MhrtstWn
oplN pHHcappalet / lyhykäisen ja yxikerraitzen vlgos-

toimitoxencansa.

Euft P kucheruxen bledhespansn
gsftoimitos
msist

fa siftle laula.7ialda ltze wkin «p^
palekysymisen j, wastauxm
lansavlgostyimly
lt«N.

««.lei

präntätty ytockhslmls
Chtlfioph.Rcusnmld.

Catttlle
Uumallfilleta hyville Suomalasil
le sets Saarna miehille että Sanan kuuliaisille lviuolan
mlne.

E. Aboensis.
Jumalan armon iaystäwyven
<shrlstuxes Irjuxes.
ERICVS

Eiden Herran Khrifiuxen ulgoswalitlu Apostoli
p. pavall Hänen/ it7plstola-

sans iLpheresin
edhespane yhden

sangen tarpellsin

/

lugus
caunln i<

wanbl

mar/pieäHeidenlapfians I„mal'<?»?
cas««ttäman/<susa Kän lc:n<>.- Tels3t/el<

Es» Puhe.
kckc yllyttäkö teiden l3psian wihan/
mutcäylöscaswattacat HeitF rangat/

Joille sas
stoxesp.ja Hermn nianauxes.
caiöia
ja
»ottle

paoali opecra

neuwo

ChristlllsiH wanhimbic»» ettei Heiden piaha oleman yl<sn ankarat ja tuimat Heiden lastens cansa eM
amoastmoc,
kiman /a waateeeaman heitä. tNmca cnW
saeyznoinaljest pltä«nän Heitä, Jumalan
pelgos/ puhcas elämys »> Cunnialisis tahcitä Jumalan
saChristlllsisoplg/la
heitä
nasia
ftattaman
Inmalan oikean rundon ia palweluxen.
T!ätä p. Apostoli» oppi »a manaust pitä
caiki Chslstlllser wanhimat
paneman ia mielesins pitämän/sitä siuras
/

/

man/ia len jälkin Heiden lapsins ylescas-

wateaman sion/pitäman Heitä Jumalan
pelgos ia puhcas elämäs harioittamani
yeircl sijnä oikeasChristillses opis Senpäl»
le/että he cobra lapsud?st ja nuorudest
/

taisit oppi ChrtsiilijestjaCmmialisisi elämän Imnalata oikein tundeman/ Hänen
oäällens uscoman/händä racastaman/hänja
)ä pelkälnän »a palwcleman
vanKurstandes/nHnauin he owae Cafies
yrieerta luwanet. Sillä läpsit ltzesiäns ja
/

<^el«

Es, Puhe.

heidän

ta/eikä

tuta

Jumala

häneneahdons palkin elämalts ka

Nlucca enämin ovat sondin ia ca»
ke» pahuceen walmis. Ni>,auln shnä i
Mlojexen kiriasscisi> «.lugns/cuja Jumala

ltze ftno: Inhimlsen sydämen ajnros «n

paha hamae nuorudesi.
Ia tule eaickein Chrisiillsien wanhimbain ajatella/ cuing a jrvri ja corkta
ia ravara heille annetta»/ ia usiotan / co scai
Jumala heille anda lapsia /Joca on Iu
malan erinomainen lahia:
l-7>
vsalmis stisc i iLcea lopstc Owar Jumalan ando/ia rwmin
lahia.
pirä heidän
sicä ajatelman / cuinga

corkiasi lapset owat lu»nalan

?l<se

hänen calklla werellcns lunastanut/
meidän HtLrra Chrisius iye sen todhistha P.MarcuOtetut/joeca Christus on

/

rent>>k<kn io lugussanoden: Sal!icatla<
sien tulla minun t?r<sni/ja elkäe estäjä heita/ Sillä että sen calraisten on Jumalani

sanon

valdacunda.
minä teil'e/ jocainenquin Jumalan waldacunda c>f
)ta

sinne sisäl<
ninc^uin p. l-äntaidha
Ia Mlattheuxen tykon lz. lu«

le tulla.

ssus:

Cayocar ettei te

shtäkan

A ii,

ylencayo
nchjt<

i

Si Puhe.

»chstll pienimist. Sillä minä sanon teille/että heidän Enselinstaiwas näkemät
aitta häidän Isäns casvoneaiwas. Sillä
että, inhimisenpoica tuli egimän sitäcuin
oli cadonut Ia siznä samas lugus sano
hän ?hden covan duomion mnen yliye
joccapahendavat lapsia cusa hän sano:
Joca pahenda yhden nljsia pienimist joeca minun päälleni uscovae, parembiolis
/

/

/

/

/

hänen cttä yx» myllyn kivi ripustetaisin
hänen c.ii,lans ,a
meren sy/

/

vytten. Ia sentähden pitäwanhimat sitä enännn/ ottaman lapsista warin sitä
cuin he ovat corkiamat »a suuremae Jumalan edhes ia sitä enämin heitä opettaman / ja cunniallsefi heitä
raman.
/

/

lacaikeinensisi,a erinomaisesi pnä
caickl Chrisilllsirwanhimat opettanian
heiden lapstans Caeechismupes »oca on
summa sen coco Christillsen opin päälle / sa sisälle pitä caiki mitä inhimise"
mle tietä Jumalasi Caickivaldiasi ja
hänen sicluns terwcydest fa autnudesi.
Sillä laki / eli IV MALAN kymmenen k sty sanat opettavat mitä hä
nen p»'tä tekemän
sa mitä wälrämän »>
osotta
/

/

/

/

f» Puhe.
osöttavae/
malata

tämän.

ja

cuinga hänen

pitäiycnslV.
läh»mmäisiens wastan
Vsconcäppalecmeille edeopa-

IVmalan Calkiwaldian suurer ja
chmellstr tyoe jatcgoe meidän luomijisi/
nevac

/

lunajioxest ja pettämisesi / ja opeeca kenen päälle meidän plt«u<comatt / lamisä cappales ft oikia ujio seijo. Isä meioän rucous opelta ketä meidän pitä rukoileman / jamitä meidän pitä anoman.
/
lCaste ja Altarin Sacramenti
eodhisia/
meitä wasian/
vae IVlNalan armosi
että mitä
on meille luvanne/
stn hän rahco meille anda. Rippi eli
Synnin päästö lohdutta meitä syndi wafean / ia opetta cuiuga meidän pitä Annisi päsemän. Näitä caickia Catechist
mus matcan saaera ja opetta.
ka ftnäky olevan pieni ja yxikertaincn / ja
on sin Christilijeu opin alcu / nij„
Fin on si täynä eaivalist oppi ja wchsäutea joca lnhimlftn saarta
lapsixi / ja tzancaikisin elämän perilisexi / Ia sintähden se cuttutan rvahä
Sillä mitä sijna fturcs 25iBiblia.
wanhas la Vdhes Ctfiamentis /
'

Vrophetilda
ieen /ne

ja Aposiolellda

on

c<»ll'l ovatlyl>x>k^llesicaotns<lla«
A

lllj

rcc»)l>-

Es,

techisinuxen/

Puhe^

ninqmn

Summan.

lenpälle clttä lapset >a äjken opivai/ee/
mahtaisit sitä pikemin ia paramin sitä op
pia. lasintähden ovar calNCbrisiillje,
wanhimat/wälkapäät opettaman heidän
lapsians ja perheno Cacechlstnuxes eli
/

/

pääeappaleis sa sijna
Chrlstilises
ja
heitä ahkerasti alitti harioittaman il?
Man
peopheta s. Mosexen Airias e. H.ugus
mana sanoden Namär sänat soeca minä
opin

/

:

eän"päivänä puhun sinun

t?gos/ pnä siopettaman sinun paneman
nun lapsias' ia sitä puhuman istuisäs duopanncs l ia 'slcsNIS/ttcllä
nostes/ja piea ne sitoman 'shdexi merrVxi sinun tättcis päälle/la piea oleman sinullemuistoxlsinun silmäis edhes/iapl.H
sinun ne tirioittaman sinun huones pihti"
pielin/ia owen päälle.

Neln pyhät esi Istt/sitH wanhao et»
tä vdhesTcsiamentis owat opettanet heidän lapsians sa pcrhensä / ninquin meille
on mdnda esimerki sin päälle. Abraha-

mist patriaschast Jumala itze todista l.
sanoden: Mi<
Mosixen Rlrias
nä tiedon e' ä Kän kaste hämn lapsine
'>

EN Puhe.

j

ja panen yusncns/

oen

hänen jältens/ errä Hei<

piramän Herran tiet ia tuekl?
nan mitä oikein ia hyvä on.
Ia ?us»<
sj»aises Samuelin Ririas lugus stljö /
/

/

«.

ertä

ft Jumalinen ia pyhä waimo

Elcanan emändä o«l hänen poicans
Samuelin cohta cssca hän oli hänen
vierottanut/ wienyt tLli Herran papin
cyg<3 opetuxen / zioca m<ss siitte tuli
r m propheeaxi.
tTlin m«ssH»ayidCu?
,a

/

/

»inclas hänen polcans _SMmonil, paoppin.
myös
si
mallam»otto
Jumalinen mies <llo«
on
bias opettanut hänen poicsns / sen nuoren Tobian cokra lapsudest pelkämän
syndl / ninquin
Jumalaea lia wältämän
on klrioiretcu «. lugns.
Cuinga Joseph Jacob patriarchan poica/
-a Daniel propheta / ovat wjna deidän

"vanhunlldans opetetut siinä Chrlsiilises

»pis/on sista kyllä elettävä/että he nuorella iällä ovat ollet mm oppenet jarvtfs
!'at/clämt Jumalan pelgos/ollee rvah?ar toeuden mnusioxes. Ninquin sijtä
ia Da?
i.MKjexen
cisi>
Tinelprophetan tvkon.
nothe ixen äite lLuni a/ ia hänen isoäirins
/
banen laj'<a Opettanet / ec»'.
A v
d7is.^

ovae

8

Esi Puhe.

,

l

dhista p. pavali» «llimoeh. l. Cusähän
na palvelen hamast minun rvanhimas
ran puheas omas Tunnos että minä
lacamara pidän sinun muistosi» minun

sano

:

/

/

/

/

ruckouxijani

/

?Alä

ia päiwellä

ja mi-

/

sinua nähde.reni seosta minä
päälle) sinpääls
mulstam sinun
täyttäisin
cojca si
le että minä ilolla
nä halan

mätiin ufto
mielen

/

/
joca sinujä on/ tule minun
joca myös ennein asul sinun Isoi

ältisäs
leNminäwissisiä tiedän «tä

sinu-

si» Senftmattmy<ssp. pavalihänefi
«.Dmorh.z. todhista sanodhen «ke:

:

tä

sinä

lapsudcst olet oppenue / pyhän
/
taiea si sinua opeeea autunt-

ramaeun
ten

,

usion cauta

päälle.

/

Lulebiuz

)lksi»xen

historian

sano

rioieaja e. Ririas l!.ugus
<3ttä 2.eomdes / hänen poicans QiiZenen» «vanhan Rircon opettajan / on lasia jocapäi<

wä

, opettanut sijnä
Christllises opis/
josta han tuli Nyn oppenexi / että hän
nuorna muita opetti Catechijmuxes / suu-'
ren Hedbelmän eansä.
Nhn myöe
mune IVmaliset ja Christllisit »anbimmat owat lämallamnoeo heiden lap<

sian<»

9

Es, Puhe.

sians opettanet

joita täjH olisi pietä caiti

/

yloslueeella.

<l>vae

namiehee

ja opettajat

ja hnrscae Sarsekä Apostolit että

heiden opetuslapsens / ja muue Rircon
opettajat suuren abkeruden ca nja opettanee ftkä nuoria että wanhoja. villnquin
p.pavali kohdista, i. Thess 2. Cusa hän saimettäjä ruocki hänenlap»
no/
sins/nijn m?ss meille on ollut yxi sydämellinen halu teidän tygsn / salaman teille ei
ainoasi IVmalan <kvange!iummi/ mu«a
myss meidän omanhengem.la iyehänestäns hän eohsisia/cuinga hän Corineherin
canja on opettanut Carechismnxes ».Cor.s.
Cuft hän sano / Rieska minä teille annoin ja eij rnoea sillä eeeei te wstnee saey
rvielä moi Sillä ette te olett
/

:

/

«vielä lihaliset.

N:n mss Petrus Cos/

ca hän saarnaisi Corneliuxen huonesil.
Aceor. »o. on ilman eppailemcll opettanut Keille Caeechifmnst ennein cuin hän
heitä casii / Gamallamuoco m<ss philippus cofca hän saarnaisi yhdes Sama<
rian Caupnngis / opetti hän heitä Caecchismures/enneln cuin hän heitä casii/ Ia
cosca Hsn tiellä saarnaisi sen ErKiopia»
drocui

10

uye.

or<stNinFlN Cammarerin edes/on mckslls
nan epäilemäc Catechismuren opin häne»

ennein cuin hän yänen casii.
mos mwr Apostalir samalmuoeo o>
nattehnet.Gilläettäjlinä ensimäisis
cacunnas oli tapa / että ennen cmn jocu
casiettin opetettin hän ensist Catechis?
muxes / meidän HErran Christuxen kä
ete„s pannm/

se

Matth.»3. Cufthan sano-O>
caikia cansöza ia casiacae heitä.
Mutta c>sia Apostolit muinen asian/ ia

pettacat

corkianEuangelm»nlnfaarnacautca/tulitestetyxi/nHn ettei heille itze ollut tila ia ai'

Cacechismnst/nin he asttie
stins lstka sitä opetit/ia rvalittin siehen lumalisit ja oppenet miehet/
focca ige taisit hyvin Catechisinuxen. Sil
lä iHcapitämuita opettaman/pieH HZnen
iye ensist taittaman erinomaisesi ne iotca
piti pacanoita opettaman/ ia kändämän
heitä epHlumalan palvelnxest/oickian vsca op«ta

iea hndän

/

/

on.

Gamallamnoeo Apostolitten fälkin ovar heidän opetnslapsins ia muue
/

malisie operta/at Catechiimust vsioliscst
,a ahkerasi säarnanet. SillH sM Apostolit/ertH beidä'l opetustapstns ia mm,e/s:n
evl^

s, Puhe.
lapset ia mum

ensist oppivaiset eiz taitanee cohca käsittä

ia wastano«a/sitä corkiata oppia cuin
so propheeaitt ia Apostolitten
pes ennen cuin he oli: oppcnet ftn sama»

opin pääcappalct. Ia ftutähden he owat
caickein enM edespaniet Caeechismuren
ninczuin ensimälstn Bokstavin Jumala'
Hesanasi. rAnqulN si,tä seiso

brer.t>sgo s lugus.Teiocca pnäaica oppenuet oleman /taas earwitzetta että me tel?
rs opetan ne ensimäisee Bokstavit Jumalan sattan opista ,a että teille annetan riesta
ia eij wäkeväeäruoca / Sillä että ioca riescasta wielä on osalinen/ yan on harioittamatoin wanhurscauden sanas /
>n
on 'fxi lapsi/Mutta Nt, Ile »oeca owae eayde»
lisit/sopl wahwa ruoca/ioeca totuttamisen

cautta/owatharioitetut deidän mielesino/
ia pabar. Jotca sanat
erittämän
thllä todistavat/että sekä Apostolit/ia heidän opst«sl<!pjens ia muue opeteaiae/ovat
/

opettanee taeechismust ia sitä ensist heiden

cunliaisiens etten pannet ia ei, waiwoin
sittl opettanet mutea myc»ssizttä heitä cuul/

sen oli oppinet/
le» pälle että st oppi pitä heis sitä parahin
mmaniapMmön. Ia tämän batGt

lnee ia kysellee/Cuinssa he

s,»''e

,

Puhe.

heräceryxi
tuxen cautta tulit hee
man roaari Catechismuren opist.
Sillä
cojVa hee sen tiesit / «cä heitä piti jällens
/ ja heldän
cuulcaman /
piti wastaman fa lugun tekemän mitä
hee oli oppinee/ olit hee sitä ahkerammat

»a

cuuleman »a warinottaman/siltä micä heil»
leopetettin.

Ia tämä on ollut

cunniallinen/

la pistettäpä rapa Z«'
Jumalan Seura
lcunnas joea cat»sikä Saamamiehet et/

/

wanhimat pite Senraman sa sin
caleaisen ahkeruden cansä opettama»
,a harioittaman heiden cuuliaisians »a
lnpfians enin hee owat tehnee »a Nlin
tä

/

/

/

/

/

/

että he enfisi oopevat Caeepääcappalet Senpäl.
opin
chismuxen eli
le että hee olisitMa soveliamat cuulcman
laieramaN

/

/

/

saarna

janeopitculn ftarnasedhespannan. Sillä että caiti saarnat ,a opeeuxet,
cuin Jumalan sänas eddespannan / ftpivas
ia
Ia
ech oleyhtäkän/ Texti / wanhas eli rvdhee
llestameNti» soca ei yheen tule iongu»
/

Catechi<muxenCappalen eanfa / Ia sen
tähden costa hee ovat ensisi oppenet hei.
/

dh«N «tatechisinurens
,

'

/

Ia sifcta cnuleua»

Cumqa<

i

»

Esi Puhe.

saarnas edhejpannan
?htenmlc sen cansa taitavat hee sitä paramlm sitä käsittä
ia suureman Hcdhelmän cansa cuulla. Ia tosin caicfein Gaar«vaaehi,
Cuinga st oppi ioca

<

/

/

namiesie sa wanhlmbain wirca sen
että hee heiden Cnliaisitans ja lapsians,

caicken ahkerndhen cansa/ opettavat sa
hariottavae Catechismnxes. Scntähden
myckslumala heitä sihen wircan on asettanne että heiden wseolisest pitä eystä teyxikerta
kemän Josta heiden pitä
/

/

luguneetemen/luinga

heiden wircans tehnee.

wseolisest hee ovat

Mutta sen pahembi eHole nyt seftcaleainen halu eikä abkemus opettaman Cas
rechismnsta ninamn sihen aicatt on 01.
lm / Joca siitä kyllä ymmertetan että
cosca sanan
Cuuliaisia la lapsia / Cuulkysellän
lan Ia
Catechismuxes
vatbee sangen wähän taicka eijmitäksn
wastaea ninqmn minä itze olen cunlue ja n<chn?t ymbclri waeleaisan «ist
reringis suuren huocauxen canla sa mo,
nicadhae ovae nchn evbmät ia eaitamatto.
/

/

/

/

sen

/

/

Mae/ ettei hee taida lukea opin pääcappa.
Lee / patio wöhzmän ymmestä/ia cnitengin
pieäväe iyens Christllisten inhimisten

«dbcst

W Puhe.
idKesi.los he olisit heiden
las>,a pnramin opecetnt/nin hc paramin ta«
aisirymmärcaia wastata. Gaarnamlehc
nosmonicadftatshyuäeia-wscoliset Hcr-

ran palueliat st/tä oua'>roitetm))u.ithitadl
ia liiscatopettamali/iatvaicka hee yxikcr.
raljesiiollakin muoeo saarnauar/ rchn Cnlltengm el he sitäiällens cosian euulecli kysele/ mutta luuleuat sxnä kyllä oleuan / että
hee saarnauae/ j?ca siftä oppe nHn oppican
foca eli Op? nftn olcan ilinan /fa eli sitä aiae<
te le lmeä hyuä
harioeus / ioca rapahttu
kylymisin,a wastauren cansa/za cuinga sw<

se

renhedelmän/ simaecan säatta. Monicadhat ouat nm» vrikerraistt/ettei hee pian sä-

nottn/tiädhä cuj?a heiden pitä alcaman el,
lopettaman. Nl.>;!icahdat «as eii tahdo
sitä waiua pällens(?ttä hee euulenat ia
syseleUTtheid'n cmckiai sit^ns/ lukeuat sen
simrexi waiuax, /ia «yoxi/la lulewat
sa rickouans heiden cuuliaisiens mielen/ia
swrcmbana pitänet Keiden ysiäwydens enie, Kcid.'» steluns autuden / Ia siNtähdenl
Costa je3s säarnamiehet / että perhen n?an<
himmnt/lieiden wircans unkoeeanat/ia ei
nHn vstolistsi sitä tee/min heidhen tulie sinr<Ha!shts/että eikä nuoret eikawanhae
pe
Sillä custa keiden

sen

pit'

Esi Puhe.

plcs oppeman/cojca e»

ne iorca

hee Opera yeirä. I«
ouac wereuckhklde.
wihan/la sin rangat
/

Jumalan

xen/lasiast»ftpwpheran Jeremian e?IA
nä 4« .lugus »pahasta kirsttu olcon st

herran eysn laisca/i tete.
me/Culnga JumalaransaiiecHco:maciida/
rämän lalsiudhen ia hieaudhen tädhen/Ia
pttkällsen sorahan/
ey «le se wähin
että Carechismus näin nnhortetan »a
catzytan.SlllH Jumala ei taldha kärsiäsi,
tä/että hänen fanansia oppins yl<fncay<>ean Ia on pelierräpä että Jumala wielH
/

uyr/swremae rangasioxee pane meidcn päl?
len/MeisiedhespZlin
cunniasi»
pidhetä/ ,a sivreman halun »a ahkewden
opeeeca/ja »asianoeeta/ cuin si sn eä-

swremas

cansa

hänasitteht>'.
Senrähden rucsilen minä fa manan
Caickia sikä Saarna miehiä errä perhcn
wanhimbiea /errä he alan ja ahkerasipitäuär Catechlfmuxen pHllä,ia heidencuuliaisirans ia m<ss lapsians Caicl-en ahkeru>
dhen canft opettauat/ensist lukeman Carechilmust/ la sireä ymmärtämän. Ia sin tälten sitä jallens heileä cunleuae ia kynnät/
mlea ia cuinga hee ouae oppenee. Ia b«
/

tä sijns min hari«ttauat/ eera he ealtaisit
25
wastas

/^

Esi Puhe.

Sill, se
wastataCo<cayellle
rioeus/ioca rapattu kysymisin iawasiauxen
cansil/palio hyuä/ia swren hedhelmän mat<
cansi»a«a. Sillä coscaeaicacotonaeaica
Seuracunnas za muija cocouxisa,«cu kysymys yhden eeen pannan / nln ne caicki/
ioeca synä ottac/iasincuuleuatsiitäwaarin
oeeauar / ja iyecukin aiatele micäsihenpimui>
paremin
cä wasiattaman /Ia
panenat/iaenäminsynä
ia
mielen»
stauae/
oppeuae cuin monesta fäarnasta.Alkän fan
tähden yxikän lukcc> sitä/ nm swurexi wai<
uaxi/että hän cnule la kyjy/nljtä/ioiea hän o

sen

Ha

pitäkö schen hänens

hyuäli. Mutta iyecukin tcbkon hänen wircanswsiolisestiGaarnamithetjäarnacarvimuodolla eaualla/
susia ia ahkerasi yhdel
/
janoilla
pnälle
sen
ia yxillä
että ne jotca
cuuleuat/
parawil,
oppia
sin
mahtaisit sitä

iakäsittä.Sillä cosia st monella taual edest

pannan ia

natan/täna wona yhdel/ toi
saar
muodol.
ei tai-

Nin Cnuliaisit
silla eoisil
da sitä käsittä eikä muista/mutta enämin
mleuae siitä csietyxi ia heiden mielens
sintte täune wedhctm /ia ey coscan taida
,

tulla oikean ymmärryxenpäälle.

Mutta

cosia st yhdellä muodolla ia eaualla opete-

ea/ ni,n ne iotca stn Cuuleuae/parama/ia pi-

kemen

Puhe.
temen oppeuat la
L.uthews mana ia neuuoSaarnamiehiä et-

/>

tä hee aina vhdellä raual ia muodolla/»a
sanoilla /ftarnauat /a oppeeeauae.
7x»l!ä
Samalla muoto m<ss ne iocca pieä oppema
cnuleca ia appecawisustl/lerä lukenmn että
ymHrtä»ua»,/alrän sitä yloncayoco että «ä
hänpitärs.lacosiahän sitä on cuullut/ia
»ollakin muotooppenue älkcn seneähdi pitäkö hänenK nhn oppens ette» sitä sitten tar
uiye/mntta iocainen olcon nchnczmn p. L.nstura ea lalte esimerthews/ioca ei
ei/nlnquin hän ige sin tunllstalLsipuhesans
isoinCatechijmuxl pallä/cusä hän sans:»ai
cka minä ole yxiDsceorjH opettaio/cultegin
mi«ä en häpiä seurata poikia ia lapsia/mut
ta ninqnin minä heieä opetan Catechisinnxes/nin minä mss iyehuomeneleantaica
cosia aica ia tila on/lusitzellän/ ijä me iden
rncouxen/kymmenen kästysänat/rvsion cappalet/ia monicadhae psi»lmit/ia waicka minä locapäviä luen ia siuderg en minä enitegan taidha tulla/cuhunga minä tahdon/ia
pydhän/engä eaidha minä sitä tehdä mitä
minä eahdon.los nye hän on tehnyt/iocaoliyri sivri Doceor/ia corkiasioppenut

sen

mies.longa cauttalumalatällä wimeistl'
lomailman asalla/on fa«aNut sin oikean
tkuan25 H

Esipuhe.
«Luangelium opin pawin pimeyoestä »a
kiuten:Cuingapalionenämin mwe strä tekemän pitä/iocca ouae hänen opetus lap
sins,jaey ole hänen weeraxens wedhetcä-

cvät.
Jaettanljlleyxikertaisilleolis yxl Suomen kielen Catechisinns/,anlnqmn yxi wlgosioimitos. pL.utheruxen Caeechismuxen
päällä
ioea Hee taieaisie lukea/ lap.
/

L.utherupe„ Caeechismusta sitä paremin
ymmertä/ olen minä tämän lyhykäisen ia
yxikcrraiyen Catechismuxen wlgostaimieoxs coonuc ia cehnye/ia nyeprännst., anda-

nuevlgoskäydä/iaolistamä ioaica ennen
tapatrunue/ jolleimuuca estettä olio ollnr.
)q olen minä eahen j). Lucheruxen vlgos-

termitoxensis'llHwetänyt/iasin ioca cap<
pales ensisi edhespannut. Senpälle että
eaicki sihen/ioca on caickcin muinen vlgof;
toimieosten perusios / suostuisit ia harian»
tusie. Gitälikin olen minä p. Lncheruren

että ne
ftnat lyhykeisist
yxikerraisit mahtaisit sitä paramin ne ym-

swremman

merta. Olen mös paraman ia
ymmerryxen tädhen iyecungin Cappalen
lewlämäldä ia pidemälbä wlgostoimittanue/ kysymisin ia wasianxen cansa/ ia tähän
sisälle wetänyttodhisiopetlumalan s.,nast
ereä

Sl Puhe.
että igecukin mahra tietä/Cuinga st JuCansayhtensöpi/Ilanmciuin
malan

sanan

laßWaelin Lähtesi on
ncolen caikia hyuiä Suomalaisille/että hee
»ottaisit Hyuäxi rämän yxlkertaisin tyon/io
lwlgosiolmitoren/la parhain päin känäisit.

Sitä mo°s hyuällä mielellä nautitzisic.Sillä ey tämä ole tehty nchlle corkiast oppenu»lle ia wlisäille/mutta nijlle vxieerraisille
ioeca sitä taruitzeuat. Jumala Caickirvaldias Hänen ainoan ia ra« Fan poicans meiben
Herran lesuxenChrisiuxen eädben warieleon ia ylhälpltäton Hänen ftnans/iaanda«;on sen meiden siasamai na ockein ia
plchtastopeeetta/ia Caicfi «värät opit/ ioeca sitä wasian ovac armolisesipois
tön Hänen pyhän nimene eitoxe
xi ia Cumnaxi / Amen.

?

Lr«« 1/potzr2pl»ic»

Esi puhefia.
i.pladls 2 puolel. i. radls seiso Upfian
lue lapsian. //i</. 13. radi. seiso harivitta/
mam lue Hanoltaman./Kll/. 2i.radis matat,
sitluemahtaisit.2 pla.».puol.
dämen lue sydckmen./ö,</.2.vu01. 1«.ra. utt
polttaisin lue vpotelaisin. 3. vla. t. puol. 2,
ra. kaylllimän lue s<iyltämen.s.plao. I.vuot. <4.ra toosista lue lodlfia.
l7. ra.

lls«/lue täpdelistt. 7.p1a.2.pu0.2?. ra. ftu/
8.p1a.2.pu0.9 ta.syls lue si»«l
rata lue
9pla. 1 .puo. 6.ra.app«an lue oovecan.

seura

1 o.ratttti

silcl/lue ellei hckn sitä. /i,<i. 2. vu,

01. 16.s> vlgofiermiloxen lue vlgostolmilo/
ren. 1 o.pla i.puol.4.ra.luomalaistle lue

Suomalaisia.

Atte-j

LateMmuxen
Me lyhykäinen

ja pxlkettat-

nm ulgostomltus kysymisen
ja wastauxen Cansa.
Mitä se sana Katechismns
mcrkitze^
on grcrcan

sana'/ ja on niin

palio mciden kielel/cuin pxi opelus / joca
kpspmiftn ja wastauxen cansa edefpannan.

se

Mingä tähden nljn cutzutan s
Senlähden ttlä lapset la estein oppi,
waistl/sen cautta opetelan ia horioitttan slj/
.

saaman Jumalan

nä Chrlsiillses opis/ja
caickiwaldian oikean tundon.

B W

Ku^

chrcisc

Kusta se sana Katechismus on
otettu?

P.paualln Apostolin Epistolasi Ga,
laeerln lpgö 6.lugus/cusa se sana grsckin lex,
lis kirloitettu seiso: loca opeletan sanalla/

hän jacakancatckl hpwti Me

petta.

joea hendä o/

Ongo tälle opille mwta nimlet
Hn-Sillä se cutzutan myös lasten opixi.
Mmgätchdeni
Senlähden/eltä se Christilinenoppi 5,,/

nänijnprikcrlaitztstedlspannan/että lapset,

kin sen lailauae ymmärtä ja käsillä,

MkckSatcchismuson^
Callchismuoon sen coco Chrisiillsen o«
pin summa cäällu lphykeisin pääcappalin
kyspmtsenjawastauxen cansa.
Kuca Katechismuxen on tehnyt
/

jamatcansaatanut?
IHe Jumala Caickiwaldias. Slll«le«s

tali eli Kymmenen kästysanae/ouatjo wan
hab

Chnstiliseftopist.

3

hae Testamentis lumalalda annetut. Ia ne
muul opin pääeappalel/Cuin on: Isä mei?
dFnrucous/Casten sa Alearin Sacramemi/
la Rippi elispnnin päästö/on metden Herra
Christus vdes Lestamcntis sätenyl; Multa

vsconcappalelowal Apostolit pphen hengen
caulla eoconwelänyl. Ninquin myös he coco
Calechismuxen oval slftä Pyhäsi Ramamst
uloswetänet/sille cuin he sait sen PyhänHew
gen Heluntainväiuänä julkislssi näkyuäisel
muodol/Actor.2.la tällck wijmäisellä ajalla
on st Pyhä mies <lmheruo selkiäsi eau,

msii vlgosioimitlanut.

sen

sa

EiköstH Satechismus ole yxi wsi
oppii»
Ey/Me se on jä hamafi Aposiollllen a

-

jast/ia sijnä ensimäises Semaeunae opetettu
ja edespandu/ia ennein cuin ioeu castetltn/pis
li hänen sen ensist oppeman Ia senlähden/
neiolcavscon wastanotit/ennein caicki opelenin Catechismuxeo/ja sijlle heille kysynin
mitä he olit oppenet/ia jolca taisit wastala/

necafiettin.

B v

Mi-,

cbteise

Mhmgck Katechlsmus ontarpelinen^

summas / sen coco
Christilllenopin/lumalastCaiHiwaldiast/
iameidenautudestan/ ia »Amein oppe sijtä
lyhykäisesi ia nopiast wasiaman/cofta hänelle kysytän M Chnsiiliftst opist.
Sijtä me opem yhdes

Ongose caikiNe

Qnningin/iaerinomaisest Lapsille/ja
estein oppimaisille.
Mxinijne
Sille nlnquin pienille lapsille ep eohta
anneta cowa jawahwa woca/mutta riehal-

le ensist sySleteln / fiehen asti/ mä

he mlewal

solakin wahwemaxi ja wanhemaxi:

Nijn

myös nijlle jotta ensift oppeuae/ep eohta e«
dhespanna eoco Chrisiilinen oppi la Pyhä

Ramallu:Multa enfist harloilelan
muxes ia opin päHcappalis/nijn eauvan quin
he ne oppiual.Ninquin P. Pouali on tehnyt
Corintherin eansa/ l Cor. 3 Cusa hän sano:
En minä taitanut puhua teiden cansan nin?

quin Hengelisten/mulla nijnquin lihalisien/
la ninquin lasi? cansa Christuxesa/Risea mi/

m

,

NMilisestopist.
5
«e annoin teille juodha/ia ey suoea.SiUä el,
tti te woinet/ia cp wlelä ntMn woi /
dm että le wielä ny« olelt «Häliset.

Eiköwanhatinhimisct sttck
tarwitzet
Zarultzeuat sille waicta se eutzutan lasien
opix</)lin euilengin on st wanhoille cansa

larpelinen/lumalan oikean lundon/ ia mse

heiden steluns amuulehen.
Ongo sijnck kyllckettHmeKatechlsnmxenopem?
oikein talla ia pm/
loca Catechismuxen
sijna
kyllä/niin
palio cuin
mättä/hänellä on
hänen tule oppi j i tietä hänen sieluns autuus
lm.

