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Esipuhe.
kultenlin Jumalat» pelkäwäisille »«nhemmille
Että se, Apostolin Paoalin neulvon jällen, kosta hän
fanoo Eph. 6: 4, ka«wattakat teidän lapsianne kuritnxesa j«

Z

yhteisestä

kansasta.

HCRran nnhteesa, kaikkein Chnslillistenwailhembain welwollisuus
lapsiansa, ja lotisen Christillisyden tiedon j« tunnon hei»
hin istutta: se on Teille, Te Jumalala pelkäwäiset »anhem»
on, opetta

mat! ilman epäilemätä jo ennen tietty. En minä myös evälle
sijtä, että moni Teidän
nsiasti itzesinsä on ollut mur»
ylitze huogannut, ettei Teillä munta tilaa ollut
heisonsa, ja
«le lapsianne vpetta; waan lapsenne yhtä yrikertaisien opettajain
eteen »anna täytynyt, luin itzettin olette, josa lapset kyllä johonluu»,
määrään liljaa lukemaan vppiwat, nijn ulloo, luin siftldäkin: mut»
ta enlmmitlcn ilman vienindäkan ymmänystä.
Nytt tätä teidän murhettanne hnoenbaleni, ja teille oiliaa ja le<
»iää opettamisen muotoo andareni, lautta teidän omia lundojan»

sen

seasanne

sen

ne »vapahtaxeni, olen minä, crinomattain teille palweluxexi, tahtonut
nämät kysymyrct jawastauret präntiin edes autta, joisa ei ole ylönop»
pjnut ja lorkia: «aan teidän ja teidän lastenne ymmärryien jälken
solvitettu pnhcen parsi: Sillä en minä ole pyytänyt noutaa maal«
lisien «viisasten mieltä, joiden korwotej munta luulla, ja joiden
silmät ej nnmla nähdä tahdo, luin sitä, jota heidän luMun lor»
herkullisen makunsa kanssa yhteen sopij; waan yrikcr»
keutensa jayhteisen
ja
tawallisilla sanoilla, anda»ut l«p»
kansan
laisilla
sille Christuxes» rieskaa ja ei wahroaa ruskaa: sillä ei l>e woe
moltta. «. Cor- 3: l, 2. Ebr. 5: »2, ig.
Tapa, jolla teidän tätä wchöisiä kirjaa lukeman pitä, on se, et<
tä te l»»nä sydämmelllsten rnkoxsten kanssa Jumalan awusta, joka»
päiwa kosta teillä sijhen tila on, opetatte lapsianne «vastamaa»
l<M««nli usiamman lysymexen päälle, joitten päälle he ei ennen ole

scosa

wastata
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jotka he sinä päi»an«l,
»ostata talnntt: ja että samat wasiauxet,
nijnkuin läxyxi saaneet owat, heidän ymmärryxeensä ia muistoonsa
sitä paremmin paincturi tulla mahdais, nijn kertokat usiammat
kerrat ne samat 2. z. eli 4. Kysymystä, ja andokat lasten niihin
»vastata, nijn usein jolapäiwä, kuin mahdollinen on ja lila myöden
onda, lastenne kanssa rxalla istnisa, aamulla, puolipiiwänä, ehtol»
la, ja ulkona heidän kanssansa l«ydes«nne, ja nijn edespäin: tällH
tapaa ett te ensiugän toisänne ja asiarnsanne estetyxi t»rle.
Mutla pyhä päiwinä Kirkosta tulduanne, ja puolipäiwän jällen,
oscttakal lastenne etten kaikki ne lysymyxet, jolla he sekä sinä wijlkona, että ennen oppinet owat, ettei he nijtä unohta mahdms:
waan aina mielcsä pysyis ja paremmin «e ymm<lrräis.
I,s taas wastentoiwoo teillä koko.wljckona ei tilaa ollut olisi
jongun fysymyren lapsillenne opctta, nijn ollat PyMja Juhlapa
Winä sitä ahkcraminat, ja kolckot palkita mitä sen wijlon orkioi»
«a takaperin jäänyt on; Sillä totisesti on tämä aiwan tarpclli,
ncn humalan palwclus, josta sopij lukea Mosexcn 5. Kirjan 6:
Luku 6, 7, 8, 9, Vcrsy.
Jos jollakulla lapsella olis kowa muisto, Hlk.it suuttuko; waan
ollat sitll ahkerammat, rukoilkat Jumalala ja pidäkät päälle, kuittn»
fi» ilman toraa ja tiuslunaa, ei se kuitenkan mitään auta z nijn
saatte ilolla nähdä, ettei täm<l teidän työnne HERrasa turha ole;
waan lumalalda siunattu, Christilliscn opin tiedolla lastenne tvlö»<l.
Jos se taas nijn olis, nijnkuin walitcttawasti monen kanssa olla
taitaa,, ettri ltzc waichcmmat ole klrjan kuliat, ja näitä lysymyfis
lastansa eteen ei asetta taidais, «ikä nijhin wastata, nijn se autet,
taa laitaan jonkun muun persona» lautta taloisa, joka kirjan lukia
on, nijnkuin, wanhemman lapsen, palwclian eli pijlan, kuitenkin
nijn, että se nanhembain läsnä ollcsa tapahlu, joita lasten häwah»
tä täyly, ja parcinmalla tarllaudella »vaarin ottawat, itze wan<
himmat myös, jos «innastans hcill« halu on oppia, taitawat sama»
sa '.nn<»f
tilasa tulla opetetuixi nijsä Chrisiuxcn tunnon asiolsa, joita he
li
ole tain»et lietä.
Kosta lapsenne 6. eli korkiammasti 7. ajasiaikaisixi tulcwat, nijn
paras aika on panna heitä Kouluun. Mcuwokat silloin heidän opet»
tailans, että he kaikella muoto joka päiwä missillä hetkellä, (erino»
maltain wäh>!a ennen luin he luwan chtolla saawat) muutamita
näistä lusymyxista, eli saman taivaisia, lajkn eteen panemat», ja
heidän lysymyreen ulloo ««sta<a andawat: hywin harjotcttuin
lasten kansia yhlcnä hetlcnä optttaja cnimmäsii puolee,, tätä kysy»

mvs

kirjaa

käydä taitaa.
A
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Mutta ettei lapset suultnis,
eiki
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eikä

monilla lusymyrilNl rafitttais, uijn on kyllin'/ jos «linnastani
cli 2d. loikiammasti )O. kysymystä» eli kaikkein korklimmin
ori päälappale päiwäsH, ei kuitenkan jokapäiwH muuttain kysy.
myriä; waan jskapäiwa «ljettuin kysymysten kanssa nijnkauwan
päälle pitain, tui» eninosa lapsista joka lylymyreen «astata taitaa,
ja sitte wasta muihijn kysymyxijn rupeman samalla tapaa. Jos
nai» tchdän, niin ihmeellä ja ilolla nähdä'!», että 8- 9. eli 10
ajastaikaiset lapset, wikkelydellä ilma» pitkää perään ajatusta wastawat
siihen, luin zc» eli 40 ajastaikaiset «siastl ei ensmkän tiedä. Sil»
hyodytyren hawaita saatte, että teidän lapsenne
loin te myös
ijälle tulduansa, kosta he tnölläns teitä palwella taita»at, ei
enämbi palloo ja pitkällistä neuwomist» tarwitze, eikä työstänsä esty,
ia.

sen

loska he ensimmäistä kerta» HERcan ehtolliselle laskettaman pila.
Tällä tapaa parasta woimaa ja mahdollisutta myöden, lapsian»
»e, hamasta äitin riestasta asti autuuden tiestä neuwoa, ja lapsuuden
ijäsä jo opetta heitä, jahywällä csimerkilsH heidän sydimihius toti»
nen Jumalan pelko istutta, sijtä lirjoitm ja manaan minä teitä,
L« N?anhln»mat! Jumalan laupinden kautta: Sillä sen maun,
luin uusi astija saapi, sen pitää hän, ja niinkuin lapsi totutetan, ei
hän sijtä wauhudlsakan äikiä luowu. M»ifiokat,f»inqakallijttaw«rat
teillä teitkm ja teidän lastenne kuolcmattomiso Gieluisa owat: Kuin»
«a kalliisti ne lEsuren Christuxen Kalliilla Merellä ostelut owat:
Muistuttalat itzellenne, että kerta
lEsuren Christnren wijmeisesa
pitää,
kuingate lapsenne laswattanet
lcidän
luku
tekemän
tulemisesa
»lctte; ja scntähden woimaa myöden ahkeroitkat, että te sekä omat,
että lastenne Sielut Wapohta taidaisilte: että tc,l»sta lEsnstule»
wa on, ilolla yllänne kohdata taidoisitte ja sanoa: kayo l täfä min»
olen, lnmnn
nut olet.

Vapahtajani! ja lapset, jotka» minulle anda»

Esai. 8: 18Jumala olkon teidän kanssanne,

ja andako» teille arn»oo ja

kaikkea hywää aikomusta täyttäxenne, Vapahtajan IGsuxen
Ehlistuftl, ulosnMdatelun Weren tähden! Amen.

