Kys- Mix?'ä Saarna wiralle «stottu

walda ja woima / audaa ja ei andaa andcxi,
kulftttaan?

Wast. Taiwan waldaknnnan awai-
mizi.

Kys. Kuinqa moninaiset ne vwat?
ast. Kahtalaiset: ~ Side ' ja

p^ztöawain.
280. Kys. Mik§ sldc.awain on?

Wast. Ec on waloa ja woima, si-
toa
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toa katumattomat syndiset heidän syn«
deihinsä sixi,»knin he palajawat: Ia ft
kutsutan pannafi.
281. Kys. Huinga moninaiun, pa«»« »n?

Wast. Kahtalainen: '.

toffa yri paheodawaiiien ja katumatoin
suljetaan ulos ripildä ja Her<

ran Ehtolliseldd, ja ;. Enämbi eli suu»
vembl kossa yfi julki lulnalawi»» wls»
sein »varoitusten perästä suljetaan uloi
kaikesta ''cn-akunnan yhteydestä.
252. Kys. Mika päästö < owain o«?

Wast. Se on walda ja »voima, päck«
stää ja wavcwxi julistaa katuwalset wn»
diset Keiden syudeinsä sekä rikoxijla ettcl
rangaiftufista.
28;. Kys. K?sta yhdelle satuwaisell, sondiscle nijn

on juteltu arnMine» synnin p«aft) >«

autt»!.saaminen ripisä, tarwitsctl) st sitteMtällä N!!!l!t«^
Wast. Se tarwttse wielä ikänans knin

lulonlsta, kl!„lntysi<i, makuutusta ja wah.
wisinsta synnin päästön ja andefi saa<

p.Me.
284. Kys. MisH hä» sen soada t««t«?

Wast. Herran korkiast katlisa Ehtol»lisesa.
-65. Kys. Witä Herran Ehtollmcn sn?

Wast. Sr on meidän Herran le.
B z stlzen
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suren Christuxen totinen ruumis ja we»
ri leiwckn ja wijnan alla meille si)bd<l
ja jnoda itse Christuzelda sHätty la a»
setettu.
286. Kys. Kuka sen on asettanllt?

Wast. Herra lesuo Christus.
287. Kys. Koffa Hän sen asetti?

Wast. Sinä yön< jona Hän pe-
tettin.
288. Kys. Kenelle bylvä,i Hän sen asetti?

Wast. Ei ainoastansa opetut lapsil«
lensa, wan myös kaikille meille muille
ChristityiilensH.
2«9. Kys- Myikä pidettätväxi?

Wast. Hänen kuolenkansa muisioxi.
290. Kys. Kuinaa «oninoistt owat nc nantittawat

hcr>kut Herran Eht»ll<fesa?
Wast Kahtalaiset: '. Uaassiset eli

nskywaiset ja T. Taiwaalliset eli näky-
mättömät.
291. Kys Mitkä ne maalliset ja nikywäiset her-

kut owat?
Wast. Leipi ja Wijna.

292. Kys M elä nc taiwalliset ja näkymättömät
herkut?

Wast. Chrissuren ruumis ja weri.
253. Kys. Mikä ja millinen o» meldin »ffomme

tunnusiui tästä kolliasi taliifia Herran Eh«
toMsest, ?

Wast.
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Wast. Me ustomme j<l tunnustam-
me:

i. Ettei Leipä ja Mma muutu Chri»
siuren ruumixi ja wereri.

2. Ettei Leipä ja Wijna paliastans
merkitse Christuren ruumista ja werta.
Wan

3. Cttä me Leiwäsa, seiwan alla ja
kanssa saamme ja naulitsemme, Chri»
sturen ruumin, nijn myös, että me wij»
nasi,, Wijnan alla ja kanssa saamme ja
naulitsemme > Ctmstuxen weren: Jäsen
ei ofuusti wan kekonansa.
294- Ky<- Ku,ng« st tapahtu?