Mutta että Colechismuo on vlgosolellu

pyhäsi ramalusta / Prophetain ja Apostolit/
len firloiluxesi.Senlähden pitä n»ös caikisij,

näheltens harjoittaman / lukemisen ja san
nan luulemisen eansa / ettck he sitä parcmin
mahtaisit ymmattä Calechismuxen. S<l,

lä Mitck sijnä lyhykäisesi ja prlkmaisest
opettlan/sen Pyhä ramallu pidhemäldäja
lauiamalda edespane ja vlgostoimilta/
josia itze eukln inhiminen enämän wahwk
Eta

1
cl?reijest
stetan olteas opw/cojta hän näke MlngaCa/
lechismus on pyhäsi ramatusta vlgos otettu/
yhlensopi/ ia nijn pckiue
fa eulnga se
päiuelde llsendy ia enändy sijnH oikeas Chti<
6

sen eansa

stilises ovisa/sijhen asti että hän lule ttydelise,
xi miehexi/joca on Chrisiuxen tsydelisen ijän
mieas/ninquin P.pauali sano Evh. 4»
Mkä meitckpttHwaatimanKa-

techismuxen oppini

Ensist/lumalan H.slky/iota seiso
widhenes Mosexen kirias 6.
sanai jotta minä puhun sinun tpgös/länä,
päiuen pitä sinun paneman Sydämes ia o/
pettämän sinun lapsillas/ia Wä puhuman
istutsao huonesa/liellä käpdesäs / maata pan,
neo ja plösnosies. Ia p. pauali 2. Li>
mol. i. sano: pidhä sinus sen eeruelisen sa,
nan esimerkin jelken/ iongae olet minuloa
cuullut.
Jumalan lupaus/ioca on luvanut
nijlle auluuden/ jotta hänen sanans oppeual
iapitäuäl/ninqulnsijnä«.Psal.feiso:Anlu«
as on se zolla on halu ia tahto Herran lain
lvgö/ia puhu hänen laistane pälwäl ia Ms.
/.

//.

3.1U

rangaistus / >oca ran/

gaise eaickia nijlä iotca hänen oppins ia sa/
nano ylöneatzouat/ia unholtaual. Ninquin
seiso Prophetan Oftan lpkönä 4. lugus:
on turmellu / Semähden el/
Minun
oppia
/Sillä ett sinä «ottele mi/
lei hän tahdo

cansan

nunsanani/Senlähdenen tahdo mse minä
pitä sinusta lueu.

Meiden oma tarpem/Sille jos
me lahdome olla oikiat Christitpt / ia lulla
pitä meiden sen oppeman.
//<

se suuri jasanomaloinhedelmeja
hyödhytös/joeaCaltchismuxen oppi seur«.
On

MtHhywejahedelmätcksijs
mMefijtiloni

Me opem sljle lundeman Jumalan

/.

cailtiwaldian/ja meidm oman sielun amu«
den jaleruepden M tietämän.
//.
Zämen opin
laidam me taeape/
rin aia Caicki wäret opit ja lahkokunnat/iot-

eansa

»

»

ea ouae

wastan.

Jumalan sana/ja sitä oikeat oppi

Me opem myös sijlä/euinga melben
käyttämän meilen Jumalala ja lckhi.

///<

lM

mei,
b

8

chteisi,

meistä »vastan / ia mitä meiden pilä lektmän
<ltä meiden lysn ia coco elämen/olis luma/

talle keluolinen ja aiolinen.
/
Catechismus opelta mellä/Knen pälle meiden pilä uscoman/ia kenen lpgS meiden
pilä turuaman/la ketä meiden vitä rucoile/

man ia auxi hulaman/nimittein/että meiden
uscoman yhden totisen Jumalan päälle/
jahende rucoileman.
Se edespane meille yhdhen oikean rm
couxen muodhon/euinga ia millä muoto mei,
denpil«i rucoileman <a auxi huutaman/ni,
mttläin/ ninquin Christus itzeon meitä o«
peltanut/Isckmelden Vueouxes.
Se oppella meitä/euft meiden pilä saa,
man lohdutost cojka syndl meitä ualua ia ah/
oista/nimitlein ripisäja synnin pckästös.
SN. Opena möo cuinga meiden pilä wah,
pilä

wistaman meiden uscon/nimillein / Sacra/
menlin

cansa.

Mlkck wahingo siltä on cosca

jo-

cu ey taidha Satechismusti

/.

Ey hän taida oikein tula Jumalala/

eikä hänen päälen» useo/ey mss händeauxen

huma.

huula /multa on

9

ChristMsestopist.

nljnqum paeana/joca ey

milän tiedä
Jumalasta
//. Ey
hän taida eroitta oikeat oppi ws«
räst/Mlltta anda hänens mielellä wäränopin eautta/ja on ninqnin pri ruoeo / ioca l«/
leldahälyletän. Evh.4»
Ey hän taida jongun hedelmän
ia Jumalan
euulla
Ey hän tiedä mitä hänen pitä tekemän
että Jumalalle kelpaisi/ja mitä hänen pitä
wallämän. Eikä hänelle ole vhtän lohdulost
syndi ja cuolemata wasian / Ia on senlähden
swrefiia eorkiasttarptttnen/etts jocalnen
kä nuori että wanha/oppe hänen Catechift
murens/jos hän waiuoin lachto amuaxi
lulla.

saarna

sana.

cansa

se

se-

Sultlga monda Kappaletta

onKatechismuxesr

Cwst
/.
//.
///.

Kutka ne ovat e

Kymmenen

Jumalan kästpt.

VftonCappalel.

Isä meidhen rueous.
CasienSaeramentl.

N

10

Ichteisest Chnstilisest opift.
Rippi eli synnin pssts.

Allarin Sacramenli.

Suinga
lexi.

M cappalet

cutzulan

cutzuMr

Chrisiilisen opin päcappa/

Mnge tähden^

Sentähden etlck n<lihtn cappalin on eootl,
se coeo Christilinen oppi/joca seiso
Plophelain jaApostolinen tt,

rioituzes.

Kym

Kymmenen
Jumalan Käskyt.
Mins olen sinun alnsa Herras^Zumalas.
I.

Ey fimmpidhH pitämän
wteraita Zumalolta mlmn

edesäni.

ii.

Sinun Herras Juma.
las / mme ei sinun ptdhä turhan lausuman Stllä ettet
l, ,
C
Her/

i 2 Catechlimuxm

Herra ptdhä händä nuhtele

mat/toca hänen mmens tur-

han matmhe.

m.
Wulsta ettäs pphität lepo

pälwen.

iv.

Cunmolta sinun Ms tt
ättls/ ettäs mcnejiplsitja olisit Mfcktalinm maan päckllc
v.

Ei sinun pidhä tappaman
VI.

Ei finun pidhä huorlteke
män.
7.G

»

13

Pääcappalet.
Vii.

>

G finun pldhH

man.

VIII.

El sinun pidhä wHrH todi

fiofta

sanoman finun läht

mäisteswastan.
ix.

Elfinunpldhappytämön

finunlHsMWs huonetta.
Et sinun pldha hlmoltze'
man hänen emändckäns
palweltatäs palcapljcans/el.
kä cartans elt Zuhtans tatcka
muuta qultt hänen omansa
V

n.

S«

Vs-

Won"let.Lnppn-

uscon
Jumalan
ZMInH
MDpäälle Isän caictiwal/

dlan luojan tmwan ja maan.

Ia lesuxenLhnstuxen hä-

nen alnoan polcans päälle
melden Herran jocafilist py-

hästä Hengestä hndpt
tzdstä Manasta Pljnattln
pontms Pliatuxen wallan
/

/

alla nstln naultttin / cuoleeet-

haudattln alaftstul
Heluetttn/Colmattdena pät
wänä nouft ylös cuolmsta/

tin ja

/

ot

15

ääcappalet

plösasMl taiwasen/Mu lu,
malan Mn cmcklwaldtan
mckeal kädelle/fteldä on tule-

wa duomltzeman eläwitä >a

cnollulta.

Mnäuscon pyhän

gen päälle
Ohristttyn

yhden pyhän
/ Pphätn lnhlmlstm phttyxen/
Spndem andext saamtsm
/

seummnnan

Ruumm plösnoustmtsen/
ta yHncaicklsen elä-

män Amen.

KM

s<

16

alcchlsmuxen

Wmetdmmcous.
olet tmpyhitetty olcon si'

Nwalsa
mm mmes. Lähestulcon sinii
waldmundas. Olcon sinun
tahws NM maasa qmn on

tatwas. Zlnamlllletänapäl-

wen mezden jocapckwälncn
lelpam Ia anna mnden
came andcxl/mnqmn mean,
oett anname metdcn welgoltstem 3a älä whdata mettäkm'

sauxenWutta päästä mettä

pahasta. SM että

sinun on

Wal-

pääcappaln.

17

ZLaldacunda/ wozma za cun
nlä qancalcklsesta ntzn

cmcktsehenAmen.

Casten Mcmmenti

Wille sanoilleKhristus.Casik Sa-

seuramnnao pidettä sckäsi:
OMENgät ulgos catcfen
tramemin

MKmmlman ja saawackat

Euangelmm caikille luodyHe.
Joca ja castttan/se tule
autuaxl/joca taas ephsco/se
'adotelan.
Mlnulle on annettu cmekr

vsco

woima tmwas

za maaft/

mengät sijs la opettacat
C iiii

cmc'

ktcaw

K cansa/ja castacat hettä / mmen Mn/ia Pojan/ja pyhän Hengen. Jaopettacat
heitä pitämän catckla mitH
minä olen teille käskenyt. Ic»
catzo nnnH olen teiden
ja tykönän jocapäiwä/
matlman loppun astt/loh. 5
Ellet jocu tule smdynext

san

medestä ja Hengestä/elj hän

taida tatwan waldacunnan

tulla.Se min on stndyMlle
tn)t lihasta se on liha/ta se quin
on ftndynyt hengestä st on
/

hengi.

»

<

Rlp

Päscappalel.

15

«

ninMstö.
MiNe sanoille Khrifius Miß<pls synnitpckäftetts jaan-

de^mlmtta.

annan teille tat»
HMM
Mlwan waldamnnan <r

mttH lkänens tr
maan palle fidotta/ pttä
oleman fidotuntalwasa. Ia
mtta ilänens te päästätte
maan päälle pttä oleman
päästetyn taiwatsa. Ottacat
waimee

/

sen

sen

se pyhä HenMMe te stnnlt
55 b

an.

20

at,chl!»m,rm

anoen annatte nljllc neowat
andett annetut. Ia jotllete ne

pidätte mjlle ne ewat ptdetyt.

UmlnHacra
mentt.

MkElden Herran Fesus

yönä j>
M3Chnstussinä
na
petetttn
led

hän

/

ottl

hän

wän/ kljttl mursi/ ja annol o<
petusiastens ja sanot: Ottacat
ja syötät / tämä on mmun
ruumln/toca tetden edestän
vlgos annan /

se tehfatte mt-

un mutstoxenl

PMappalee.

Samalla muoto

2,

ehtolt

stn jelfln ottl hän myös
calkm/kljttt/annot HM/ ja
sanot ottacat ja juocattästä
catckt/Täma on stn vdhen
Testammttn calkt mlnunwe.
resänt/ joca teldhen ja monen
tähden olgos wuodatetan
Spndetn andext andamuxt/
Se tehkätte mjn useln
qutn te motte mlnun
mutstoxent.
/

/

/

2

!m«alan Kymmemn

UOmalan
Kymmenen

stysanat.

Ka-

Kuca ensimälmn cappale on
Satechiftnnxese
!

Jumalan

Kymmenen

käskysanat.

"^lls
,^>»^

Käskysanat

23

Mkck oppi töisii ensimeises cappalesone

<läsä meille edtspannan Jumalan laki/

soea osolla

mitä meidän pitä tekemän / ja
euinga meiden p«t<s meidän käyttämän Ju-

malala ia meidenlähimäistenwastan.

Mnack tckdheu Satechismus alietan Laista,a käskysanoista e'

Senlähden ett<l laki

ilmoitta synmn/j«
saatla inhimisel synnin tundon/ joeaon se en«
simäinen astele ja trappu aumutten/lajoe
Euangeliumin saarna/ioca on yri opv»Chri»
stuxesi ja hänm hywistä tsistäns / pitäjon/
gun hedelmän meisä tekemän/nijn M laki
msist edespandaman/ ia cautla inhimisel
nin>iohdateuaman synnin tundon.
quin P pauaU RoMarein tygs z. lugus
no:iaista tule synnin lundo. Ia 7» lugusz
En minälundijlsyndiilmain laita.

sen

sa«

Mikä laki on?
tasl on yxi
>

oppi

lumalalda

annet

Mose>!
'X

lumaian Kymmenen
Moft^encautla/,oca olotta mltci meloen vl>
24

tättttmän/jamlä meiden pitä wätlämen.
piläuet
Ia lupa niille elämen / iolca

Multa Jumalan wchan <a

sen

dotuxen/niille iotca sitä wastan teklwät.

ea/

MlkckcrottusonLainiaE,
uangeliuminwtllitlet
/»

tattonluonostlleltäwä. s?in<pnn P

pauali Itomarein lyga 2. lugus sano:
lain sysl owal kirlottlUl inhlmisen sydämen
Mutta Euangelium on meille ilmoitettu

Christuxen eaulla.

lupa elämän ja wanhnrstaudm
jotea
niille
lekeuät/Ninauin 2. Mosexen
firias 1 z luguo seiso / Cusa Jumala sano:
//.

sen

Minä olen Herra leiden )umalan/Gem
pilämen /ia
lähden pilck teiden
minun lakin. Sillä ioca ne tt?e/henen pilänlneneamaelämen

Mutta Euangelium lnpa jianeaickisen

elämän Jumalan armost
ilman ansiota,
P
sta Romaren ly<B 3 lugus

lähden
Pa«al< lodi<
Me lu/

äjWmat

lem autuaxi llman

anst»ta/lumM armsst/

sen lunastoxen eauua

Chnstuxes
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/

ioca on lavauunut

Icsty-es.

«e keläkän lvanhurstax» eikä
Mutta nuhtele ja rangaise
ealkia/jynnintähden. Ninqum s.Mosexen
firias »7luqusftlso: pahasti kirottu slcon
sejseaepleeeMianijtHcuin laisa seiso.
Muna Euangelium lohdulta ja julkista
Jumalan armon iajyndein andexi samtsen/
///.

Ey

päästck synnifi.

Chlistuxentchoennijlle jolca useoual.

Mitkä humalan käskyt ouat i
Jumalan Myt ouat Jumalan laki/ <<u

eltu kymmenen käjiysanan joeca osottauae/
cuinga meiden pilä racastamanlumalala/ja

h«lnd<l wafianmeilänkapttämen. Ia euins
ga meiden pitck meiden lckhimeisten raeasta>
uran ja henbH wasian olema»».
Kma ne kllstysanat on andanut.^
Itze Jumala salckiwaldias.

Kusae
mös

Sionin worel/loca

cuMan Horeb.

Cost

Jumalan

Aymmenen

Kosta ja mM aialla.?

Widenspmmenden päiuen / sijtle euln
Jumala oli iodhattanut Israelin cansan E?
gootin maalda. Mutta jälkin mailman
miftN24s 3.ajasiaica.

Kenen cautta Jumala ne kck<

stysanatonandanme
Moseren caulta/MnquinP. lohanne»

l.luqus todhisia/sanoden: tali on anneltu
Moseren camla/ Mutta armo ja loluw
on tullut Christuxen cautta.

Kuinga Jumala on ne andanui l
Pttkäisen tulen leimaufm/ja Basunan

snencansa.

KusaMseisokirioitettUf'

Hoises Mosexen kirlas 19- lugus cusa
Moses ft»no: Että Sionin wuoei suitzi/sijtä/
että Herra astui alas woren pckälelulesa/ja
käui plöe ninquin vnist/n»n että co>
sen sawusangen
wapisi.la/Basunan äm kä,
co wori
«iainacouewin.

~

KaManat.

!

Mngii tähden Jumala neinen tunnusmerkein
on laln
andanut.^

cansa

Sen cansa Jumalaiadhoi anda tielä/

lain woiman ja wirgan / etttl hän ilmoita
synnit japauha inhimisen omaslunnoe nin,
quinpickänen/ia njnquinluli pala inhimi/
stensydhämes.

MhingH ne käskysanat M kt>
rioitetuts
Cahlenkiwisen taulun-

Kucaneonkirioittanute

Jumala caickiwaldiao/Ninquin 2.M0

ft)een kirias seiso; 2. lugus.

MU ne kiwiset taulut merkitzeuets
Nemerkitzeuäl inhimisen Spdsmen

sen eanss

wuden ia rangludm. Ia anda
Jumala lietä Cnsist että inhimisen sydsl!
on coua ia eangia Jumalan ksstp wastan
Silälikin että lMen lafins ja käjtpnspite
aina wahuana pysymän loppun asti.
H
Mi
/

Jumalan

-8

Mxi ne cuhman
käsky

kymmenen

sanaxt?

Semähden että nijsä cadhes loulus oli
kirioitetm kpmmmen kchky lli sana.
Ousta nimt on otettu s

se

Wldhencsi Moftren kjriast
a seiso: Ia Herra ilmoitti ttllle hänen

cu/

lijt»

tons/jont;a h<3n käjki teidhen tehdä/ nimitleo
m ne kymmenen s«na/ <a kirio»tl ne cahttn
kiwism taulun.

Mingck
/.

tähden humala näme kä-

fkysanatonandanuti
GtNltihden että mudän pilä fijlä lun>

deman melden turmellun luonon heicouden.
//. Että nc pitä ilmoittaman
mLioenl synsyndi
wasian.
bin/Ia Jumalan wihan
///. Että ne pitä meitä spnnist poisesiä/
men.
//< Että melden pitä nijnen jälkin/m<i
en elämän käyttämän.

kclstysaosan
'tmtjaetan^

Kuinga monen
Cahlen.

M
.',»

>
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Senlähden e«<? Jumala n»' itze on jaca/
nulcahtentaulun/Ia meiden Herra Chn«
sius mös iaca cahlm osan PMacheuxen ly/
kön 22 .lugus /

cusa HFn sano Racasta si«
sy>
:

nun Herra» lumalascaikest

sinun
dämestes/caikest sinun sicll;stas/ia ca«>
kcst smun mielestä». Tänlä on suurin ja
ensimäinenkä>ty. Toinen on sen

wer/

täinen/Rakasta silnm lahimeistes nm?
quin it;es.Nälft cahdeo Mys seiso laki ja
prophelat.

Mngck

tähden ne cahten taulun

owatklrwltetute

»

Sentähden ne watiual meildä eahlalai,
cwliaisudhen / Sisälllsm ja vlconaisen/
llumalata la lähim<lisia wastan.

sen

/

Kuinga monda kässysana on

ensimckisestauluse
Kmkaneowat?
l. Ei smun pidhH pitämän
Jumalatta minun edhesckni.
Colme.

D ij

muit
".Ei

umalan Apmmcnen
//. Ei
sinuu piiba turhan lausuman
nun Herras lumalas nime.
/ //.
Muista ettäs pphitet lcpopäiwen.
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Mtck nämet Myt opettawKt 5
?lämel osottanal cuinga meiden pltä ra/

eastaman Jumalala/ia hendck palueleman.
Kuinga mondakcksky toises
tMusone
Seitzemän.

Sutcaneouatk

Cunnioita sinun Ijäs ja Eilis/elteo
menestyisitja elisit pitsäiälinenmaan pääle.
//. Ey
stnun pidhä tappaman.
///. Ey sinun pidhä huou tekemän.
Ey sinun pidhä warasiaman.
Ey sinun pidhä wärä lodisiost sanoman
/.

sinun lähimäises wastan
Ey sinun pidhä pylämen sinun lähi>
melses huonetta.
Ey sinun pidhä himoitzeman sinun

läkimäi'es emändä / ep palwelialans/ ey palca pi«

/»

Aa<kysimac.
ca picans/ey carianv cli mhtans/talca mwla

cuin hänen omans on.

Mtck nämct käskyt opettauat e
Ne osollaual cuinga meidän pilä raeas

fiaman meiden lähimäijten/fa händä wastan
meilän käyttämän.

Wtä lmiden pitck cusakin Mys

wari ottaman s
/. Mitkä awut
Jumal» euMn kästps
waalhi.
//.
Mitä Jumala lupa niille jotta ne pi,

täwät.
///.

Mitkä hnnit Jumala cusakin kä/

fips kieltä-

Mikä nisnen rangaisioe on/jolca näi,

den plitzm käywät.

D ltj

En<

5

2

Knsime nen

önslmemmMstp.

Kuka ensimeinen käsky on i

MnH olen sinun Herras

Jumalas. Ey stnun ptda pd
tämän mutta JumMa mlnun tpkönan.
<

Mitä!
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Mlck Jumala tämen Myn

cansa tahto

Zelmän cansa Jumala tahto meitä esiä
lepälumalan paluetuxesta/<a tahto että meibhän pitä hänoä ainoata palueleman/ pelkä/
Mänja rakastaman.

Kulnaa PLucherus tämen
käskyn ulgos toimitta t

Meiden pita
ia mcasta/
man lumalata plit)en caikia hänen
päälens ustoman/ia turva man.

MtH hckn neinen sanain cansa

tahto t

Neinen cansa hänanda lietämitä tämä

ensimämkktlftp waachj/nlmttttin/e«ä meidc

Jumalala pelkämen/

casiaman ia hänen oäcklens
laman ja turuaman.

Mikä on pelietä Jumalala t
On M Jumala Silmäin edes/ wältc!

ia cana syndi/ia ey hänen mieldäno ricko/ei/
'ä hänen kä)kyno wattan tehdä.

D tt'i

Mi'/

iknsimäincn
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Mlkä on racasta
On

Jumalala i'

caikest spdämest/ caikesi sielusi

mielch/vilahändäsuurna

ja

ja eotkian ylitzcn

caickia/laluao ia maaft/ja händä caikest sp,
dämesthpwänpilä.

Mmgck tähden meidenpitcirata-

siaman Jumalala e

Silla että hän on meidenrakas Isän /
saanet/ia on lu

joldameolemcaiki hywet

sen ijaneaikisen elämen.
Mikck on ustalda Jumalan Mlee

vannut meille

Qn caicki Mtiom tuman/' luotamisen
ia uscaluren panna hänen ia hänen armone
päälle / hänen ainoan lytyä / ia hänen

dhonsalameitänanda.
Mingck tähden melden pits Jumalan pckckle uscaldaman i

Gtnlähden että hän on

eaickiwaldias

ia totinen joca sekä laita että
aitta.
/

'

tahto meitä

Mln-

l

AaM.
MngH tähdenP.Lucherus on joca
kchstynulgosioimltoxen pannut nckmckt sanat mcidcn pttck pelkckmcknja racastaman

malatar

Ju-

Senlahdcn e«F mcidcn cuuliaisuden

ja

caifi mcidcn lyöm ia tckom/pilä lapahmman
lumolM pelgos ia rackaudes/Sille muu,
loin cp ne loi>a Jumalallekelwala.

Suinga mondaosatllsHenllmeiseskästysanasont
Caxi.

Mcaneouat.?
Kuca Esipuhe on e

Esipuhe jaMy.

Esipuhe tämen ensimäism ia mulnen
kckstysanain pälle/ouat nckmä sanatMinä

olen sinun Herras lumalas

Mtck humala ueinen sanain

cansatahtoe

Nckinm cansa HFn eroilla itzenscaMsta
D v
luon^
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nsim?'sn
/
luonooc
la war»n
anda tietä/että hän on ainoa totinen

se

mala/iapaitzihändäey ole pIMäN
lala eitälaiuas eikä maaft.

/"

lu,

luma/

Kutasekckfkyont
Ey sinun pidhck pltllmckn muita
lumaltta nUnun iyksncln.
Kulllga tämH kästy seiso
mMoseren tyköni
Sijnä 2. Mosexcn kirias 2«.tugus sei,
fo nein:Minä olen finun Herras lumalas/

joca olen sinnn ulaosioohatlanut Egyptin
maalda armden huonesta. Ey sinun pitchä pi,
tämän muiea lum.,litc, minun lykönän. Ey
smnnpilchä tekemän sNNllles yhtäken euua/
laicasmiälkinquin ylhäl tainae on/eli sen
iäikin/cum on alhal maan päälle / eikä
jalkin/cuin on meresä maan alla,/ Elä nijlä

sen

»ucoileeikäpalUele.

Mxi ey nckme sanat cHiti ole pandu KatechjsmuNnt

S«llä että lapset <a ynkereainen cansa ey
olis l«itanut muista nijtä caikia/ia sentähden
ne

KaM.

;7

ne ouat ulqos iellclyt Mutta ne erinomaiset
pidhs pitämän muita Im
sanat: Ep

smun

malita minun lykönän / ouat tehän ainoasi
pannut. Genpäälle että he sitä paremin
plfit ia muistaisit ne. Ia cuitengin ne muut

sanal iotta Catechssmuxest ouat ulgos jätetyt/
ouatsulielut tämän ensimäisen käskyn alla.

Kenen tygo Jumala nckmä sanat puhu e

Ey waluoin Israelin cansan lpgö joilla
Jumala nämet kelstyl ensist on andanul/
Mutta mös caikein inhimisten lpgö Sillä
se sana SiNUN :silo eaicki mhimiset maan
päälle ilman yhtän erollusia/Ia ey
in phtä eli cahta jäsenät mutta coco
sen/sielun ja mnmin/sydämen/mielen/ järien / ia taidon / ia tahto että caiki pitä händä
pelkämän/racastaman ia palueleman / ia ey
yhtän mwla Jumalala hänen lykönäno pi/
tämän»
-

tähdttt Jumala täsck erinomaisest nimiltä cuwat e

Mngä

SeNlaf»den että inhimine luonost on wal«
»»is

nsimeinen
!mls nllt<t pameleman. Ia Wtoftxen tlrlas.
is.luguscuMan ne epcklumalaxi.
38

Ongo

Jumala caiki

cuwat

poistieldänyts

Ey/mutta »aiwoin ne/joita lnhiminen
paluele. Mutta ne cuwat jolca vlconaisen

caunisioxen tähden pldhetän kireoisa ja huo/
neisa /ne ey ole M ticllyt/nijn canuain euin
ey heitä paluella. Sillä wanhas Zefta-

menlis mSe cuwat oual ollet / Ninakin seiso
Exod.2 5.Rea..7. 2 .paral.3. Muita
nijlä ruelan palueleman la mcoileman / ntjn
ey ole ne kckrsmäuel mutta pitä pois otetta/

cosca

man.

Mk 6

on M muita Kmalita 5

On uscalda jongun pääle / ja M pal>

vella/ joca ey ole Jumala.

Ongofts muita
Ey ole yhtMn mwla/cuin yri ainoa

totinen Jumala/Nina, uin sijnä 5. Mosexcn

fttso. Cuule Israel/meidän

I"

Käftp.

;Z

lu»nala on yrsauwa Herra. Ia P.
uali«. Cor 8. sano: waicka monicadhat o/
ual/istca cutzman Jumalani/ jotase otto lale

uas laica maasa (Ninquin mvnda Jumala,
la ia monoa Herra on)Nin on cuilmgin me
ille yri Jumala / Ifck iolda caiki ouat la me
häncfa/iapxi herra lesusChrisius/ionga
calUta callti oual/ia me hancn cauttano.

Kutkasta ne muut Jumalat ouat/
joitt M kiellän pitsm äst.
Isse

jolca inhimlnen itze ylge aialttlcia

nijle paluele/niite rucoile/ninm pääle uscals
da ia lurua.

Suingamonellamuoto Epäjumalan palwelustapahtu e
Wijdhell.

Kucaenllmäinenont

Costa inhimineneyusco eikä lule yhl<l«

Jumalala oleuan/ Ninquin 3
mio seiso: Se SyhmF sano hänen spdhäme,
/ey ole yhlälNn Jumalala. Zamän
>

cal>

Klisimeincn
caltainen on st Jumalaloin Pharao tunm,
gasollus/joca sanoi: Cuka se Herra onio«

,40

ta mimun pitä tuuleman/ ia päästämän

Ift

raellnEn minä tiedä* m>tän Henast. Exod
s.laHolofemes/joca sanoi: Cv ole
kän muuta Jumala/multa Nlbucadnezar.

ludich.

8.

Sma toinen on?

sen

Cosca ioiu paluele luondo cappallla
oikean ia lotisenlumalansiao.Nin cuin
eanat wtca palveleuat aurmgoea/cwla/tchli/
puita/kiwiä/ia cannoia. Ia caldeit/iotta o«
uat paluellet walkiala eli tulda/la waicka mv'
nieadhat lieläuät ydhen Jumalan oleuan/
niin quitengln ey he «unne Händel / etkä tiedö
mitäkän hänen olemiststanö ia tahdosiane,

Kuca Kolmas on

Costa Inhimmen uscalda ja luotta ions
gun päälle / paitzi yhtä lotista Jumalala/
ninquin aftnet uscaldaual Heidin rahans
päälle. Ia P. Pauali senlähden eutzu ahnel
eygö 5.
epäjumalan
lugllS.laPawinfouckoloca uscalda hänen
oman hywän lsidens la ansions päälle

Kljty.
enämän culn wewäu Hernm Chnstufm ja
hänen ansions päälle/ »a Heddan omain tsi
dens caulta/tahtouat tulla autuaxt

Suka mlles on?
Cosca inhiminen ylösajauele / jongun
Jumalan paluelluxen/ ilman Jumalan sa>
nata/ia toisti muoto tahto Jumalala pal>
uella ciin hän on käjtenyt. Josta Christuo
sanoPMattheuxen tykön 15. lugus.Zur,
han he minua palueluat/optttadlN sila oppi/

cuinoninhimistensockp.

Sucawldhcsont

Cosca inhiminen sito Jumalanlohon«

qunwii)incappalen/paicanelt sian cuhunga
häneyole/itzeno sitonut/ia lwle Jumalan
nijsä woimaliseman olevan / ia palaman
rucouxtt luuleman

MM awm Zumala tHft kckskys
waatie

i.Jumalan oikeata tundo/2.usco/3.rac«
kautta/4. Jumalan pelko/5, tomo/ 6.
»Mä/7. ia karsimisia.
Mtck humalan tundo on t
Jumalan oikea mndo/on «eta Iu
malan

i
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142

sanano

malan tahto/ia olemist hänen
iälken/
ionga/hän mellle prophetain ja Apostolit/
ten cautla

den

onandanut/ia monen mnnustähe

cansa.luguo
wahwistanul.

Testä wisaudm

seiso Sut Jumala on pxi
täydellinen wanhmscauo / tietä hänc woi>
mans onjwri sichö
5? .luguo sanolumaw <tz::
Jeremian
ioca lachlo hänens kerscata/ »l,jnkef ftaran
Da/e«a hän tietä/ia mnde minun/ että
minä olen Herra. Ia meidhen Herra

kirias 15

<

<

Christussano P. Johannexcn tylönck

se

,

7.

luguo / Zämä on »janeaickine» eläniä/
että he luudeuat sinun ainoan lotisen
lan/ja jongas lähetit Christuxen Icsuxen.

MkävscoonVsco on coco Christillisen opin lundo/
/ sitck vastan otta ja usco ja on yxi vahua
/

turva ja

luottamus Jumalan ja hänen ar/
on meille luvannmt

menevälle/jonga

Poicans Chrifiuxen tähden.
Lahan meicha Sirach mana 2.lugue
san»den:Vscalla Jumalan pMe nijnhckn
sinua aulta/ojmna sinun ties ia toivo hänen
pälf

Klijty.
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!pälläns. la-2.Crön.kirias 20.seiso: Vs>

caldaeatlHerran teidhen Jumalan Me nijn
«e olet levossa.
lupaus niille solca uscaldaualt Herran
plllle on eoistsPsalmio: Aulual ovat ne iol,
ca Herran pMc uscaldaval. Ia Jeremian
tykönä« 7 luguoseiso:Hyvästisiugnatluon
se ioca uscalda Herran pMe/ja Herra on HH
nen lurvano. Hän on nijuquin pxl istuteltu
puu wolavan oijan vieres.
Esimerki sen pälle on 1. SamuelinkiriCuinga Jumala on aunanu»
17-lugus:
as

David Cuningan Goliathi vastan

hän ylitze voitti

sen suren

nijn ellck
Oolialhin/ia löij

hcknencuoliaxi / fillck että hän usealsi Juma,

lan pälle. Ia Esaijan provhelan tykönä
3 7lugusseiso: Cuinga Jumala on aulta,
nut Cuningan Histia/SenacheribAssprtan
Cuningast vastan/cosea hckn lähetti yhden
Engelin Assyrian legrin/joca löij euollaxi
sata cahderan kymmendck luha«a / ia vijfi

Mlestck.Smlckhden ellckHistiae. rueoililu-

malata jausealsi hcknen pälleno.

Mlkckrackausoni

On pri palava spdemmellinen hyuck sia>
E

luJu/

E,zslmemen
lu Jumalan tygö / iolla me Jumalala ole l
ye caicki racafiam/ ia hänen käjtpno pidam.
HäMtin pälle on meille Jumalan kUstp
.Nosexen kirias 6. luquo: Raeasta stnull
44

Herraslumalatao.lalosvanKirlas
lugue seiso:

27.

leidänluma/

latan.Nijn mös 31 .Psalmis selso: Raeasta,

cat

Jumalala caiki hänen pyhäns.

iupauo tämän pälle on 2.Mosexen
2olugus/cusalumala
as
sano että hän tach
to tehdä armon/monen tuhanden polven/
iolca händäracastauatt.la EsaiaNlpkön 64

lugus. Ilem Cor 2. seiso / Elteij yxikän
silmä ole nähnyt»/ia eij yxikän corva cuullul/
eikä yhtxngän sydämmehln ole astunut / sitä!
valmjsianul nijlle lotca
Jumala on Nijn
mss 145. Psalmis
racastavat.
«.

Herra varitle eaifia nijtä »olca

stauat.

seiso:!

händä raca/!

Mkä humalan peltoon e
01, peliätälumalan

viha spndi
ftan/ca» ta ia vältä srndi/ia asetta caic,

ki ajatoxet puhet jatvöt/lumal«n tah,
oonjakästyn jäikin.