»voima»,

Mikä.

on

I

2.

Ongo

on

Jumala?

Jumala on olendousa

pu«z»

jolda kaicki hywä tulee.
usiambi kuin yri Jumala? Ei, M ÄlNUastanS

Jumala.

personaa.
personaa

z,C>Ngo täsälumaludesa monda perssnaa?Kolme on
4. Eikö siis ole Folmee Jumalaa? S, ne kolMt
owat yxi
olendo.
;. Ruinaa kuyutan
ensimmäinen persona lumalodesa?

lumaluden
se
Isä Jumala.
e. Ruinga kuyutan se toinen persona Jumaludeja? Poika
Jumala.
7. Ruinga kuyutan se kolmas persona Jumaludesa? Pyhä
'

Hengi Jumala.

Z. Ruingäs taidat tietä, että yhdesä Jumaludesa on kolme
personaa?

PersonaUiset omaisudcl

ilmoittamat.

Isän Jumalan personallinen
Hän on synnyttänyt Pojan.

9. Mika on

Että

ja tundoinerkit

Mikä

sen

tundomerkki?

Jumalan pojan personallinen tundomerkki?
Että Hän on Isästä syndynyt lankaikkisesti, nijnkuin
myösiin aiasa Isänsä tahdon jälken michu»
Hän päällensä
otti.
den
11. Eikisia sijs Isä Jumala ja pyhä Hengi miebut»«r
myös päallen» ottaneet? Ei suinkan, Jumalan Poika
yxin michuden päällenS puki, ja tuli ihmisexi.
1,. Mika on pyhän Hennan personallinen tundomerkki?
Että Hän Isästä ja Pojasta uloskäy.
IZ. <l)ngo joku näistä lumaluden personista toistansa
wanhembi eli suurembi? Ei,
owat yhtä ijallkajk»
klset, yhtä suuret, ja kaikisa »Hvenkaltaiset, paitzi
personallista omaisulta.
14. Mitä Isä Jumala meille «hnyt on? Isä Im^la
on meitä luonut, pitää kaicki woimasa/
warjelee
A 3

iv.

<

on

»varjeli meitä, on myös ainuan

Poikansa meidän

edestämulosandanut,jawielä sittekin Poikansa kama,
Pyhän Hengen armoo ja lahjoja, waikumrijnsa meisä
edesautta.
»5. ÖlGnmako Jumalalda näin paljo hywää ansainneet?
Ei, en me mitään hywää ansainneet ole.
16. Mikä keksittä Jumalan, meille nijn paljo hywää
tekemään? Sula Hänen armons ja Isällinen h>

wyrdensä.
Jumala tahtoo, että meidän Hänelle jällen» tei
17. Mitä pitä?
kemän
HHn tahtoo jameitä HändH kiittämään,
ylistämään, palwelemaan,
Hänelle kuuliaiset ole«

maan.

18. Olemmako sij, welkapaät

.

Jumalala

ylistämään, palwelemaan, ja kuuliaiset olemaan? Kaiki»
tiklin, on totinen tosi.
19. Ruka luoduista kappaleista euimmästi on welkapää,
kijttämään, ylistämään, palwelemaan ja kuulemaan
.
Jumalala? Minä ja kaikki muut ihmiset.

se

kueltwa
Ruinga monda osaa on ihmisesi?'
Ruumis ja kuolematoin Sielu.
21. N?ingätähden ihminen enimmästi oN wclkapaa kijttä»
mään,ylistamään,pa lwelemaan jakuulemaan Jumalala?
Senlähden että me ihmiset, ja ej muuc luondokap,

20.

22.

23.

paleet, olemme kalliisti lunastetut.
Ruka meitä ihmisiä lunastanut «n?

persona lumaludes.
se toinenJumalan
poika
Mixi

kuyutan?

lunastuxen

Jumalan Poika,
puolesta muutoin

lEsus Christlls.

24. Mikä on lunastaa?

Se on, fangeja

wapaaxi fangiudesta ostaa.
25. Oletko» siis kenenkän fangina ollut?

hinnan edestä
la, perkelen

fangina.

26. Mittgätähden

sinä

perkele» fangina ollut

nun synlxini tähden.

olet?

Mi«
27.

7
sinä syndinen? Olen, paratkon Jumala

,7. «bletkos
nijn totta!
28. Mistäs tiedät iljes syndise,i?

syndvnyt synnisä,
tehnyt.

Minä olen sijnnyt ja
elinaikani syndiH

ja kaiken

HZ. <t>letko« nijn patjo syndiä tehnyt, ettäs helwetin an»

Olen; sillä

helwetin
ansaitzee.
zo. Ruingas sijs autuaxi tulla taidat? Jumalan amosta,
uffon kautta lEsuxen Christuxen päälle, joka minun
saiunu< olet?

pieninkin syndi

lunastanut on.

Zl. Mitä lEsus teki meiiä lunastaifan»

meidän

edestäm.

sialam Lain,

Hän

täytti

ja meni kuolemaan meidän

se

Ei suinkan; sillä on
mulmumatoin.
»uinga sii« Jumala» poika kuolla taisi,, «ei
zz. ollut
Hän
Jumala? HHn on tosin Jumala; mutta ynnä
täysi ihminen.
34. «lko sijs Isä Jumala ja pyhä Hengi omisil personi»
sans meitä lunastaa tainneet? Ej suinkan.
Zjl. Mirei Isä Jumala j« Pyhä Hengi omlsa personisans
meitä lunasta tainnet? Sentähden, ettei kumblkan
puolesta el Isa Jomala
ollut ihmiseri tullut, ja
enää, kum Pyhä Hengikän tainneet kärsiä ja kuolla.
z6. Eikö ihmisen sukukunda wabemmällä lunastelta taitttt,
32. kaitako Jumalus kuolla?

sen

kuin toisi:,, kuolemalla?

on synnin palcka.

G suinkan; sillä kuolema

sijnä kyllixi ollut, meidän lunastuxexem, jos pal37. Gikö
jas ihminen olis kuollm? E, suinkan, sillä M syNdlnen ei toista sondista lunastaa tainnut.
58. Rosta sijs Cbristus «masa personasans meitä lunasti,
eikö myin Jumalan poika ja pphä Hengi meitä
luonut ole? Owat kaikttikkin: silla Isa Jumala on
kaikki luonut Pojan kautta Pyhäsä Hengesä.
A 4
33.
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tiedät, että I«sus on Jumala?
Isästä Jumalasta ija-nkaitki lesti

on, totinen

Gijtä j

syndynyt

Jumala totisesta Jumalasta.
4<2. Mistäs sen tiedät, mä lEsus on totinen ihminen?
Sijta, että Jumalan Poika miehuden pMens puki,
ja neitzeestä Mariasta syndyi.
Ongo
41.
IGsuxella
miehuden puolesta? Ej; sillä
Pyhästä Hengestä.
Hän slkiS
sijs
kapi lunastajaa,
42. Ongo

sinulw

la, ja toinen joka on

ypi joka on

luma«

Ihminen? G suinkan; waaN
lEjus Christus Jumala ja Mies, yhdesä personasa
on minun Lunastajani.
4Z. Ruinga monda luondoo on Christnrella? Ka)?i, y>i
lumaluden, toinen Ihmisyden luondo.
44. Ruinga ne kari luondoo yhdistetyt owat?

PersoNttl»

lisesti, nijnkuin ruumis ja sielu ihmisesä.
Christuxen lunlaluden luondo Sielu Hänen
45. Ongo
Ihmisydensä luondoon? Ei suinkan, Christus on Täy»
si Jumala ja täysi ihminen, nijn että Hänellä ih<
misydesänsä on sekä ruumis, että sielu.
46. <l)ngo Christuren lumalus muutettu miehudexi? Ej
suinkan; waan lumalus on Miehuden- tykönsä yt'

tanut.
47. Laitaanko «tlhristuxen lumalus ja Miehuus jostu»
eroitetta? A; silla ne owal eroittalllattomasti yhdistetyt.
48. Eikä Christuxen lumalus Miehudcsta erinnyt, kosta
Christus kuoli? E> suinkan.
49. Nuoliko Christuren lumalus ynnä Miehuden kanssa,
.

kosta. Christus kuoli? Ei suinkan; waan miehuus
kuoli yrinans; sillä lumalus ej taida kuolla.
50. Rosta thristuxen miehuus oli nijnkuin joku mnu ih»
minen, ja kuolla täpdvi, oliko sijs Cbristus syndinen
nijnkMn.me? Ei suinkan, Hän losin oli kaikisa mei»
dan

bän kaltaiseni, paitzi syndia; mutta Hänen täytyi
kärsiä ja kuolla, kosta Hän meidän syndim mara»

xens päallens

51. XNingä

oli.
karsti Christus meidän edestäm?

ottanut

Sen katkeran ristin kuoleman.
tuli
Ei,
Christus kauwan ristisä?
52.
samana päiwänä haudatuxi loseplMa jaHänNicode»
muxelda.
Ei; waan
53. Makaisto Christus kauwan haudasa?
kolmantena päiwänä ihe hengensä takaisin otti, kuo,
Rippuiko

lemansa

54. Ruhunka

jälken.