Wast. Se tapahtu totisesti niin, yh»
della' meille käsittämättömällä la tutki»
stelemattomaUa tawalla ja muodolla.
395. Kys. Kuinga moninaine» o» siis syömintN

ja juomme» Hcna» Ebttllisesa?
Wast. Kolminainen: >. Luonollinen,

joka seiso keiwckn ja Wijnan luonnolli,sesa nautinnosa. 2. Hengellinen, joka
tapahtu uzkolla ia usson suulla, kosta
me ustosa Icmren »vastan otamme j»
itsellemme omistamme, Händä ustosa
naulitsemme ia if.snck-si kliin palaman
sydämen karsinasa kätkemme: Tam<isyö<
minen ja inominen tapahtu joka «ika
«a jota paikasa, ja ei ainoastansa Her,

D ran
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ran Ehtollisesa. ja 3. Sakramenterilli-
nen, zoka siillä seiso, etttl me Lciwlls.l
ja Wunasa, niiden alla ja kanssa iaam«
me, tygömme otamme ja naulitsemmeChrijinren ruumin ja weren, ja tämä
ei tapahdu mualia, tuin Herrantoilisesa.
296. Kys. Kllinga moninainen on yhdistys Hcr,

ran EhtoUisesa^
Wast. Kolminainen: 1. Hersknin

wllilla. ~ Christnxen ia mahdoUisten
wierasten ia 2. Mahdollisien »vierasten
wälilla kestenl,n'H.
2i>7. Kys. M!lli'!f« on yhdistys httttum wällllä?

Wast. Sakramenttrilliuen, ntin että
Leiwa'sa on Christtlren rumnin, ia Wij'
nasa Christuzen wcren osallisuus.
2i>B. Kys. MWltn on yhdistys,Christuxcn ja mal)<

merajien wälill» ?

Wast. Semmoinen raamattuw lcllken
suiil on pään ia zascnden wäliliä yhdc<
sa rnumija: Kannon ja oxaili w^ltlla

'yndcsH Win,a puusa. Tam»'n yhdi-
st stdet on eläwä usto.
?Fz>. Kys, M.!!,:!«!, ,nl ybdlstyi mahdollisun wic»

Wast. Semnwwen taas raamatun
tawa'a pubum. k:un o-' Isan

...>.
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Vbden paimenen , lammosien yff«
della ja samalla lailuimella: Phden E'
mälmnun poikain wälillä nnen' sypein
alla nkdesä pcsäs,': kaikein jäsendeu wä»
ulia' festenansi nddesi 10 sam«sa runmi,
ja.- T<lmsn yhdismre,» sidet on wilpitöm
la sydämmellincn rakkaus.
zou. K»s. Kuinq« m?«i!,«!set «wal Hel:«» EH»

toll sen »viuat?
W<ist Kantalaiset: l. Kelwoltomat ja

mahdottomat ja t. Kclwollisct za mal)»
doUiftt.
ZQI. Kys. Klitto »e fflwottomat ja mahdsttoxiat

«icrat ow«t?
Wall. Katumattomat ja ustottomat

sondiset, jotka kcknwät rivilli! ,a Hcrrait
EhtollileUa tawan 'ruon, ulkokullatu,
sta sydämmesick, nijn 'mu ilman mitä<
na walmistusta niin uwös ilman kaike»
ta Kylvää aikomusta, pvatazeils elHnili-
tansa'.
z<-2. Kys. Ongo ««illä wicrallla tästä «itäni

,

woittoa cli wahingota?
Wast. Ei mitiiiiä woittoa, wansaw

gen suu?i wahingo.
zcz. Kps. Mckä w«h»»z» sijs?

Wast, He tulewac wikapaixi Chri<
nmmnecn za wereen, syöden ja

D 5 504.
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304. Kos- Gawatk» mahdettamatfin wi»r«t täs«Gakeamcntisä shristurex luunu» ja weren
kciwisä ja W«jnasa?

Wast. Vawat totisesti, ia juuri Mä
he tulemat wikapäiri Christuren ruumi'
ften ia mereen.
3»sKys Kutka ne kelwolliset ja mahdolliset wt»<

l«l l)W«t?