>

>

ä>tp.
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<<imän palle meille on käjty 3. Mose?
sen kirias I4.IuMS/cusa Jumala sano:Si«
nun pitä pelkämän
minit olen Herra. Inm! Samuelin Kl«
riao 12.lugusseiso: Peliälfäe Herra ia pa/
luelcal händä uscoWsi caikest spdewmest/
Ia Sira. /.luguo
PelläMt Herra
calklstsydämmest.
iupaus nijlle iolca pclkäv<sl Jumalala
on l, 3 Psalmio: Autuas on loca pelkck
Herra. Ilen, 147 Psalmw- Herralla on
hyvä suosio nijnnen tygc» iotca hclnda pelkän
uät.
Esimcrki sen palle on. i MojlfenKirlasl
!4i.lngus Cuinqa Jumala autti ja ylöstorgottilosephin/Semähdenettä han pelkckis
Jumalala/ja ey rychlpnyt Pmiphasin vai«
ckon.Gcn.39la 2. Moftfm kirias ensi,
meises lugus seiso: Cuinga Jumala rakensi
huonen nijlle Ägpptin lasten ämmille/sentäden että he pelkäisi» Jumalala/ ia eij tappa/
nctt Hebrerin lapsia Cuningae Pharaon
kästpn jätkin-

sano:

se

>

Mkck toivo On s

D« odhotta la toivo su<l mitä humala

>4<s
on

hänensanassmo luwannut/mmlttliin sij«

t<l ljancaikista llamcktF/ia täsli llckmcls keoen,
ja nlfiin alla/Jumalan tahdon ja
nöst

suosion jälsin.

SMn meilck mana David 27.

mis: Odota Herraji

Psal«

Item 36. Psalmis: Toivo Iu
malan tygs/ jattghehyvä.l» 5 s.Psalmis
Heilck sinun sums Jumalan pälle hänen pl>
tä sinust murhen pitämän.
tupaus tämän pälle on 9 Psalmis:

kämät.

>

Mjnnen köyhän toivo ly pidä huckuman.
/P. Pauali Romarin tygs 6. lugus
Hoivo ey anna lulla häviän ala.
Esimerki sen pälle on meille Maelin
Cansastionaa Jumala iohdatti ulvoo Eql«
plin maalda/ftntähden että he loivott
ran tyqö Exod. l 4>Niln mös Jumala aut«
ti Josephin fanqiudest/la ylöscorqotti hänen
sillä ttlä hän toivoi Herran tygs Gen. 4>.
Samalmuolo mös Jumala varieli ne colme
miistä iotca Kuningas Ncbucalnezar annoi
hettlä :;lisen vnihin/ja autti heitä sijtä ulgos
ilman oahingota / senlähoen että he toivot
Herran lyqs. Dan. ?.

Mssz
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MkänöyrysOnr
Nsyrys on tuta oma heikouttc
peljckta jumalala ja ey pytä jotacu
ta ylltze hänen vircans eikä muita y

lsncatzo

/

mutta

tehdä hänen oma

!vircans/ja toivo apua
da.

KOän

Imnalal<

mcltä mana P Pietari

5. sanodhen: Olcatt
toistlle alammaiftt / ia

i

Petri

kejkenen toinen
pnäkät teitän vah<
vasinöyrydhcsa. Sillä Jumala seiso nijtä
eoreita vastan/ja niille nöytille hän anva ar«
mons. Mn növryttäkät nyll leittän / Juo

malan väkevän kädhen alla./että hän teittä

wrgotais aijallans.
iupausnijlle nöyrille seiso P.Malcheu/
2,. luchus cusa Chrisiubfano:
«ykänä
)sen
loca itzens alenda yletän. Ia P.
tykönä i.luqns seiso/että Jumala ylöe cor«
ne nöyrätl
Esimerki on tämän pälle/ Daniel
>setasi/cuinga Jumala bänen ylensi Dan

se

E 11,

-Ia

iLnlmiäimn
12. Ia Samuelin kirias 16. luguo. Cmnga
/ ja asetti häJumala Dauidin ylöscorgolti
nen kuningaxi. Nitn mös Josephin euinga
Jumala hänen ylöstorgotti / n«n että hän
luli suurexi ja torkiaxi Herraxi Egyptin ma/
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alle/Gm.4<>

MkckkckrsimysOnt
On olla Jumalalle cuuliainen ristin alla/mjn etten mc mitänteghe hän«
dä vastan mutta nftom että hän on
/

apua toivom
meille laupias/ia
jaodhotom Tähän meitä nero Si/
xach. 2 lugus sanoden:Minun poican jos st/
nä tahdolt olla Jumalan palvella/nijn val,
mistä sinus kiusauxen, seiso vahvana ia kärsi/
ja älä cochla seura/ios smä sillä polo
lan Pidhä sinuas Jumalan tpghs ia älä po/
<o poicke ettäs väkevämmäxi lulism. Mitä
sinun pälles tule niitä kärst/ia ole eaikeo mur
hes lärsiväinm. Ia Salomon Proverb. 3.
Älli Herran rangastosta pois hIM/ia
älä oi:
hän sinun rangaise
Slllli iota Jumalaratasta/ sitä hän rangaisc/ia on hyvä suosio hänen tygsno / nijnquln
Isälle poicas lygö. Ia Chriftusp.Matheu->
n

sano:

l

xcn tyköne

sano:

Joea tachlo mi
nua seurata/nijn ollacan hänen ristine ja
rakan minua.
Lupaus nijlleiotcaovat kärsiväisee seiso
ssjnä Zo.Psalmis: Minä tahdon ollahäne
lykönckne tuscao/Minä tahdon olia häne s,j/
tä ulgos/ia anda hänen lulla cunniamla P
Jacob, l. Amuas on ioca
lacobus
kiusauren kärsi. Sillä
hänkiusattu on
elämän crunun/iongalu/
pitä häne
mala on luvannut nijlle iolca händä racasia«
16.luguo

sano:
saman

,>

sen

se

cosca

vat.

Cstmerki on meille sijtä pyhäsi ja vans
hurseast mithest lobist.euinaa Jumala hän«
dä on auttanut tuscasi ia ristist/ sintahden
tä hän on kärsioainö
möe
Cumngast/Micheas Prophetast ia

muista

pyhistä Inhimmisist/iotca Jumala on au/
tanut ristist ia tuscast ulvoe semähdm että he
ouat kärsivcliftt ristin alla olleet.

MikävahvusOn?

sanas
vscos

Vahvus on Jumalan
ia oi>
kias Opis/ja niss oiNas
Jumalan päle/loppun asti vahpana ppstä.
ZHän meitck mana P.Pavatt. i.Cor. /6j

cusa

9
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'«

cujl» ya«

»ano:

Ensuneinen

pscoo/lch/
kättmiehulltf si/olcatvFevät.la Colos.tv,
gö i.lugus/Nljnquin te nyt olet vastan ot,
taneel Herran Christuttnlesuxen/nijn va/
eldacalhFnes/ia olcal perustetut ja ylösraketul
hc!nestä/ja olcat vahuat uscos/ nijnquin te o
letopttemt.
«v<
kuvaus tämän pcille on Malheuren lv,
Amu<
lngus/cusa Chrisius
as on »oca vahvana vylp loppun asti.la P
lohannlren Ilmestys Klrias 2,lugus seiso:
Hle uscollinen cuoleman asti/ia minä tah/
don sinelle linda elämän crunnn.
Esi n:rssi senpälleovat PatriarchitProphllit Apostolit/Martyrit ia caicki pyhät ule
wsoMul jotca ovat olltt vahvat uftoe loppu
'sti/sa saaneth ijancaikifen elämän cru^
nun.

sano:

se

sen

Mitkä synnit tätä käfkyckvastan
ovat''

tklisist epäjumalan palvelus: c<ca

taicka ev
hän palvele muita väriä
humalatta/saicl/a bän ev oikein Im
i
mala.
lata / taicöa

kin.

/
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Ikx.
n,ttiac« palvele

hänen sttNftlis

Zämän synnin rangasiorest seiso 5

Jos sma unhota
sinun Herrao lumalas/ia seurat muitalu<
malita/ia niitä rucoilel nijn Minätodhistan
lu,
kirias slugus:

«täleidhänpitäcaickihuckuman.lä i l
gus Jumala uhca / että hän tahto näliän

cansa rangaista epäiumalan palvella! Item
2 7.lugus: pahasti kirouren cansa.
Estmerki sen päle on 4. Mosexen kirias
rangaisnut
.lugus:
Cuinga Jumala on

25

Israelin cansan/senlähden

Moabiteritlm lyterten cansa/

ette

he macaisit

ja palvelit hei/

dän eväjumaloitans.la 1 .Cuningan kirias
14 lugus seiso: Cuinga Jumala on rangail>
nut Jeroboam/evHumalan palveluren täh/
dm

Toinen syndi on Epävsco costa

himminen ep usco Jumalan sana ja hänen
luvaustano / eikä luota ia turva Jumalan

pälle/mulla epäile/ia enämmln laolta

m»m

nenpälle

Hämän synnin tähden meidhen Her/

raChrisiuenuchtlle hänen Hpeluflapsians
E v

Piu^

Enfimeinen
lugus sanodhen: O tee
hullut ia hitaadl sydämmest / uscoman eaikia
52

tyköni

nijlä/mljtä Prophetal ovat sanoneel.

«Tämän synnin rangastorest seiso

mian Prophetan tykönä 17.lugus l pahasti
kirottu on ioca uscalda Inhimmisen pcllle
ia asetta lihan hänen käsioarrexens/ ia poicke
hänen sydemmcno cansa pois Herran tyköä
hänen pitck oleman ninquin Canervan Cor/
vesa/ia ei pidtzä näkemän sitä tulevaista loh/

se

dulosta.
Esimerki on tämän päle Israelin cam
sast/loica ey tulleet luvaltun Canaä maalla/
multa hnckui pois korvesa epäuscon lähden,
2 Cuningä kiriao? lugus sei«

i

so: että loram Cnningan palvella tallatkin
cuoliaxiSamarianCaupnngin ponisa senlä
dhen ettei hän u conutProphetan Eliseuxen
möoAssaCuntngas rangastellin
sentähdcn että hän mämmin vscalsi ia luotti
lFärltte pälleeuinlumaläpalle 2 Cls.i6^l
Co imas on viha ja paino Jumalaa
ta vastan/co»ca
viha Jumala,
ta iaracasta mailmala/eaiea eij racasta In/

Inhimminen

<

malata sydämmest.

Hästä
»
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A<M.
s
tyg
Romarin
P.pavali
sano
Hästä
ugus: iihan himo on vaino Jumalala vastanjaP Johannes i.loh.2.sano.loca
racasta mallmata/ eij ole hänessä Isän racka,
/

mss P.laeobuo
sano:
Mailman rackaus on Jumalan viha/ioca
tachlo olla mailman ysiHvs/se tule Jumalan
vihamiehexi.
Samckn synnin rangastoxefi seiso 2.M0,
sexen kirias 2Q.lugue: Cusa Jumala sano:
Että hän tahto rangaista eolmanden ja neli»
endcn polven nijtä iolca händä vihavsl/ia
P.Pauali l.Cor. 16sano:Ioea eijratasta
ChrEusta Ifsusta se on pahasti kirottu
E»«nerki ftnpälleon meille eaictisia lu/
malatlomista/cumonCain/Saul/Achllo,
vhel ludas Iscarioch / ia mutt smcaldai,
us.

Issijn

/

ftt iotca oual jumalalavihanneet/ja ovat

cansa.

lel cadoleluri sielun ja rumin
Nelies on sumttomus cosia In/
himmtnen eij pelkä Jumalala eikä hänen
vijhans/mutta ilman suruta ja pelgota elä
synnio.

Käsiä Dauld/6.Psalmlo sano:
nen.lumalallomain lykönä eii ole ycktäkän
u,
!.

!

Ninmenen
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Jumalan pelco.la P. Pavali sano

lugus Cp ole Jumalan pello
heidän sllmckno edhes SemFhden mana
Sirach.s luqussanoden: Älä ole surutöin
ios sinun syndioey ole wielck rangaistu
että sinä fentahden tahdot syndi tehdä. Älä
mss aianele / jumala on armolinen / ey hän
minua rangaise/ walckaCuinqa palio minä
syndi teen. Hen laita min plan olla «vihainen
cuinHFn on armolinen. Ia hänen wihans
nijnenlumalattoimain ylitze ey laca.
;.

:

!

rin tyqck

Niinen rangastorcst sano Sirach samas

luque: E.tä Jumalan viha tule Fist / ja co
ston aijalla caohotta sinun. Ia Prophetan
Zephonian tykönä 3 luqus selso: että lu/i
tahto ulosvodatla hänen vchano nijn«s
>

nenpälle,jotca ey händä pelkä.

Esimertt meile on Ensimeises Mosexen
coco mailman vedhenpaisumisen can<,
sa/ia upotti vedhe alla tämän synnin täh?
om. Item !y.lugus:Cuinga Jumala on
anlmwtsatatulda iatullkiue/ylm Sodo/
man^' kttomorran. <sl'l" "»6s Jumala on
lut

sen

5^V

ran/

A<Ny.

<<!

Jerusalemin ja coco ludeanma
«unnan tämän synnin lähsen.

rangaisnut

Tvyohes on ylpeys ja koreus cosca
Inhimmmen ey tunne hänen heicou!tan« ei«
kä Jumalala pelkcl mutta pito palia häne<^
stäns/ ia ylöncaho muita.
LM se,fo Kinotetlu ia. Psalmie:se
llumalatoin on nljn ylpiä ia vihainen/ että»
hän ketäkän tottele/»a cackisa hänen menoin
pidä mitän Jumalasta. Ia Pro
sans ey16.luqus
Caickiylplet

syrämmet
seiso:
rani
pidä
oual Herralle yri cauhistoo/ia ey
qasemat oleman/vaicka ioo he caiki ychtä pi/

verh.

,

tävät.
Zämsn synnin rangastorest seiso Qse«
anProphetantywnN. lugus.cusa Jumala
näin
He ylsseorghottavatt heidän sv/
dämmens ia unhottavat minun. Niin lah>
don minä mös olla heitä vastan nijnquln
Jalopeura/ia nijnquiN yriPardi tillle tcch,

sano:

»

don heitä vastan tulla nijnquin Carhu songa
wojat ouat poisottlut/ ja tahdon ricli repi
meidän cävetunsydämmeno/iatahdon heitä
lylösniellä nisnquin Jalopeura / iapedot pi,
M heuä syömän.

Esi.!

<
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Knsimcmcn
Estmerk» sen pälle on Sanlel Prophelan

lyksnä4lugue: Cuinga

Jumala rangaisi

senylplenCuningan Nebucatnesar nijnellä
hän kävi kedolla pelloin seas / ia söij ruoho
nijnquin härkä. laEiisimmeisesMos.xcn
ftri w i luquo seiso: Cuinga Jumalaram
gaislscnylplänPharao Cuningan ja upotti
häncn punaisen meren ia caiki hänen solavä/
kmb?3in, mös Apostoiein legois
lugus

seiso: Cuinga Herran Engeli löij Cunin«
gan Herodoxen/ia madhoilda plHyölin ia
tonudm tähden.
Cudhes on ikpällps cosca Inhim/
minen epäile Jumalan armosi/ hmm lu/
pauxestans/ia avsiano ristin all<r.
l jottaTästä sano P. lacobuo i. lugus: Ne
epäleväl ouat meren allon caldaisee/ioft
,ca

«uulelda lijculelan jahälplttän.
Zämän synninrangafioxest

sano Sirach

2.lugus: Wee nijlle iolca epäleväl luma,
lasia ia eij vahvana pysy/ja nijlle Jumalat/
'lomille iotca heicäns taittavat sinne tänne.

Wee nijlle iotca epälevät/sille eij he usco/ sen<
tähden mss eij heidän pidhä warieloaman.
Esimerki sen väle on Saul Cunlngasi

joca

äjty.
ioea tpäUpxeo itzensä surmaio
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i.Sam.3 Ia

Achitophel ioea itzens hirtti ylös 2.Sam. 17
Samalmuoto mös ludas liscarioth hirtt,
itzenoepällpres.

Match. 27. Niin

chariasrangastin/epällprtn lähdennijn ells
hän lulimykäxi<lul.,.

Seitzemesoncosca InlMmiinen 7
luovu poib lumalast/hänen sanastane iaoi-

kiast uscost/iongunspyn lähdi/ ia elj fijnä pysyloppunasti.
säfiä meidhän Herra Chrisius sano P.
Macheuren tykönä

että monicahs

sanan cansa
lekäypi sanan tähden cohla he paheneual.
Kämän synnin rangastorest sano
rach z.lugus.Wee niille iotca eis vahvana
pply/cuinga heiden silloin lNppi eosea Herra
lachto HM rangaista.
Efimerfi sen päle on Hlmotheuxen lys

ilon
vastan/mutta
ey heille ole iwrta.la cosca vaiva ia tusca pä/

datl oltavat

»

13 lugue:

söni.Limoch i.lugue.cusa p.pavaliva,
lilla että Hymeneus ia Alexander oual pois
luopunee oikiast uscost. Mn mös I«da<
Iseariolh luopui pois useosi ia luli cadholu/'
z^en.

Ansimcinen
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Kuinga me nckitck Syndlck

wastan/taidam seisoi

Costa mrlunnem meidhän luonon lur«

mcllufen/ja sydammen cangiuden / ja tmoi«
lem Jumalala/ että h<sn meitä Pyhällä hm,
gellens hallitzlsja vahvistais/että me händä
oikein lunnem/hänen pällens uscom/händä
pelkäm/ jacaikest sydämmest raeastam / o/
lem nöyrät ristin ja luscan alla/rucoilem/
tä hän meitä armollisesta varielis epäuscost
ja olkista nijstä muista synnistä iolca lätä
kästpä vastan ovat.

Mitäs tMMyst opit i
Että Herra on meidän ainoa Jumalan

iola meidän pilck pelkämän / racastaman ja
palueleman/ionga palle meidän pitä useo^
man luottaman laturuaman/eaikes
luscas la hädhäs <a vällämän
caicki epäjumalan palve^
/

lusta.

Hoi

s6

R.«z,ep

Nomen Oasty.

Kuca Toinen Kästy on 3
Cp sinun pidä turhan lam

suman
finun Herras Jumalas mme
ettet
/

>

Sillä

3

Herra

öinen
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hända nuhtelemata/
joca hänen mmens turhan

pldhä

malnttze.
Mtck

tämän Mstyn
humala
cansa tälito^

«3ämän cansa Jumala tahto asetta ia
hillitä meidän kjelen/ettei) me sitä värin kä,
yllä/eikä

sen cansa Jumalan

mele.la nijnquin Jumala cnMeiseo kästys
vaathi että meidän vitä händä sydemest pelkän
män/rac astaman ia hänen pällens uftoman/
nijn hän täsck loises käjkyo opetta/etlä meidän
pitä meidän kiclem 9lkeili käptämän/nijn el«
lei me sen cansa hänen pyhä nimeno turmele.
Suinga P.Lmherus t<lmckn M-

Meidän picu pelkämän ia wcastawan

lumalata/ettei me häne nimens caur,
ta kecäkän sadattele ia kinolle elli värin
vano/etc.engs mös

sen cautta noidu/
petä.

velhotee / valhettele elli kerän
Mutta että me caikisa meidhän hädäl»

ia tuftisanl sitä auxem hudyam ru'
sam
coelemkijtem ja ylistäm.

Mttä
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Ka,ky.

Mlähckn nälnen sanamcan-

saopetta?
anoa
tielä/mitck Illmala lä
hckn
Ensist
sck käftps kl ldä/mnmttln:Etttl meidhän

pidä Jumalan nimen caulla kiroileman eikä
värin vannoman/ eikä valhetteleman fa
tämän. Sitälikin hckn opetta mitä Jumala
tästikFstys vaachi/mmtttäin ettF meidk pitck
häftk nimene kiittämän ia plistamän/ia caie<l
kisa meidän hädhäsäm ia tustisamsliä au)sem
hulaman ia rucoileman.

Mitä on Jumalan nimen cautta

kiroilla?

Dn Jumalan nimen lautta lähimmäi

sille paha loivolla ja hckndä
»

sadhaltä.

Mikck on Jumalan nimen cautta
värin vannoa

On värck afiala eli puhella Jumalan
pyhän nimen cansa vahvista.
MM On noitua Jumalan nj-

men cautta i
Dn hckninimeno ia sanane cautta lckhlm
ja

Msiselle vahinqola tehdä eli haava

n

kipein
»

Toinen
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lutta /
mutoin sitä värin täyttä loisin
quin Jumala on kästenpl ja sätänyt.

sen

Mkä on Jumalan nimen cautta

valhetellae

On hänen pyhän nimens eansa valhet,

lapeitläjavarioitla.

täsitkästys
osa
On e

Kuinga monda

Caxi. Sisnä ensimmäises Jumal,

kieldä ettei meidän pidä hänen nimene lur
han mamitzeman.
°3o,seo hän uhka / että hän tahto
raisia nijlä/jolea hänen nimene turhan mais
niheuat.

MM Jumalan Nimi On e
Itze Jumala caickiwaldiae hänen ole«
misesano ia tahdosano /ia eaicki se hyve euin
jumalasta laitan mainitta/ia tule hänen eun?

niarens.

Kuinga

turhan
Jumalan nimi
l'
mainita»

/:

Ensist eofca

se pilcalan häveifien

ja>
nau.

Kästp.

6zl
nauretan.MnqutnSanherib Assynan Cu
ningas on tehnyt 4.Reg. 2;. Nevucadnesal

l

Dan. 3 .Balsazar Dani. 5. Holofemes ludilh.6.
2. Mach. 5. Pharislyxet ja

Jumalattomat/ jotta ouat pilcannel
Cofca Jumalan sanat värin Opeletan ia sarnalan/ia toisin ulgostoimitttan cu/
in Jumalaon kästenyt nijnquin caiti vilrckt
opettajat ja laheocunnat tekevät.
Cosca Jumalan nimi ja hänen sanansvckrlnkaptelan/sen caulla noidhulan/
haauat ja kivut luetan siugnatan/nineuin
velhot ja lukiat tekevät.
Cosca se lurhis puheis ia leicki sanoio
mainilan/ia sijtänauro ia leicki tehdän.
Costa Jumalan nimen oälle Sacramentin/Christuxen pljnan/havain ia
manPMe värin vannotan/sen caulla kiro/
mult

lumawnPyhFnime.

/> /.

/

illan ia sadhalellan.
/>/. Cosca oikeat ia
lailliset valat
iaplitzekäydckn.

särielän

se

Suinga oikein mainitan t
Cosca sitä auxi hman kpmänjaplisie/

l<sn.

5t

"j

Mit<

Tom en

44

Mttck avuttssiltllfkysouatt
Rucous elli Jumalan nimen aux>
hmamuo/ 2. fijtos/ 3. toludhen lunnustoo/
~

4.iaoikiat valat

AmalanNimen auxihu-

tamusonr
On sucoila ia anoa lumalalda ca»c«

hengelliset ia NlMillisettarpec/vah/
past uscodhen että hän tahto meioän
",couxem cuulla/hänen lupavxcns

jäl,

ttn Christuxen tähden.
Kämän pWe n eille on fästy 5 0. psal,

mis:eusa Jumala sano: Auxes huda mi/
nuatuseanaican. Ia meidän Herra Christus p. Matheuren tykönä kFste rucoella/
chi ia coleu«a.la Palman tykönä 21 .lugus

walvocataijna ia rucoilcat. Issijn mösP.
pavali R0m.,2 kästeaina rucvilla. Sa/
malmuolo mssEpheserin lygö 6 lugus. ma»
na/ell<3 meidän pitcl loea aica ruevlleman.
ftn pälle että Jumala tahto meidän rucouxem caulla on ; i.Psalmis cusa

Jumala sano: Minä tahdon

esclte

l

44. psalmie:

autla sinua/

Herra on lässnä nij,
läiot/

Käjkp

äiott' HFndckauxenshwtanal.

F's.

hiljnmöe

sf lugus seiso: Ennen cutnl

bee huutaualtahdon minä culla. Ia meidän

Herra Christuo P.lohannexcn lykönF 16.
sano: Sonsest totisesi sanon minä teille

lugus

mitä lkäneno tee anotta Isälda / minun ni«
mm/sen pitä teidän
Mosexen Kir/
ias 14 ia 12 lugus: Cumga Jumalamuli
Mostxc rucouxtt. Ia 2.Cuningan Kirias,7

saamen.

<a I«.lugus: Cuinga Jumala ruuli Cliab

mös 4 Cuningan
propheean
Kirias 2». luaus.Cmnga Jumala cuuli
,

Ezschian Cuninaan rueouxen

MtäkytosOn?
On suulla ja jydämmellä tunusta
ettei me omalla väeilem/mutta luma«

saame

jo
la hyvpdest caicki byvät lahiat
ea meille nllta armostans anda/ia e
desthänoä ylistam k jtäm ia culmioitta.
Kähän meilä mana Jumala 5 0. Psal,
Missanödhen: sinun pitä kijtäman minua.

sen

Ia ro/.Psatmis seiso: Kijitäkät Herra sil,
le e«ä hän on hyvä. Ia P pavalis^no:

j

F"W!

Psal,

Tomcn
Psalmiji »a kijwo virsiziä ia henget s'si laulua
la ltlkltcn. Herralle teidän spde/
ista
misenne oma kalasten Jumalala ialsä io/

caitzenedest/meiden Herran lesuxen Chri/
sturen Nimen. Nijn mös Colosserin tygö

3.luguo sano:Cals» milä lee «eettt/puhen
eli työn cansa/se
tttMtte Herran le/
sur n Mmchän/ ia kijltäkät Jumalala <a

Isä hänen eaut ne

Esimelk> ftn pälle on meille loiseo
ftrenkirias l 6.lugus/cusa st,so/c«ä Moses

eansa

ia coco Israelin
ouat klltlänyetlumas
lal.
johdattanut
hänolitztttä
edest/eltä
läpitze Punaisen Meren ilman vahingota/

sen

Jäsen Jumalattoman Pharaonin hänen
sotaväkens canla stehen vppottanul Ia Da/
hänen PsHlmisans kijtte! Jumalala <ai>
mös Maria ia Zc»cha/
riao ovat kijltänel Jumalala heiden kljtos
virsisäns.

MkätunrustosOtt^
On sitä Olkiata Kuangeliummi,
oppi vahvast todista/ia l unnusta / eil?

si?ä iongun
'

lähden tieldä elli poi.
>y.

,ty.
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hriiäca- «senpälle eccä
kia tundo ia hänen
aina vahva>
na prspisi.

sanans

Tähän meitä mana P Pavali.2.i3im

isanooen; Hlä häplä meidän Herran Ie
suren Chnsturen todiziosta/ei möb minua/
joca olen hänen Faninsa / vaan olen osallle
nen Euanqcllunlin vaivas. Ia P. Pietar,.
l.Pet; sano: Hlca» aina valmit vastaman

ioe»ista.stäin Oanielon vahvasi tolistanul
ia tunnustanut Jumalan ia sen oikian opin.
möoSidrach/Mlsach/laAb,

onego ouat rohkiast tunnustanet Dan. 3 .Sa
malmuoto mös Johannes
i.

lupausnjlleioica lulnalan ia hänen
sinano tunnustavat on P. Macheuren tykö/

nck o.luguocusa Chnstu>sano: Io«a
nun tunnusta Inhlmmlsten edheosen minä
<

tahdon tunnusta minun latvalism Isäni es
dhee.lap.Pavali sano Rom. 10.100 st- ck
mnnusiHt suullas lesuxen mä hän on He»
ra/ia uscot sinun sydemesäe/enck Jumala on
hänen kuolluista plssherätlänpl njn sinä au»
uarimlel.

Esi^

68

l<sB

Toinen
Esimerki pälle on Danielin tykönä
lz.luglw: Cuninga Jumala on variellutne
colme miestä.Jadrach/ Mlsach ia Abdenego
ia auttanut lullsest unist/ sentahden että / hee
ov.ilvahuast lunnustanetsen oikean luma/
lssn/ia eij tahtonet mahan langeta ia cmnar«

sen

da stlätlwÄ/iongaCuningas Nebucadmjar

annoiyiösraketa.

Mckck Oitia vala On i
On Jumalan nimen auxi hutamus

jolla me oiklas

asias otamme luma,

lan lneidän tooistaiaxem/että me oike,
in puhulnme/ia kästem Jumalata mei«
tä ranga«sta jos me värin janomme.
Hämän oikian valan pälle on meille kastyvidennes Moseren kirias 6.luquo: Si/
nun pitä pelkämen finun Herras lumalao/
händä palveleman / ia hänen nimene lautta

vannoman. Ia Esaian tykönä 60.lugus:
Joca vanno hänen pt«H vannoman sen oikes
an

Jumalan nimen.

Esimerki sen pälle on

Jumala itze vanno

89. Psalmis

eusa

sanodhen Minä olen
t

yhden kerran vannonut minunpyhydeni päl,

le. Ia
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Hk^.

Jeremian tykönä 44. lugue vanne
humala fanodhen: Minä vannon minun
uuren nimeni eautta. Itcm 5 lTluguo seiso
Että Jumala on vannonut hänen sitlune
pälle-Mn möo Ezechielln Prophetan
~ä Jumala vanno sanodhen:Nijn
ta cuin minä elän en minä tahdo syndisen
cuolemata/multa että hän paranda iyens ia
elä. Nijnmös me luem Daniel Prophetan
tykönä 12lugus/ia P.lohanneren Ilme,
stpskirias rolugus. Että Herran Engettt

sen elävänlumalanpälle:
«4. Joseph mös on
Ia
vannonut Gm.42.1a Israelin cansa Jos,
ovat vannonet

Abraham. ,Gen.

vey. Samalmuow P.Paoali 2.C0r.2.
vanno sanoden: Minä otan Jumalan mi/
nun todistaiaxeni minun sillum välle.
N'jn on mös meille luvallinen van/
taika Eswalda meil/
no oikias asias /
dä vala ano. Ia Jumalan cunnia ia
dän vircam/ luscam iahäläm lumalists asij
vaachi.
oift/ia meidän lähimeiftm tarve
Mutta väral ia turhat val-il eij ole luval/,
listl. Sillä Christus nekieldä
uren tykönä 5. lugus : Elkälle vannoeo
/
likH

cosca

sen

P.Mache^
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Comen

eikä laivan päälle/sillä se on Jumalan istuin
Eikä maan päälle/sillä on Jumalan a,
stinlaula.

se

Sutca synnlt tätck My vastan

ovat?
Knsimeinen on rucouxen vnhotus/

coscalnhimminen eij rutolle Jumalala tai/
cta ey hän oikein rucoile.
Hästä Jumala ProphelanEzechielin
f6nH22.lugussano t Minä etzein heidän
stassans jos jocu tahdoi(rucouxencansa)leppts

?ä minun vihani/ellei minun pilänvl maala
h.sul«<lm<ln.Mutta en minä löytänyt ychläkän.Sentähden tahdon minä ulgosvodatta

minun vihan heidän ylitzens/ia minun hir/
muisuden tulella teen lopun heidän pällms/

ja annan heidän ansions he»dän päno välle/

sano Jumala.

,

Toinenkistcemettsmys cosca

Im

himminen ey kytä eikä eunntotta Jumalala
henen hyvän «fono edest / mutta unholta ne
ja on NjttämälSin.

lästä Jumala Oftan Prophelan lykSne 2.luqus sano: Ey hän tahdo tietä että mi/
näo/

stp.

7l

nä olen
ja olen andanul henelle palio hoviala ja eul/
la. Sentähden tahdon minä otia minun ip«
ven javijnan jellens Item 13 lugue: Sijllequtnheovatravuut/ia heillä on kyllä/y/
lsfcorgottaval he heidän spdhämens. Sen,

lähden he minua unholtavvl. N>jn tahdon
minä mös olla heitä vastan nijnquin yrt Jalopeura/ e« Ia minä tahdon rlcki «veistä
heidän rovemn sydemmens/ia ylssniellahei/
tä, nijquin pxi Jalopeura pltä heitä
män.

Colmas on totuden kieldo coscame
Jumalan jahänen sanano/eli sen oikean E«

vangeliumln opin kiellämme/ja

namme.

sen plsn aw

ZästäChrisiussano p. Macheuxen ly,

könä i o lugus.loca minun kiellä
misienedhes/stn mmä tahdon kieltä minun

laivallisen Isäni edhes.
on värä ja turha vala / costa
Inhimminen vanno värin <a turhan/vastan
oikeutta ja Jumalantahto.
Hämän värän ia turhan valan kieltä
eltyn Herra ChrisiuspMalhevxen tykön
.lu^

Toinen
f.lugus.la Sirach 2; lugus sano:Hläha,
rioila sinun suulas vannoman/ ia Jumalan
niime turhan maimtzeman. Sillä niinquin
yxi palvella/wca usein lpödän/ey ole ilman
yandeila. stifn mös ey taida se olla ilman
72

synnilz/ioea usein vanno.

t7ynen mngastorest iotca vcinn ia
lursian v issovat/seiso MalachianProphelan
tykön<l))»luaus pahasti Kirottu pilä sen ole/
man ioca värin vano Ia Jumalasano läfä
loiseekäjVys. Ky Hermhändä pidä nw
chelemat/soca hänen nimens turban
mainitte/ se on / Herra rangaise HFnensekck
nykyiWe eltckiianealckiftlla rangafiofella.
wpdes on pilca heveistss/cosca
Aumala <a hänen pyhä nimtns pilcalan ia

sa

heveistän
Zckmckn synnin rana,stoxest seiso z. Mo/
ser<n kirias 24 luaue: loca Jumalan nime

pilca HHn3 pilä euolemalla euoleman ia «altti canso pilä hänen kivillä cuoliaxi lyömen.
Estmerki sen pälle on 3. Moscrm Kirias
24waus:Cuinga yri mies Is"elln ean/
Last / ioca pllcais ia kiroili HErran nime/
Herran kästyn jälsin swwäcuoliaxi lyötin.
!

HV»

Achtp.
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upotelchn
punaiJumalaloinPharao
Meren.-.Mosexen kirias 14. lugus Ia
Goliath lyötin cuoliari omalla miekallano
».Ueg.i7.Sennacherib Assyrian Cunim
qan tapoit hänen omat poicans. 4, Reg. 19.
möo Nebueadnesar.Dan.4 Ia Hero<
des kangastin Act.«2.Semähden ellähee
Herran nime pilcaisil.
Kulnga me taidan, näks syndi

)a

sen

se

vältät

Cosca me pldäm

dän edesem/ jasen

Jumalan kästyn

jälsin meiden kielen japui

hemaselam iarucoitem Jumalala että hän

hallitzis meidän suun jakielen/<«ei me hänen
pyhä nimens sen cansa turhan mainitze
Mutta rucoilem si.ä kijtäm ja cunnioilam
MttesteMestystopet.?
Että Minun pitä asettaman Minun kie<

suun nijn ettei minä s«lävärinkäyt<l
engS Jumalan nijme lurmele/värän valan
Krouren/sadatoxen javalhen cansa. Mu««
len ja

sitä aina auren hudan
ylistän/kijlän ja MNNiF

paremmin

oitan.
<

ol^i

Colmas
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Lolmas Onstp

Suka Kolmas KaM On i

Mmsta ettäs pphttät le.

povewen.