Christus ensiu

meui,

stttekuin Hän henge»p

Hän alasastui helwettin.
helwetisä? Ej; waan Hän
woiton
osottl ihens
HERraxi.

sä

ottanut

oli?

55. Rärstikö Christus jotain

'

56. Rosta

Christus kuolluista ylösnousi?

Kolmantena

päiwänä kuolemansa jälkeen, kohta kuin Hän woitto matkansa helwettin täyttänyt oli.
57. Wieläkö Christus nptt nähtäwästi on täällä maan
päällä? Ei, Hän on taiwasten ylösmennot.
Neljäntenä
Christus taiwaften ylösmeni?
58.
ylösnousemisensa
jalken.
kymmentena päiwänä
Jumalan
59. Mihingä Caiwasten Christus ylösmeni?
Majestetijn ja Kunnijaan.
6a. Mitä Christus Taiwaasa tekee? Hän istuu Isän luma»
lal! oikialla kädellä, ja puhuu hywää meidän edestämme.
61. Eikö Christus sillen cnä>ä nähtäwästi tule meidän ty,
römnv? Tosin, wijmmelsnä päiwänä on Hän mlcwc»
duomihemaan eläwitä jo kuolleita.

Mmkätähden Christus tulee duomiyemaan? Sentäh»
den, että st oikia Jumalan edesä on, että itzckunkill
pitä lugun tekemän, kuinka hän ustosa elänyt on.
Sz. «ikö sijs kaikki ihmiset autuaxi tule? Ei; sillä moni
wielä elää ja kuolee perkeleen fangina.
62.

3!

5

64.
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64. Rutka wielä ow at perkelen sangina? Jotka <j U<ko;
waan ehdolla synnisä elämät.
65. Eikö meillä sikiä «sto olla taida, waicka me ehdolli»
sesti sxndiä teemme? Ei,
VN Mahdotvin; sillä
oikia uffo aina pyytä jynnistH wapa olla.
66. Eikö thristus sitä warten meitä lunastanut «le, että
meidän pitä autuaxi tuleman, waicka me ehdollisest»
syndiä tekifim? PojeS se, silloin olis Christus syn.
nin paln^lia.
67. Mitä warten thristu» meitä lunastanut on? Että
me Hänen omans olisim, Hänen allans Hänen wal»
dakunnasans eläisim, ,a Händä ijankaikkisesa wam
hurskaudesa, wiattomudesa,a autuudesa palwelisimme.
«8. Mistä christu» meits lunasti? Kaikista synneistä,
perkele» wallasta.
kuolemasta ja mpöstän
jumalattomia lunastanut «le?
Eikö
69.
«tlhristu»
Tosin Hän onsljskaickietteiihmiset lunastanut.
?o. Mistä tulee
kaikki iknnset autuaxi tule?
se,
ej tahdo luopua perkelen
moni
sijtä,
Se tulee
että
ja
mennä
fangiudesta
lEsuren tyaö wapahdetta.
tygä
me
tulla taidamme, ja päästi
Ruinga
IVsuxen
71.
.perkelen fangiudesta? Käändymisen ja parannuren

s«

kautta.

se
Hän katuu

hän<>nsä riändä ja varanda?
syndiä ja uffoo Christuren päälle.
73. Laitako idminen omast» woimasta iyensä käändä ja
ustoa thristuxen päälle? Ej suinkan, Minä «ston
etten minä omasta ymmätryrestäni ja woimastani
uffoa taida, eli minun HERrani lEsuren Christuren
tvgö tulla.
74. Ruka sija meille ustoon ja parannureen woimaa anda?
Pyhä Hengi.
kolsij« Pyhä Hengi on? Pyhä Hengi on
Ruka
7l72. Ruinga

tekee joka

mas persona lumaludesa.
As

se

.

76.

7s, Mitä hywaä tekee meille pyhä Hengi?
meitä oikiasa Ussosa.

Hätt pyhiltä

77 Mingä

kautta pyhä Hengi meitä py»
ja
hittä? Sanan
Sacramemein kautta. ,
7» Misa pyhä Hcngi pyhittämisen toimitta? Christie

lisesä Seurakunnasa täällä maan päällä.

79 Ongo monda senkaltaista Seurakunda?

Vxi, MinH

8°

yhden, pyhän, Christillisen Seurakunnan.
usson
Min,

81

Rutka owat

Seurakunnan kanssa ymmärretä,,?

Christien

Seurakunda on kansakunda, joka Christuren opiy,
tunnustaa ja Hänesä ai>,oastans rippuu.
Christuxen Seurakunnan totiset jäsenet?
oikiat Christityt owat, he mahtawat

jotka

Kaikki ne
löyttää kusa hvwäusä.

82 Rutka Christityixi kuyutan? Kaik.i Nt, jotka
lllt owat.
33 Ow«tko sijs kaicki kastetut oikiat christityt?

pojes

se.

lastt*
Ej,

84 Rutka kastetut st)S owat oikiat christityt? Ns joilla oikia tieto ja
perustus on Jumalasta, Hänen
ja
olemisens
lahtons puolesta, ja Jumalisen ja

sen

Christillisen elämä kerran

alla pitäwät Christuren
Wapahtajanansa ja Lunastajanansa.
kaikkia ihmisia pyhitts tahd„ ? K«i,
85 «ikö pyhä
ketiktm Hän tahtoo, ainuastalls Hän sais.
Ej;
36 «ikö pyhä Hengi saa kaickia ihmisiä pyhittä?
sillä ihmiset ilze estäwät Hänen, ja Pyhää Henget
?7

wastan seisomat.
käytta

ihminen inensä, koska hän Pyhää
seisoo? Ei HM kUUIt Jumalan sanaa,
eli jos hän sitä kuuliskin, ej laste Jumalan sanaa
svdämmelläns, ja jos hän muistaistin, ej luitenkan t«
Ruinga

Hengee wastan

sanan

jalken.

88 Rutka fijs pyhitetän?

Ne jolka

Jumalan

sanah

12
sanan,

eläwät.

painamat

sen

sydämmehensä, ja

89. Ruinga menrttä» iyens Pyhi Hengi, kosta

tahtoo

ja

saa

sen

jälken

Hän

meitä

KlltzUU Hän Meitä.

pyhittä?

2:0 wastauudesta synnyttä. 3:0 teke meitä wanhurs,
kairi, ja 4:0 uudistaa.
Zc>, Ruinga pyhä Hengi meitä kuyuu?
Hän NNda sa<
meille saarnatta, ja taritzee meille armonsa.
nansa
91. Ruinga Pyhä Hengi meitä wastauudesta synnyttä?
Hän walaiste meidän ymmärrämme, ja anda woi«
maa ustomaan.
92. Ruinga pyhä Hengi meitä wanhurstaxi teke? HaN
anda anderi kaikki meidän syndimme, ja Christuren
ansaitun manhurjkauden ja pyhyden meille tykö lukee.
anda
Hän
s»z. Ruinga Pyhä Hengi meitä uudistaa?
kuin
sitäj'
ja
meille woimaa fvndiä wältäxemme,
hywä on tehdäxemme.
94. Mixi se hywä kuyutaan, jota me uudistuxemme alla

saamme

pyhäldä Hengelda armoo j« woimaa tekemään?

Se kutzmaan hywäxi työri.

enämbä hywää tee? Tosin,
wijmmeisnä
päiwänä
on
kaikki ihmiset kuolleista

95. Gikö pyhä Hengi meille

Hän

yjös herättämä,

ja

meitä

tekemä.
96. Mikä

päiwä wijmeisexi

usiowaisia kunnialliserl

kunutan?

Se pälwä,

jona tai«

tulella kulutettaman.
was ja maa hukkuman pltää. japäiwänä
eläwäxi tu.
97. pitäkö kaicki ihmiset wijmeisnä

leman? Ia kaiketikkin, kaikkein kuolluilten ihmisten
ruumit pitä silloin sieluins kanssa yhdistymän ja duo,
miolle ylös
98. Lulewatko kaikki ihmiset silloin kunnioitettawixi?
Ej suinkan; maan ainuastÄNs uffowMt.

nouseman.

99. Ruinga ne

«stowaiset

kunnioitettaman pitä?

Hl kir«

kastttan,

ka<stetan, ja tulemat Christuren kirkastetun ruumi»
kaltaiseri, ja ijankaiMsen elämän saamat.
iou. Mikä iankaikkinen elämä «n?
Se 0N IoppUNM M
ja ftnomatoin aumuS ja ilo Jumalan kaswo.n

«desa ilo«taiwaasa.

101.