Wast. Katumaiset ja ussomaiset syn»
diset, lotka käymät ripillä ja verran EH»
toUtsella, ei niin kuin hengellisesti ter»
wet, wan nijn tuin sairat: E» nijn kuin
rikkaat, wan min kuin wauvaiset ia köy»
l)ät: Ci nijn kuin rawitut, wa« nijn
k«lm isowaiset ja janowaiset.
306. Kys. Ou?o niillä wiuailla tästä Mitäns

wnttoa j« hyödytystä?
Wast. On, ja tosin sangen suuri.

307. Kys. Mikä sijs woitto j« hyödytys?
Wast. He saamat täsä. ~ Hywät l«»

joturet sydämmeensä syndeinsä anderi
saamisesta. ». Uudet woimat heidän hen»
gellisen uifonsa elämän päälle Christure«sa ja 3 Walaiset timnityfet heidän toi»wonsa autuuden päälle taiwaisa. Lyhy»
käisest Lutheruzen sanoen: Heillä ontä,
sä saatawana sondein anderi andamus,
ja kusa se on, Hns on myös elämä ja
autuus.

308.
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Zllß. Kys. Kninga usein meidän pitä käymän ril

MH ja Heera» Ehtollisella?
Wast. Rljn usein, kuin hätä, tarwe

ja halu meitä sinne pakottaa ja wetää:
Ia niin kuin meillä aina tarwet on,
nijn pidäis myös meillä usein halu ole<
man sinlle mennä.
309. K»s. Millä taw««a meidän pidiii itsemme

sinne walmistaman?
Wast. Wdcllä tarkalla itsemme koet»

telemiseUa.
Zlo. Kys. Vika meidän welwollisuudewme on sen

jällen?
Wast Meidän pidäis julistaman Her-

ran lesuren kuolemata.
311. Kys Kuinga pitkin ja k«uwa» ?

Wast. Ai»m siihen asti, kuin Hän tule.
312. Kys. Milla tawalla julistaman?

Wast. Julistaman: i. Sydämmellä.
2. Suulla ja 3. Elämällä.
313. Kys. Miki on »vihdoin st neljäi j« Wijm-

mcinen Ihmisen tila?
Wast. Tila kuoleman jällen.

314. K»s- Kninga moninainen se on?
Wast. Kahtalainen: ~ Ijankaikkinen

elämä ja autuus taiwaisa ja 2. lian-
kaikkinen kuolema ja kadotus helwensä.
lls' Kys. Mlsä ft ijankaikkinen elämä ja aucuni

Wast.
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Wast. Jumalan näkemisesä kaswoistajoka sisällänsa pitä.
i. Täydellisen kaikesta pahasta pelas

stufell. la
2. Täydellisen kaikesta hywän kyl-

lyydestci omistamisen la nautinnon.
31». Kys. Misä se !ja«faikli»en f»iolem« jo lado,

tus seisos
Wast. Jumalan näkemisen ijankaA

kisesa puucozesa, loka taas sisallänsä
pilä

~ Kipeimmät kaipot kaikesta Hywasts.
2. Kcukerimmat tunnot kaikesta paha»

sta. Sekä stelusa että ruumisa.
317. Kys. Kutla siihen iiantailtistcl» elämään i«

autuutccn tulewat?
Wast. Jotka ustosa Jessen päälle

kuolemat.
Zlg. Kys. Kulta sitä wasiaan sijhen lmnkaittistt!»

luolemaau za kadotuxcen joutuwat?

Wast. Jotka syunisä ja epäuffosa kuo»
lewat.
3»3- Kys. Ksffas tämä tapahtu?

Wast. Sielun puolesta kohta Ihmi,sen kuoltua > luulla sicluli >a ruumin
ta:'M yhdistettynä wasta wijmmeisnä
duomu.> pänväu,'.

OnZl,' »<!!,tl!i>i» taiwaisa Mä Pcl?oa,
ttca
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autuudellansa, ja tMMitulLa

hllwttisä sijil! toiwoa, e<t<l hc>d«u waiw«l>
l», jestas l»ppu o»i

Wast. Ei mistäilä perustuzesta: w<mse perustus kuin meillä 01l ustoa ettH
walittuin autlluS taiwajsa on iiank<u?«
kinen, se sa>:ia pel,ll'Nls myös meillä
on ujkoa, duonliltuin waiwa, pii»
na ja kaootus helwctisä on ijankaiktmen.