Knstp.

75

MU humala tämän Myn
cailsa tachtoe
«3ämän Käskyn

cansa Jumala tahto

ylhcl pila samavirgan ja Jumalan palvelu/
ren/ia tahto meitä tämän cansa vethä hckner

sanäö cuulemä/ia händä pri mielisest palvel»!

man.la nijnquin Jumala ensimmeises kä<

stye Lopelta meidän spdewmesäm/händä oikein
»a racasiaman/
hänen pälleno uscoman luottaman ia turva/
man. Ia loiseo kästys / meitä opetta / cn/
inga meidän pilä ensimmeisen käskyn jälken
händck oikein palveleman /lepopäiväpilä/
män/ia hänen
cuuleman / ia loisen
käskyn jälkin
cocouxes händä
rueoileman kyttämän ia plistämen.

sanans
seuraeunnan

Kuinga P.Lutherus tiimckn kck«
styttvlostolmittae

Meiden pitä pelkäman ia mcastai
man lumalata/ nijn ettei me ftama

hänen sanans plcncatzo/mutta pidhem sitä cunmas pphänä / miellelem

ia

sitäcuulemiaopem.

G

Cuin-

l/6

Colmas

Kuingasnämät sanat ymmerrät?
cansa hän optlta enslsi / mitä
eltti
täsä
Jumala kästpo kieldä:
pidha hänen sananeylsncatzoman.
Sitälikin mltä Jumala tasa käj7yova<.lhi/
nimitteln että meiden pitä luuleman ia oppe,

man Jumalan sana.

Mitä on yläncaho Jumalan
sana e

On Euangeliumm saarnan ia Jumalan
sanan euulemlst unholta taicka sitä laistasi ia

ylcncc»t)esi euulla.

Mkck onlumalan sana pitä py-

hänä cuullaiaia oppia?

cansa
uscon
sen

Caiken noyryden ahkeruden
arna/eij valvon cuulla/ mutta möe sttä
vastan olta/svdemmeo kätke ja jal/

cansa

ken meiden tlämcknkchltä.

Mitä

canJumala tämän sanan
s
sa muista tahto

Sen sanan cansa Jumala lachto meitä
vlSoherF«ttä lepopeivä vilemän ia hcknen
"°"

'

sanans<

t^
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cuuleman. Ia anda lietä ette se on
sananotäydellinen
p»>
ettei

hänen

tahtone» /

meiden

dhH andaman meiten sijtä estettä pois / mail<
malisistä töistä ia askarena/eikä siläunhotlo
mutta aina muistaman lepopäivä pyhiltä.

Mtä lepopäivä On t

lepopäivä on se jeltzemes päivä / iongo
päiven pälle me Jumalan käskyn lätkin pi/
dhem itzem pois mailmalM töistä/ ia coeon

tulemlumalan sana <uuleman/Sacramen«

ti naulitzeman/ia henda pximielisestä
leman: lneoileman kijllemen ia ylistämän

on sätänytt
Kuca lepopäivän
caicNwaldias.
Itze Jumala

3
Susa siltä seiso kirjoitettu
lugus
Koise» Moftxen kirias 20.
cusa
Herra Jumala näin sano: Cunsi päivä si>

nun pitä lyötä tekemän. Mmta seitzemes
päivä en stnun Herrao lumalas Sahbati
eli lepopäivä / Silloin eij sinun pidä lyötä
ttkemän/eikä sinun poicas eikä splläree
eikä palveliae eli pallapijcas eikä juhlas
ele. Sillä että euuden päivän sisälle

IVmala loij

maan ia tawan/

G

ij

meren ia

caie^

7

Colmatt

3

seitzemendenä
SemOdln hän hpvesiisiugnäisi

caictl mltt niijlt 0,1/ la tevelteli
/

sen.
Mxisecutzutan lepopcklvexik

lepopäiven/ia pyhitti

Senlähden että Jumala/sille qum hän

cuudhen päivän slselloij

laivan ja maan/ia
caiki luondocappalel/ levitteli hän hänens ja
pyhitti

sen.

MngH tähden humala on lepopckiven asettanut?
Coln»en erinolltaisin syvn tähden

Että meiden pila tietämän ja
man/että Jumala on mailman tyhlesi tehnyt
/.

euudhen paiven siscl.
//. Että meiden pitä

!

sen päiven

eon tuleman/ Jumalala palveleman hänen

sanans culeman

Chnsins

meitä

manaPMalheuxen tykönä6. lugmsano«
den: Etzikät ensin Jumalan valdaeunda ja
hänen vanhurseauttans.
///.

Että meiden pitä sen päiven pälle

leveltelemen meiten mailmalisista
andaman meidän rumillam

sen

/ i<
töistä
cunnia,

lin!
.

,

79/

quin

hänen tule nijnquin P. Pavalisano
/

Coloss.2.

Kuca se päivä on ionga Jumala
lutMlUe lepopöivexi sättinyt
oni

Seoliseitzemee päivä viickos / iocanyt

cutzutan lanvamaipälpe)ll/longa mös
Jumalankästynjälkmaijna pyhänäpä

tat

M.

Mixi se pälvcl eij nytpldetä py

-

hänä?

Sillä se oli ainoastluttain cansalle/sät«

ly ia asllellu lepopäivexi.

Mutta nyt udhes
Testamemisonse Evangeliummin vapaus
den alla aneltu/ia sentähden eij me ole velca/

pä silä Sabballi pitämän Sille Christns on
meitä sijtä vapahtanut.

sinulle todistost sen pälle e
P.PavaliGalatterln lygö sano 5.W,
gus:Nijn
Ongo

seisocat sijs ny« sijnä vapaudes/

jolla Christus meitä vapahtanut on/ ia elkät»

olmas
taas andap teitten oriuden iken alla.la
losslygs2 luguo:E<k«ltt salliko kttän teille
omalundo lehdck: ylttze ruan cliylitze juoman
laica ylilze märätlyden pyhäpckiven
80

dhen cuun/taickaSabbathln/iolea olit sen tw
levaisen vano/Muua se rumis itze ombi
Christuxesa.
Kuca jljs meidenlepopckivenoni
Meiden lepopätuen/loea nytvdhes

fiamentio pldhelen/ on se enstmmeinen päivä/iälkin lultaln Sabbalin / ionga me cu/
lzum Sunnuntaij päivexi.

MngH tähden me sen pidhäm lepopäivänä.
Senlähdenetta Jumalan seuraeunda/

ymbcltt coco Chnstieunnan/hamast Aposto/

sen

litlen ai ast/on pitänyt
päiven pälle lepo/
päive yhdest Christillisest vapauoest.

Ouca

sen lcpopälven onsnrtenyt

Sunnuntain pälle?

Chnsturcn Apostolit sen ovat «hnet/vh/
desi Chrisiilliscst vapaudest/meidhen HEr«
ran Christuxen ylösnousemisen muistoxi/
Sentähden että hän sen päivän pälle on ylös
nos,

ästy.

8i

nosnm cuoUu,fta/ Ia jentäyoen se

tan Herran

lohannexm

stys kirias i.luqusSillä että Chrisiue mei>
dhän Herran hänen ylss nouftmiseno
la on sattanut meille vanhurscaudhen »a sen
ijancaikisen elemsn Sabbachin ell» lepopäivö

Piteko meiden mös

sen

pcktven
pcllle lepopcklvii pitemcn t
Pllä:Sille vaicka ey me nyt siehen Iul«
lain Sabbachin ole sidotut/ nijn cuilengin

Jumala tachto e«e caickipiläcunniallistst ia loimllllftst tapichtuman / niinquin
että

P.pauali i
lano: lame^
ille yx, päivä puä oleman / ionga pälle me»/
dänpitäcocon tuleman Jumalansana cuu/
lemaNi )a Jumalan seuracundaon tämän
päiwen io Apostolitttn aijast aina pittnyt/
javielä nyt pila,Senl<ihden olem me velcapät tämän colmannen käjkyn jälkin/pitä>
män tcklä sama lepopäivä/ia silloin coeontu/
leman.

MkH meltckvaathilepopäi
/.

-

vHpltäment
Knsist lumalan kästp/ Sillä cttä
G mj
I"^

Co!mas
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Jumala on kHkenyr/että meioen picä,
pipyl?ltremen lepo päive
//.
Sitelikin Jumalan lupaus/ ioc.
on luvannut sel?a lpengellisen että ru«
millisen hxvestifiugnauxen nijlle / iotca
lepopäivä pitevet»
///. Se
yeoelmä ia hvöovtös/

suun

Jumalan lanan culemist seura.
soca
Sillä Jumalan sima eil ole ikänäns il->
, Jumala
man heoelmäcä.
itze

sano Esaijan tykönä 5 5 lugus

sadbe eli lumi / laivahast langepiiaey
sinne Meno llile/vaan tuoreutlapi maan ja
teke senhedelmeitzemän ia casvaman/iaanda
quin

siemenen kylvä/ia leiven syödhä.

vitä

sen sannan ioca minun suustani ulvos
käypi oleman /eij sen ptdhä lyhiänä minun

mös

lygöni jällens palaiaman / muta vilä llkämitä minulle on ololinen.
/.

Outtanehedälmetovatt
On oikia Jumalan lundo.SillFlu,
sanan culemffest me opem Jumala/
/

>ta oikein

tundeman /

taftdoscms.

hänen olemistsans

ia

//.Q

83

äjfpOn lohdutos ionga me
malan sanast vastan syndi- Nilnquin
//.

vidsano l9.Psalmis: HErran laki

omb»

ilman vigala/ia se ylösvirqolla sielut. Her«
teke ne pxikertaiset
vijsaari/ne Herran kchkyt evät oikial ja

rantodistosombivisti/ia
lahutlaval sydckmmel.
/.

Saatta rauhan ia ilon Inhimmisen

spdemmen.

On

wanhurscaus

ia

nen elFmck/NinqulN Christuo sano. P. <lu o
lykön 9.iugus. Aumat ovat ne iotca
luulevat Jumalan

sanan ia kälkeual sen.

Sulngalepopcklve oikein Pyhltetckn e
Cosca opellaiat eli
malan salnn/puhlast ia selkläst edespaneuat/
ia sanan cwjiaiset sen wastan ottauat/ia sen
ielken heittns oiendauat. Ia molemille
puolille/heiden wirkano niin tekeuät/ cuin
Jumala lcksa kckstyo waati.

Mtck Jumala tcksä Sarnamie-

/.

hildckwaathie

Ensisi. Ettäheitze ms,sthpwinym>
S v

mer/!

84
Colmas
Chrlsiili,
mntäuet Jumal m <a.»a., / »a
opin Sillä ioca pitä muna opettaman/
pitä lile enftst hyvest taitaman sitä/ mitä h<ln

sen

sen

se

Syrach.

muilla

s«no: Ope itze ensist

ennen min

sinä muita
lugus:
z<p.
Item
loca pitä itzeno
siihen andaman/että hänen pitä opettaman
/

opetat.

pitä tutkisteleman
sen corkiamantaln/häncn
wijsautta/ia

iwriwarhain

lukeman Prophe<

tifa/HHnen pitä merkitzemän muinen merkl>
lisien miesten teghot/ia ottaman nijsiä waari
mitä he opeltauat/hänen pitä oppeman hen«
gllisiä sanan laseuia /la harioitlaman hä«
nens synesä puhesa aina. Ia Herra anoa
armoneslhen/eltä hänen neuvone ia oppine
menesty Ia hän aialtele sitä ensist llzelens:
Sijtte hän sano ulgos hänen oppine ia
vons/ia todhista sen pyhän Ramalun cansa.
Että hee lailisest tuleuatsaarna wircan/
Ia sijhmmtzut.in nijldcl/iolcalnmalalda ia
HLnm seuracunnaldans / schen ouatusco/
//.

tut.Sillä ninquinP.Pauali sano Romarln
tygö i o luquo: Cuinga pitcl häiden saarna/
man/wllci hce ole lahetelyt.la siinä Evisio<
las

Hcbrenn

lygc» 5. 4ugus

seiso: Eityxi/
ke

ken

85

Kchkp

omista hänellens cunniata/Mulla je »oca

lumalalda on

Ia Jumala llze
luguo lano nizjiä tolca

cuyuttu:

Jeremian «pköne 2 3

»lmanlailistacutzumust ioreuae saarnawireä
Hee juorilia mjnä en lckhältänpt häitä.
///. Että
hee ouat häiden wirgasans
ia
lset achkeral/ia Jumalan sana opnlauat
olkeln/puchtast ia selkiest.
Esechie>
lintykön seiso 4^.lugus: Että papit pitä 0/
pettämän eansa. Ia Malachian lykön 2.
lugus: Pappein hwletpitä kätkemän opin/

hänen suustans laki kysptäisin / Sillä
ettähän on Herran Zabbathtn Engeli.
msö P. Pawatt mana 2
walpas/ia caickisa asioisa/kärfi tee pdhen E/
uanyeliumin sarnaian lpö / toimita täpdelil>
siä sinun wirkae.
Että hee Sacramentit / sekä Casten
että Herran Echtolisen / Chrisiuren sädhyn
eltä

.

jälken oikein ulgoojacaual.

Että hee «vääriä opcttaita wasian sei«
sovat /ia heitä tacaperin aiauat Jumalan
cansa Sillä ninquin P. Pauali
/'

sanan

Zimsen lygs

1. lugus

sano:

Sarnamichet
pit

86

Colmas

»6

pitä oleman wäkeuät manaman ttrvelisen
opincauta/iaylttzewoittaman nijtä iotca s>,
tä wasian sanouat- Ia fentähden hän ma«
na Apostolin ttgos 2oluguo:O«tacat si«
nylitzesien waari/ia caikesta laumasta ioillcn
Pyhä henai ombi teitä pannut pispaxi/ caijtzeman Jumalan seoracunda / ionga hän on
werens
woiltanul.
Että he nuhleleuat ia rangaiseuat/Syn,
di /Ia nijtä iotca Sondi kekeuäl. Ninquin
JumalarästeEsaiantyköne 58. luguosa,
noden:Hwdha rochkiast/äläsästä /corgola
sinun änes ninquinßasuna / ia ilmoita
nun Cansalllni heiden tico)leno / ia Jacobin

huonella heiden Syndino. Ia P Pauali
Simotheuxen tygs 2.Zimolh 4.lugus sano:
Saama pidhcl päälle/sekä aialla että aiala/

rangaise/nuhtele/mana/ eatken siveydhen ia
oplturen

cansa.

Että he lohdultauat ia Christuxen
tästytt iälken Synnit anderi andauat/ nijl/
le iotca tundeuat ia caluwat heidenSyndins/
ta pakeneuat Jumalan armon lygö oikeae
ia anouat Syndins ande/ei/lupauat
parata
mös
heiden elämens
8 Et/

wscos

Kchlp.
/ //. Eitä he niille lumalatomllle lmc,
eläuFtaina ilman laccammat Spnnlfä/ia
ey tahdo itzens parata/ mlgjstauat Jumalan
wihan/ia slwutt heitä heiden Syndins/

ChrlstuxenkclflynlMen.Malth.

18.

i.Cor.s.2.Hhtssa.3.

Item

Että he lyiuel ia oppiual Sairahila/
ia heickoia lohöutlauat Jumalan sanan cam
sa/manauat heitäkärsimisihen taudhin ia r«>

stin alla/ia että he andauat »lzcns Jumalan
tahoon alla.Sillänein on Esaias Propheta

eftinylEzechiasta cut»ingast hänen taudisano.
Esaie.zolaChristus P.pclarln anopin.
Mach. 8- Nijn möo P. Pauali on etzinpt

Publiuxenlsä hänen taudh<sans.Aetor.2«.
Että he käyttäuclt heiden elämens lu/
Malisesi ia cunnialilesi/ia oual heide cuuliai/
lisilleno hpwexi esimerkixi/ia ey ketän

ne. Ninquin Chrisiue sano. P.Macheuxen
lyfönes>lugus. Andacat teiden »valkeuden

watista Inhlmistenedhes/että he mahdaistl
nähdä leiden hyuel lyön/ia ylistä teiden Isän
ioca on laiVao. Ia P.Pauatt sano Kimo,
cheuxenlygö i.«3imoth4. Ole yxi esicuua
nijlle

uscolWe sanasa/ käytlämisee/lactau-

desa
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desa/hmglsä,uftosa ia puhlaudesa Samal/

muoto myse Hituxen tygs 2.lugus: aseta si/
nuecalkis asiois esimerklri hyvin töihin.SamalmuoloCorlMhenn lyas 2. Cor. 6. Hlä
anna mifeken asiao Pahenosta / senpäle ette»
meiden wircan pidäisi laitettaman.

Milck Jumala täft waathi

sanan

i
Suulialfilda
/.
mieleleno
kayuet
kircos/eij ul<
Että hee
conaisen tauan tckhden/mulla Sydämen ha,
lusta.Ninqmn ChrisiUs sano p. Matheuren
lyksne 6.luguo:Etzikäl enstst Jumalan wal,
dacundo/ia hänen »anhurscaultans. Ia P.
2 7. Psalmis.
Dauid cuningas itzestens

sano

VHH minä Herralda anon / ionga minä
mielelln otaisin/ellä minä asuisin Herran
huonefa / ealken minun eliaicani/ ia näkisin
sen Herran Jumalan cauninpalueluren/ ia
lhäni Sempllns etzlsm.la 8 4.Psalmis sano
Mn cumga suolistl ouat sinu asumises Hcrra
ia halapi
IZebaoch.Minun sieluni ikäuoitze
Nijn
wös 1,9.
Herran Esikartanoihin.
Minun
sielun
ikävoitze
sinun sa/
Psalmis:
nosiälken

/^Ei7

Aöjly.
83
hee lulcuat kirckon »a Chn,

Ettäeosta
siilisencocouM/eiolesleUeioutllat/elimaca/
>/.

laicka turhiv aiatorls ia ouheis aica eulma
Multa että hee ensist sijncl walmistauat hei,

eansa

täns rucouxen
Jumalan tpghö/
malan P.Sana cwlcwä Ia schlc
saar/

cosca

natan/ahkerasti ia «visusti cwleval Jumalan
ia kätkeuet sen/nijn että hedelmän
kis heisä/ia saalais snhö ijancaictisen elämen.
Sillä nmquin Christuo sano/ P.
kön 11.
Autuas on ioca cwle
malan
kätke
ia
///. Että
hee usein käyuet Herran Ech«

sana

se

se

sana
sen.
loliftl/ia sen cansa wahvisiauat heidhen vs/

eons/ia omistauat hcillM mitäChristus hä«
nen pijnallans ia euollemallans on meille
ansainnt/nimlltein/Cyndcin anderi saamia
wanhurscauden iaijaneaikiscn elämän.

sen

Että hee Jumalala ylimielisesi toinen

toisens cansa/ydhell suulla ja Sydämelle ru?

eoleual ja ylistäuet/puhuden kejtenenoPsalmisia/kytos wilsisiä/ja Hengelisifiä laului/
sta / wlisalen /ja leikiten Herralle heidhen
Sydämesens/ninquinp.Pauali mana E<
phesemn lygs 5. lugus.

90

olmas

Että he cotona opetlauat heiden
«mns ia Perhetleno/mitä hee kireoe ewleuat
ia Ma heiden edescno kertaiuat/ia harioilla<
uat heitä nijsck Chtisiilisin opin Pääcappa,
lis: Niisiä puhuuat colon isiuis/tieile käydee
mata pannes ia ylesnosies. Ninquin Im
mala käste 5. Moseren kirias 6.lugus.

SV. Että hee owat heidenSarnamiehillene
ia QpetusMens cuuliaiset nijsä quin he
malan sanasi heille opetlauat. Ninquin sijnä
Epifiolas Hebrerin tygS seiso 13. iugve.

Oleat leidhen Oplltaile cuuliaiset/ia seura
eal Hellä/Sillä hee waluouat leidhen sieluin/
-

na ylilze/ninquin ne iotca lugun sijtä tekemän

pils

Että s<e pitäuät Opelusisens cunni«
as/hyuin heistä ajatttleuat/ia hywln Puhu,,
uat/lundedhen «tä he

oual

Jumalan lahia/

ia heiden sielnus paimenet. NinquinSyrach
mana 7.l»qus: Cusa hän
Pelks lu/
malata Sydämestäs/ia pidhä henen
plns eunnias. Ia p. Pauali Zimotheuxen
Ne papit iot<lpgS , .Kimoch. 5 .lugus
ca liywtn heiden wircans edheo seisouat / cah
tala.

sano:

sano:

iolca lanas ia opie työtä tekmäl.
//.
Etl<i hee ovatSaamamlehillefij/

toliset/ia

andauat

Jumalan

heille

käskyn iälken/ninquinP. Pavalisano Co»
i. Cor. i.
on Herra sen
nncherin

sätänyl/että ne iolca EUangeliummin ilmo/
iltauat pila EuangeliuMist
Ia Oalalerin tygö 9 luaus: Se ioca

saman.
la neuvotan/iacakan caicti hpwä sencansa iocahendäneuuo.'
/H7. Että hee Jumalan sanan ta käskyn»

iälken käplläuät heiden elämens/ta paneual!
pois lihan työt/ ia luopuuatpois Synnisiä/l
iakäendäuHt itzens Jumalan lygs.Mnqmn
Jumala Esaian lyköne i.lugus: Pan,
gat pois teiden pahat aialoxen minun silmein edeste/lacacalsilttpahast/oppecat tekemen
site quin hywä on. Ia P. pauall Romarln
lygö 6lugue sano:stinelkälle ny« sallieo
Syndihallilzeman. leiden cuoleuaises Ruu/
misan/niin e«ä le tzendä tuulella hänen hi,
moinsa iälken.la älkälle andaco teiden
synnin odhari wärylehen / Mutta andacat iye leiten Jumalalle/ ninquin ne / iolca

sano

.

senen

H

euol,

olmas
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tulluista

ouat wirgonnel/ta leiden jckscnel

Jumalalle wanhutseauden odha)li.
.V. Ettckhee osattavat lahimelsellens lam
pludhen työt/ etzwet Airatta/ lohdhuttaval
murhelisia/ auulavat nittck köphui.
Suinga Saarnamiehettätck

kästywastantekeveti

/.

Costa ey hee tee wscolisest heiden

wir,

cano mutta ovat laistat/ey saama/ ey nuhte/
le/eM rangaise spndl EM muloin heiden
wlrkans oikein tee.Josta Esaian lyköne 56.
4uguo sello:Hee ovat mykät coirat/ta ey taidha rangaista / hec ovat laistat / macavat ia

undaracasiavat. Ia Ezechielin tyksnck 34.
luguo seiso: Wee Israelin Paimenille/ iot/
caitzeheilensruoHival/ Eilö Paimenet oi,
lihavala/ia

teurastat sitä
tee

Mutta te syötsite
iyenne
le
willoila
walteitat/ia
Syötetty / mutta sambatta ette

lahdo ruockia. Niitä Heittola <«e

lee

wahvisianuel/ja nijtti Sairaita / ette te va p
ranneet /Ne Haavoitetut ep te silonuet/ne
Cxyveiset ey le jällens hakenuel/ ia ne cat<
ne

NMy.
9,3
«
angarast
Mutta
ia
ey
ylöe
eftinpet.
net
vasii le olma heiden plitzenshalllnet/ia m?

nunlambamovathatVttMl/ ninquin ne w
;lla ey ole yHeäkm paimenda. Nijn mös P
pauali

sano Romarin tpgö i <s.lugus Sen

iltaiset ev palvele Chnstusta /mutta heider

oma waHans.

Cosea hee wckrin oppcttavat ia sen caw
sanan
cuuliaiset. Ninquin le>
tyköne
lugub
6
remian
seiso: Sekä papit ett
/ /.

H wiellelevät

l<s Prophclal opettavat wcklin Jumalan
palveluxen. Ia 24. lugus: Hee wietttlevel
teitä ia saamavat heiden Sydämene nckgyl.
///.
Costa hee pahoin elavel ia
pahendavat heidc cuuliaiseno/ ia mahan lyö/
ovat plösrakenda/
vet/mitähee oppins

sencansa

eansa

neet. Zätck wasian mana P.Pauali Corin/
cherin lpgS 2. Episiolas 6. lugus sanoden.
Elken keläken pahentaco iosaeus asias/sew
pälle elts meiden wtrcan olw nuhllloin.

Kuinga Saanan Kuuliaiset
tätä My vastan tekevet?
/.
Cosca hee harvoin käyvet kirkos la/
H ij
isea^

ColmaK
lscastl cuultuat humalan lana/macauat/laicka lurhi iullui muinen canfa pitäutt/eli muEy ota waari saarnasta/ har/
uta
ey
uoin
ensina.cn käy Saeramentille.
//.
hec peräti suuttuvat Jumalan
sanan/eikä tahdo sitä cuulda/<a sen ransa wes
täuet heiden päällens Jumalan wihan ia
rang istoxen/ min etlä hän ottapois hänö sa/
nans/ninquin hän sano Amos Prophetan
tykönä B'lugus. Minä tahdon läheltä yhden
nälien maan päälle / cy nälkä leiuen iälken/
likälano wedhen jä!ken/muna Herra
että heiden pila ym/
kuulemisen
bärlnsiopeman yhdesi merest nim loischer/
94

sanan

pohi 'stnijnlleennpein / etzfin Herran faF','
na/iaey cuiteugan pidhö löytämänn.
///.
<sosca hee tollelematwmal ia
tangiat saarna wirea wasian/ ia ey tahdo cu,
ulla heiden opetustans ia manaustanb/nin«
quin seiso/ Esaian lyköne 3 o.lugus! Tämä
vn yXI totlelematoincansa ia walhen lapset/
totka ey tahdo cuulla Herran lakia. Ia Ice
lugus: Ey hee tahtonet
«Mian tykSne
ruutla/eika taittanet heiden coruians siihen/
!mu«a ioeainen kaypi hänen pahan SydH»!
»

».

men
.

Qchtp.

9s

meng aiawxen iälkcn.Sentähde tahdon my/
ös minälsano Herra)anda käydä pdhen on,

nettomudhm Heidin piitzins/lvta

pidä taitaman waltä.

Cosca hee ouat

ey

helden

kijttamätlsmel

heiden

OpetuMnswastc>n/iaep tahdo hellle «nda
heiden elaloxens ia oikeuden^.

Colea ey hee

ia perhel«

opeta

«ens ey harioita heitä Jumalan sanas iasil/

0010 / eikä pidä heitä pFlgon
andaual
heiden elä oman tahdons
alla/multa
he tekcuel pyhän päiuän lpötck
eli »uovat/taicka muisa synnis «läuät/elka o/
nä

Christlllses

lsola laupiuden työtä lählmelstens «vastan»
Mitä Jumala lupa niille wtca
tämän tästyn pitänäti'

Jumala sano Esaian lyksne 5 6.iugue;

Autuas on jelnhiminen/ ioeasenteke/Ia

se Inhimisen 4apsl

sen

/ ioca
wahuast pttH
että
ia tp sitä tur«
pitä/
hän
Sabbathin
?iiin
mele ia vicä kcklens/ettei hen mitän paha te/
ghe. Ia Jeremian tykön /? lugus seiso:
Jos lemuletla minua /
Jumala / niin
tepopaiuen
yhlan
«lei te canna
cuorma eli

sano

H ii!

taae<

96

Colmas

taacka caupungin läpche. Mutta pyhilet m/
ia ey tee työtä päivän päälle, nijn pitä
men caupungin läpltze sisälle ia wlgojtäymc/
cuningat ia päruhtinal/ioteaDauidin Stoo<
lin päälle ifiuval/ynnä muinen cansa/iotca
lerosolymas asuvat. Ilk 5 z.lugue:lokfinä
kännel sinun ialkas lepopäivesi nijn ettei sinä
minun lepopäivän päälle tee mitäs tahdot/
Nijn sinulle pitä oleman tloHerrasa iatahdon
sinun wiedä Cuceulan ylltze m. an päälle.la
tahdon ruocki sinua / ja sinun Izäo Jacobin
perimisce.
Mtä nijnen rangaistus on iotca
tcktckwastan tekevät i
Jumala jano ; .Mosexe kiriao 26.lugus.
Mnä tahdon tehdä teiden maan kylmille/
nijn että teiden wiholisen / iolea sinä asuvat/
pitä cauhistaman sentähden Mutta teitä tah>
don minä haiolta pacanoillen kestell/ia laho
don wetä miecan ulgos leiden Men/leiden
maan pitä tuleman kylmille ia teioen cau/
pungin mahan lyötämän / janijn pitä ma,
eunnalle kelpaman henen lepopäivene/
niin eauvan cuin maa on kylmille/ ia te oletta

sen

wiholisenmaalla/Senlähdcn ettei le tahtonet

sirä

V-
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_

sitä vyhcknpitä/cosca teiden piti pyhän pitämän/coscc, te fijne asuitta. Ia Jeremian lp<
köue» 7 lugus seiso: Jollei tee ly cuule mi/

nua/ nijn ettei tee pyhität lepopäivä/ ia caualla taackale» osalemin portin lHpitze Zabathi/
na nifnminä tahdon sylyttä miö hänen portino / foca huonet lerosalemis pitä ylespoltettaman/sa ey pidä samuttltamanlNtin mös
4-Mosexen kirias i j.lugus seiso: Että Iu«
mala on käjNnyt kivllle cuoliaxi lyödä jo,
ea puita cocosi lepopäiven päälle. Samat/
muoto Nehemlan lpksne l 3 lugus seiso :Ets
täNehemias onrangaisnut nij:äiolca lepo/
psivmpäalle/polgit w»jnaprch/ia cannatil
wilna marioia iaFi unua.

sen

MtckstäjickK<ijD)stopett

Ettei meiden pidhäAumalan sana ylön/
catzoman/eikäsihen suuttuman/ eikä laistasi

culeman/ey mös lepopäivä
ta meiden pitä ahkerasti käymän kircos / eu>
/ usein kaymen Sa«
uleman Jumalan
cramemil / opettaman meiden iapsian ia

sana

perhelen/elämänlumalan pelgoo/ wältck«
män Syndi ia niitä töitä/ iolca meitä Kir«
kosi ia Jumala sanan luulemisesi poisestävee

l

H

«ij

Ne«

3

Nelies

»ies AW.

SucaNeliesKckstyons

Cunnwlta sinun Ms ta
Ktts/ettäs menestplsit/ m o.

M

9

ästp.

Kfit pltkmälllnen maan pa
Me.

Mtck Jumala tllmenkckfiyn

cansatahws

Kämän kästyn cansa(ioea on se ensimäinenkästytoisestaulus) tahto Jumala holho ia ylhälpilä «eiden wanhimban/eltei mei<

denpisä heitä vlencatzoman/mutla pllämän
heitä cunnias ia oleman heille cunliaistt.

se

MngH tckhden toinen taulu alietantckstckkäskystt
Senlähden että me iälken Jumalan/o
len Isäldä ia äiteldä swnmat hyvät <yck saa/
net/iaheemss iälken Jumalan ovat meilä
lähimelialikemet/ioitameiden pitä cunnias
pitämän/ Ia ninquin se enstmeinen tauln
lietän Jumalasi eaicklwaldiast/ia sitä cunnl>
ast qum meiden pitä tekemenlumal ille.
Nijn tämä toinen taulu alietan Isasi la
äitisi ia Dä cunniasi Gin meiden pitä heille
?

tekemän.

l

Hv

Cmn-l

elies
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P.Luihems tamen
kHstynvlgostoimittat
Meiden pitä pelkckmän ia
man lumalftta / ntjn ettei me meiden
Kutnga

wanhcmditam/esiwaldam/ia päänne-

heiden mieldäns
rico/muna pidhem heitä cunniaja/pal«
uelem ia cuulem heitä / racastam ia
piohäm heitä silmäm edhes.

Mtck hän nckmen canft opettai

Näinm eansa hän anda tielF ensist mitä

luml,la täsa kä,tys

/

ettei
wanhi/

meden pidhäplencatzoman meiden

bitcim/eise heiden mieldme rickoman Sil<i/

llkln ftän opetta mitä Jumala läsä waachi/
nimlttein/että meiden pitä heitä vitFmän
/ palveleman / tuuleman ia ratasta/

man heitä.

-^

MM on wanhembita ylemaho

Iaheiden mieldens ricko
Ey totela
tuulla
heitä/eikä heitä

?

/

mutt

a eangiil ia eouatorvaisttheitä wafian.

M-

<

10

äst>

Mtäonwanhembita cunnias
Mr
ajaloxella/puhella ja työlls/
On

filmein

edes pila/ja cunnoloita.

he,

MM on wanhimbtta palvella
ja cuulla

On heiden tahtone, ja käjkyns tehdä/
ikis cunnialisis ja lualifis asiois.
Mikä on heitä racasta ia silmäin eohespitä 5
On heille sydhämest hywä suodha/ heit,
fuuma pitäjä holhota.
Sulnga monda
täsäkäCaxi.Aljnä

osa
stys on 5

ensimeises Jumala Käske
cunnioitta IsH ja Ätte/Toiseo hän lupa
nijlleiotrasen ttkevtt/meneftyxen ja pit-

M ijckn maan päälle.

Oma meiden IsenjaÄitenont
/.

Enfisi

meiden

luonolistt wanhi,

mal/ iotta meitä ovat Snnni«änet ja yleft

cas-

»o»

Nelies

<asnatantt/ia suuriman waiwan meistä näh,
nel.
//.

Ne iolca wanhimilten sian/iälken hei/

cuolemans/ovat meiden ylitzeN
meitä holhoman ia edesscisoman.

dm

asetltul/

iolca Estuallan

ovat.

Esmaldaiane
Samamichella opelusisel.

,

siäe

Scoulumestarit.

PerhenlsänetlaEmänel.
Wanhatia jäliset Inhimiset.
Mikä M ia Äite on cunniotta?

On tma että he ovat Jumalan lahia ia
'en edest Jumalala kijltä/heiden edesteno ru,

coella/h«tä cunmoilla/ia heille cuuliaisel
lla.

Mlttt Jumala täsck Kästys waathiLapslldae
/.