Ruhunka siis

ne joutuwat, joita ei ylösnoustmisest

Hz ynnä ruumin ja sielun kanssa
perkelitcen sekaan helwettin heit,tän.
102. Mikä helwttti on?
Se on ijankaikkinen waiwan
sia, joka tulesta ja tulikiwestä palaa, josa rie«at
henget ynnä kadomtuin rliumisten ja sieluin kanssa
waiwatan ja palamat; mutta ej sillen ylös poldeta.
loz. Hiki hywäin töitten kautta helwettiä wältä tatta
ja taiwaseen tulla? Ej stlinkaN, se VN Mahdvtoin.
104. Minkätahden se maKdotoin on, hywäin täitten kaut»
ta «Utuaxi tull«? Sinä ej yjMn ihminen täydellisesti Lakia pitää taida.
ymmärrät? Ne luma»
lv;. Mitäs Jumalan
lan kymmenen käjkyä, joilla Jumala meille Hänen

'

kunnioiteta?

tahtonsa selittänyt on, kuinga
meidän itzemme Jumalala ja lähimmäistämme
kohtan käyttämän pitä.
ic>6. Mitä sanoo Jumala e»simmäisesä>'kästysä, ettei meidän
pidz tekemän? Ei pitämän »vieraita lumalita Hä'
nen edesänsä.
lv7. Mitä sanoo Jumala ensimmäisesä kästysä, ett<! mci"
dän pitä tekemän? Että meidän ylitze kaikkia Jumalala pelkämän ja rakastaman pitä, ja Hänen
selkiän

ja angaran

pääNens kaiketjkkin ussoman ja luiwaman.
io«. Mitä kieliä Jumala toisesa käskysä?
Hän kieldää
turhaan lausumasta HERran Jumalan nimee.
109. Miti waati Jumala toisesa kästysä? Hän waati
Jumalan nimee auMumamaan, kaiklsa hädisäm
sitä rukoilemaan, tijltämckiM ja ylistämään.

110.

~o. Mitä waati Jumala kolmannesa räskysä? Hän waati
meitä «luistamaan, mä lepopäiwäpyhilettämäll pitä.
i li. Mitä Jumala kolmannesa kastysä kieldä?
Lepopäi»
wän lunnelemisen eii lunialan sanan ja
ylönkatzomism.
räst)>sä waati? Isää ja
I!2. Mitä Jumala
Ailiä kunnioittaman.
i iz. Mitä Jumala »«ljännesä kästpsa kieldä?
WanhiMbitam ja Herrojam wihoittamasta ja ylönkatzo»

saarnan

masta.

114- Mitä Jumala wijdcnnesä

dä tappamasta.

rästxsä kieloa?

Hän kiel»

Mitä Jumala wijdenncsä kastysä waati? Hän waa»
li lähimmäistä rakastamaan, auttamaan ja hengcn
waaraS warjelemaan.
1,6. Mitä Jumala kuudennes kästxs kieldä? Hän kill<

,15.

dä huorin tekemästä.
117. Mit<i Jumala kuudennes

kastys waati? Hän waati
olemaan puhtaat ja kunnialliset njamrisa, puheisa,
mmecMisa ja töisä, ja mä itzekutin awlopuo,
lisorans rakastais ja kunniasa pidäis.

Hätt
Hän
IIZ. Mitä Jumala seiyemännes kastys waati?
amtamaan,
meitä
ma
l'ihlmmäistm
waati
raha ja
kalu tulis enätyxi ja warjelluxi.
Hätt
»20. Mitä Jumala kahdexannes kästys kieldä?
kieldä wäärää todistusta lähimmäistä wastaan sa»o»
Jumala seiyemännes
kieldä «arastamasta.

liz. Mitä

kästys kieldä?

masta.

,21.

Mitä Jumala kaftdexamles kastys waati? LählM»
maista edes wasmmaiM, hywin hänestä ajattelemaan
ja puhumaan, ja kaikki asiat parhain päin täändä»

mään.

122.

Hän kiel«
,az. Mitä pyynnön kanssa täsil ymmärretä»? Ako h«IU
eli pahat <uamr«.
,24. Mitä «aati lumal« yhderännes kässys? Hän wa«»
li meitä oleman puhtat sydämmestä, ja lähimmätsellem awulliset, että hän sais omansa pitää ja
nautita.
12;. Mitä kieldä Jumala kymmenennes kästys?
Häl»
kieldä meitä himoitzemastil.
126. Mitä himon kanssa ymmärretä»? Kanssa< syndy»
Nyt halu eli perisyndi.
127. Mitä «aati Jumala Rymmenennes kästys? Hätl
waati tukahultamaan tätä kanssa«syndynyttä payaa
,22.
,

Mitä kieldä Inmola yhderännes rästys?

dä pyytämästä

lähimmäisen omaisutta.

himoa.

jotka näitä kymmeniä rästyjä ej
Pidä? Hl lekewäl syndiä.
kuin Jumalan käsiyH
>29. Mikä syndi on? Kaicki
ja omaa tundoa wajtan sotij.

,28. Mitä netekewät,

se

lzo. Ruinga moninainen syndi on?

Kahtalainen, sekä

perisyndi, että tekosyndi.
IZI. Mikä on perisyndi? Perisyndi on s< kanssasynd^
nyt paha himo ja turmeldunut luondo.
IZH.Mingä kautta me sen turmeldunen luonnon saanet

«»

lemma?

Perinnön kautta efiwanhemmildam A»

damilda ja Ewalda.

IZZ. Olitko esiwanhemmat Adam ja <wa tainkaltaisell»
syndisellä luonnolla luodut? Gj; wa<M h« olit Iu»

sen

malan kuwan jälkeen luodut, joka oikiasa tundemisesa, että myös totisesa pyhyydesä ja wachursiau»
desa seisoj.
Ruinka
he sijs tämän syndisen luonnon sait? SyNIZ4nin langemism kautta, jos« he Jumalan kuwan

kadotit.

«35-

Pe.rkelt kär^
me«n kautta wietteli Ewan syömään kieltyn puun
hedelmästä; Ewa laas saatti miehens Adamin
sitä samaa tekemään.
l)6. Millä tapaa ihmisen luondo nytt turmelduon?
märryS on pimitetty, tahto taipunut kaikkeen pahuuteen, ja woima peräti kadonnut hywää tekemään.
IZ7. Mitäs ymmärrät hywän tekemisen kanssa? lutMs
lan Lain pitämistä.
IZB. Eikö kukan, luonnon woimalla 2.akia pitää taida?
135. RuiNga tapahtui synnin langemus?

Ej suinkan.
paha kuin ihminen
IZ9. Mikä on tekosyndi? Kaikki
ajattelee, puhuu, ja tekee Jumalala ja Lakia wastan.
142/ Ruinga moninainen tekosyndi on? Kahtalainen:

se

sekä ehdollinen, että heikkouden syndi.
141. Mitkä synnit ehdollisixi kliyutan? Ne,
della tiedolla ja tahdolla teemme.

joita me

ta>

141. Mitkä synnit heickouden synnixi kuyutan? Ne syl^
nit, joita me wastoin oikiaa tietoo ja tahtoo huo14;.

mamata teemme.
Laitako olla oikia Christitt)?, ja uston pitää, jo<
ka ehdollisesti cli tietens syndiä tekee?
Ej suinkan,

se

se

on mahdotoin; sillä usionsa puolcha jouluu hän
kohta haaxi. rikkoon.
144. Laitako se uston pitää/ joka heikkoudesta syndia tekee?
la, hän taitaa; silla nijnkuin hän wielä ei ole hy«
wää omaa tundoo hyljännyt, nijn taima hän myös
uffosa pysoa, ja saapi kohta, kuin hän.ka!uwaisella mielellä lumalatans puhuttelee ja rukoi»
le, syndins anderi Christuren tähden.
Olen
145. Oletkos jostus Jumalan kanssa puhunut?
kaikctikkin.
146. Rostas Jumalan kanssa pnhut? Nijn us<!N kllM
minä rukouxia pidän.
t4^.

3Z

)

R
S« 0N svdämMiN halu

°

(
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ja Hu»»
joka
t»gö
tarpeista,
kaus Jumalan
kaikkinaisista
myös
ja
scmoillc,
käytöxillä
ihens ilmoitta.
usiasti
148. <l>ngo Jumala myös sinun tanssas puhunut? 3osin
147. Mika «n rukoilla?

juuri usein, kijtos lumalciu!
»49. Rosta Jumala kanosas puhuu? Nljn usein kuin
minä luen eli kuulen Jumalan
150. Miris Jumalan kuyllt, kostas Händs puhuttelet?

sanaa.

Isäxi.