ScntHden O Herra lesu CbriNe!Ann'
minun pllnas pä!!!' t'äld' oikias uj?os
lNlkku! Suo sielun tulla sMl', stn
anna hukkn? Suo lumli, muli.isa, Siltt'
rauhas lewata', ja sielun ujkosa täald'
tygös wedäta!

Ia kossas heratta' kaitt' kuollet maa»
sta mielit, Ann' tygös ennättä ja sieluni
silloin selit'.' Ann clänes suull',
ja osot' oikia tie, Suo minun tygös
Dll!' m kotia kansas wie.'

A me n.

Ly-
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Lyhykäinen nellwo saarnan knulustelemi»sesta. Eli: Kuinga yfinkertainen kan»sa, joka totisen Jumalan pelwon alla,

mielellänsä omaistensa MändymistH
Christillisyyden tiedosa ia lumalisuwdesa, edesautta tahto, saarnat lasten,sa ja palkollistensa kansa kertoa tai-
taa: Niin kuin tämä asia nhden pie»
nen kirjaisen lopulla, löytaän edes,
panduna loka kutsutaan: Ensimmäi-
ler Bokstawir Jumalan janalla. E«
li: L>apsill-, joka Daniel
Godeniuren nimen alia on Trykistä
Stottholmisa ulosannettu Wuonna

Saarnain kuulusms.
Taita tapahtua, kosta hartaasti ha-

lulla saarnaa kullaan, ia sen alla wisu
waari otetan. i. Walmistuzesta saarna-
han. 2. Eslptthesta. 3. Itse M-asiasta
eli tmkistelemuMa osainsa kanssa. 4.
Selityxestä ja 5. Päätözestä.

Kuulustelemus tapahlu seurawaisten
Kysymysten kautta:

i. Walmisturesta.
Mika saarnan walmistus tanäpana papilla

oli?
Misä se raamatun paikka kirjoitettuna on?
Nuinga selitti hän tämän raamatun paikan?
Ruinga sowitti hän stn itse textchin i

2. «Si»
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. Esipuhesta.

Oliko papilla tanäpänä esipuhetta? papeillct
ei kaikin aiwoin ole esipuhetta saarnoihinsa,
eikä aina saarnan roalmistusta; Mutra jo»
se papllla on ollut, nijn sen kuulustu» täb
lä tapaa toimtt»tan.

Xuinga kuului esipuhe?
Nlisä se kirjoitettuna on?
Xuinga selitti hän tämän raamatun paikan?
Ruinga sowitti hän sen itse pää «asian päälle,

josta saarnatti»?
g. Itse pääasiasta eli saarnan jaosta.
Mikä oli pää-asiana, josta pappi tänäpänä

saa» n ai» ?

Ruinga mo„een osaan hän saarnan jakoi?
!Nikä oli esimmäinen os« l
lNikä «li toinen osa?

Ia nijn edespäin, joe usiambi osa tul» «-

devpandawari, joka kuitengin Harmoin ta,
pahtu.

4> Selityrestck.

Mitä p<:ppi ensimmäisestä osasta sanoi?Oliko hänellä joita kuita asian haaroja?
Rutka ne asian haarat olit?
Muistatko» jotakuta todistusta Jumalan s>nasta tähän asiaan ?
Ruinga selitti hän toisen osan?

Loisesta ,<» kolmannesi» osasta tilaa myo,
d«n laitaan sarnan kysxmpret edcswoda, nij>»kuin ensimmäisestä osasia sanotut owat

s. Päs,
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s. Paätöxestä.

!Ningä opin me tanäpanä saimme?
tNitkä sy»init rrinommattain tänäpänä ntth,

deldin?
zNi?< ma»iau« meille tänäpan» annettin?
tl?ingä lohdutuxen sait «e ultowaiftt!

Jumala antta?on meitä, että me armo»sa ja meidän HERramme lEsuxen <shristuxcn
tulidemisesa kasrva»l!mme> sen weren tähden,
jokameidiln synvlimmä andexi ulo««
xvu«dat«ttu o»! Amen.