Ensist että hee isens ia ellens

uat/ hyvä heille suouat/ia eunnias heitä

uel.Zäsiä seiso Malachian Provhetan tykö,
nä. i lugus: Poian pitä cunnioiltaman hä>
nm Isms/ia yfi paluelia hänen HErrans.

Kchty.

ic>

Ia Syrach 5 lilgus sano: Cunnioxa sinu»
Isäs ia äites työn cansa ia kersimisen cansa/
senpälle että heiden hywästlsmgnanxm lullft

siaunylitzes. Sillä IsensingnaM/raken,
da lapsille huonen / muna äiten kirous sen

mahan tukista: Item loea eunnioitta hä<
nen äitens/hän coko hsneUeno hywän tawa>
ran/ loea eunnioitta hänen Isäns hänen
pitä tapsijlans saman ilon. Esimerki sen
päällä on i.Moscxen kirias Z. luguo: Cu,
inga Sen» ia laphet/ hpuästisiugnallinftntähde että hee winnioilitlsens: Ia Joseph

suuren

ioea
mnnian tuli. Tobias Engelildä
warlettin sentähden että tzen hänen wanhiM
bilano eunnioili.

>

//.

Ettäheeoualtuulialsttnöyret
wasian / ia seoraual hei-

den kästyne iaoppine/caikio Ehristilisis a>
siois. «tähän meitä mana Salomon Pro/
sanoden: Kätke sinun Isä e kä«
stpl ia äläylenanna sinun äills lasia. Sidho nephttn sinun spdämeses ioea paicaeia
ripusta sinun caulao että
käyt ne sinun
lalutlaval/coscao macat/että ne sinun kätke/
uäl coseao heräl että ne oual sinun puhes.

coscas

Ilem

Nelies

,04

Itens2 3-IuWS. CuulcsinunlsestaHltes/
ioca sinun on synnyttänyt/Ia P. Paualisa,

noEphefereinlygö <s.lugus. «3e «lapset olcal

cuuliaistt teiden wanhinnllen Herrasa /

se

että on oikein.
///.

Elts h« Istns ia ckitens mchletii,

rangaistoxet kclrsivel ia hywäxens oltavat/ ja
ey beitä wasian napitze. Zäsiä Salomon sa

no Provetb. i/yxiwijsao poicaandalsen
hendens ovetta/mutta y)li piltaia ey k»its,
rangalsiosia.
Että hee kärsinet heiden wanhiMF

cosca hee lu/

bans httckoulta/ia sitä peiltavel/
, leval wanhari/ia ey heitä yleneatzo.

Mut/
«a heitä wanhana coriaval / holhoval / ruoe«
'kiuat ja palvelusi heille tekevel. sähän
!m<itä mana Syrach 3 ,lugus sanodk: Coria

Isäs hänen wonhudesans / ja älä händä
murhm saata/nijn eauvan cuin hän elä /ja
kärsi hendä/jos hän lule lasien lavalla.
Että cosea Jumala heitä tästä mail^
mafi eoria/andavat heiden ruumius eunma^
lisest lulla hsman.

Kuin-

105

KHty.

Kuinga lapset tätä kästy wastanSynditekevett
/. Cosca ep
hee cuule heiden wanhimbitanc
eikä pidä heitä cuMas/ mutta heitä ylenlatzo«
val ja ovat covaeorvaiset / N'nen rangaisto/
reft seiso 5 .Mostxen kiriao 2,. lugus: Joe
ea/ joca ep cuule Isens ia Hiteno ftna cosca
hee manaval hendä. Nijn pitä hänen I/
jaHilins ottaman hänen kijm/ja
sens
men handä caupungin wanhembain etten/
ouomio portin ja sanoman heille: Kämä
/

meiden poieanon itzevaldamen ja lvttelmaon yxi sps/
ja
juomat».
märi
Mn p>tä caicki
caupungiekivlttämen hänen euoliari.
//.
Costa hee andavat wanhimellens häpis
äl'sen pahan sanan/kirioileval/ja heitä pa,
hoin wastaval.Ninirangaistorest seiso /Mo
sexk kiriao 2o.lugue:loea kiroile häncljens
ja äitms/hänen pltäeuolemalla cuoleman
hänen werens olcon henen ylitzens: että hän
on Isäns ia Äitiens kiroillut/ Ia 5»
xen kiriae 27. lugus: Pahasti Kiroiltu ol
con

toin/ja ey cuule meiden sanam/ja

eansa

elies
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con <e «oca kinolle hänen Isäns <a Äitens/
ia caickl tansa pltä wastaman/ia sanoman/

Amen. Nin mss Salomonin sananlascus
ieiso 2.lugue: loea kiroile hänen >sens ia äi«
ttns / hänen lyhiyne pitä sammutlttaman
kastell pimeyttä.
///.

rauat

Coscaheehäväi"euelpilcavalia
wanhembitans. Zämän synnin

seiso provelb?AF. lugus: Se s»l«
ma ioca pilca hänen Isens/ ia ylematzo hanen ällms/sen sllmet pitä eorpit ojan tykönä
hackaman ulgoo/ia ne nuoret kotkat y l«ssoö<
men. Esimerk, sen päälle on«. Mosexen kirias p.lugus.Cuinga Cham ia hänen iälcken
luleuaiseno rangastcnm senlähden että hen
nauroi japilcaist hänen Isens.
Cosca hee ylenandauat Isens ia äi/
tins/ey holho eikä aula heitä ia ey pidä hei>
siä lucu. Nmen rangastoxesi sano Sprach
).lugus.loeaylenanda hänen Isens/hä/
gastoxest

/

/

nen p<tä häuäsiyri tuleman/ia «oca hänen
äitins murhen saalla/hän on pahasti Kiroiltu herralda.

itä
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lljtx.

Mitä Jumala wanhlnnlda täsck
kästyswaathlt
Että hee easualtaual heiden
oi«
kias Jumalan lunnos/ia opettauat heitä io
cohla lapsudefi Christtlisin opin pckäcappa/
lit/senpäälle että hee siitä oppisit Jumalala ia
hänen lahdons lundeman/ ia hänen oma
/.

sieluns auluultalielämän. Kämän päälle
on meille kästy 5. Mosexen kiriao6. lugus

eusa seiso: Pitäkät nämäsanal leiden Sy/

dhämesen/ia opetlacat niitä leiden lapsille».

Ia P. pauali sano Epbeserein tygö 6. lu/
gus: Ze Isel eltäl yllpläkö teiden lapsian wi,
han/waanylöscasuallacat

,ia Herran pelgos.
//.

heitä rangastuxes

Etlä heenuhleleuat lapsiano la casuat»

,laual heilä

Jumalan pelgos/eunialisis ia hy

wislawoio/iaeiianna heille itzevalda Nin,

quin Salomon sano: l 5» .luguo.prov.Kuri>
la sinun poicae/ eosca wielä loiwo on. Ia
Syrach /.lugus/los sinulle on poikia/niin
opeta heits/ia laita yeilä io nuorudestllos
sinulle on lylläritä/nijn ota waari heiden ru«

umistans/la älä anna heille itzeualda. leem
;«lu<

Aclies
3 o.lugus
hän/ Älä anna hänelle itzlval
da nuorna/ ia Laila hänen niseans
häl
nuori
wielä
on/ia lys händä selkän cofta hän
on wahäinen.SenpäMe ettei hänmlionis/
curixi ia lotlelematlomari.
// /. Että
hee heiden <lapsillens / eohluli/
ravinnon ia werhon andaval. Kästä P.
Pavali Zimocheuren lygs i. Himoch 5.
luguo sano: Jos iocuomans ey edescatzo/se
on
poiskiellänpt/ ia on pahemblquin
iocupaeana.
Että hee ovat Jumalisen ia puhlan
lämeno
heiden lapstilens hyve/li esimer,
ep heitä miscken pahena.
lv«

sano

eosa

sen

uscon

cansa

Suinga wanhemat tcktHWfky
wastan tekevet e
Cosca ey hee opeta lapsiane Jumalan
sanas ia Catechismuxes/eikä saalta Inma/
/.

n oikean lundon.

//.

Cosca ephee rangaihe lavsians mulla

andavat heiden elä itzevallas / ja harioltaval
faickinaisls synnis ia pahudes.
///.

Cosca hee hecumas ylenherculisesthei>

tck casuattavat/ ia sen cautla andavat heille ti<
la«l>

lacoreuten»alaiscuten/ iasljtlewymein

ia kMliläxi/Ninquin leremian tykönä Zhrenor. 4. lugus
Ne iotca
ennen söit caicken hereuliscmasi /ne nyt wais

vat Ksphäxi

snso:

puvatcatuilla

Neiolcaolil easvaleluesllkts/
läihas.
//<
Cosca hee heiden pahan el<smenec;n/
sa ovat heiden 4avsillens
ia
davat heille pahan esimerkin/ia sencansa an
ne nyt vitä macaman

.

davat lapsillens lila Syndi lekemen. Naisia
Chnstuft P< Macheuxen tyksnck 13.
lugus. Wee Me ioca pahenda yhden mW
pienimist/iotla minun päälleni uscovat/ va,
rembihänen olio/että MyNyn slwi ripustc-

sano

laisin hänen caulano iaWölelaisin meren

veyten/Multa wee senlhmisen/longa eaul>
tapahenoslule.

Jumala tHsa kästys waathi
alimaiselda/Esivalda tvastan i

Mltck
/.

Että hee heiden Elwaldans iongalu>

mala on heiden pliyens aseltonue/Mvet «i-

-keseunniao/ia ovat heille alamaiftt/
fiä Syrach sano 1 o.lugue loca Jumalala

I

ij

pel-

Nclles

l lQ

>elkä h<ln vita Esiuallan
<ali
Romarin lyssö! 3,?luguo: Anoa,
pelco
ioll/pelco tule/ S'Uäcunnia
cat sille
iolla cunnia tule. N«n möh P. Petari. i.
Pet 2/^sano: Peliälkätlumalata la cunnlo<
iltacat kuningasta.
EttäheeowatEsiuallal alamaiset ia
cuuliaiset/ ia tekevät heiden tahtons caikes
Chrisiilisis ia luoalisis asiois. S«?h<ln meitä

sano

manaP.Pauallßoniarin lygö i z.iugus/
Cusa hän sano: locainen olcon EsiualaU ae
lamainen / joilla on heidm ylchens wald».
Sillä ettei yhlen Esiualda ole muloin/cum

lumalalda. Ne wallal iolca oual/ m ouat
lumalaldaftälyt. Isp. Petari i.ptl 2.
lugussano. Olcatta alamaiset caikille

In/

himilisel sckdyille Herran tähden iowseolio

kuningalle/ninquin sen ylimeiscn/ taicka oäck
michille/ninquin ne iotca häneldä lähetetyt
uat/nijllepahointekielle tosin rangastoreri/ia
nijlle hyuille kytoxexi.
Mutta ios Esiualda iotakin kckste / wa,
sian Jumalan tahto iakäjty. Niin ey ole a/
lamaiset sitck welcapät tekemen. Mutta pilä
seoraman mciden Herran Christien neuuo
ie

ia käjtp.

P.Mathluxen

1

R.äjtp,
tykön 22.lugus

Cusa hän sano Andacat sts ne Keisarin iot,
?

caKeysarin oual. Ia ne Jumalan totta Im
malan ouat / Ia Apostolin tegos 4. lugno
seiso: Että meidän pitä tuuleman Jumala,

taenäcuin
///.

keudens/la

cansa

ionga

Ihmisiä»

Ettck hee ltkeuet esiualall heiden

oi,

andauat heille weron ia tullin
hee lailauat ylhelpitä heiden wir-

cano/ia heiden alamalsi.ns wiholisiiawä/
kiualda wasian/wariella.HämänpääUe me/
llleon MpP.Ma.heuxenlykön i2.luguo/
Andacal Keisarin cuin
cusa hän
Keisarintu.e.laP Pvuali Romarin lpgö
Andacat iocaltzelle mitä te
13 lugus
welgolise. oletta:
wero / io.Ue wero
lute.
tulli ioille tulli tule.
/
pitä alamaiset rucoleman Esiuallan
edest / ja hänelle hywä toivottaman luma s
lalda eaictiualdialda.Zohän meitä mana P.

sano:
sano:

se

l.Limoch.2.luguosanodm.
minä siis manan/että ennen eaickia pideläi/

Pauali

sin rucouxet/anomiset ia kijloxeteaickein In/
himisien edestä / Cuningasien ia caiken Esi,
uallan edestä Senpäälle että me lakiasialta

voli,

NleUes
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solisee elämeo mahdailln elä/caicteoluma,

lisudeoiatunnialisudes.
Suinga alamaiset tätä käsky

wastantetevett

Costa hee Esivallan ylencatzoval ja tp
hendä cuule/ Taica enämin heitä cuulevat
in heiden
se Jumalaloin mies
Doeglsy Herran papit luoliari Saul cuningankäslynialken/iosia seiso kirioitettu l
Samuel 22. Ia ne jotta langeisit mahan

/.

/.

cuvanelen/sitäcumarsl

ja rucoeli

jälken.Mn myös ne iolca häo
nen kästyns jälken olit ne colme miestä / Za,
drach / Misach / Abdenego / ia heilit tulisen
wnin/Daniel.z.

nesarin kästyn

Costa hee asettavat heilens Esivalda
wafian ia nostavat eapinata ja rijla händä
wastan / ia ey tahdo tehdä hänelle oikeutta.
//.

Minen rangaisioresiseisoP Malheuren ty,
kön 2 6 luguo: Ne jotta mieckan rupevat/ne
miccalla hucatan. Ia Salamon. Provcrb.

sanos

se-

24.lugus
Hläsinuas/sccoila ninen
can iotti capinata nostavat. Sillä heiden
ranqaistoxeno pi,ä äkisti tuleman/ Mn mös'

MPa/!

13

RMp

hänens aftltaEfivaldawastan/hän a/
settahänens Jumalan fäly wasian.

MtHlumalatäfckEswallal-

dawaathik
Että siän sen lietä ja tunde/ellä hänlu/»

malalva Esivallan wilgawon saanul/ia
lähden on hänen palveliano/ia hänen tah>
dons ia lMynbala annettu. Mnquin P.
Romarin lygs i;. luque sano: Että
valda on Jumalan palvelia.la David
ningas i»5 .Psalmjs tunusta ja
Ml>
niä oltn sinun palvelias/ ia sinun palcapicas
poica, Mn möb Salomcncumngao
Minä olen si>
sauden kiriae cz.luguö
nun palvettao ja palcapicas Poila/ioca en
cauvan elä.
olet ulgosvalinul minun

sano:

sano:

cuningaxi/sinunlavaras pliye.
// Ella
hee laeajtavat Jumalan

sana

jasmoikeanEuangeliUmminopiN / ja nijn

laittavat/että se heiden alimaisitno seas mah

taisi aina puhiasi

opetella/ ja

saamalta/
wastan seisovat. Tä^
sano«<
hän David mana heitä
la caick, wärä oppi

<

litts

Den:

Nelies
Aljn
teeunningätsiis
ymmärläkel/ ia
Den:
te Demarit maanpäälle andaeat teilän
tell«DaluelcafHerra pelgon cansa/ia iloilcil 4.

kt/te«en wapistores. Suuta andacat sille
poialle/ ettei hän wihasiuis / ia te tien päälle
huccuisi. Item 24. Pftlmio: Zehkät portit

auarari/ia ne ove. mailmasa ce)lkeaxi/etlä se
cunnian Kuningas sisälmenie. Cuca on se
sama Kuningas s Se on Herra Zedaoth
on se Cunnian kuningas»
hän
/ //.
Että hee pälkeuät Jumalalaheiden
tsysens pitävät laki ia oikeutta plhäl/ lekevel,

jocaitzel oikcuden/ ilman phdengen muodon
tatzomal/Mn ksyhllle euin rickaille. Sem
päälle on käsky 5 Mosexen ktrias I.iugus.
Cusa näin seiso: Duomical oikein ioeaitzen
wälille/ei teiden pidhä cahoman yhdengen
personan sälken/wulta pitcl cuulcman nijn
pientä euin suurla.la sijna 8 2 .Psalmis sei>
so. Kehkel oikeus Me köphclle ia Qruoille/ ia
aultacat radholisit ia waiuasila oikeudella.
Pelastacal silck ylencatzollua ia köphäia
pääsiäkäthändcksen Jumalattoman walla/

sta.

Että hee ehiuet heiden alamaistene

paras

15

My

parasta. Elä h" olisit rauhae la lmoo Helj-

Provhetan

ien hallilnrens alla.

Zacharianlpkönseilo 8. lugus: Duomitkal

öicklin ia saattacat rauha leiden porttisan.

Että hee rangaisevat pahoin tekiet ia
waeielvatnijlähywiä/Senpckälle että Iu«
malan wiha tulisi lepyteluxi ia muut ottaisit
siftäpelgon. sämk päälle on meille kclsty 5
Mosexen kirias i7lugus / Cufa näin sc«so:
Sinun pitäpois ottaman sen pahan Israel
lisi/etta caicki cansa pitä sen tuuleman ia pel>

kämen/laP. Pauali Romarin

tygS 13.

lugus sano.-Ey hm huckan miecka canna.

Mutta hän on Jumalan palvelia/hclnelll y/»

costaia rangastoxexi / sille joca pahaleke.
mös P. Petari. 1 .Pel.2. luaue sano:
niEsivalda on niille pahoille
ille hpwille Kijtoxexi.
)tl

KuingaEsiualdätHtHMy

waftantetet

/.

Cosca ci hänraeafiaJumalan sana/e»>
palveliala/mutla wiha ia vaino sitä

kä sanan
eikämss ahkcroitze/

härens

das Euangeliummin oppi

että

hänen

se puh,

alamai.

fien

ellett
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Hns seas saasnalalst. Eppelka lumllata/
tett smia hckn tahto/vnhotta hänen wircans/
et rangaiye Syndi/etti hecumas ia catzo oma
parastanb/Ia nijn wetä hänen ylitzms Iu

malan rangaistoxen. Nmquin Jumala
Jeremian tykönä 48 lugus sano: Pahasti
kirottu olcon jocaHerran työn teke laiitast.

se

Cosea henteke warytlä ia wakivaloa/
la wigaltomat Sorla ia alaspaina. Pahan
tekiellen edest wasta/pane suuret ia laittomat
wlgostegol hänen alamaistens päälle.ey piF
Sala,
dhä laki ia oikeutta plhel.Näistä
Nijn
mon wijsaudhen kirias 6 lugus:
cuul^
cal nyltle cuningal ia Domaril maan pääl^
lc.Hellle on Ejwatda annettu Herralda / ia
woima sildä eaicken eorkiamalda/ ioca ta.)to
//.

sano

teiden legona jälkenkysyä/euinga te laitat/
la tutkistella micä te ieget. Sillä le< olet hä^
nen waldacunna» wircamichct. Mutta ey le
sciso oikein teiden Vireän edhes etkä pidhä ph
tän oikeulla.Hänenpitä hirmullslst ia novl«
ast tuleman teiden ylitzen. Ia yri cova Duo/
mio pilä käymän ylitze Esiwallan. Näin on

umala ranga

isnut Manasscn

2.

Cron

3 3.1/

17

RMy.

!,3.ltemleroboam,.Rlg.l4. Ia muu

Jumalattomat Cuningal.

Mtä humala täsäwaathi saar-

na mtthildefa sanan Cuulialsildas
Cuinga saarna michel/ia sanan cuuliai«
set/pilä toinen lolsians wastan käyttämän

Ia m«ä Jumala heildck waalhi / Sijtä on
sanottu Colmanes kästys.
Kuinga Teinlt pitä Skoulu-

mestari Kunnioittamani'

Heiden pitä heiden Skoulumesiarins op,
via wastan otlamcm/henen nuhttno ia ran/

gaistoxene kärsimän/händä cuulemätacuiiia.
liscst heiden elämans käyttämän. Genpääle
että he tulisit oppenexi ia wijsaxlSähänSy/
rach 6. lugus heitä mana sanodcn: Ractal
lapfttandocat tetten optlla wijsaudes nuoru/
dest.
sinusta tule wijsas mies. pidhä
sinus hänen lygsns ninquin loea fpndä
ia kyloä/ia odhotta hänen hyvän hedelmäno
jälken. Sinun ptlä hänen lähdens wähän
aica waiva näkemän / multa noviast si,
mm pitä siftä naulitzeman hänen Hcdcl,
meno. Zämän tällainen Heini la opetua<lap,»l

se
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lies

lapst onSyrach itze ollul/ninqmn hän

sia sen/hänen kiriasans wimäises lugus. I,
lem Daniel ia hänen cumpanlns.Zan.2.

7?a Salomon 2 Samuel

121.

Kuinga Teinit tcltä käsky wastan tekevät
Coscaheeylencalzovat heiden Skoulu/
mestarins/käyvät laistasi Skoulus/ey tahdo

lukea Nria/eikä mitäkän oppia mutta
val laista/ eli iuouat / käyjtendelevät siellä ia

täällä/ia tuluuaval heiden nuorudm Ikäns
pahasi/ ia turhasi / iota hee sljttä wanhemal
puolet ikä ealuvat/ia pitä Mä taicta käriäs
mcln ruocans / eli rastalla ia eovalla työllä
heitäno elältämän.Senlähden mana Salo»
mon proverb. 5 .Minun poican ola waari opeluresia/ettrissinä edespäin huoeais ia
nois: Cuinga olen minä plsncatzonut opin/
ia en ole seuranulOpetuMni ända/engä
iltanul minun corvian ninen lygö iotca m«>
nua opetit. Minä olen tullut/liki caicten onneltomari/eaicklN cansan edhee.

!t

Kästx.
Mitä ) lwala täsck rraathi Skou-

l

'

lumestarllda

t

Että heiden pilä ottaman wisust waari/

heidän Opemstapsistano / totea hänel ovat
lumalalda vseolut, heitti vscolisest ope«a>
man/sefä Jumalan sanae / kmalisio konste,

is ia Hyvisä tavois.Ey ylen tuimasi ia muo/

doltomast/multacochtulislst heitä rangajse/
man/ja hyvillä Esimerkille heiden edellens
käymän.
Kuinga Skoulumcstarit tekevät
tlltcktästywastan.

Coscaeyheewscolzsesia heidän wireans
«ee/ey opeta wisusti/eikä pidhä cochlulista vel,

co. Multa ovat laistat häiden wirgasans/
ia niin lurmuleväl heioen opetuslapsine / ia
coco S?oulun/josta si,ltä
swri wahingo sekä Jumalan Seoraeunnae/ sekä mail,
maises wirgao/eojta kelvottomat tulevat se/
kc» S«,rna wirean että mailmalisen Vireän/
Ia siltlä tule heiden plitzens / »ee ia vakaSi, ki>

seura

se

Nelies
stl kirous »osta metden Herran Christussa
no/p:Macheurenlpkön l Z.luguo.
120

Mtck humala palcolisilda

täsäwaathlt

Ettähee pitävät heiden Iscknnens ia E>

Jumala koste

Malachlanprophe,an tykönä

i. lugus yxi
palcolinen pilä eunwttaman häns Herrano.
Ettcl hce ovat nöyrät jacuuliaset heitä

Vastan/tekevät heiden lyöno wscolistst/ja ca/
tzooal heidän parastani/ ey waivoin silmäin

edee/mutta mös pois olles. KähänPPa/
väli mana Epheserin lygs 6. lugus/
hän :«3ee palveliat olcal ewliaisel tel/
denrumilisten Herrain / pelgon ja wapisioxencansa/teiden sydhämen yxikerraisudes/
nlnquinChristuxen/Ey »valvoin silmäin edes palvtllen/ninquin Inhlmisten mieli no/
Ulexi/waan ninquinChrisiuxen palveliat tci/
dhen Sydämestä/ milä Jumala tahto / hymielellä/Gelietkät että Herra lepal,
vällä
veletta jaey inhlmlsiä.llem Colosserin tpgö
3 lugus
hän: Tee palveliat/ olcal cuu«
liaistt/caikisasios leiden rumilisten Herrain/

sano

sano

cusa

12

N.astv.
sey palvellen Silmäin edes/ninquin inhimv

stmmieldtinoulain/waan sydämen yrikerda>
isudes ia Jumalan vclgosa- Caicki mi<att
teellä/se tehkal sydämesten/ ninquin Her,
ralle/ja ei inhimlWe.la tletkät/etta le Hcr?
ralda saatta perimisen palean.

Kulnga palcolisettätäkästy

wastan tstevclti'

Costa heeyloncatzovat heidenlfändenK
fa Emänvlins/ovat heille vscol«omat/c mg»>

at/cuulemalwmat ia laistat / cy ole vscolisel
heipen löpsens/ia euilcngin syövät ruanfa
eandavat palcan. ylinen rangaisioxest seiso
P.pavalin Epistolas Colosstrin tygs 3 lui
gus
hän sano:etl.i ne pakoliset iolea wä/
rin lekevFt/heiden pltck
mitä hee wä/
rin lehnet ovat/ia ey pidhck catzyttamanver,

cusa

saaman

sonwiälken. EsimerkisenpM/on i Mose/

xen kirias

t 5 .luguo/euinga Engcli

sen ylpi-

cknpaleaplanHagaralois hcknen Frouvans
Saran tygS Mens. Ia 2. Cuningan kirias

?.lugue.Cuinga Jumala rangaifi Eliseus
Prophelan palvelian Gesasi Spitali taudin
cansa/sentähden ellei ollut wscolincn hFnen

Herrallene.

Mit»

Neiies

122

Mtck Jumala perhen wanhem

biloatMwaachti

Että hee pitävät heiden perhens lumas
lan pelgos/pilävät heisiä murhen/
vatheitä sinä Christilises opis/puhlas elä«

mäs/ja cunnialisis tavois Zästä Syrach
v.^/ sano;; lugus: Jos sinulla on / jocu pHlve«

lia nijn pidä hänestä murhe/ ninquin itzestäe/
Sillä jos jocu hänen tolakin eeke/se ajattele

sinun letcherens.los sinulla on yxipalvelia/
Nijn anna händä pieä ninquin sinä itze olisit i
Sillä sinä tarvitztt händä ninquin sinun o>
ma henges/los sinä pidhät händä pahoin/
nijn eltä hän juvxe pois sinun tpköe cusas
tahdot händä jällentz etziä. Min David on
pitänyt hänen perhens Jumalan velgoo:
ninquin hän itze sano 10 Psalmie: En
Minä kärsi pahutla minun huonesani.
Että hee andavil heiden palcolistens
<.

//.

wchmlisen työn / nijn mös ruan

ja palcan

heiben tySns edest.

sähän Hobias manan hänen voitane»
°3ob.4»loca sinunedhesäs työtä teke / anna
cohla hänen palcans/ja äläpidä hänen pal
canS

Käsky.

123

:ans/jonga han on ansainut. Ia Syrach
'ano 3 z.lugus:Vhden Aasin pilä
ruoca/euorma ia Ruosc»/ nijn mss palveli
an leipä rangaistoft ja lyötä. Piohä sinun
palvelias
sinulle on lepo häneldä
ios smä annat hänen joutilast käydhä/nijn

saaman

hän lahdo olla lunkari. N«ln mss meidän
Herra Chrisius sano P. Maltheuxen lykön
i o.lugus:3ys

mies on mahdolintn

saaman

ruocans.
hänen
///.
Että hee elävät cohlulisesia / heiden
perhenoeansa ia cunnialisest/sanan ia työn
cansa Nlnqmn P.Pavali Epheseri» lygS 6.

sano:

polo pangal vhkauxel/lietm e«ä
mös leiden Jumalan on taivas.
lugus

Sulnga perhen wanhimat tätä
kMywasiantekevets
Costa ey pidhä heiden perhens lumas
lanpelgos/eika heitä opeta andaval heidän
elä itzevallas ilman velgota. Ey annabeidm
ruoca eikä valca/elävät tuimasi ja covast hei-

cansans ninquin Jalopeura. Sitä rva/
fian Syrach-4 lugus sano: Älä ole lalo>
buonesas/ja
den

peura

sinun

hirmuinen sinun

K

velet.
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perhettäö

llclles
waftan. Dtaln iavan on oliut eova

Jacobin wasiä.Gen. 31 Mn mss se luma
laloinSolamieo/iccH iätlt hänen sairan

vellanspois,macaMkedolle.i Samuel. 3 0.

Mitä humala waathi Nuoril-

da wanhoja wastane
/, Että
hee pitävät wanhatcunmas/Za/
men pälle on käjky;. Moftren firias 19.
lugus:Phdm Harman pään edes pnä sinun
ylssnouftman/ia eunnicittaman yiftä wan>

hoja.

Että hee ottavat ninen wanham
von/iafiläsevravat. KHän meitä m«na
//.

Syrach. B.lugus sanojen: Älä plön anna
mitä ne wijsal on pulnmet. Mutta äienna sinus heiden sanano jälkenSills mä heiloä siF
nä laidat jotakin oppia.

Kuinga nuoret tätä wasian tekevet.^
Cosca hee ylencatzovat newanhat/ia
httdc neuvons/ia pitävät «tzens wijsambana
cuin lice ovat.Hcktä wastan sano Syrach
lugus: älä ylömatzo wanhutta/ Slllä että
Mnck tahdot mös lulla w-mhaxi etc. Alck s,,
/.

«.

nu

,

Achtp.

125

nus pldhä wijsamban IMN ne wanhat. Silla
että sinä taidat heildä oppi/ cuinga sinun pi"
lä

wastciman cosc

>

carvitan.

Meck Jumala täsä wanhoilda

waachli'

Ettäheenijtä

opettavat ia ncu/
edellens/hyvenes,

nuoria

vovat/la käyvät heiden
merkin
Sillä että snnähden Jumala
jän/että heiden Pilä nuo/
pitkän
heille anda
ri opettaman/ja andaman heille hyvän Esi>

cansa

merkin.

Kulnga

wanhat tätäkäfky

wastan tekevät k

Costa hee heiden wanhudens ey oikein
käylck/ei opcla nuorembita / Muta vnholla>
vat sen/Ia andaval heille pahan Esimerkin
ia sen eau«a welckvckl heiden ylitzens sen wec
»a pahasti kirouxen foea seiso P. Matlheuxen
lyfön

>

luqus:Cuusa Chrisius

sano. Wee

sillä inhimisille/ionga cautla pahenoo tule.
Mitä humala Lupa niille iotca tämen käskyn Mvckt 5
ettH heiden
humala lupa

«
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elies

pitä menestymckl, / ,a olemH plttck jck
llncn maan pMle.
Kuingas ne sanat ymmärrätt
Että heiden pitck rauhas ia levoo elämän

jasaaman hyvästismgnauxen. Sillä pitkä
ikä täss ey »vaivoin merkiye monda wuolta
japallo päiviä/mutta möo levolista ja rau/
hälistä elämäla/longa Jumala nijlle anda
jotca Cunnioillavat/heiden Iseno ja Hilins

Ninquin mss P. Pavali sano tästä lup«u,
xestEphcserin lvkö 6«ugus:KumNo<ta slNUN Isils ja Eltcks/loca on se
hy«
käjty/iölla lupaus on
jälinen
pitkä
vin kävisi/ja olisit
maan päälle.

MttHstMkästytopettt
Että meiden pilä mciden wanhimal / ja

tuin wanhemitten sias ovat / pitämän
fCunnlas / heitä cuuleman / heiden kästyns
/ heitä
tekemän / heiden neuvons
wanhemal puolel ikä/holhoman / Ia aullaman/ja ey heitä ylönlalzoman eikä
nauraman/eikä heiden mieldens
rickoman/sanan eli tpön

7»e

seuraman

cansa»

""

!

Vldes

Kckstp.
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GtdesOästp.

Zucawides Kästy on e

Et sinun pldha tappaman.
Mttck Jumala tämen Myn

Kansa tahtoi
«sämän cansa Jumala tahlo waritlla

!

K lif

mei

Wes
ja
melden ruumin hengen/ettei yxikcn p«dhä
Mliden wahingota tekemän ruumin ia hen«
qen pucltst.Hahlo mss meitä tämän
estä/cltli mliden pidhä kenengän wahingola
128

cansa

tekemän.

<

Lutherus tämen
P
käskyn wlgostojmittas

Kuinga

Meidenpitä pclkemen ia racasta,
«nan jumalala/nijn ettei memeiden
lakiznäisem/muminsia hengens
lesta wahingotta/engä mitäkän wäryt<
tä händä tvastan tee/mutta että me hän«
väayttanle yochom ia hengen hädäsä
'roanclem.

Mitck hckn näille sanoilla opetta s
Hän anda täsä tittä/ ensist mitälumal.,

täsä käjkys killdä/nimltlein ettei meid.n
pidä wahingota tekemän mnden lahinmäie
rwmin elibengen puoKst.Sitälikin opel>
lc, hän mitä
täsä käjke/Nimittäin
että mcidcn z>itä händä auttaman.
ruumin puo^
Mkä 01l

sen
,

llihimckstn

lest wahingota tehdcle

On hända lysvä eli hosua/ taicajotakin
wäkl^

Kchrp.

'
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wäkiwalda hänen ruummo ja hengcns leh«
dä/eli l'ä,!da tappa eli väivllda poisotta.
auttaja

Mlkckonlchimcklstck

wartclia?
On hänen tdlsiens wastala/händä lus«
cas ia hädcko warnlla/tttei mitän wahingota

hänctapatuistaica inhimisilde/
beldä/nälialoä/eli muitda ftncaldaisllda.

nlcldcn lähimcksen
Kuca
Se ioca meidem

on yst<lvä/laica
matoin

apuani tarvitze

/

iocose

wlhamieo/luttava eli tundes

Mtll täsä tappamlstn cautta
ymmcrdät

Ei waivsin wleonainen lappo/joca kHo

dencinfa tappahlu. Mmta möo sisällinen/
soca tappahluwthan ia «vainon cansa/ioca spz
dämest wlgos käppi.
Christuo P!

Matcheuxen wwn 5 .luguo sano. Ze olet cu«!
Ullet että nplle wanhoilla on

sanottu: Ey

j"

nunpwa tappaman. Multa
tappa hän on wicapä Domion.Mutta mmä
teille että iocaincn qvin wihastupi hä/
nenwelies päälle. H<sn on wikapaä domion.
K iiij
Cmn

sanon

ides
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Suinga monella muoto mies
tappo tappachmi
Neliel.
/.