151. Ruka sinulle sen luwan andanut on, kuyua

Jumalat»
Isäxes? Sen on mmun Jumalani itze andanut.
152. Ongo Jumala sinun Isäsi On kaitetikkin, sillä
lEsus on sen minulle ansainnut, että Jumala Isäni
on, ja minä Hänen lapsens.

isZ.Min«ätähdcn Jumala on käskenyt sinun kuyualhiänsä Isäxi? Että minä kaikella ustalluxella ja lap,
sillisella turmalla Hänen kanssans puhuisin ja Hän,
dcl rukoilisin.
154. Mitä sinun Jumalalda rukoilla tulee? Kaikkia klllll

ruumin ja sielun tarpcxi joutuwat.
se hywä kuyntan, kuin sielun tarperi tulee?
Mixi
155.
Se kutzUtan hengellisexi hywäfi.
»56. Mixi se hyrvä kuyutan, kuin ruuMiu tarpexi tulee?
hywäxi.
Ruumilliseri eli ajall sexi hengellisestä
ja ruumilliseo,
yhdellä
Rukoiletkoo
tapaa
157. ta
hywästä ? En, sitä minun el tekemän pidä.
158. Rningas sinlw pitä rukoileman I«malalda ruumil,
ltsta hywää? Ehdon kanssa, jos Jumalalle k«l«
pa ja minulle on hyödyllinen.
IIMaNI
159. Ruingas rukoilet hengellisiä Jumalalda?
ehdota; sillä ne owat aina Jumalalle otolliset ja
minulle hyödylliset.
l6«. Tiedätkös erinomaista muotoa, jonga kautta Juma^
lan sydän taiwutett» laitaan, «ndamaan sinulle mitä»

se

N

rukoilet f

'

SZ
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rukoilet?

Se ainua

o

(

W

ja paras muoto on, usiollises,

lEsuren nimesä rukoilla.
Ruka se täydellisin rukous on? Isä meidän rukous,
jonga Wapahtaja lEsus itze on kokoon pannut, ja

ti
isl.

)

meiNe opettanut.
162. Rumga monda

rukousta on Isä meidän rukouresa?

Seitzemän.
ensimmäisesi «ukouxes» rukoilet?
l6z. Mitäs
Että Jumalan nimi meildä pyhltelläisin.
164. Rosta Jumalan nimi meildä pyhitetû? Kosta Ju-

sen

jälken elämme.
malan sana puhtasti ope«tan,ja me
rukoilet?
Että
165. Mitäs Inmalalda toisesi» rukouxeft
jokapäija
waldakunda
meitä
Jumalan
lahestyis,

wä lewiäis.

t66. Roska Jumalan ««ldakunda m«tä lähestyy?

Kosta

Hengen awulla oikein ussomme,
ja amuallisesti kuolemme.
elämme,
Christillisesti
Mitäs
Jumalalda
kolmannesa
rukouxesa rukoilet?
»67.
Että Jumalan tahto meidän tykönäni täällä maan
päällä ni»n tapahduis, kuin se tapahlu taiwasa.
,68. Roska Jumalan tahto meidän tykönäm tapahtu?
Kosta me tahtomme Jumalan tahdon ala lannistamme, ja scdimme perkelettä, maailmaa ja meidän
omaa lihamme wastan, ja ustosa loppuun apuun
vlem»..a.
asti pysywäiset
169. Miti me lumalalda neffännesa rukouresa rukoilemme?
Ectä Jumala meille jokapäiwäisen leipämme annais.
170. Mitä ymmärretän jokapäiwäisen leiwän kanssa?
Kaikki mitä ruumin rawmnori ja tarpeeri tulee.
anda meille Jumala jokapäiwäisen leiwän?
Roska
171.
Kosta me kuttzumisesam työtä teemme, ja Junia»
kautta rala työmme siunaa, nijn että meille
windo ja muut tarpeet tygölangee.
,7». Mitäs rukoilet wijdennes rukoures? SyNdeiN al>
Me

Jumalan

sen

deri

saamista.

»73-

N
saat syndis andexi lum«i»lda? Koska MMH
(
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R)o

Roffa»
Sydämmestäni kadun, ja nijn mnöskin nijlle an»
dexi annan, iolka minua wastan rikkonet owat.
174. Ansainetkos spndein andexi saamisen sen kautta, ettäs lä»
himmäiselles Andexi annat, mitä hän sinua wastan

,73.

En smnkan, minä en muma ansache
kllin rangasturen; waan mun lEsuxen yxin on sun»

rikkonut on?

dini maxanut, ja minun Jumalan kanssa lomittanut.
»75. Mingätahden sij» sinun lähimmäisilles anderi anda«
man pitä? Osotlaxeni listoani kijtollimdella Juma-

lala kohtan, ja rakkaudella lähimmäistäni kohtan.
176. Ruka sinun lähimmäises on? Kaikki ihmiset, ja
nijn tawoin estäwät ja wihamiehet, »lhäiset jaalhaiset, köyhät ja rikkaat, miehct ja waimot.
177. Mitäs kuudennes rukouxes rukoilet? Ellei lumM
johdatais meitä kiusauxeen.
,78. Misä tämä kiusaus seisoo? Se seisoo perkelen, maailman ja oman lihamme wieitelemisesa I< malasta,
Hänen puhista sanastansa, ustosta, rukoi resta ja
muista Christillisyden harjoiluxista, kaikkinaiseen epäjumalan palwelureen, epäustoon, epäilyxeen ja muihin suurijn synd.ihin.
Rsst«
Jumala ei johdata meitä klusaurten? Koska
179.
Jumala autla meitä nijn sotimaan näitä kiusauxia wastan, että me ne woitamme; eikä salli perkelen, maail»
man ja oman lihamme kiusata meitä yli »voimamme,
Mitäs
rukoilet seiyemanneo rukouxes? Että luma»
180.
la wapahdais meitä kaikesta pahasta sielun ja ruumin puolesta, sekä oiasa, että ijankaittisudesa.
lBi. Mingätähden me täsa sanomme, sinun on walda»
kunda- ja rooima, ja kunnia ijankaikkisesti?

Muistut-

ihellem Jumalan loppumatoinda waldaa ja
woimaa, jokanijnkuin Hän tahtoo, nijn HänyldäkvllH

larem

myöstin woi ja taitaa meille andaa,mitä merukoileme..
B 2
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182. Ml,!gätähdcn me

sauomme,

2lmen?

Osottaxem

yri-

Jumalan päälle.
uffallustammejanan
meidän,
Mitä
yxiwakaisutta
iBz.
kanssa Amen, s»
ftttaman pitä? Sitä, että me mielelläni tahdomme
mitä me rukoilemme, ja sydämmellisesti toiwomms/
että Jumala siihen, la, sanoa tahdois.
Mitä
Amen merkiyee? Se on nljn paljo kuin ja,
»84.
näin tapahtuman.
toisesti nämät pitää
meidän,
Mitä
ustallu<t<!
sanan kanssa Amen, osotta»
185.
m«!« pitä?
Että me totisesti sen ustomme, että Juwakaisuttain

ja

mala kaiketikkin anda meille mitä me anonet olemme.
sinä sen ustalluxen, Jumalan tygö enettä
olet,
saanut
Jumala rukouxes kuulee? KastttN
sin

IZ6. Mingä kautta

kautta.

187. Oletkos kastettu?

Olen.

sen tiedät, ettäs kastettu olet? Nimestäni, joka
Minulle annettin, koffa millä kastellin.
a>ngo
sijhen. ettäs

188- Mistäs

sinulla tsdistaita
kastettu olet?
On, kummit owal sijhen todistajat.
190. Millä sinä kastettu olet? Medellä, joka Jumalan
jälken Jumalan sanalla pyhitetty on.

189.

asemxen

san<m kaurtaVasiren
asetus sanain kautta.

191. Mingä
192. Ruka

Rasteen asettanut on?

19Z. Rttinga Kasteen asstus

sanat

lvcstpyhitetän?

Kasteen

Itze ZUMNIa.

kuuluwat? Mengäl Ulos

kaikkeen Maailmaan, ja kastatat
ja Pojan ja Pyhän Hengen.

heitä nimeen Ijän

se tarpellineNj että me kastestan? On kaiketikkin; sillä ellei joku synny medestä ja hengestä, ei hän
taida Jumalan waldakundaan sisälle tulla.
,95. Ruka sinun kastanut on? Pappi.
,9s. Eikö joku mnu k,u»n Pappi sinua kastaa tainnut olio?
Tosin, jos hätä nijn »vaatinut olis, nijn joku Chrislilty, mies eli waimo, minun kastaa tainnut M.
'97.
194. Ongo

U)T

(

W
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hän sinun kasti ? Hän waloi
pääni
ja
minun
sanoi: minä kastan sinun nimeen
Isan ja Pojan ja Pyhän Hengen.
198. Renengä nimeen sinä olet kastettu? Isän,Pojaa« ja
Pyhän Hengen nimeen.
199. Mingatähden sinä kaikkein kolmen Jumaluden perso,
SeNtähdeN, «ttä kaikki
nain nimeen kastelin olet?
kolme personaa täyttä totta minun ijautaikkista au,
limani edes auttamat, ja woimallisexi wakuuderi
sijhen, on kukin minulle kummin-lahjan andanut.
202. Minkä kummin-lahjan Isä Jumala sinnlle andanut on?
Isä Jumala on minun ottanut lapserensa.
2ni. Minkä kumnnwlahjan poika Jumala, sinulle andanut on? Hän on Minun kihlannut itzellens, ja an»
danut minulle hääwaatteet.
2U2. Mitä Jumalan poika sinulle hlläwaattelxi «ndanulon?
A«saimu Wanhursiaudens ja pyhydens.
2vz.Minkä kummin»lahjan pyhä Hengi sinulle andanut on?
Hön on minulle anvanuc uffon, jolla minä ChristuiZen
Wanhmsiauden päälleni puen.
204. Mitä nimät kummin.lahjat sinua hyödyttänyt on?
Minä sain sondini andexi, pelastettin kuoleman ja
perkeleen wallasta, ja sain hengellisen elämän, ja
oikeuden ijankaikkiseen autuuteen.
«05. Mistä Rasteella senkaltainen N)oim»«n? Jumala»
sanasta ja lupauresta; sillä mitä Jumala lupaa,
197. Ruinga pappi teki kosta

Hän

sen

myös täyttä.

se

kastaa on Jumalaloin, ongo Raste yhtä
sillä kastajan epckus,
ko ei Jumalan Ustollisutta tyhjäfi tehdä taida.
207. Ottqo kaikilla kastetuilla tämä hyödytys kasteesta py/
2Q6.

Jo»

hywtn

joka

woimallinen?Kaiketikkin;

sywainen? Ei kaikilla.
208- Renellä sijs Rasteesta tämä hyödytys aina tulee?

Jotka usiowat, eli ustosa pysywäiset

229. «ikä epämffoifilla hywää Rasteesta

howää;.waan..wahinkoo.

owat.

ole? Ei

«NfinkO»
210.

22
2io.

Mika wahink<, epä„,stoisilla Rasteest» «n?

Heillä 0N

rassambi rangaistns jakowembi kadoms, ftntähden,
et«i he Kasteensa lijtwa pidä.
«11. Mihinkä welwolisuteenkasteen lijtto sinun sitoo? Upottamaan wanhaa Adamita ja Jumalisesti elämään.

Mitä «vanhan Adamin «anssa ymmärretä»? Peri^
syndl ja kanssa syndnyt paha himo.
21 z. Ruinka tämä «vanha Adam
pitä? Joka»
päiwaisen katumuxen ja elämän parannuren kautta.
214. Laitako ihminen uston, /a sen hyöoytyren kuin Rasceee»
ta «n, kadotta?
Taitaa kaiketikkin.
215. Ruinka uffo ja Rasteen hyödytys kadotetan? Koska
me ehdolla ja tieten syndiä teemme.
216. Laitako se, joka armon kadottanut on, jällen» saa»
212.

da ftn

saman?

217. Ruinga

se

Taitaa, jos hän jällenskäändH ihensä.

menettä inensä joka hänensä käändä?
ja ustosalCsuxen tygö pakenee.
katuu
synhejäns,
Hän
218» Ruinga se, joka käändä iyens, taitaa roakuuteturi tul»
la sijtä, että hän taas armon saanut on? StN ktMt»
ta, että hän menee ripille ia synnin päästölle.
219. Mlkä on rippi? Se on, synnin tunnustus.
220. Mitäs silloin teet, kuins ripille menet?
Katuwai»

sella

sydämmellä

,

tunnustan syndini.

silloin on, kosta se on katu»
syndeins ylitze, ja ustoo, ettH

221. Minkäkaltainen sydän

Se suree
ypln

«vainen?

hän

Chrlstuxen lähden

syndins anderi saapi,

ja mielellänS elämäns paranda

tahtoo.
S«ON
mahdotoin; silla kuka hawaitzee kuinka usem hän
syndiä tekee eli erhehty.
22z. «iki yhtäkän syndiä nimitettä saa? Tosin kaikki
ne, jotka erinomattain omaa tundoo waiwawat.
pitiärä
usein Ripille «endämin? la,nijn usein kuin
2H4,
«na tundo kaipaa.

222. pitäkö Ripisä kaikki synnit ylöslueteldaman?

«5.

W)o

(

N
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Se tulee surullisexi ja
ja
syndein
lewottomaxl, ikäwöitzee
andexi saamista,
jumalisesti.
edespäin
«lää
haltija armoo, taitarens

225. Ruinka oma tundo kaipaa?

Että Papilda Jumalan puolesta synnit andexi saataisiin, ja sillä tapaa
Jumalan
armosta ja ystäwydestä wisseytettäisin.
c>„ papille luwan andanut syndeiä andexi «nda?
Ruka
227.

22c. Minkatihden Ripille mennän,

Itze lEsuS tz.hristus.

223. Ruinka sanoi lEsus täti lupaa andaisans? l)tta»
kat Pyhä Hengi, joille te synnit andexi annatte,
nijlle ne andexi annetan, ja joille te ne pidätte,
nijlle ne owat pidetyt.
pappi kaikille syndisille synnit andexi anoa?
Saako
229.

Ei hän sitä

saa.

230. Renelle pappi

Katumaisille,

lEsuren

saa

ja pitä synnit andexi andamanf
jotka syndein ylitze murhehtiwat ja

päälle

uffowat.

pappi» katumattomalle syndiselle anda synnit an«
dexi, kuinka silloin tapahtu? Katumatoin syNdiNU»

231. Jo»

saa

232.

sondejäns andexi Jumalan tykillä, ja
ei silloin
Pappi seisoo kowasa edeswastauxesa Jumalan tykönä, jos hän
tietensä ja tahdolla tekee.

sen

Misä edeswastauxesa

pappi seiso», jo»

hän

tieten»

ehdolla sen
pin kammeneestä.
233. tNinkatahden Jumala syndisen »veren papin Amn»»
nestä waati? Sentähtxn, ettei hän waroittauut
syndistä; waan lasti pään alaisen hänen päsns ala,
nukuttaxens händä synnin uneheen.
234. Jo» taa» pappi waroitta syndistä? NijN 0N hän
sielunsa pelastunut.
235. Rosta Ripisa synnit andexi annetan ja saavan, Mitä
sijs H«Rran «htolliselle mennä tarwitan?
ICsuS 0N
itze käsienyt,a sanonut, letzkät se; ja ruumins ja werens
B 4

>^,

tekee? Jumala waati syndisen weren Pa-

r<ns nulbdollisen nautitzemiien kautta HERran
Ehwllisesa wahwista.i uffoamine syndein nndcri saa-

misesta.

zz6. Pitäkö meidän ustin HERran «htolliselle käymän?
Wähinmäxi kolme eli neljä kemaa wuodcsa, ell

usiammin.

2Z7. Ellei slj« oma tundo waadi meitä ni)n usein Ghtolliset»
le menemään? Silloin on se merkki siihen, että oma

tundo makaa eikä sillä rakkautta ole
gs, eikä sielunsa autuutta tottele.

lEsuren

ty-

rakasta,
sen sanoa taidat, ettei se lEsusta
usein H«BRran Ghtolliselle käydä? Joka
ei sitä tee, mitä lEsils kässenyt on, ei hän IE»
susia rakasta.
2gl. N7il?ä H'LRran «htolli»«tton? Se on, nieidän HER<
ran lEsuxen Chrlstuxen totinen ruumis ja weri,
leiwän ja wijnan alla, meille Christityille soötää
ja juotaa ltze Christuxelda säätto ja asecetcu.
«4Q. Ruka «htollisen astttamlt on? lEsuS Christus.
H4l. Roska lEsus «htolliscn asetti? Sinä yönä, jona
Hän petettin.
»4,. Nuinka kuuluwat as>t«a sanat? Meidän HERra
lEsus Christus, sinä yönä jona Hän petettin, otti

2ZB. Ruinkas

jok» unhohta

Leiwän,

kijtti, mursi ia annol opetuslastens lc.
Ruka
leiwän ja nnjnan niju siunata taitaa, että
nytt
st4Z.
ne yhdHri HERran Ghtollisexi tulewat, kosta mesijtä
syömme ja juomme? Sen
tekee Pappein

lEsus itzt

kautta.
H44. tNinläkalUta leipä ja wijna siunatan paplilda?
Asetus sanain ja HHRran rukouxen kautta.
345. EirH muut kuin p«pit Ehtsllista ulosjakaa taida?
Ei; sillä ne yxinäns kutzutan Jumalan salaisuden

huonenhaldioiri.

Iv« Pappi,
246. lsstoin,
«nko

leiwän ja wijnan siunaa,'«n ju«"
/htihywimHEßran
O

joka

se

kaike>

R)o

)

R

25

kaiketikkin; sillä Papin epä-uffo ei lEfuren ustolli,
suutta tchjaxi tehdä taida.
Ehtollistlle menemme?
247. Minkätahden

Saadaxem wahwaa pantia ja wakuucusta sy»,
dein andexi saamisesta.
pantin ja

248. Minkä
me

wakuutuxen syndein andexl saamises»

«htolliscsa saamme? lEsUM ChtlstUMN
totisen ruumin ja weren.
249. Saammako Ehtollisesa jotakin ruumillisilla filmillä
nähtäwää? Kaiketikkin, sen siunatun leiwän ja
ta

wijnan.