Ensisi wlconaisen lysn cansa/cosca focu

loisen lyö cuoliaxi eli käjte lyödä/ laica mie/
suosi sihen/laica myrkyllä juolla/eli

jollakin m«oto otta polb pävildä.
//.
Wihan ja wainon cansa/Nlnquin P
».Johan, zluguo: loca
Johannes
welieno
wiha hänen
hän on miehen tappaia.

sano

Wchaisen sanan jakirouxen cansa/
josta meidenHerra Christue P. Mallheuxen
tykö'' 5. luquosano :loca jano hänenweli/
/ //.

eno/Racha/hän on neuvon nmapz.
//<

Vihisen käyttämisen

/

pilcan ja hä>

väisiyxen cansa.Ninquin Cain catzoi wihai,
ftst carsasi Abelin hänen weliens päälle
Gcn. 4. Ia iaban laeobin päälleGen. 31.
Ia ninquin Semei pilcais ja häväisi Da,
uid kunin «an/cutzuden händä Belialm mie/

hcxi.Zästä Christus sano P. Matheuxen
kön 5-lugusllocasano hänen weliens sinä
tyftmä.hänonwicapä helvetin tulen.

Mit.

13

chtp

MM awut Jumala täsck tck-

siyswaathii
l.Ztauckauttalähimäistä wasian. 2.P«
stäwyllck.3.Karslmisiä. 4. Hiliaisutta. 5.

tauptutta. 6. Sovlndo.7. Ia
syttä.

MikckßackausOne

Z(ackaus on vri Hyuä Spdbäme,

halu lälyimäiftn tpgs/Jolta me
hända racastamme ja Caickl hyvä hä/
linen

suome.

nelle
Hämen pMe meille on kaj?y 3»
xen kriao l^.lugus: Racasta sinun lähimain
stäs ninquin itzeo. Ia meiden Herra Chrt?
sius p. lohannexen lpkänö
Minä annan teille yhden udhen käjtyn / ettH>
te racasiat toinen toisian.NljnmöeP.Pe,
tari i.Pet.2
Olcatpalavat Rackaudee
»

sano:

sano

kchtenen. SamalmuotoP.Johannes l.
loh./.sano:Rafasiacat toinen loistan/ ei sa/

cansa.

nalla eikä kiellllä/mutla lysn ja tomdc
iupau» lämen päälle onl3 ;.Psalmi
Jumala lupa/hyvästislugnauxen ja e
lämen nijlle jolca elävät rackaudeo ia

eusa

vtn,

Vldes
vinoo Ia P.lohaiiexenlpkön «Johan. 4»>
lugus seiso: Joo me racasiam meilam
,32

nen/nijn Jumala tahto olla metsä /, i hänen
rackaudensontäydelinen meisä. Esimerki
päälle on meille 2. Samuelin kirias 21.1
lugus Cuinga Dauid Herran
iälken
Mephiboscch
sentähven / että
sästi iawarieli

sen

sanan

hänen Isänslonalhao oliralastanut Va<uio Ia hänoa hyvän pitänyt.

MkäysiHwysone

cansa

On olla lähimäisel,
suosios/
caicki l?yvä hänelle tedhä. Chnstilisest

rackaudest.
Kähän meitä mana P.Pauali Ephese/
rin lygs 4. lugus sanoden: DlcatkejVmen
loinen toiseno eansa pstävällsel/hyvän suo/
vaiset/ja andaeat toinen toisen
Nin/
quin mo°s Jumala Chrisiuxen caulta on an/
vanut teille

cmdcri.la Colosserm lygö 3. lu,

qus: nijn piläkätnpll teitm/ninquinluma/
lan wlgolvalilut pyhät iarackat Sydameli

fto laupiudes/ysiäwydeo / Nchtydes/ hiliai/
sudeft ia pitkaMielisudee. Estmerkt tämeN
päälle on 1. Samuelin kirias 8. lugus:
Cuinga lonachas Saulin poica on pitänyt
<

pstä«

Nsty.

ysiäwyt Dauidin can.a / ia piti hänen niln
hyvän cuin hcknen omanSydämene/ ja wsb
in autti händä mstafi.

3WkäLaupiusOni
On «urtaia holho lahimäistck tus
cas<a häoälä jaosotta hänelle laupiu,
den töitä

HHmän päälle meille on kästy Esaian lp/
ksn 5 B.lugus:Haila nijlle isopäisille smun
ieipäs/ia ne radoliset wie huonescs. Jos sinck ioniun alastoman näett/nijn waleta haw
da/ja ckla sinun lihas ylöncatzo. Ia P.
uali Romarin lygö 12 lugue
Ennätä
tFä< toinen loisen hyvä tekemen. Item Ga>
lattein lyqö 6. lugus: tehkäm hyvä toinen
toistan wastan.itemColosscrin tpgö z lugue:
pitäkätleitänlaupiudes.
lupaus tämän pMe onProvcrb 22.1Uf
gus: Cusa Salamon
loca on wal/
mte laupiutten. Se pilck hyväsisiugnalta/

sano:

sano:

an.

meidcn Herra

Malchcuxen
n- lmlpiat
d-n.

lykön

;.

Chrisius s.ino P.

luglw

:

Aulual ovat
laupiu/

silla heiden vilä saaman

Mckä!

iden
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MM kärsimys On^
On wärpttä ja rväklvaloa

kärsiä/

jaanoa toinen toiftns a».dexi
Hähän meitä mana P.Pavali Ephese/
rintygs^.lugussanoden:kärs,k<ll loinenko,
»sian rackauoes ja ahkeroitka pitämän hen<?
gen yhteyttä. Ia Epheferin tpgö 4°. lugus.
Andacalloinen loisen andcri/ ninquin myös
Jumala on teille Christuxen eamta anda/
nut anoexi Ilem Coloss 3. kärslkät toinen
toistan Ia andaeat loinen loisen anvexi.
Eslmerkisenpälle on 1 .Samuelinkiri/
as 24.ja 2 6 luguo.Dauld Euningast min/
ga hän kärst wäryllä/ ja »rclkivaloa Saul
Cuningaloa/ja epcosianut waicta hän kpllä

olisfanutcosta.

j

MkäHiliaisusOn^
On asetta ja Hillitä wiha ja coston
ppynos/ep anoa n>ihan sia mutta anoa

wal-xoetandexi/yhteisin rauhan

täh^
Zähän mellck mana meiden Herra Chri/

en.

us P.MallheuMlykön

, <

.lugus: O«a<
c
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RMy.

cal minun ikeni teiden pällen/ja oppecat mi«
nusta/M minä olen siviä sydämesi/ ia lei/
den pttä lsptämän levon teiden sielullen Ia
P. Pavclli Epheserin lpgö 4. lugus
Nijn minä nplt manan leitä/mmä Fanqiltu

sano:

Hermsa että le waellalsll ninquin mlesinä

cutzumise» jossatecutzuml olelta/caickennöy.

cansa.

Nijn
ryden siwcyden/ja kärsimisen
mSs philipperintygö4.lugue: teiden hil»>

aisuden vleon caickille inhimisille

tiettäpä

SamaAamuoto Ziluxen tykön 3« luguo:
Mana hän meilä / että meiden p«ä oleman
lauplalja Hillaiset/caMa inhimisiä wastan
Esimerki tämän pslle on meille 1. Mosexen
kirias 3 3 luguo: Cuinga Jacob Patriaa
cha on ollulsiviä hiliainen hänen weliens

sa

Esau wafian.Samalmuoto

G en. z

<

wastan.

.Ia ry ole andanut wihan sia.

MikäsooindoOn?

Sovindo ja yximielxsys onpitä i,

cansa

;ens nöprän / ja olla lähtmäisen
auhas ja Sovinnos/ja anda hänen
npstä/wältä rijta/ jakärsi toinen toi>

eno heicoutta.

Zä,

Vidcs

i; 6

<l hr«
lykön
j)ilugub:
fuo P.Mattheuren
PilMt
meltci man.l meloen

'estenenrauha. Ia P.Pauall Romanin iv?
Ts i2.luguo sano: Jos madholinen on/»ijn
?!tFift rauha caicten inhimisien tansa. Ia

sorincherin tygö 2.Cor. iz. sano: Rackn

weliet/iloitcat teiten/olca
cal

leiten/olcal yximieliset/olealrauhallsel

se

nijn rackauden ja rauhan Jumala ombi
leiden
Ia P.Petari i. Pel. 3.
ahkeroilca tetten että le Jumalan edes saa?

cansan

sano:

stattomal/ia nuhttllomatrauhan lsylälsit.
Esimerkisenpälleon i.Mosexkkirias 13.
lustueiCuinga Abraham piti Sovindo ia ra
Uha tolin cansa/ia assoi hank mysta sanodk:
Alkemeandacoolla rijta meidcn wälillen / ia

meidenpaimenitten wälillä. Senlädhen ettck
me olem welierel/eiko coco maa ole awoi sinu
edefas/tee hyvin ia eri pois minust Jos sinä
menet wasemalle kädelle nijn minä menen oi/
ealla/jos sinä menetOlkialla «in minä tah>
»on menä wasemalle.tupaus tFmm palle on
PMalheuxötykön 5 .lugUbCusameidcHcr
Aumat ovar?»e rauhaliset,

sano:
rH3hristus
pilä
Mllä heldö cutzullamä luMä lapssxi.
'-">,

M,

>
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Rchky.

Mlkck pltkämtelisys On?

On seisoa wihn wajwn/ ja ep coh«

tawchastua toisen cansä/mucta

kin kärsiä.

Tähän meitä mana P.Pavali «Tessalonicerinlygö i.^hess.s.OlcalplMmieliset/
tomen toistan wastan. Ia Pyhä lacobuo i.
lnguo sano. Dlca» jocatnennopia tuuleman
mutta hidas puhuman/ia hidas wihan
lä tnhimisen wiha ep tee wilän Jumalan e/
dhes cuin oikein on

WM Synnit tätä My wa/.

stanovati

Ensimäinen on murha ia mles tappo/

päivildä pois otta.
eosca ioeu toisen
synnin rangaisioxesi

Hämen

seiso

l

sexenkinasy.lugus: locawlgoswodatla in
himisen weren/hänen werens pitä iällens
wlgosvodaleltaman. Sentähden eltäluF
mala on tehnyt inhimisen hänen cuvans

»älken.la 2.Moftxen kirias 24luguo: Io«
ca loisen ly«s cuoliaxi/ hänen pilä cuolemal?
la cuolemanlssijn mc»s 5 4-Psalmio seisotti
lä wer» alinet ia Falstit ey pidä luuleman
l-ei

Vides
Heidi puoli ikänsä. Samalmuolo myös mei»j 8

den

Herra Chrisius sanoi p. Mallheuxen

tyköni6lugus:loca miectan rupe
pilä miekalla huecuman.

hänen

Esimerkisenpälleon 2. Samuelin fi,
rias 3>Auinga Absalon rangaisiin senläh/
den että hän löy hänen oman wclicns Amo
monin C uoliaxi. Ia i. Cunlngae kirias 2.
lugus:Cuinga loab rangaistin stntähden
että hm tapoi Abnerin ja Amasian.
jo/
Toinen on wiha ja waino

euwiha hänen lähimäistens.
«3ämän Jumala NeldH 3

cosca

Mosexen

ae i^lugus: Ey sinun pidhä wihaman si,

nun welies.la 3 7,Psalmisseiso. Polstacka
wihasia/ja ylönanna julmudes/ölänijn wj«
hastu/ettäs ltzekin paha «eet sästä erotteran se
wiha joca tappachm wirzasia/coscaEsiwalba
eli Saarnamies wihastu ylitze pahanttkicn/
NinqutnMofes wihoisans meniPH 'raonin
tykö peis Exodi «i<la wlhasiui yliye So<
daNpämiesten Num. ;i.la Dauid Psal.
l)y sano: Minä wihan mjls/iolca sinua

wihaval.

(ol>

~

ccsca

kolmas onarma«omatton«is
jocu onnijnarmotoin/ ettei hän lählmälseno
palle armada eikä laupiuden töitä hänellä

osota.

Tämen Synnin ranzasioirest seiso P.
Macheuren lykön 2 5 lugue: Cusa meiden
Herra Christus sano: Mengät pois tee pa,

hasti kirotut/ijancncklsehen

mlen /loca on
perkelelle
Ergclillene.
ia
hänen
walmistetlu
te
isoisin/ja
ey
Sillä minä
m«nua ruockinet
Minä »anoisin Ia ey te minua juottanet<«.
minä teille mitä ep le
Nolijest totisesi
tchnet minulle.

sanon

Nelias on ka, fimättsmps

/

cosca

jocu toista ep karsi/ia ey anna mitäkän mpö/

tä.

Sästäsano Salamon Proverb. 14.
kärsimälöin hän ilmotta hänen hul>-

ludens.

Wioes on costonpppndo/cofcajocu
pylä itze costa ja mara/ioojocu händä wastan
jotakin teke.

«Tämän synnin Jumala kieldä 3.M0/

sexenkirlas

i4..lugus. Ei
pitämän /
wilia
man/eikä

sinun pidä costa,

Ro/
marin

IHQ

naren lyqö 12.lugsso
Elkät kenmgän
paha pahalla castaco/Elkckt iye cosiaco/mut/
a andacat Jumalan wihcl sta saadfta. Sillä
eltF firioteltu on: Mmun on cosio / miNll

lahdon costa.
Esimerkl tckmen päälle

on l. Mofexen
kltias ?4.lugus: Cuinga Jacobin poiat
Simeon ia ievi oli ylessytytttyt coston pyyn,
dön/ia löllMlttancans.i cuoli x: SlchlMi,
Dinan tähden / ion>
leril / beiden
ga Slchem oli maanul.la 2.Gamuelin tt>
nas 3
seiso: Cuinda Joah löi Abne/

Cuoliax coston

pyyndösi.
on Rijta ja cripurmsus
cnjocu toisen canst: rijte.e ja tom.
NN

TckjicksanoSalamonproprrb. 17.I0)

Jacob 3 .lugus

sano:

Eyndi.

laP.

Cusa »i«a ia kiwaus on
sijnaon secafturäus ia caicki paha meno.

Kmnga me taidham nämät

Synmtwältäi
Cosca me afallelem lämen

scn

Jumalan

s<lstyn pälle/ia m6s Chlisiilisen ia welie,
tisen ractauden välle/ jonaa me olem loinen

101.

K<i»tx.

141
Jäsen rangalstoren pälle/
.jolla Jumala rangaise nijtä iolca hänen fck>
stpns wasian llkerjt.Rucolem moelumala
ta/eläm Jumalan pelgoe/Carlam wcha/rijta lora/kärsim loinen ioifiam /Ia annan
toinen toisem andlfi phleisen rauhan ja Soe
'

vinon tähden.

Mtäst tästä Myfiopet?

Ellä ey meiden pidä meiden lahimäisen,

hänen hengens ia ruumins puolesta mitäkckl
wahingota lekemen/eikä mss hckndä wlha,
man ia wainoman/taika hänen cansans
lelemen/ta toruman.Mutta meiden pitä hän

däracastaman/holhoman ia auttaman

Ia hänen cansans ystckwydes/
suosios ja sovinos Elämen.

L

ij

Kw-

Lwdeo MM.

KucaKwdeskäskyon?

EismunpidhHHuoritekemen.

143

chty.

Mtck Jumalatckmenkäjkyn
Hckmen
la ylhälpilä

cansa tahto?

cansa Jumala tahto wariella/
myso
Säädyn/ja

tahto/että nejotca AwiostHstynsaops ovat/
pila villimm itzens puhtast ja cunnialisesta.
Ia mnquin Jumala wircnen kajtpn
meiden Ruumin ja Hengen wariele / Mur^
ha ja wäkiwalda wcistan. MnlM möstä/

cansa

men Cwdeney käjtyn cansa tahto wariella
meitä ja n.eiden puolisan/hapiasi ja huomlla wastan.

dMH P. Luchcrus tM kH.stysisauor

Meiden pitä lumalata pelkamen
ja sarastaman / niin että ,ne puhtatji

cunniallset oleme aiatoxis/ puheisa

ja

tspsä/ja että itzecukin danen awiopu/

Aacasta ia cunnioitti:.
Kuingas nämät sanat ymmärrät s
Neinen cansa hän osolla mitä Jumala
t iii
"'läsä

olijotans

144-

läsä kästyo mieldä waathi: Nimittäm mä

meiven pitäpitämen puhdast / ia cunnialil)
elämälä ia racastaman meiden puolisalan tc.
hsndckcmmlaepitämen.

Mikä on elä puhtasi ia Kunnia
alisesta e
Qn puhelsa ja löift pyhäsi itzeno käyllä/
sekä Awiostcjkys että wlcon awioo käskysi.

MM on racasta omapuoli

somt
On lUla ettci se on Jumalan lahis/ Ia

Tfumalalda hänelle annettu/ ia handä ftn

tähden hyvän

pilcl.

Mitä Jumala tHsck Huoruden
cansaymmerdckt
Ey waivoin wlconaista Huorulla /

joca

työn cansa «apahtu / mutta mös caiki pahat
himot ia halut??mqum meiden Herra Chri
siuo täsiä käsfyst p. Matcheuxen lykön 5. lm
guo sano:'loc 1 catzo yhden waimon pälle/
Himotarens händä/hän onHuori tehnyt hä^
nen Sydamlsens.

Cuin>!
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Kä,N'.

Suinga monelmuoto Huorus

tapattu?

Neliellä.

Enslsi vlconaistn työn cansa/Cofca tai/
ca ne jotca Awiostästys ovat/ tekevät huori/
rlckovat hclden
Ia
Haiea jolcaey ole awostästys maeavatsala/
woteo/ia nämä ovat lchan työt. Mnqmn Plihan
Pavall Galaterin tyqö 5 .luguo
työt ovat julkiset:Cum on Humus Salas
/.

sen cansa

sano:

woteus Saasialsus/ Haureus «c
//.

ja

Pahan Himon/ sydämtlisen halun

silmän pydön cansa.

///.

Hapiälisen ft

saastaisin puhen cansa/

nijn mös rieilan laulun ia wirren

cansa.

cansa.

Häpiälisen ja riman käyttämisen

MkäAwiostcscyoni.
Dn yhden miehen jawaimon laimien/ ia
pclstämalöin yhdistös lumalalda Mllp ia
asttellu/Scnpälle ttlcl heiden piläMiaman
ia enandämckn maa«a/ja weltämen Huorm
la sa calcki luvattomat seeanoxet«

MÄ

C>voes
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MtH ncknätsauut

opeltaval t
Awiostäfty
pitä oleman la.
Ensisi että
ilinm sa luvalinen/nijn että ne jotta ovat su«
uxet ja lanqoret kästmenb/tp pidä yhlen me<
nemen/Silla eltä on wastan Jumalan
/.

se

tahlo.^tinquinseiso 3. Mosexen kirias 18.
lugus: Ey yrikänpldcimenemen hänen lä/
dimäilenb Sugun lygö.
//.
Etläneiolca awtostäscyn
daval ovat lailiscn ikän tullet.
// /. Ettäi rrikän pidä Awiostclfcyn wa.

dinaman/Multa ettäitzeeukinhänens schen

anda omalla mielellens ja stn otta hänen puo

lisoirens jna hänen mielensllke. Multa
cuitenHin ey pidä lapset / ilman heiden wan/
himbittene tahdota/ia suosiota sitä tekemän.

mss wanhimal ei pidä waanman
hcidrn
sitä/iola ey hee m«>
Ninquin

elellänö tahdo.
Etlä ne iolca yhlen ovat tullet luma,
lan
jällen/ey pidä toinen tolftstans
cnmcn.Sillä n nquin meiden Herra Chri«

siuo

sano P. Matheuxen tykön

M,s i

i p.lugue.

Jumala on yhten sovittanut ey pidä

Inhimilen eroitlaman.

ue

SucaAwlostckscyn onsätänyt?
Itze Jumala Caickiwaldiao jo alguo

Paradlsiscohtaloftainhiminen oli

luoto.

Fusasijtäselsoklriotettu?
i< Mosexen kirias. 2.luguo eusa näin
seiso: Ia Herra Jumalasanoi: ey ole inhimisen hyvä yrinäns olla. Minä tahdon
tehdä hänelle yhden awun ioca pitä hänen
tygSns itzeno pitämän. Silloin annoi Her«ra Jumala langeta yhden rascm vnen inhi>
otti hän ph/
wisen pälle/ia »)änen
den kylkilwn hänen kyl iestäne/ja täytti lihal/
la sen paiean Ia Herra Jumala teki yhden
waimon si/tä kylkilwst/ionga hän oli otta
nut vlgos inhimisest/ja wei sen hänen etens.
Ia i. luguo seiso: Etlä Jumala Hyvästi/
siugnaisj heitä/ia sanoi/ heille: Olcat hedelF
mäliset/ia enändäkät leilen/ia täpttäkät maa«
/

/

/

ta.

Mngck tähden Zumala on Awioskästynscktcknyte
/.

Ensist

että

inhimiset

casvaisil ia täyttäisit maata.

v

AwiostäzVp
>/Sl,
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Cwoes

Sitällkin että
ainen täft elames.

miehelle oliopxiapw

Että mhimlsel wältäisil Huorutta ia
caiki luvatlomal secanoxel. N»nq«in P.
pavali i.Cor 7.s'jlälano: Pitäken itzecu/
kin hänen oma waimono/ iawalmohänm
mlehcne/Huorutta eanain.

!

// /

Mitä Humala tcksck waathi
lchldck jotta Awlostescys
ovatt

Mcl hee racasiaval ia pltckvet hpven
loinen toisens/
p. Pavali mana
Ephlserin tygS 5 .lugus sanoden: He miehet

teiden waimoian/ninquinChri,
fiusracastiseuraeundanejaitzens vlgoo ano
noi sen edest/ SenMlle ettck hänen piti
sen pyhtttämen / ele- Mn pits mös mie/
het raastaman heiden waimons/ ntnquin

heiden oma rwmins. loea hänen wai/
'mono racastc, /hän raeasta itzens. Sillck
<ey yxiken ole wifMNUI hänen oma rwm»>

siano.

Multa bändä

paremin

ravitze

jae/

Kchtp.
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ia elättä / ninquin HERXA Seuracun
Vane.
//.

Että miehet ovat siviät ia toimeli/

set heiden waimons cansa.

pelarl

Ninquin

i.Pel.3. manasanodhen? Ze

P.

mie-»

lielasueattcidenwaimoin lpkön taidon can/
sa/ia andaeat sillä waimollsel astia!/ ninquin

heitoille/heiden cunnians/ iacansa

plnllsil,

le elämän aemon. Senpäälle ettei teiden

rueouxen tulisi estelyxl.
///.

Että waimol ovat heiden miestens

alamaiftt/P.Pavalin manauxen jällen
pheserin lpgö 5 .luguocusa hen sano: Wai/
mot olcan heiden miefieno alamaiset ninquin
Herral. Silla että mies on waimon pää/
ninquin Christuo on Seuracunnan pää.la
hän on hänen lwmins terweps. Multa
ninquin scuracunda on Chrisiuren alamai,
nen/ niin möo pitä watmot oleman

stens eaikisa alamaisel. Ninquin

mie,

Sara oli

Abrahamille cwliainen/ia cutzui hänen Her,

ra)ci.

Ella waimot
!

ovat

michienej

wastän/

lljo

Ewdes

l

wastavm
wastan
heiden michiens hyvällä sanalla / ia iloitta/
vil heitä. Lästä sano Proverb. 3. Vri Cun,
nialinen waimo/tt?e/mitä miehen on otoli/
nen ia kelvolinen/caikcn heiden eliaicanans.
Ilem Syrach 26 luguo sano: Vxi suloinen
waimo iloitta hänen miehens / cosca hän on
loimellsest hänen cansans/niin hän
ta miehen Sydämen/se waimo ioca laita olla
walj/on Jumalan lahia.
Että waimol ovat ahkerat ia wlsul hei'
den löisms/ia catzoval/stkemlchen eltä hä/
/

ystäveUstt ia suloiset/la

nen oma parastans.Sillä ninquinSalomon
Vxi ahkera waimo
Proverb. 2.lugus
on hänen mlcheno Crwnu. Muna vri lalsca
ia hidhas on «nquin märkäpä hänen
hän. Jolla on
leem
ri cunnialinen waimo edescatzottu / hän on
paliocallembi/euin ne caiken callimat pär«
lyt/hcknen miehens spdhen laita luotta hänen
päällens / ia ey pidhä häncldä wilia puttw
man. Hän leke hänen mieldens myöden / ia
eylee händä wastan. Caiken elinaicanane
hän ahkeroilze / hänen willans ta plllavai/
<

sano.

sieno
'

sano:

sano

kästl-.

Achty.
»51
fäsiNcns.Hän on ntnqmn cauvamtchen haa
tuopi wiliancauca. Hän nouse yöllä
yles/ia anda verehens ruoca/ia pljcoille he»/

tzenosans.

Että sekä miehet että waimol ylescaf--

valtavat heiden lapseno/ruokiuat la watelta/
vat heitti ia ennomasest opettavat heitä Ca/

techlsmures/ia saattavat heitä oikean luma»
lanlundon/ia pitävät heitä Jumalan pel,

flos/puhtas ia cunnialises elämeo. Ninquin
P.Pauali mana Epheserinlygö 6.lugus.

Kulnga miehet ia waimot tätä
tilsdywastanttkevete
Coscaepheeracasia toinen loistane/ei,
sä ole soveliaiset loinen loiseno eansa. Multa
eripuraiset ia riitaiset kejtenens. Zaica to»>
nen loiseno ylmandavat/köphpden taica
/.

gun mwn syyn tähden.
//
Cosea mies on eova ia angar waimons
/ HH/
wastan/ia elä luimasli hänen

cansans

siä sano P.Pavali Colosserin lygö I.luausHe miehetracasiacalteiden waimon ia älkät
olcowihalstt la eatkerat heitä wastan.
///Cos^

wdes
Coscg waimot ovat cangiat la ylplät
miestckns wasian/ylencayovat heitä/ wasta152

vat pahoin/ia cp tahdo mitäkän
mys.
ta anda.ltem/Cofta hän on laisca jaiuoma<

heillä

ri/ia haasta miehens oman pois.

ruoki el» mateita heilä/eikä cajuata heila lu/
malanpelgos.Mutta andavat. heiden elä o,
man miclens jälken.

WlkäawutZumalatäsck

käftyswaathis
Mmä colme erinomaista / culn on i.
puhtäus /2. havtliäisys / z. <a elckmen rais

«ius.

MikHputhausonk
On elä Jumalan tahdon jHlken p?,
hpdes/ puhtaudes / sekä ajacoxcs/. pu/
helfa jatsisä ia wältH Huo/utta ia cai/

ti luvattomat secanoxer.

KästäP.PavaliZessalonicerin

Kheff.4.sano:st on

lygö i

Jumalan tahto/leiden

pyhyden/cttä te wältäl Huorulta,ia iocainen
leistcknedFis hänen asiians pitck pyhydeo ja
eunniao /ey himoin halus. Mnqmnne pa«
c

"^^/

canat/lolca Jumalasta ty m»tm u«o<i. Ia

P. Pelari i.Pet i.sano Hlealla le mös
pyhät/ciikisa teiden menosan. SM että fle

riolettu on/teiden pilä pyhät oleman / Sen s
tähden euä minä Pyhä olen.ltem 2.lugue:
Minä manan nmqum mwealaisia ia radho«
lisi/eltä le piohet tetten pois lihalisest hiwost/

soti sielua wastan.

Lupaus tämen päälle on PMatheuxcn
tyksn f.lugus/cusa melden Herra Chrisius
Amuat ovat ne puhlat Sydämesi, sillä
heiden p«ä näkemi Jumalan. Ia Ezechitlin
prophetan tysön i L.lugubseisouoca eyryh<
dy hänen lähimäisenb waimon / hänen pitä
tlämän.Esimerklselspäälleon meille
ohMoeaev tahtonutryhly hänen Isendens
Putipharin waimon/Gen. 59. Item Ra s
guelintyltärestSarast lob. 3. Susannasi/
luditzast ja muista pyhist inhimisist/ iotta 0/
val elänet pyhydes ja puhlaudee.

sano:

MkttHävelUtfyson^
On Jumalan pelgos asetta padat
Himot ja Halut/ja nffta «vastan seiso/

elä cunnialiseft/pelieten Jumalan duos
miota.

äsiä

?54

«Tästä sano Syrach<M,

lugus: Häpeä
jälken
'lnus / catzo porton
/ häpeä sinus pytH

toisen pijca/ia seiso hänen

wuottens wiereo

Mkäßatmsont
On elä cobtuliscft ruas ia I'iomas

ia rvälrä plsnsxsmift ia juomist/ettei
rucouxet ia mwt Jumaliset »nenot/
cautta rulifiescetyxi.
Tähän meitä mana P Pelari i.Pet.i
wysltäket leiden cupen ia olcat raitit. Ilcm
».Pet. 5 -Qlcat raitijoch ia walvocal / Sillä
leiden wiholisen perkele ymbari
quin yxi ialopeura/etzien ketä hän saisi ples/
niellä

sen

MtksSynnlttätäkästya

wastan ovat i

Knsimeinen onSaastaisiis eli hau/

sseus. Coscajocuhänenssaastutta haureudet/

ilaesämel/huorudella/salavolella/ ia muinen
sccanoren cansa.
Luvattoman
Tätä wastan mana P Pauali
ein lygs 5 lugus sanoden: Huorntta ia caie«
fi sastaisutla eli ahneutla/elkät andaca teiden
seasan ensingän mainita/ninquin Pphein

!

tule.

Kchky.

'55

Item .sessalonicerin tygs, .Zhess.4.
H<lmä on Jumalan tahto leiden yyhyden/ et»

tule.

ta te wältätte Huoruna ia Alavuolta / jafo^
cainen te<sta tildew hänen astianb pnä pyhy/
oes,a cunnlas. Ittm Corinthenn tygS 1
Corinch.iQ.Hlkein hlwri tehkö ninquin mo/

Inicahdat saastutit heideno huorudcnccmsa/ia
ja
langesi yhten päi»en / colme caxi
mendä tuhatta Mn mös jljn<i Epistolae E/
brerin lpds jeiso/älkan olco pxiken huorin te-

ktä eli Saastainen.

<3ämen Synnin rangasioixest seiso 3.
Mosexen firias2O. luqus:joca lcke huorin

lemalla cuoleman/sekä huoran ellck huorin

tekiän. Ia Syrach 23. lugus sano lse mies
ioca hänen
ricko/ ia wainw
jocahuorin leke/pilärangaistaman/Ey wai»
von hee mutta mös heioen lapseno. N<»n mss
P. pavali Corintherin tyqö l. Cor. 6.
Alktlt anoato leiten wielellll / eikck salawvll/
set/eikä Epäjumalden palveliat / eik<l huorin
lekitl vi»hä Jumalan waldacunga perimen.
Ia
lihan tpstovat
julkiset/ cuin on Huoms/Salawoleisuy/
M
Saas

se

sano

,'.«
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Cwdes
etc.iotca mstä tekevät ey pidä pe/
rimen Jumalan waldacunda/Nljn mös P.
)ohanneren ilmestys kiriae 21. lugus seiso:
Salawotisten ia huorin tekiän pilä ole/
man siinä iärves/iaca pala tulesta ia tuliko

osa

vesta/ioca an se loinen euolema.
Esinlerkl sen päälle on l. Moseren kiri/
as B.luauo. CuingaJumala on ranqais/
nutSodomaniaGomorean/lämen Syn/
<

nin lähden/Ia 3

rangaisi

neSichemiterit tämen

Jumala

saman syn/

nin tähden.ltem Duomarin kiriae 16.

gns.Cuinga Samson rangistin. Nnnmss
i»Samutlinkiriae3. ia 4. iuqus: Cunga
Elin potat. Hoohin ia Phmeao rangistin.
Samalmuoto 25 .Samullin kiriae: Cuin,
ga David rangaisiin huoruden lähden Ia
monda mwta sencaldaisiafsimerki on/ seka
wanbas että udhesKesiamenlis.
Toinen on HFvettomys /
himinen ep bäpia lunmlata/ eikä inhi>
misiH.Muttahäpiäilsesthancns täyttä/
ja anoa pahan himon jahalun »vallan.
Colmas on Plensysmys ja Juo/
mus/coscajocu spä ja juopi ylitse mä-^

cosca

sHn

sen

157

Käftp.

cautta
Gynoin
langen
ja Saastaisutten.
Hästä seiso Prophelan «Oftan lykön 4
lugue: Cusa hän
että Huorus wijno
ia Juoma tekevel inhimisen huNuxi. Ia Sa
lomon Proverb 2o.Wijna teke irtaisel inhi'
niscl/ ia wakevät joumat / rapinan malean

r«in/enä cuin hänen tule / ja

sano:

saatavat. Sencähden mana meiden HErra

Christue Piuean lyksn 21. luquo sanoden:
leilen/ ellei leiden Sydclmen rasea«

ulela ylensyömisen ia luomisen eansa. Ia P.
pavali Epheserin lygS 5 .lugus mana lanos
den: Elkckl iuoco leilän luodin wijnasia/tofia
lule paha meno.

Kuinga

mhiminen taita näitä

SyndlMltcke
/. Cosa
HFn elä Jumalan pelgos/ pllH
edes/ia aiallelelumalan
silmeins
Jumalan

kärskyn päällee» Rucole

Jumalala/ellck hän

warielis händäHuvrudest/ia luvattomasi se,
canoxest.Mnquin Salomon on tehnyt Sa>
pienl. 8 .Cusa hän
Costa minä yMel/

sano:

sinelläiminetaitanut mwloln elä puhtaus
des/lollei Jumala minn lltäaiiais/niln mi/
M ij
nckme^

.

, ,

'

,

l j

8

<^ttDcs

nck menin Herra», tygs/ ja rucoiin
stijn möo Syrach 2 z.rucoli
ra lumalä Isä ia minun elckmen / Herra
wariele minua hsplMcsicatzonVost/ia käännä minust pois catckl paha halu/ M minua
mna lulla rittaiMen ja sastalsulten/ ia wa,
rielc minua
//.