25Q. Mitä sen siunatun leiwän kanssa saavan? Christilxen ruumis.
25i.Mlkä«n Christ«xen ruumis? Se on Christupen lih^
252. Mitä saavan wijnan kanssa?
Christuxen weri.
253. Ruinka Christus taitaa runminsa ja wercnsä anda
Imeille syötaä )a j«otaa? Jumalan edtsä ti milMl,
ole mahdotomda.
Sa«watko
254
mahdottomat wieraat myös leiwäsä <ll,ris»
tuxen ruumin ja wijnasa thrtztuxen weren? Saawat

kaiketikkin.

255. Onko Mahdottomilla «vierailla Kywää

ruunnsta

ka

ja

weuestä? Ei; maan

Christuxen

suuri wahingo,

jon-

sen mahdottoman
namitzemisens kautta päälruumt,
ja nijn

he

muodoin HERran
mereen wikapölri tulemat.

lens wetäwat,

sen

256. Mikä

ja

w.chingo

mahdottomilla /khtollisenwierailla on

«htolliselle räymisestäns?

He saamat kowemmanran-

galstuxen ja raffaimman k^domren.
257. Onko Mahdollisilla wierailla jotakin hxwää Ghtol«
lisesta? On, hl wisseytetän syndein anderi saamises»
ta, Jumalan armosta ja ystäwydestä, ja saamat
ijankaikkisen elämän ja autuuden.
Mistä «htollisella tämä wc<ma on? lEsuxen

noista, jotka todistamat, että
B?
B 5

sa-

on
Hänen ruuminsul»s

«l»s

R ) o ( R
ulosanncttu ja Hä<"»n werens on uloS wuodattttu
meidän syndeim andexi andamllexi.
,59. Rutka owat mahdolliset wieraat?
Jotka katuwot,
uffowat, elämäns parandawat ja heitäns »owittawat.
pitnä?
-6

,611.

261.

Mitä meidän katuman
Pahoja töitämme ja
sundejämme.
Mitä meidän uskoman pitää?
Että Mt, amoasti

Ehristuxen tähden,

saamme

synnit andexi.
meidän parandaman pitää? PalM «lämätäm.
26z. Mitä meidän sowittaman pitää? Meidän pitä sowit»
lainan itzem lähimmaisem kanssa, jos me wihoi»
samme jonkun kanssa olemma.
262. Mitä

Onko kaikki jotka syndinsä katuwat, mahdollisti »ie»
raat? Ei suinkan kaikki.
265. Mixei kaikki ole mahdolliset? Sillä moni taitaa katua syndejans; mutta ei ulkoa, ttijnkuin Cain ja

264.

luda« Ischarioth.

266. Owatko kaikki, jotka uskomat, mahdolliset «htollisen
wieraat? Tosin kaikkine, joilla oikia usto on.
»67. Ellen me ole sowitetut lähimmaisem kanssa, taidammako silloin olla katuwaiset ja
wieraat?

Ei, suinkan,

se on

mahdotoin<

26g. Ellen me yriwakaiststi tahdo paranda elämätäm, tai<
vammako silloin olla katumaisetpa mahdolliset wieraat?

Ei, millän

muoto,

se

on mahdotoln.

koska me paa«»
se wahwa merkki mahdsllisuteen,
tomme ja
j« puhtaasti iyem

269. Onko

ulkonaisesti siwiästi
käytämme «htolliselle mennesä?Ei Mlnkan;

to ja ulkonainen,

sillä paas-

walmistus ei taida joku päälle luo»

tettawa merkki mahdollisuleen olla.
Minkätähden paasto ja ulkonainen walmistus ei
270. päälleluotettawa
merkki olla taida mahdollisuleen?
Sentähden, että ulkokullatut taitamat myös lM

samaa

tehdä.

»71. Emmekö sij« ensinkän p«astot« eli ulkonaista puhtaut.

Kaiketikkin, kcffa ei se ulko»
tapahdu,
nijn
on kaunis ulkonainen
kullaisudesa
ettH
tapa ja meno; m.ma en me sitä ajatella
eli
että
me
an»
slemma
mahdolliset,
puolesta
me
jotakin
kautta
edesH.
Jumalan
sailzlsim
olem,
27». Ruinka me sitte, kuin me «htollisen nauttinet
ma, tietä taidamme, että me mahdollisesti Elollisella
ollet olemma? Jos me parannamme elämämme, nijn
t«

tarwiye?

osotta

sen

se

saa.

sen

«tti me elämme lumalisemmin, kuin sitä ennemmin.

Tygöpano.
Meidän Wapahtajamme nimestä, «virmoista ja säädyistä.
1. Mixi sinun U)apaht«jas kunutan? lEsus Christus.
2. Mitä nimi IGsus merkinee? Vapahtajaa.

kuyutan Hän N)apahtajaxi? Sillä Hätt
on Wapahtanut kansansa synnnstänsä.
4. Ruinka Hän meitä synnistä «vapahti? Hän kllwotti
meitä synnin Miasta, synnin Rangaisturista, l«
synnin Herraudesta,
5. Ruinka I«sus meit«> synnin «viasta tvapahti? Sijnä,
että Hän täydellisesti mcxol idndeimme edestä.
6. Millä IVsus maxoi kaikki meidän syndimme f
TäybelliseUä kuulialsudellans, pijnallans ja kuole»
malians.
7. Ruinka IGsus meitä «vapahti synnin rangaisturista?
Sijnä, etl'H Hän ne rangaistuxet kärsei, lvitamei»
dän ijankaikkisesti kärsiä täytynyt olts.
Z. Ruinka taisi I«ksus nijn lyhyenajan sisällä maxaa ja kär»
siä nijtä rangaistuxia, jolta meidän ijankaikkisesti kärsi»
män piti? Koffa loppumatoin persona täsä kärsei, nijn
oli se täysi maxo ijankaikklsen synninrangaistujen edestä.
Mirbi
nytt Jumalan lapsia säästetä maailman ahdi»»
9.
luxista jalustasta, kosta lEsus täydellisesti maxannt,
j« heidän edestän, rangaistuxet kärsinyt on?
StNtäh»

z. Minkätähden

dm, «itä

kärsiminen Jumalan kunniaa

edesautta,

j«
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ja heille hyödyllinen oi', sentähden täyty heidän kärsiä; mutta lEsuS on kuitenkin heidän kärsimi-

seus pyhittänyt,

ja

s<n

(

nijn muutta,

«ttei

se nptt

heitä wahingoitze; waan hyödyttä.
«o. Ruinka kärsiminen Jumalan lapsille hyödyllinen on?
Se wetä heitä likemmä Jumalan tygö, koettelee
heidän uffoonsa, herättä heidän hartauttansa, opet»
ta maailmaa ylönkatzomaan, ia maailmasta autuan
kuoleman kautta mieleuVmsä eriämään.
li.Ruinka lEsusmcitä synnin herraudefta waphatanuton?
Niinettä neustowaiset taitamat hallita synnin ylitze,
ia lEiuren woiman kautta ehdollisia syndejä kartta.
52. Mitä nimi Christus merkiyee? Woideldua»
Sillä
iz. Minkätahden lEsua kuyutan woidelduxi?
Hän on woideldu Iloöljyllä, enä kuin Hänen osawcljculä.
Pyhän Hengen jawmman.
i-märrät?
luonnsn
puelesta
Rumman
thrlstu» woideldu on?
15.
Ihmisyden luonnon; sillä lumaludensa puolesta oli
Hän kaikkiwaldiaS ja Majestetillinen taukomata.
16. Mixi thristu» woideldu on?
Plimmatseri Papiri, ja Kuningaxi.
17. MisZ Chriftuxen prophetallinen wirka seisoo? Saar<
namiscsa, että Hän

tien taiwaseen meille opettaa.
meille opetta? Sekä ilman
taiwan
tien
18. Kuinka Hau

Välikappaleita, että Wälikappalten kautta.

ilman wälikavpaleita Meille taiwan
tien opettanut on? Kosta
lihans päiwinä iih»

19. Ruinka

thristus

opetti ja

2c>.

Ruinka

Hän

saarnais.

Hän

wälikappalten kautta opetta meille taiwan-

ti«n?Ap»stoli>!lensja Seurakundans opettaitten kautta.
Misä
«lhristuxen ylimmäinen papillinen wirka seisoa?
"i.

Uhramisesa, rukoilemisesa ja siunamisesa.

22.

Mitä «christus uhrannut on?

päällä, täsa maailmas

Hän uhrals itzens ristin

ollesane.

23.

2Z,

Mixi Christus

iyen«

uhrannut on? SoWMtwri jyN*

deimme edestä.
edestä ja kosta rukoilee Christus? Kaikkein ih»
rukoilee meidän
misten edestä, ja aina Chrljnls
myöffln
ama
elää.
nijnkuin
l>än
edestämme;
myö»
edestä?
Jumalattomain
la,
Rukoileko
Hän
25.