Että hee «elävät

Sydämesi.

ja aiatteleväl että

Jumala näke caiki työt ja legot sekä hyvät et,
tä pahat/ia hänen Silmeno cdest ey ole mitäkäa peitelty: Ninquin hän itze sano Jere-

luguo. Engc) minä ole pri
mian tpkön
lumala/jocaolenjwri läsnä/sano Herra/
)a ey joen caucajnenlumala.iulttoo/etlä joCu niln laita häneno Salata / eten minä

jano Herra. Engö minese ole/
joca laivan ia Maan täytän /
Herra.
Ia David l 3 y.Psalmio sano: Herra
ulosiulkit minua/Ia tunnet minun / ios mt/
nä istun 11l y!öfnousen/Mn sinä
tiedät.
Sinaymmätiät taambala minun aiato)se/
ni.los minä käyn eli macan/nijn sinä olet
minun ymbärilläni / I<, näet caiki minun
tieni.

Händä näe

sano

sen

sme

159

ästy.

///.

Että heeaiattelevat scn rangaistuxen

päälle/jolla Jumala rangaise huorinletlät
jasalawolistl ja eaiki jaastalsudlt ja Haureus
det.Ninquin siinä Ep-stolas Hchreerin lygö
l o.lugus seiso: Että Huotinttkiät ia Sala/

Vvlisetpitä Jumalan duomitzeman.
Että hee mös sen lupauxen päälle aial
elevat/»onga hee Castes ovat luvanet/ja po.
ijtilldävel caict» pflkelen lpöt jatcgöl/ja ovat
päällens pukenet Icsuxen Chlistuxcn/ia tul»
luetscnpyl>wt)e rgen

P.Pavali jano Cotinchltinlygö i. Cor. 5.
fttäkö te tiedä eltä te oleita Jumalan templ»/
Ia Jumalan hengiasu tt.fä Joo jrcu lu/
malan lemplin lurmtls/ftn lumasa mdl>ot>
la. Ia 6 lugus: Ettäkö te tiedä että te»>
dän rwmil ovat Chr«st«xen jäsenet. PO
däi»?ö minun ottaman ChrisiuM jäsenet/ia
ttkemm huoranläsenäxl poio se.
Että Hee wällävät ia carlaval c ilki ll>
lathuorutlen/Cuin on <la»scus elämän he«
cuma/Co.-euo/ja muita sencaldasia/iolea we,
/

/

lavät inhimisen syndin Sillä ioea tahto
wällä Syndi niin walläcän Synnin lilat.
Senlähden Sprach 42.H1ä ole mielen
M iii
läe!

sano

wdes

160

läs waimoin seas/Sillä ninquinCoijlul
waltelsln/nijnlule mös paliopahulta wai,

moista.

<

Että hän anda hänens awlolkästyn/

Jumalan sädyn Men/ja sijnä elä lumalisesiiaChrlstiliftst.
Mtäs tästä kästystopet?
Etts meiden pitä elimen Jumalan pel,

gos/pyhydeo ia puhtaudeo/käyttämän mei/
tän cunnialisest puheis/aialvfib ja löis/wäl,
täin ja eonain Huorutla/Salawolta / hau/
reutla ja caiki luvattomat secanoxet / ia ne ti/
lat lotca meitä syndin «vetävät/rucoleman
Jumalala/että hän mettä Synnist warie/
lis / ia meitä pyhällä Hengellens hallitzis/
että me hänen kästyno jslken/ py,

hästjacunnlalisest/elätai/

lalsim.

Se»/

Hetyemes Mäfty.

KucaSeitzemesKäffyon?

sinun
staman.
Ey

pidhH warga

162

Seitzcmcs

MtH Jumala tämen Myn

cansa tahtoa

cansa

Ktlmen
hän tahto wariella meiden
calun rahan ia tavaran/ niin ellei ne mrildä
warcaudcl/wafivallal/wckrpdhel »li peloxel/
w pois wiedeijl.Mmta että me meiden oman
saijlm nautita jakijni pitck.

Suinaa p Lutherustckmän

kckstynvlgoftolmittat
Meiden pitä Jumalala pelkämen

ja mcastaman/, izn ettei me meiden lä«

himäiseldän häncn rahans/ eikä hänen

caluns pois ora / eli jolla culla wäärv,
del/ja petoxella tygsn käytä/Mutta
että me autame t?oll)ome ja warilem
hälidä että hän calunsa saisi pit<i.

Kuingas ne sanat ymmärätt
Ensisi hän täscl anda tietä/mitä luma/
!a täsä käjkys kllldä/ninntläin/ettll me mci,
dhen lahimeisen oma/raha ja riista meidhen
ygöm käylck. Sitälikin mitä Jumala täsä
Me

s
.

,6;

että meiden pitä mnden
lahimeisen oman warieleman ja holhoman.

käste/

/

Mkckwarcauden cansa täsii
ymmärtetckni'

Cy «valvon iulki warcaus ja wäkivalda/
Mu«a mös caickinatset petoxce.

Suinga monelmuotto warcaus
tapattut
Neliel.
/.

Cosca joeu loisen oman warasta/

lajapoisotta.

Costa jocu Väkivallat ia wärydhel toi«
oman
sen///. ottaja ryöwä.
Cosca loinen/toism oman walhclla/
//.

pelv)ttl/Caupols/Ostamisesta Mpmis/s tai/
ca »ahetores/wärällä pundaril/wäräl mi«
mös leikein / corttin
lal/swrelwoilol/
ja mwiden senrallaisien cansa/ voiselta ja a>

lanssaalla.

Cosca jocu olla lainasi swren easuon ia

orcorahan/wastanlumalankälVp/iaChri,

tilistä rackauua.

/.Cof,

Seitzemes

164
/<

Cosca

palcollleljatponteklät

häiyst tysntekeval/iacuitengm sen edesi 01/
lavat hyvän valc6/3aica jccu pit« lySnlekien
paleanlaeaperin/taica pahoin hcknenmaxa.

MittH awut Jumala täsil Kck

-

fkyswaathii

Cwsi erinomaisia awu/euln on i.
maisus/H.Zytymyo/ ?. Oikeus/4. Ahkeruo
s.iaup,us/6 ja wisuus.

Mikä Omaisus

On Jumalan pelgos/hyvällä

o/

malla tunnol la pita hänen omans/tum
veden
olevan Jumalan lahian/ M
kätkiä ja kävcä Jumalankitoxexl / ha,
nen/iabanenlähimäisen tarpexi.
Hästcl stlso Salomonin Sanalascus 5.
lugus: Sinun lähtee M vlgoswotaman.
Multa pidä sinä ne yrinens ja ey yxikän mucalainen sinun eansae. Ia P.Pavali

sen

°3clZ,lonicer,n lygS

sano

z. Itzecukin

pitä Sysm n hänen oma leipäns.Aljn A«
braham on pitänyt hänen omans. Item
«loch/Isach /lacob/loseph/David Salomon la mwtpyhät.
!l>

N.ä,tx.
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MM Tytymys on?
On tptvä omallens / mitä Jumala
it;ecullekm anoa/la eypptä toisen oma/

eikäsin Men seiso.
HäsiäpPavallHimocheuxentygö 1.
Himo.6 sano: Cosca meille on ruoca ia waa,

ee/niintytye<lmslhtn.la Epistolas Hebrew
rin tygö snso: Sytykät schen mitä teille on.
Esimerli sen päälle on
lifi-Mnquin hän itze todhisia Philipperin ly,
gö 4. lugus simoden: Minä olen ovvenut
foiffa minä olen/nihin tytymän. Minä tai/
bhan sekä matala olla/ia laidhan mSe corkia
»lla. Minä olen caikie cappaleis/ia locai/
itzenlpkön Sovelias/sekä rauittuna että iso,
vana olla/sekä hystywä että kövhlywä. Cai/
ki minä woin sen cautta joca minua wäkevä-

ittke/Christus.

Mkck Oikeus On i
On Caupois/wahetoxissamuisa!
asiois/tehdhä oikeutta/nlin ettei me

lähimäisten petä/eikä tee rvätptta.
Zämen päälle on nmllekälko

3

Mose«

Seilzemes
rs'»klrlc,s»9.lugus.
punoan/oikea
mma/ja oikea cannu pitä oleman leiden tyF
fsnen. Item 5 Moseren kiriao 25. lugus:
Sinulla pitä oleman yri läpsi ia olkea vaaca
ia yxi oikea ia teysi mitta. Senpäälle että
sinunpitä cauvan elämän maan päälle/lon
ga Herra sinun lumalas pilH sinun andaz
man Ia P Johannes i. Johan. /.sano.
Että te nytliedät/ettälumala on oikea/niin
,65

tunnustacat mss se/että

jocaoikean ttke/ hän

on syndynyt hänest.
lupaus pälle on Salomonin

sen

sana/

lascus 2.lua.us:Herra warielene/ sotca oikin

tekevät ia kätke nink pyhäin tien.la Ezecbi/
lintyksn 18.luguoseiso: Joca ep ota
ja eorco raha/eikä phläkän woillo/hänen
pitä elämen.

casvo

MkäAhkeruson?
Onrviriest/lawisust tehdä tpstä/

itzecukin n?irgasans / ja sen cansö / lu/
»»alan hywastislusnauxen cautta hänenselättä.
Kämcn päälle on meillä kästy l. Moseen kinas ? luaus /cusa Jumala
S«>
nun

sano.
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M-

nun oyao hijes/pitä sinun syömän

sinun

Psalmisa seiso l Sinun
öitä sinuas elättamen / sinun kälteio työllä-

pes/Ia sijnä

128

sano

luque:Mlnun
poican/ola jotakin eteo/ia tte työtä. Sama,
lamuolo P. Pavali Hessalomcerin tpqö i.
Hehkät työtä teiden kättnn
eansa/ninquin minä teitä olenkäjtenyl.
lupaus tämen päälle Provelb. 12.10,
ca hänen peldono hywin teke/Hänen pilä saa,

sano:

manrunsasii leisä
Esimerki sen p ttlle on P. «lucan lykön
l 5 lugus.Cuinga P.Petan ja h nen cumpanins/cosca hee työtä teil/sail Jumalan hy«
lväsiisiugaauxen cauta runsasti ealoia.
MtäLavpiusOne

On auttKrsphiä ja anda nijlle sot/
ka tarpitzerat/ja heille laupiuden töitä

osocea.

H<lmen päälle meille on kästy 5. Mosekitias«
xen
5 .lugus/eusa Jumala sano:Sis
pila
nun
avaman sinun kätes/ sinun weliel/
les/ioea tarvitze ia on köyhä. Ia Esaian ty
köns B.luauoseiso.-Murra sille Isovaisell
inu,
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ettzemes

sinunleipes/jane

finun huoneo/ios finck

ovat/ota
näetiongun alasto,

man/nijn waaleta hckndH. Mn mösSy/
Auta finun l<shimäl>
rach 29. luque

sano:

istäs nijnpalio culn sincktaidhat Samalmn
010 meiden Herra Christus sano. P. 4ucan
nijn

tysön 6.lugus: Andacat

teille annetan.
lygs
pavali
Galalerin
3 lugns sano
7?a P
nijn
nyt!
meille
on
/
Etlck
aica
lehkem hywä

ocaista wastan. Multa mnomaisest nljnen
ohlan/iotea ovae meloen cansa weliet vscoo.
lupaus tämen päälle on Esaian tykön

5 8 .lugus: loca sitä föyhck ja Isovala ruoc/
tt la waalella/hänen walkeudens pilä vlgos
puhkeman nlnquln huomen ruscon. Ia meis
den

Herra Christus P. Mattheuxen lykön

10. lugus

sano: loca anda yhden kylmän

wefi pisaran yhden

nijstä pienemist/ainoast
minun Opelusiapsen nimen/ey sen pidck ole/
man maramala Ilem
tyfön 6. lu>
gus Andacat nijn teille annetan: Mn mso
P. Pavali Corintherin wq62.Corinth.9.
loca runsasti kplvä/se runsafii leicka.

sano:

Ei>

Käjfp.
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Esimexki sen pckMe meille on P.michlst

lobist.Cuingähan on olollanne laupluden
wastan / nmquin hen itzi
tunnusta 3 l.lugus/Ia Jumala on hänm
hyvilstismgnanut Mn mss Hobiaft/Cuin»
ga hän on laupiudcn löylck tehnyt/ Lob. 1.
töitä/nijtä ksyhiä

MkckWistM^Oni
On pitä omans tallella
Väpttäjaep Haascara.

HHä Salomon Proverb.

cosca se

sitä oikei,

sano:
se casua sw13.

Zavara tule wähetyxi
Haastatan.
nijn
pioetlin
Multa
cäos

rexi.

casca se

Esimerki sen päälle on meille i.Mosexen

kirias 41 .lugue: Cujnga Joseph cocoisi Jo,
wick Seitzemen hywänä wuonNa / ja pui ne
wisuft/iH sijtä ruokn coco Egyptin maan/
«allilla aialla. Ia P. lohanncxen lylön l 6.
luguoseiso/cuinga Apostolit Chr>siuxen kck/
styn iälken/loeoistt ne murut/ioica iäilylltze/
nilldck lUlnolllspöntl/etteine pitänyt hueean
emän.

Ut-

170

eitzemes

Sutta synmt tätck My wastan ovat r
Ensimeinen on warcaus/cosca
cu toisen oman warasta/taica wäkivalo
lalelipetoxella/swrel casuolla ia cor
/>

corahalla/taica muilla pahoilla

jonil

hänellens omista.
Tämen Jumalakieldck täsä kc)stps i Ey

la/poisotta/ia

sinun pidhäwargaskaman.ltem Ey
4
Mosexen kirias 23 .lugus cusa hän sano
ftnun pibha ottaman. Corcoraha/eli casuo si>
nun welieldäs eikä ruast eikä misiäkän.lap.
PavaliEpheserin logo 4. lugus sano: loca
onwargastanutälken sillen wargastaco. I/
lem Zhessalonicerin lygö
sano ällän
l

pfiken pcltäco hänen weliens.

Hämen synnin mnqaisioxest seiso <Ialo«

monin tvksnä/Prooerb 20 luguo:
rastettu leipä on iocaitzella makia. Multa
iälken pitä hänen
oleman täyna tera«
wita kiviä. )7in mso Syrach
21.lugue/
loca wäkivalva/leke/hänen Pitä wiimein
tuleman keriäiäxi. Samalmuoto NeheyW
an ly/

swns

sen

sano

17

Käsky.
an lykän seiso 5. lugus. Että

pu,
ja
dhisti hänen helmane sanoi/Näin luma,
lapudistacon jocaihen hänen helmastans ia
perimesestens joca corco raha olla. Ia mei/
den Herra Chnsius P.-lucanlykön 3.lugus

sano:Älkät kenengan lehkä wclkivalda ja

wärytlä.

Esimerki on Josuan kirias 7. lugus
CuingaAchanja hänen lapsens iacariano/
warcaudhen lähden/kivillä cuoliaxi lyötin/
japolltllinylos. Ia Apostolin tegos' 5.1u,
gus: Cuinga Ananias ia Zaphira hänen
waimons/warcauden tähden rangaistln.
//

Toinen on Laiscus cosia

laisca/jaey

socu on

työtä tehdä/ja työl,

lensbänenselättck.
Zäsicksano Salomon Provetb.

gus t Vxi laisca käsi/teke köyhckxi/ mutta w«>
riä IM/ttke rickaxi.llem 19 luquo: laiscu/
den myölä on uni/sa yxi joulilao sielu pilä näl
kä kcklsimen. Item 2, lugus laiscacuole
hänen pahudesans/sM hänen kHtens ey tah-

möoP.pavali Zessa,

lonicerin lygö 2.Hessal. 3 sano: Mecuulm,
fttä monicadftal teiden seafan walgastavat/
ja
'
N

-5
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Seitzemes

ia ey tee lyötä/mutta käyvet laistan. Mutta
nijtä iotca sencaltalsel ovat / manaan minä
Herran lesuxen cautla / että hee lyötä teke/

vätstveydes/ja syövät heidhen oma leipäns.
///.
kolmas on ahneus loca ey tv/

dhv sihen/mitä Jumala hänen anda/
mutta pvta enämen

Hätä wastan

sano meiden Herra Chri/

tykönä i2.lugus: Cavaltacat
teilen ahneudest Sillä ep inhimlsen hengi
nä seiso: Että hänelle on valio lavarala. Ia
p Pavali Epheserinlygö4 lugussano: Ey
meiden pidä waeldaman ahneudes / ninquin
pacanal. Ilem 5 .lugussano hän. Ellei ah/
neus pidä meiden
ensingen mainilla,
man. Tclmen Synnin rangaisioxesi
Syrach 3,. lugusloca racasta raha/ ey o,
le ilman synnitä/ia ioca etzisilä calovata hä
nen pitä huckuman. IaP.Pavali Connthe<
rin lygs i Cor.6.sans: Ellä ahnet ep pidä
perimen Jumalan waldacunda.

seasam

sano
se

Nelies on Tiwevs/cosia jocuon

nijn cova ja tiviä/ettei hän kenengen
hyvä tee/eitt auta nistck köyhick satar,

l

vitzewia.

m,

»M,
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RMp.
kttldä
Samcnlumala
5 .Mosexen km>
as 15 .lugue: Ey sinun pidhä coveltaman
sinun Sydämee/ eli sulaman käteo kijni/sinun köyhän wclies edest.
sämen Synnin rangaisioxefi sanoSa«
lomon proverb.2l loca tukitze ftänen cor«
vans / sen köyhän hwdhon edest/ hänen pitä
möohwtaman Jumalan lpgö/ja ep pidhä
cuuldaman.
Estmerki sm päälle on P. iucanlykön
i6luguosijtä rickast miehest jahänen
gaisioxestanoiolaey tahtonut autta sitä köy/
hä tazarust/joca macais paisumis / hänen
porlineedheo.
Viohes on Haasiaus cosca inhi>
minen häne o,nans haasca ja twhla po
is / ylensysmistn ja juomisen /eli
n,arättömän annon / letkein ja muinen
tnrhain menoin canft.
Zälä wastan mana Syrach sanoden 9
lugus: Älä ole Haaseaia/ja älä totuta sinuas
<

lwhlaman/Eltei sinätulisi keriäiäxi.

l5.
lugus:Sijtälwhlalast poiafi/ ioca Haaseaie

hänen omans/porloin cansa. Ia Joan. 16.
!,

N

ij

lugus i

""i

lugus: sijtä wärcst huonen haloiast joca lwla»o hänen Isänens oman.

Kulnga menckltiiSyndi taldam
WältHi
Costa me tämen kä,kyn millesen pidhäm
ja rucoelem Jumalala / että hän meitä wai

riele warcaudest/wäkivallast/pttoxest/ crrcoi»
rahasi/casuoist ja muista iuonist/ja amals me»
t<l/ että me vscolisest teeme nmven lyön ja
wl>canja sencansa meitä cunnialistst elätäm
ja tydym sihen mitä Jumala meille anda.

Mitäs tsstH käskyt opeti

Ettti meiden pidä lähimeistn oma war,

eaudel/ petoxel/ wäkivallal eli wasydelvoil>
ottaman / ja meille omistaman. Multa etlä
/ hänen wirgasans hänen ly,
öns ahkerasti leke/ja sencansa hä,
nens cunnialisest elältck.

Cadhe,j

KM.

ssp.

Suca Sahdexcs Käsky on?
El) sinun pldä warätodt-

Nm

stost

5
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adhexas

swst jlmomanfinun lchimer.
wasmn.
stesMtä
Jumala tckmen käskyn
tahto i
cansa
Zämencansa Jumala tahto wariella/

meidenCunnian ia hyvän sanoman/wal?
helta/wckrä Cannelta/ia wckrä todisiosi wa,

sian.
KulngaP.Lutherus tckmen kästyn
ulgostolmitta?
Meisenpitä pelkämckn ja racasta/
manlnmalata/mjn ettei me walhette/
le meiden lckhimeisen pckälle/engä hän/
dä petä/eikä panettele ja saata paha
nomat hänen päällens.

Mutta

wa/

stam hänen edestcns/hpvinhclnestpw
hum ja caicki parhain päinkäännem.
Kuingas ne sanat ymmärät.^

Ensist anda hän tietä mitä Jumala lä/

sa kleldä/Nlmittliin/elteime walhcttele mei/
den lählmeisen päälle/Engä händä panette/
le / eikä paha Sanomata hänen päällens/

saalta. Sllälikin hän osolla mitä Jumala

Ackjlp.
,77
tälä käske. >. Että meiden pitä wafiaman
hänen edcsiano. //. Hyvin hanest puhUF

man.

Caicki perhanpäin kändämän.

Mlkäonpettälählmäist.^
On vlqaohwta ja lulgista muiden
lähimäisen salaiset wighal ja Synnit.

edhee

Mikä on panetella lckhimcklM

On pahoin hänestä puhua / hänen cun/

,nians/ia hyvän sanomans turmela.

Mikä on wastata lählmeifen edest/
faparhainpämkäändcke

Onwariellalähimeisi wasian panelusi

ja wäriä kieliä hänen wicane peittä ia par«
hain päin hänestä puhu.

Mtkäawut Jumala täsä
kässyswaachit

INämä Nrllä / cuin on

Totuus / 2
Wahvuo/3 .VMrraisus 4. ja waiokmus.
Mkä totuus on?
On olla puheisa ja sanoisä oikea ja
totinen/jarvältä caickitvalhet jawä«
rätpuhet.
~

ilij

!ä^

l7

8

<!ladhexas
mm<Z mana Zachatlao Propho j

<a Z.luguocusa hän sano:locainenpuhucan
otuden tvljen cansa/ ja duomilcan oiketn.la

P.Pavali Epheserln tygS 4. lugus: Puhu,',
ean jocainen lotuden lähimetsin cansa. Sillä
me olem kästenen toinen toisen jäsenet.
lupaus tclmen p'älle on is.Psalmis

eusa seiso/Että sen pitä asuman Herran huo/

nes/ja oleman hänen pyhäl wonllans/ joca
waelda ilman wlgata/teke oikein/ja puhu to,,

cansa

ey
tuoen Sydämesi/ia hänen kielens
panetlele/ia ey tee hänen lähimeiseno paha/
ja ey häväise hHndä.

Mikit wahwus on
On olla wahvajaluia totudes/il>
man wilpitä/sek<i sanois että töijä.
Zähän meitä mana lZyrach 5. lugus sa,
noden: Ole wahua
sanvisae ja pvsp
yhdes puhesa.

smun

Mikä Wai olemus on?
On asetta jahillitämeioen kielen/
ettei me enä puhu cuin meiden tule.

Sätck.

Kästp.

»
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HellF wastan sano David 3 4- Psalmit

kätke sinun kieles pahudest/ja sinun hwleo/
etlei ne pelosta puhu. Ia Syrach 3 lugue
kätke/hän kätke hä<
loca hänen
nen hengens.la, 7<luguo: V)li wijsao miee
pitä märän hänen puhesans/ jayri toimella
nen mies pitä hänen hengens/ losyxi
mä olio waij/nijn hän mss wijsari luetai«
sin.ltem 2 3lugus:O jos minä laivaisin
panna lueun/minun swni eten/ja paina
wahuan insiglm minun hwlden päälle. Ia
,

sano:

swns

P.lacob

sano: <Olcon jocainennoo

1 .lugus
pia cwleman/mutta

hidas puhuman.
Sutta Synnit tätck kästyH

wastan ovati

joc,
snsimeinen on walhe
tietensja wastan omatunoons / toisi,
päälle walhettele.
Hätä wastan mana Sprae.7. lugus sa,
noden Älä Hartola sinuas walhetteleman^
semäden/että on wahlngolincn lapa.llem
2o lugus walhelellaon häplslincn cappale/
,a ey «ule »känens tunnian.la P.Pavali E/
phe.
Nv

se

l 8o

Caohexas

pheftrin lygö 4. luqus sano: Pangat poi
walhe. Mn mso Colosserin lygs 3 lugus

Elkälwalhcteleo toinen toisen edhes.
Kämen rangaifiaxest seiso 5. Psalmis/
Cusa David sano Sinä Herra hävität
caickiwalhettelial.
-

Esimercki sen päälle on Apostolin les
ghos j.lugus: Cuinga Ananias ja hänen
waimonsSaphira rangaisiin walhen täh«
den / nijn e«ä hee cohta langeistt euoliax, / ja
haudhattin. Ia Ensimeises Moseren klrias
1 »lugus: Cuinga Sara nuhdeltin lämen
synnin lähdm
Kästa nyt eroitelan se walhe/joea ey pa«
hudefi ulgostäyiongun wahingoxi. Mut/
ta enämin estämän wahingota / ia nijnen
Jumalattomain pahutta Ninquin He/
brel in lasten ämmet / Siphua ia Puah ovat
tehnee. Senpäle että he lahdoi estä sen mur»

han/cuin. selumalatoinPharao ajatteli teho
da Hebrerin poiea lasten pälle / »oista seiso
Kirioilettu l.Mosexenkiriao i.luglw. Nijn
mös

se waimo joea kätki lählesen /ne

Davidin palveliat Jonathan

caxi

ja Achimatz/
että
l

Aajty.

e«<l
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coscaNijn
Absolonin palveliat lulit ia eyei
se waimo sanoi: Että hee oltt

heitä.

poismennet oven plitzen.losia seiso kirioitelM 2.Samuel. i7,Samalamuolo on Ra/
hab tehnyt. losvan kirias 2. luguo / joca
kätki ne taxi miestä caton pälle / iotca losva
oli lähettänyt catzoman Canaan maata / Ia

cosca lerichon Cuningan palveliat etzei he»/
tä/SanoiRahab että hee olil pimeis pois,
mennet ia ey

nit.

hän tietänyt cahunga. he mc/

Toinen costa jocuhyvin/ja fuloijest
puhu toijen cansä ja myrckp on syvä/
mes/ja ystävä lisen puhen

hänen.

cansa pettä

Käsiä sano David 55. Psalmis: Heiswns on liucambi euin woij/ja cuitengin
heiden sydämesens on catemla/hciden sanans
den

on liucambicuin olio/ja cuitengin on awio.
nen miccka. Item <s4.Psalmi<?. Hee tero,
ilavat heiden ttelens / ninquin miecan/ja
ambual heiden myrkylisll sanoillans/ninquin
nuolen

cansa.

Esi,

182

Cadhexas

Esim.rkisenp'Neon

i.

Moftren kiri/

annoi welleUens
/
hyvät
nijn
Abclin
cauvan / cuin hän
sanat
ulgoo
hänen
kedholla c nsane/j' löyhä/
nen sialle cuol taxi. Ia 2. Samuelin kiri/
as 20 lugue seiso: Cuinga loab lervttti
Amasa ystäväliltst / ja puhui suloisesi häneU
canfms /ja löi hänen euoliaxi. Min mo°s
Andronicuseavaloxenja pewxen
ta«
poi Onian/sen y'imäsen papin jostaftiso ki>
rtoueltu

san

cansa

to

ludao Ischariolh / ttlvetti ystävälisest
Herra Chrisiusta/annoi hänen su/

meidän

uta/ia sen eansa pelti hänen wlholisten käsin
surmalta.

Colmas/cosia socu labimcistens
hänesi puhu hänen eunni.
sanomans turmele.
Zämän synnin Jumala kieldä 2. Mo<
sexenkirias 19. lugue sanoden: Ey sinun oi,
dä olemanpänetlcliansinun cinfas

»anttlsse pahoin
ano ia hyvän

/

le.la Syrach

yxihäpiälimentappale. Mut ayxipanet/
telia/on palio pahembi.
möb P.la
eob

KMp
»clno: I«c>, hänm wl!i ns

cob
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'

Duomitze hänä/hän pÄNttkli
duom tze<lain.

jz

Nelies/cosia socu lähimcisenll s?:lai
sel synntt muille »lmoitta/ wastan Christ,l»/
siä rackamla.
«3äM Salomon sano Proverb. 2i.lu/

gus:Vxipanlttella/ilmoitlasttä/mitä hän
salaisesi tms. Mutta jolla on yfi uscolinen
sydhen se sen sala. Ittm 2 5 .luquo: Älä il>
moita toisen salaisulla. N»jn möo Syrach
»9 .luqussano:

Hlä sitä

sano

Jos sin<sjotakin paha twle/

iälken. Sillä waii
wahingola tee. Ey sinun

olla/ ey sinun

sanoman

eikä ystävälle/eikä wiha miehelle. Ia älä siläilmoila/ios sinä ilman paha omalundo/

sen taidattehdä. Item 24. lugus:

Häpiä
sinus sano/caiki mitäs cwlet/ia ilmoitta sa/
laista puhella/ ioca sinulla on uscollu.
lVides/cosca jocu soima ne synnit
loista hän on tehnyt catumuxen/ ia heillä
niitä hänen silnnllens.
Sprach 8.
Tätä wafian

sano

Hlä soima/eikä heitä hänen silmillens / hä«
"

ncn

adhexas
nen synvtno/jolsta hän on catumuxenja pa»
ranoxen tehnyt.Aialtele ellä me caicki/ wielcl
npl wigas olem.
palio puhu ja
cofta
eptaldawaijolla.
184

'

socu

sano Syrach 21. lugus: loca
piexe kieldä/ se puhu sitä cuin ep keloa.
Mutta wijsal vunniyevat heiden sanans
Nijnen lphmen
Culda waagan cansa.
sana on swsa Multa wijsasten sw on so/
Kclsiä

delmeo.

Suinga me täldam nckmät
synnit wältHr
Coscame ajattelem lämen KHWnväl/
le/hillitzen meiden kielen ettei me enck pu<>
Hu / cuin meiden tule. Ia rucoelem
MAiAZA että hän mcitä loludes ylös<pidM/sa sijhen meitä wahvlstaisi/ ja sa/
nome Davidin cansa
ra warlele minun swin / ja kätke minun
hwlen.
!-
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ckstp.

MtästMMystopet.?
Ettei meiden pidä meiden lähimäistn/

wahingolatekemcn/hänen cunniano ja hy/
vän sanomans puolesi / eikä hänen hyvä
nimene turmeleman: Eikä mös hänen va>
lene wärin eandaman / eli wärin todista/
man. Mutta hyvin hänesi puhuman

hänen edestans

wafiaman/ja

calcki parhain päin käen?
dämen.

Mhe>

'B6

Fdbere«

Whcxcs Käsky.

SucaMhexesKäfkyons

Ep sinun pldha pptämen

sinun lahlmälses huonetta.

187

Käsky.

Mitä Jumala tämenMyn

cansa tahtoa

Kämen

cansa Jumala tahto

wariellci

meiden colon ia mlon maan ja manderen
lei yxikcn vidhck sila pytämän / eikä
Men

sen

seisoman.

Mltli P.Luthems tästä kllstyst

sanoi

Meiden pitck pelk<lm<ln ia raca/

staman lumalaca/ ettei me meiden lä«

himiisen perimistn jcilkenfelso/la ppdhä sitä meiden allan jongun muoto»>
sin tain warlolla / ninquin ft oikeuden

cansa tapahtuis/Mutta
auttaman händä/ ettei
saadhaomanspitä.

meiden pitck

hän mahtaisi

Mitck hännäinen sanain can-

sa opetea e

Ensist milä Jumala läsä kieldä / nlmltt
«n/ellei meidm pttä pylämen lelhimeisen
<

8

Fdderes

,

perimlst Sttällkln nulck Jumala tchg k<s,
ste/nimittäin/että meiden pitä auttaman
händä/että saisi omans kijni pitä.

dM6 huonen cansa täsä ymmerMeiden lähimeisen perimys/colo,a cal,
sen alla on.

lano/ja mitä sijnä / ja

Mkckhimoitzcminenone
On sydämen pahalla halulla ptlck loise,
oma ja sen Mm seiso.
Mikck eroitus on tsmen jaSeitze<
mea käskyn wckliUer
Scitzemeo kästy kieldä warasiamasi

sen oma. Mutta tämä kästp kieldä sydämen

pahan himon ja halun/ ettei meiden pidhä
pptämen toisen oma.

Mta Jumala täsciKNys

waathie

Että meiden pila auttaman ja holhoman
meiden lähimeisten/ ia hänen colons iacartano/

tanomnb/ että hckn

tilaiakljnipllck.
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H?p.

mahlais» saoha l«<i

nau, -

MtäKmalatcksllkieldäs
Ettei meiden pidhä pytckmen meiden la>

himcisen colo el» carlanola / maata eli man>

dema/hänen taiottane

on.

ja mwla min sijn

Mtäs tästä käskysi opet.^
Ettei meiden pidhä sydämen himon ja

halun cansa pytämen meiden lHhimei/
sen verimist / eikck meiden
lan fFptMckn.

l

O lj

Xym<

l 90

pnnncnes

Kymmenes
KHsty.

Suca Kymmenes Käsky on?
Ey sinun pldhä himotze.

Man sinun lahlmelscsemew

dck/

19

Kästp

da palvellatäs/ palcapycans
carlans/jchtans ja mltä ha<

nen

omans on.

Mtck Jumala tckmen Kästyn

cansa tahto e

sämen Cansa Jumala tahto wariclla
meiden waimon / lapsen/ perhen / carian ia
tusilan Ia on tämä kästy ninquin yxi ulaos/
toimuos ydhexanen käfiyn pälle. Sillä
tclsä plösluetellan ne erinomaiset cappalet/iol<
«a huones ia talos ovat / nimittcin / waimo/
palcollset/caria ia luhta / ia mitä mwla hä«

sen

nenomanson.

Suinga p

Lutherns tsmen kä<

styn vlgostoimitta.?
Meiden pitä pelkämänlamcastaman Jumalala /nijn ettei mewedhä/

eikähaucuttele/ meidel, lähilneiseldän
hänen waimons eli palcolilens. Mut«
ta paremin autame/ että hee
Q iij

mahtaa
vat

ymmenes
vat olla alalans ja teyoä mirs
192

rvelcapckt.

hee ora

Suingas ne sanat ymmckrätt
Neille sanoilla h«ln anda tietä lnslst
lä Jumala tasa k,elda/ntmittäin/ lllei
denpidhF haueutleleman meiden lähimelsen

waimo / eikck palcolisi / eikä juhta/ eli calia.

Silälikin hän openamilck Jumala

läsä ka>

ste/nimittälN/aullaman meiden lähimeisten/

että hän omanvsaifi fijni pilF.