24. Renen

totisesti.

Mitä rukoilee Christus Jumalattomain edestä? <stta
he armoa ja aikaa parannureen saisit.
27. Mitä rukoilee Christus Jumalisten edestä? Etts he
ja autuari tulisit.
ustosa loppuun asti luiana pysyisit
Hengellisillä
lahjoilla.
28. Rainka Christus meitä siunaa?

26.

Christus meille anda?
Pyhä Hengi.
Z«z. Misä Christuxen Runingallinen wirka seisoo? Halila

29. Mikä paras lal/ja. «n, jonka
'

zemisesa, edeswastamisesa, ja duomitzemisesa.
3». Mitä hallinee Christus? Kolmee wa!dc,ku,»daansa.
Z2. Rutka ne kolme waldakundaa owat? Woiman, armon,
ja kunnian waldakunnat.
woiman waldakunnallil ymmärretään?
Mitä
33.
St
hallitus, jolla Christus kaikki luodut kappaleet ta.-

waasa,

maan päällä ja maan alla,

hallille.

34. Mitä Armon waldakunnalla ymmärretän? Se halli»
tus, jolla Christus sotlwaa Seurakundaans täällä
maan päällä HMhee.
35. Minkätähdcn knyut Christuxen Seurakunnan sotiwai»
sexi? Sentähdm, <tt<l
soiholiisians roastan alati
sotia täytyy.

sen

36.

Rutka

owat

Christuxen armo,waldakunnan wiholliset?
ynnä määräin opettajain kanssa,

Perkele, maailma

ja syndlnen luondomme.

37. Ruinka halliyee Christus armo-«aldakunnnasanfat
Sanan ja Sacrsmemein kauna.
38. Ruinka edeswastaa Christus tätä sotiwalsta Seurakuw

daansa? Nijn ettei helwilin pmitkan
ylitzw woitta taida.

siti ikänäns
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39. Mitä Runnian waldakunnan kän«s« ymmärretän?
Se hallitus, jolla Christus lunlalan walitUt Lapset

ja pyhät Engellt taiwaisa hallitzee.
Reitä
Christus on duomiyep«<? Kaikki ihmiset.
4«.
Rosta
Christus duomiyee kaikki ihmiset? WijmeisilH
41.
väiwänä. jotaei kukan luotu kappale tiedä, kosta tulee.
42. pitäkö kaikki ihmiset yhden kaltaisen duomion saaman?
Ei. Christus on tekewä eroiluxen Jumalisten ja Iu»
malaciomain, eli uffowaistcn ja epä-uffoisten wäl.llH.
saaman pitä? Christus on
41. Minkä duomion
ljankaikkisenautuuden heillee jakama ja
mlkat
minun Isäni siunatut ja omistakatsewaldakunda, joka
teille walmiiteltu un maailman alusta.
44 Minkä duomion saawat ne jumalattomat? ChrlstusVN
heitä helwetlin ja ijankaikkiseen kuolemaan duomit»
zepa ja
mengät pois minun tykööni,te
ijankaikkiseen
kirotut!
tulehen, loka perkelelle ja
hänen engelleillensä walmistettu on.

se

sanoma:

sanoma:
*.*

*.*

*.*

Kaxl, sekä a»
lendamisen, että ylöndämisen sääty.
46. Rumma» luonnon puolesta Christus sekä alettin, että

45. Ruinka monda on Christuxen säätyä?

lhmisyden luonnon puolesta on

sekä alettu, että yletty.

Christus

47. Gikös lumaluden luonnon puolesta ole Christus alettu eli yletty? Ei, Jumaluus on muuttumaton», eikä

taida altttaa eli ylettää.
Mitäs Christuxen alendamisen kanssa ymmärrät? HH,
nen alhaisen ja ylönkatzotun tilansa lihansa päiwinä.
49. Rosta Christuxen alendaminen alkoi? Hänen sikiämi"
sesäns ia lyndymisesäns Neitzeestä Mariasta.
<c>. Ruinka kaun?an Christuxen alendaminen päälle seisoi?
Sijhen asti kuin Hän haudasa hengen sä jällcns o»ti.
5 i.Mitkä asian haarat luetaan Christuxen alendamiseen? Hä«
mn sikiämisensä, syndvmänsa, köyhsdensä, pakonia, työnsä,
«vainonsa, kärsimisensä, kuolemansa ja hamamisensa. 52.
4g.

(

O
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Roska «lhristue lihansa päiwii.ä nijn alettin, mistä sij»
se tiettin, että Hän Jumalan poika oli? Hänen W0l»
mallisista saarnoistansa ia suurista ihme-töistänsä,
joilla Hän osom itzens Jumalan Pojan olewan,
Mitäs
Christuren ylöndämisen kanssa ymmärrät?
SZ.
Kaiken lihan heikkouden pojeS panemisen, ja täydelli»
Majestetiyden, kunnian ja
ja alinomaisen
wallan harjoittamisen, kuin Christus Ihmisyden
luonnon, puolesta saanut oli.
54. Ruinka monda asianhaara luetan thristuxen ylöndä»
miseen? Wijsi, nimittäin: että Hän, sittekuin Hlw
;».

sen

sen

55.

haudasa hengenläjällensottijawirkois. i. Alas astui
helwetlin. 2. Ws nousi kuolluista. 3. Astui ylös
taiwaseen. 4, Istuu Jumalan oikialla kädellä, ja 5. Tu»
lewa on duomitzemaan eläwitH ja tulleita.
Ruinka kauwan «thristuren ylöndäminen pysyy? Il^
man loppua, kaikesa ijankaikkisudesa.

lEsurelle Christurelle meidän HERrallemme olkon

kijtos ia kunnia nytt ja ijankaikisesti! Amelu
L-yhykäinen neuwo
tuulustelelnisesta.

saarnan
«li

Kuinka yrlkertainen kanssa joka, totisen Jumalan pel»
won alla, mielellänsä omaistens lisäändymista Christilli»

syden tiedosa ja lumalisudesa edeSautta tahios, saarnat
lastensa ja palkollistensa kantza kertoa taitaa: joka kewiästi
tapahtua taitaa, kosta hartaasti halulla saarnaa kuullan, ja
sijtä wisil waari oletan. 1. Walmisturesta saarnahan.

Esipuheesta. 3. Itze pääasiasta eli tmkistelemurestaOsainsakanssa. 4. SelityrestH, ja 5. PäätöxestH.
seurawain Kysymysten kautta:
KuulustelemuS tapahtuu
1. tvalmisturesta.
Mikä saarnan walmistus tänäpäliä Papilla oli?
Misä se raamatun paikka kirjoiteltuna on?
Kuinka selitti hän tämän raamatun paikan?
Kuinka sowitli hän
s. Esiitze terlihin?
2.

sen

U
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2. Esipuheesta.

Olcko Papilla tänäpänä esipuhetta?
Papeilla ei kaikin aimoin ole esipuhetta saammhijnfa, eitA
aina Saarnan Valmistusta; mutta jos Papilla «,
ollut
Esipuhe, uijn sen kuulustelemus talla tapaa toimitetaan.
Kuinka kuului Esipuhe?
Misä se kujoilctmna o» ?
Kuinka selitti hän tämän Raamatun paikan?
Kuinka sowitti hän sen itze pää-asiaan, josta länäpäna
_

_,

saarnattin?

z. I!?c pääasiasta eli saarnan jaosta.
Mika oli pääasiana. josta Pappitänäpänä saarnals?
K inka nwnecn Osaan hän saarnan jakoi?

Mikä oli ensimmäinen Osa?
Mikä oli toinen Osa? Ia nijn edespäin,
tulee edespandawaxi, joka kuitenkin
4. Selityrestä.

jos usiambi

Harmoin

Osa

tapahm.

Mitä Pappi ensimmäisestä osasta sanoi?
Oliko hänellä joitakuita asian haaroja?
Kutka ne Asian haarat olit?

Muistatkos

asiaan?

jotakuta

todistusta Jumalan sanasta tähän

Kuinka selitti hän toisen osan?
Toisesta jakolmannesta osasta, tilaa myöden laitaan samat
kysymyret edesluoda.kuin ensimmäisestä osasta sanotut owm.
5,

päätöxcstä.

Minkä opin me tänäpänä saimme?
Mitkä sonnit erinomattain tänäpänä nuhdeldin?
Mikä manaus meille tänäpänä annetun?
Minkä lohdutlixen sait nc uffowaiset?
Jumala autlakon meitä, että me Armosa ja meidäi
HENramme lEsuxen Christuren nmdemisesa kaswai»
simme,
»kaikisa Christillisyden on uisa lisännyisiwme, sen Weren tchdcn, joka meidän svndeim an
deri andamisexi uloswuodatelcu on! Amen.
Ej«mplan mo/na »6» öpviä KuporprahgH.