Kuinga nckmätcaxi lrismeisicl
kckstyeroitetanmmsta
Namäl osottaval synnin ia caiken pahu/»

den algun / ioca on verisyndi / ia domitzcvat

caicki pahat himot ia halut. Multa ne m wdh
ktlstyt/osollavatnehldtlmäl/ jotta pelisyn,
nist ulgookckyvel.Cuin on Epäjumalan pal/
plenca«
vlluo/wärät walal/lumalan
/
/
tzomus murha huomo/ warcaue/walhlt/
warat lodisto)sel/ ia mwdh senkaltaiset spN'/

sanan

nit-

Ml/

Mitä
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Kclstx.

Jumalatäsä Kymmenes

tHstyswaachls
Jumala täsä käste/ellä mcidenpilähok
homan ia auttaman meidcn lähimlisten/ el/
hän saisi pitä ia nautita / hänen waimons

palcolisens ia earians.
-lllpans näinen eahden käskyn Me on
B.lugue> CusaP.Pavali
Romarin
no: Jos le euolctat lihan himot/hengen
sa/nijn teiden vitä elimen.

Mtä Humala täsä kieldä t
E«ei meiden pidhä nijlä himoitzeman ei

käpytämän.

sano

<5»
«Tästä P.Puvali Romarin lygSlei,
lugus:
andaeo synnin hallita
den euolevalsesa rwmisan/ niin ettälee händä seuralle / hänen himons jälken. Item
Epheserin tygo°4. luguo
hän: Mjn
pamat nyt pols/leiden tyksän wanha in/
himinen / josa le muinen waelsilta / ioea his
mon cautta eMise hänens turmele / ja vdhista,
O iilj

sano
se

»94-

stacat teitän ttlden mlelen hcngfsä/ja pälepw

kecalselvslinhiminen/ioca Jumalan

julken-

pyhydes.
lygs
luguo:
Waeldacal
Item Galaterin 5.

henges/nijn «lei te tee lihan himo.
Ninen ranqaisioxisi iotca elävet heiden
pahan spdemenshalus/seiso Michean Pro,
phetan lykönck 2.lugus- Ia P.Pavali 1.
Simolh 6sano: Että paha himo ia
potta

inhimism cadhomxen. Ia Petrus 2.

Vetr.2.sano: Että Jumala scistä nijlck duo/
mio paivckn asti piinalta / ioea waeldavat ll>
han ielkin ja sastases himos.

Mitäs tästä Myst opet i
Ellei meiden pidhck himoltzeman / elkck

pylFmäntoisen waimo/hcknen palcollstans
eli carmns.Mutta andaman ne olla
alalano/ia auttaman että hän
omans saisi pitel.

'

"T^jl

Kchty.

MtH humala caikista näistck
'käskyistä sano s

Mna olen finun Herras

Jumalas prt wätevä ja A'
«O v

vas

196

vas/toca

Aymmcnes

rangmsen Iseden

wärpden lasten palle/colman
den ja nellenden polven / wt.
ca mlnua wthavat. Ia teen

armon monen tuhanten polven jotcammua racasiabat/
jammunkastpmpltävHt.
Kusa nckmckt sanat seisovat Klriottetmti

HoisesMosexen kirias 2o.luguo:cochla
käsky sanain algusa / Ia pilF meiden

merdämen sekä lupalytt että rangaistoxet
caikista käffysiä / MH nijlle/ jolca ne pitävät

Jumala armon anda.Mutta nijlle rangai/

stoxen jotca ey nijtä vidhä.
Kuinga P.Lutherus nckmät
sanat Vlgostolmittae
Jumala vhca että hän tahto
gaista caicki nelotca plitzekäivetnämät
'kästxt. Sentähven pitä meiden pelkämen

Kssty.
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kämen hänen wihans / nijn ettei me tee

hänen käjtyns wastan Mutta armon
ja hppF hän lupa nijlle/jocca pitävec
hänen kästpns. Sentähoen pitä mei
den handä racastaman ja hänen päl,
lens ustaldaman / mielellä» pitämän
hänen kästyns.

Mxi Jumala cutzuitzens
kljvaxii

Semshden e«i hän taida eikä woijkäe»

M syndi. Mutta wiha

ia langaise M/
lolmanden ia nelimden polven.

Mixistck Kmala

sano Ezechielin

prophetan tykönä ,5. lugus:
Ettck potta ey pidä can-

damanWnsricosta^

Ne sanat ymmertän mailman tain <a

duomionjälken/tusa lapsi ey rangaista eikä

duomita/Isen ricoren lähden. Mutta lu>

malan
,a duomion jälken/ey ole pxiken
wigaloin.Mutla taicki syndi ttkevel sekä

set että lapset/ia senlähden möo
gaisian

m,

pmmenes
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Sutta ne syytovat iotca meitä waa»
kästy pitivat/humalan
tämän.

ettck Jumala ioca on
meidenHrrran/on käskenyt nijtä pitck/ia me
oleme hänen palvelians / iolea pltil händä
lwleman/ia hämn käfiyns lekemen.
Toinen on/että hän 4upa armon tehdä nijnmcansa/iolca hänen kästpns pita

Knsimeinen on

/

vet.

kolmas on rangaistus/iolla hän tah

hänen kästyns
sian tekevät.
Taltaco jom nämät käskyt täydettseftpttäe
to rangaista nijl«z/.iolla

Ey.
Mixinijn
Sillä että Jumalan laki waathi yhden

teydelisen cwliasiuden/sekä sisällisen että vk
eonaisen Mutta inhimisen luondo on peri/
synnin caulta nisn turmellu ellei hän taida

sitä tehdä.

sw

»

Käsky.

sen

joen todistos
pätlet
P.pavalisano Ilomarin lygö 8-lugus
tihan halu on wlhä ia «vaino lumalatt
mustan. Senlckhden ey se ole lumalar
lain cwliainc/eikä woij sltcktehdä Ilem 7.1u!
gus: Me tiedän / että laki on hengelinen!/
muna minä olen lihalinen/synnin ala
Slllä en mmä lee mitä minälahdon/wan
sitä iol'<ninäwihan/sen minä teen. Hahlo
minulle kyllä on/m«la ledhä hyvä/sitä en
minä löydhä.

Sanos

,!
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Lucasta Lain on meiden edefien

täyttänyt^
Meldhän Herra Chrlstus on täyttänyt
iain ninquin P.Pavali todista Galalerin
tygS
Cusa hän sano: Cosca uica «m
li layttlyri/ lähetti Jumala hänen poicans
lyndpmen waimosta tehdyn tain alla/ sen»
:

lähden

enä hänen piti wapattaman nijtä/

iotea tain alla olit.

Tattaco iocu tulla aumaxi lain
töiden cauttai
Kp.

Sil/l
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Sillä

Kymmenes
ettei yxikän taida ialn Mck täpdes

liststtehdck/ninquinse waachi.

sen

Ongo sinulle tohdlstost pcklle?
On. Sillä P. Pavali sanoßomartn
lygö z. lugus: Ettei yMn liha / taida lain

töiden tautta/wanhurscari tulla

humalan e/

des.ltem Galalerin lyssö 3
sano hän:
Että on iulkinen/eltei yxikckn tule lain töi
den caulta Jumalan edes/ wanhurseaxi.

se

Kuingasta inhiminen taita au
maxi tulla t
Mden olfean ja wahuan useon cautt.

Jumalan välle.

sen

Kuingas
kohdistat?
Meiden Herra Chrlsius ihe sano P.

Jahannexen lysS 3 .luaus. Mn Jumala
raeasti mailma / että hckn ulgosannoi hcknen
ainoan volcans/Oenpälle eltF iocainen euin
usto hänen vällens/ey pidä huckuman/ mut/
la ljancalklsen elämen saaman. Item P.
Marcuxen tyfsn 16.lugus z loca usco ja tus
leeafieluxiselule auluaxi.la P. Pelari sa«
np Apostolin ttghos. HänesiF caicki Pro/

Aästp.
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ohtlatlodlsiaval/ettäjocalnen euin ufto häF
nen pMens/pilä saaman spndeln andexi

misen/hänen nimene cautta.

Nijn mösP.
z.lugus
Ml
wahvana jatodena/ ettck inhimi<-

Pavali Romarin lygö
pidhem

sen

sano.

nen luleamuaxiuscosta/ilman laintöitä.
lem Salaterin lygö i.lugus: Me liedem/

eltä lnhiminen ey mle wanhurscaxi lain caut
la/mutta
cautla / lesuxen Christuxen

wcklle.

uscon

Mihingck laki fijs on meille nyt

tarpelinene
/
ilmoitta ja julgista meille melden
spndin / Nmquin P.Pavall Romarm lygö
?.lugustodista sanoden:-laisia tule synnin
lundo.ltem 7.lugus z En minä stndi mw«

loin lundisi/multa lain caulla/silla m minä
olio himosta MllcisFn tlelcknyl/ jollei laki olifi
sanonut: Ey sinun vidhä himoitzeman.
//. «laki
meitä iohdalla Christuxen meiden
wälimiehen lygö/joca meitck on lunasta,
nut ljancalckisest eadoluxest. Ninquin P.
pavali todista Salaterin lpgs z.lugus
'anoden: taki on ollut meiden opellaian ia

sen

iohdat/<

Apmmenes
iohdattatan Christurenlpgö. Senpälle / että
> meiden pilä uscon cautta / wanhurseari tule! man.
7//. 4aki opella ia osolla Eulnga meiden
pitä meiden elämän käyttämän/ia mitkä ly«
st meiden pitä lekcmen / nimilttin / ne iolea
202

'

Jumalahänen laisans on kästenyt.Ninquin

EzechielinProphetantykön 2oluguoseiso/
Cusa Jumala itze fano:Ey leiden pidhä elä/
j men leiden isäden jälken/eikä pitämän heide
että minä olen Herra lei>
j denlumalan.Minun käjkyn jälkenpitä tel>
dm elämen/ia minun sälyn pitä teiden pitäs
! men ja sen jalkintekemän.

Taitaco laki meitä nyt domita s
Ep.

Mxinijns

Sille että Chrisius on meitä waoahttanul

iain kirouresta. Ninquin P. Pavali sano
Galaterin lygS 3 lugus: Chrisius on meitä

lunastanut lain kirourest/cosca hän tuli kiro/
ureri meiden eoesiän Samalamuoloßoma?

rinlygS Blugus:Nineyole nyt Män ca?
dolletapa/nijlle iolea ovat Ehrisiures lesu>
res/iolea ey waella lihan jälkenmulta hengi

2O3

WonKunnu-stos.
Kuca Toinen ShriMsenopin
päcappaleoni

Vscontunnustos.
Mtckoppitäsil tolsescappaleson?
«3äsä meMe evespannan pxi oppi oikeasi
Chrlstllisest vftost/ia opettean kenen pälle
/

meiden pilävseoman/nimitttlin/yhden aino,
an totisen Jumalan pälle/Iftn caickiwal/

dian

Vscon Tunnustos

2Q4

dian/ja hänen poicans lesuxen Christuxen/
Pyhän hengen pälle.la mnqulnse enia
simäinen opin pckcappale/nimilläinluma/
lan kymmenen kclstysanat/osolla mitä meidi
pita tekemän/Mn tämä toinen cappa le
solla / kenen pälle meiden pitävscoman.

sen

vscon
tunnßos
tcksty
cochta
saseuranain
islkent

Mngck tähden

Sentähden/eltä kästy sanat opittavat
lundeman meiden syndin. Mutta
cap/
pale osotla/cuinga meiden pitä spnnisi wapa/
)ci tuleman»

vscon

Kuca

nckmck

cappalet on
vscon
pannut e

Socon

Waicka sijts Pyhäs Kinas ep mttän
Nijntuilengin
o:
wanhat Kiecon opetlaial

Cypriannsia

mwdh sanovat/etlckChrifiuxen

Apostolit ovat ne eoonel/ennen min he ha/
iosil ymbäricaicken mailman/ja ereanit loi/
nen toisestansEnsistheiden itze tähdms / et/
ja ovet.
tä hee ydliell muodolla piti
laman Sltallkin nijnen lähdin jonga edheo
kän
hee sarnasit ja sihen Chrifiilistn

sarnaman
vscon

»»-

sll.

""

Vscon Tunnuftos.

stt. Ia lclmen cansa
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piti eroilellaman ne oike,

wäristck.
nckmclt
Zutnga monen
Kappalet jaetan^
Colmen.Ensimelnen / on Isesi luma,

at opettajat

osan

vscon

last/ja meiden luomisesta»,.
Toinen/ on pojast/ja meiden lunastuxe,

stan.

Colmas / on Pphcksi Hengesi/ja meiden
pyhlltelmislsien.

Kuinga monda cappaletta eli
articulust/taicka jlisencktH
fijnsont

Caxitolfia KymmendF.
Kutca ne ovat?
Minä vscon Jumalan Me/ Istn cai>
kiwaldian laivan ja maan luojan.
Ia minä vscon lesurln Christuxen
hclnen ainoan pojano pMe/meiden Herran.
loca slkis pyhast Hengest/ spndyi
NtltztstMariast. ponllusPllaluxen
wallan
Plnnalin
/.

//.

///.

//<

alla/ristin pälle naulillin/cuoleteltin ja
dattin.

P

ij

,»,
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Vscon Tunnuftos
Alasastui helvettin/colmanoen välvm

noustyleo cuoluista.
57.

Astui yleo taivas/istu Istn Jumalan

oikeat kähdel.

Sieldä on tuleva duomltzeman elä-

viläia cuoleila.

Minä vscon Pyhän

Hengen polle.
pyhän
Mden
Christilisen
nan/pyftän inhimisten ychttyxen.
SV//.

seuracun-

Syndein andexi samisen.
Rwmin ylösnousemisen.

Ia tjancaikisen elämen.
Sanos yxi Summa nainen
Kappalten pcklle e
Minä vscon Isen Jumalan pälle /ioca
meiden on luonnut.
MlnF vseon Jumalan poian lesu)ten
X//.

vscon

pälle/ioca meiden on lunastanut.
Minä vscon Pyhän hengen pälle / ioca
meitä on vdhisianut/plöswalgaisnut ia pphit/
lanyl

Mltck nckmckt Vstoncappalet
mellle opettavat t

Hee

opettavat

meitä/Jumalala oikein
wn/
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Vscon Tunnustos.

lundeman/bänenollMlsejano/mikähänon/
m osottavat hänen lysns iatekone/ mttä hän

ehnyton/iawielenplltke.

Kmnga monda on Jumalala e
Z)ri on ainoa Jumala»

Sanos jocuwhdistossen pälle?
Widenes Mosexen kirias 4.lugue seiso:
Herra on yxl ainoa Jumala/ia ey ole yhlen
mwla.lfem6. lugus: Cwle Israel Herra
meiden Jumalan on yriainoa Jumala. Ia
Esaian tykönä 44. Jumala itze sano: Minä
olen enstmeinen/ia paitzi minua ey ole yhtä/
ken lumalata.Mn msb P^Pavali,, Cor3. sano: Ey ole yhlän mwla Jumalala/
mutta yri. Item Epheserin lygö 4 lugue:
Vri on Jumala ia caikem meiden Isen«
MkH Jumala on
Jumala on yMe,ngelinen
caifinen/eaickiwaldias/lotinen/ w.jsao/ hy/

vä ta wlpias°lsä/polca ia pyhä hengi/caic/
ken caDalten luola ia ylhälpiläls.

P

lij

Wtt-

V sconTumwstos.
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Suwga monda persona
maludesi'

onlu-

Colnie.

ne ovat.^
Sutta
ja Pyhä hengi.

Isel/Poica

Mutta ep

tuilengan Colme Jumalala/waanyxi
mala yhdes olemises.la yhdes olemisto.
me erinomaista persona.

Ongo

sinulle tohdistost sen ptlllei'

Siihen on monda lodistosta sekä wan/

hae että vhdes Zestamentis. Multa vhdes
palio selkiämet. Sillä mnquin
P.Macheus 3 lugus todista: Että eosca meis
denHErraChrlstus eastettin lohannerel/,
da/s,lloin eaicki eolme Persona itzens ilmoin

än< cwlui laivasi/ joca sanoi:
<Tämä on minun racao poican/ jolla on
nun hyvä suosio/euulcal händä.Poiea Iu«
lit.

Isän

Christus seisoi Jordanin wirdhas ja
casteltin.la p. Hengi alas tuli laivasi
tisen muodolla/ja isiui Chrisiuren pälle.
7,ss cosca Chnstus asetti CafienSacrameno
mala

i"

bckn

Casta Isen/ pojan ia pyhän
hen

Vston Tunnustos.

2 09

hengen nimen/fanodcn: Mengät vlgoo
ken nwllmcmja opettacal ealckicansa / ja ca,
stacat heitä Isen /pojan ia Pyhän hengen

nimen.

MkH persona on e

joca

Persona on yxi jacamatoin olemus

eymuildaplhäl pidetä.

MkäMont

Isck on ensimeinen personalumaludee/
joea ljama ikisesi on synnyttänyt hcknellens
poian. Ia ynnä pojan ia P.hengen cansa/

on eaicki cappalel luonut/ia ne wielä nyt aina
ylhelpitä.

MMPoicaont

Polca on

IsFst

loinen Persona

lumaludes.

ijancaikisest syndynyt / ioca mSs sijltt

oltipälleys inhimisenluonon neitzest Marl«
ast/<a<uliwälimiehe)ri japhde)li Vffriri mei/
dm ehdestlin.

Sanos yri todistos Mstja

pojasts
Sijnä 2.Psalmis seiso: Sinck olet mi/
nun poiean/ läNllpätvän olen minä sinun
synnyttänyt.

,

ij

Mi,!

con Eunnustos.
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Mkä PM hengi on e

Pyhä hengi on Colmao persona luma«
ludes / ioca Isest ia Poiast sanomattomal
muodol vlgos käypi/ »a meitä plöswalgaise/

vdhista ja pyhittä.

Sanos locu todlstos pyhästä
hengeftcke

Sijnä 3 3.Psalmisseiso:

Herran sa«

mllaovat laivat ledhyl iahcknen Solawähengellä. Ia meiden Herkens hänen
p. lohannexen lpkön 14.
ta Christuo
lugus: Mutta lohduttaia pyhä hengi/ ionga
Isen pitä lähelämen minun nimen/ pltä
Me eaiki opettaman.

swns
sano

Ongoft nckmet colme persona
yxl humalat

On<

sm

Ongo sinulle todistoft palle?
Meiden He«a ChrifiuoP.lohannexen

Kykönck i o.lugus

sano: Minä ia Isck olem
yhtä-

<
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VsconTunnustos.
phtH. Ia i.loh 5 selso: Colmc on io«a to,
ohlstvval taivao/IslZ / sana / ia p. hengi/ia

nämäcolmeonpxi.

Kuinga nckmät colme persona
eroltetan toinen toi-

sestanst

/.

dhel.

Ensisi Mlisel

ia

personan omaisu,

MkHKnomaisuson?
ep olekeneldäkn Syndynyt/eika ke-

Isä

nefiäkän vlgostcky. Mutta on itzestens
caikisest/ia coco lumalisuden aleu/ia on spn«
nyttänyt hänellens yhden poian ijancaictlscst.

Mikä poian omaisus on t

Poica ep ole itzestens / mutta on Isckst

ifancaickisestSyndpnyt.

Mkä on pyhen hengen omal-

sus?

Pyhä hengi ey ole itzestens eikä ole
dynpl. Mutta vlgoslckppi Isäst ia poiast

i/aneaickisesi.

Cmn^

Vfton Tunnustos.
Kmngahee vlkonaistlomal-
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sudheleroltetani

Vlconaiftlltpöl iateghol/jolla itzecukin

persona on hanens ilmoittanut/ ia läsa vseon

itze cullekin omistelan / nimittäin
luominen/poialle
Isalle
lunastaminen Py,
hälle hengellä pyhittäminen. Ia waicka ne
työt oval laitti colmen personan yhteiset/
cappales

nijn euilengin ne omistelan

kinpersonalle.

erittäin itzeeulle/

Eikö heillä ole erotusta ole-

misesi

Ey. Sillä eaicki colmepersona on yh^
dee

»Kmises / yxi Jumala yhden/
caldaises HerranoesMa/

sesielio

ia lunmas.

Wsi
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I.

WonLappale.

Sucaenfimeinen VstonKappaleonr

MnH bscon Jumalan
pK«'

Knsimeinen

pHlle

tsän cmcttvaldlan luo-

lan tatban

/

ja maan.

KuingaP Luchernstckmen cappalen vlgostoimittq i
Minä vsion / että Jumala on mi«
nun xnna caickein muiden luondo

cap>°

cansa luonut andanut minun/
ja
sielun rwmin/silmät/corvat ja caicki

palten

/

muurjäsinät/ Samalmuoro
don/toimen ja ymmeröxenjanäma ca«
iki rvielä nptkin ylöspitil / mutoin hee
hukkuisit ja tphiän raukeuisit. Engs

mös sitH ainoasta vsio/mutta mös /et«

t<i hän minulle mvinon ja n?e»Hon / co/
dhon ja huonet/tvaimon ja lapstt per«
hen / carian / ja caicki mös muita mitä
minä tarvitzen hengen ravinori runsast
ja auttaxeN jocapäivä anda. N>iellä
sijtte/siioiele ja »variele minua/caicki
mös wahingot/tnstatja pahudet/ po«
ls estä ja tonu. Ia caiki nämät teke hän
ilman minun ansiotani «masta sulasta
tttmostansja Isälisestä hyryvhestäns.
loi^

l

2,5!
Vscon Cappale.
lomen edhestä nunun tule däntxi jälo

lens Njttä /ylistä ja cunniolta /hänoä
cuulla la palvella /<a hänen mieldäns
aina noura. Nämäc ovat. totisesta tooet.

Mitä hän näillä sanoilla
vpmat

Näille sanoilla hän anda tlelä. Mis
tä hyvä Jumala on meille tehnyt / ja wielH
nytteke 2. Mikä händäsihenon waathi,
nm. ?. Mitä meiden pilä
edhest hä~

nelle/jällenslekemän.

sen

MtHftä humala on tehnyt .^
/.

Hnhcln meitä

let luonul/andanut meille twmin ja sielun/
jilrlen/lawon ja caick iästyät.
//.
Pies mettä ylhäl/anda meille ruan
ia walhel/eodhon ia carlä on/waimon <a lap,

set/iamilämetarvilzem.
///.

Wariele meitä eaickest

wahlngosiiacaickestpahast.

warasi jä

M-

jLnsimeinen
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MkH händck waachinätta tetemens
Hänen armono ja laupiudens / ia Isä/
linen hyvydens.Sillä hän sulasta armostane
ilman meiden ansiotan/näilä taictia/ onleh
nyt.

Mtck meiden pitä sen edest jckl-

/.

lens tekemiin i
Meiden pitä händä ylisiämen / kijtlä

sen

män ja cuunioitlaman
edhest.
//. Meiden pitä
händä palueleman.
1//. Oleman hänelle cwliaisll ia nöyrä,
eqickis meiden elämäsen.

p. Lutherus päättcktHmen hänen vlgostoimitoxens
Se on wlstift totinen tosi/se on /mi«
nä vscon että Jumala caickia näitä on
rvielänptylbälpicä/ja
Kuinga

tehn-pt/ja

minun

hckndäsenedeft pltä kijttämän ja pal,
veleman.

MtcktäsilWn mmen cansa

ymmertänt
Se ensimeinen Persona Jumaludes
nimitt

Vston kappale.
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nimttläin/meiden Herran lesuren Chrisiu/

MW.

Minglltshden hän

cutzutan

Ensiss hänen ainoan poians meiden
Herran Chrisiuren lähden / longa hän on
/.

l

ljancaickisest synnyttänyt.

//.
tuomisen tähden/että sän caickl cap/
paletonluonul/iane ylhälpitck»
///. Meiden lähden/ la sen
Isälisen suo/
ia
meitä
sion rackauden tähden
wasian /että
hän on mettä omistanut hänen lavsirms/

caicki hyvä meille luo.Ninquin P lohaw
sanes,
.lugus sano: Multa niin monoa cuin
otll/nijlle

Zändä wasian

hän annol wolman
lapsixi
lulla/»olcahänen nlmens
humalan
pälle vscoval. lolca ey werestä eikä
sefi tahdost/ey myös iongun miehen tahdosi/
multa Jumalasi syndynet ovat.

se

Mngä tähden nimi (M) tHhcknonpandut

Ensisi sentähden/että meiden pitä

!<lmen /

cuca se oikea Jumala

lw

on / jonaa
pällc

Knsimeinen
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pälle me vseom/nimittäin se/ joca on meiden

Herran lesuren Chrisiuxen FF. Sitälikin
se nimi/pidtlis meitä plösherältämen

etlcl

wahvan vscon/hänen pällens.
MingH

tähden hcwcutzutan

caicklwaldlaxi s

Sentähden että hän on pri caicklwaldi/
las Jumala, iollaon caicki woima taivas/a
masa/ia teke mitä hän tachlo.

Sanos tohdistos sen piille s
Sen lohdisia ensist Pyhä samatlu. Sil
lck Jumala ltze sanoGen. 17 Minä olen Iw

malacaickiwaldias.lasiinF'i;s. Psalmis
seiso: Herra leke mitä hckn lachlo / taivas ia
maasa/meres ja sywydes. Ia meidcn HErra!

«Thristus

sano p.

Matcheuxen lykön 9.
Hugus: Jumalan edhes on caicki madholisel.
! //. Silälikin todista sen/ Jumalan työ
fa teko / että hän on luonut laivan jamaan/
ja mitä nijsä on/ ia ne caicki «vielä nyl plhäl,
///.

Todistavat mös sen/ne swrel ja II)/
meli<
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Vscon Cappale.
)a nmnuftalMt/ jotca luma,
mellltl
la on tehnyt. Että 5 än on johdattanut Iftae/

lm canlan
vunalftn meren cuiwin
gom Ex 00.14 Änno» Manna talvast hci/«
den
l6.wettä calliost hi iden

'odaxns. Exod. 17 Annoi auringon seiso
coeo p»lwcn alalanslosue i a Ia mwdh
caldalsettnnnuslähdltsolcaJumala on tehnyt/ sek<l wanhae että whdes Hcstamentis/
ja osotlanut/ hänen calckiwaldian woimane

sen-

cansa.
OngoW Jumala yxinens luonut
ja
ja Herraudens nijnen

maan ilman pelata ja pyhä hengetck e

laivan

Ey Sillä ltlä luominen on coco lurna/
lisuden Isen/Pojan ja Pyhän hengen »hm,
nen työ ja leeo. Nmqum sllng 3;. Psalmio

seiso: Herran sanalla ovat laivat tehdyt/ja
,calcki hänen solawäkens hänen
hengellä

swns

Mxistck Isi tckft ainoasi cutzutanluojaxie

Sentahden etta hän on coco
den alcu/jolda caicki oval luodut.
Q

Mt<

220

Eliflmemc»,

MlkH luominen on s
On tyhläsi jotakin tehdä. Ia sentähden
lum.ilacuWtanluoiarl/ellähan on tyhis/

stl tehnyt tawan jamaan/ia caicki luodut cap«

palel.

taivasia maa täsemer-

tltzee

Caicki luodhutcappalet sike taivas että
maas / ia caicki mitä msä on näkyväiset ja
nFpNi äwmet/hengllistl ia rwmilistt.

Mlngä

tähden humala on luonulr
maan ja tawan t

Että maiden siitä pitä lundeman lu/
malM ii hänen eatckiwaldialsudeno ia wij,
saudeno mmquin David iQQ.Psalmis
no: Zielkät se/että Herra on Itze. Jumala /
hän on meiden tehnyt/ia en me ole itze meilen
/.

sa«

tchnel.

//. Että meiden vitä
tietFmen/hcknm lam
ptudens ia hpvydens meilti wastan.

///.Että!

NsconCappale.
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>//.
tljtläwni
Ettci wtllien pttä yandä
ja eunntoittaman/händä pelkämän ia pui-

veleman/hgndä auxihutaman ta rucolllman

Sanos yxi Summa tckmen en-

simckisen cappalenMUät
Minä vscon ft on minä panen caick
/

/

Minun turvan ia luottamisen lunwlan
scln caickiwaldian päälle/ iota minun ynnä
caiktin muiden
on luonut / ia wiel<i
nyt/ ninqutn racas Ift ylhälpilä/
andaminun luan ia wc, >chen/ia
caicki tarpet / wanele mös

cansa

eailesi waraft.

222

Tomcn

,

11.

WonCnppale.

Kuca Toinen Vscon Kappale
ont

MnavsiMZesuxenChrl-

stuxen^

VsconCappale.

>
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stuxen hänen alnoan
cans pMlc mctden Herran
Suinga monda cappaletta on

täsck tolsesosas/mmlttti-

<swsi.

mlunastoxcfi^

Christmest Jumalan ainoasi poiast
ia HFnen ljancalcklsudestans. 2. Hänen sl<kiämlsesttino ia synvpmifesteno neitzlstä Ma-?
nasta. 3. Hänen vinastans ia euolema,
sians. 4. Häncn ylösnouftmislstans.
1.

;.

Hänen ylSsastumtseftans taivas. 6.
nm tulemisesiane duomiol.
Sulnga P Lutherus tckmen toiell
sen osan
vigoftolmttta

Minä vston/että lesus Chnstns

totinen

Jumala/Ilasta nancaikistfta

fyndynpc/ja totinen inhinunen /
ftä Mariasta syndynpt/on minun Her<>

ran/joca

minun/cavhotecun ja duo»m>
Q iij

tun

Toinen
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un inhimisinjallens lunastl/ ;a synnist/
ocrkclcn waldacunnast / päästi ja wa-e
pai ti/ey cullal eli hoptal/mutta hänen
pphällajacallilawerellens/ja rvigat>
comalla pijnallans ja cuolemallans/
SeHpälle/että minun pitäis hänen
mansä oleman/ja hänen
hänen allans clämen ja händä
wanhu» staudesa / wigattomudefa ja
pphpoesä mieleles ja ijancaickisest
ve?enmn/ ninquin hän mös on cuolluist
ylssnosnur/elä / ja hallitze ijancaickist/
hen Nämärowat totisesta tooer.

sans

/

Mitä hän ninen sanain cansa

opettai'
i. Zäsä hän opella Ensiss Christuxm
p ersonasiEltä hän on totinln Jumala ja

tlnenmh<minen.2.Meidenlunasioxest/Että
Christuo ombi meitä cadolelu» mhimlsi
sianm.; <Ant»a hän tietä Mlsiä hän on
ta lunastanut/ »ll.inttäiu Synmst cuolemast
/

ja perklllN woimaft.Coloss. 2.
4 .Qsotta hän lMnga ii,miMä

mciiä

i.Johan. 3.

cansa hän on

lunastanut /Nimittäin / ly

cullal eikä
hopi^

(Kappale.
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ja
Mutta yanen catlin wereno w»>
qatlomannwlemanscansa. i»Petri.,. 5.
Opetta hän minga syyn tähden hän on meitä
lunastanut/Nlmitläln/ että meiden pitä ole/
man hänen omane/za elamen däncn watda«
eunnasans ia palveleman handä ijancaikljeb
co»i

wanhurstaudes.
Mkck on

vsco Zesuxcn
Shristu
pctllei

-

xcn

Hn caicki mciden

turvan ja vscalluxen

hänen päleno panna/etta me hänen ansions,

pinans ja euolcmanb tähde,
kisen elämän ja auluden.

saamma »jancai/

se

persona lumaludestäftcutzutant

Kuinga toinen

Hän eutzutan täft nelial nimel i.Clchu/

tan hän

Ihesuxeri. 2 Chrisiunxi. 3. luma«

lan poiaxi.4 Meiden Herraxi.

merkztzee

sana /ja

Ihesus on Hedman
nijn palion cuin wapahtaia.
Q «ij

merkitze

Wn>

226

Tomcn

Mngä tähden hän nijn cutzumn.^
SenlHden että hän on wapahllanm mei

täSynnistia cuolemast/ttke meitä wanhur,
sca)li »a auluari.

Kuca hänelle scn nimen onandauut.^
Jumala itze laivasi / ftclnen

Enqelino

lGabrielincautla/ninquin P Mattfteus l.
luaus todlfta. Ia P. pavali Philip.2.lu>
gus jc,no: Jumala on anocmul hänel yhden
nimen ioca caikem nimeinplitzenon/etllile«
nimen pila calcki polvet

suxen

man/iolcataiwasa/maan pälleia maan alla
owal/ia caickikielet pilä tunnustaman / että
lesus Chllsiuo on Herra / Isän Jumalan

cunniaxi. Nclma nimet enimestpropheta E<

snao 5 4.luquo ylösiuetlcle cusa h<Zn sano:
Älä ptlkä/Wä lp sinun pidä tuleman hapi«<Zn ala Ma ioca finun on tehnyt/ se on sinun
miehee/Hena Zebaoch on hänen Nimene,
ia sinun wapahttaias se pyhä Israelie/ioca
/

caicken mailman Jumal,xi eutzutan.

VM

scon

Cappale.
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MtcksesanaShristusmerkitzei

ChrlsiusonpxiGrcrcan sana/ia
itze nljn pation cuinwoideldu.

MingH tähden hän nijn cu-

tzueans

Hänen luningalisen ia

papin vircans
lclhden.Sillä hcln on meille lumalalda woi?
deldu ydexi <iantaikift)ci ylimeisexi vapisi ia
45 Psalmis seiso: Sls
nun lumalas on sinun «voidellut / etc. Ia
hän on ninquin pxi plimeinen Pappi hcl/
nensvffranut/ »a cautta meitä sovilla «
nm Jumalan cansa. On mös meille
geliummin salaisuden / meiden autudestan/
ilmoillanut.la wielä nyt aina rncoile meis
den edesien. Sikälikin on hän mös ninquin
yxi Cuningae/hänen ia meiden wiholisen
perkelen/hänenpinans/cuolemano/ylösnow
semisens ia taiwascn asiumisene
voittanut.

sen

v

Nm-

28

Toinen

Mngck tähden hancutzutan )uMilanamoaxlpojaxle
Hänen pcrsonans tähden / Ma sy hän
ole yri paliao inhiminen/multa mös Jumap

lan poica Isäst ijancaickisesi Eyndynpt/ ja
on Isän vertainen Herraudeb/M«leste«s
ja
Micheas Propheta 5.
lugus
on ollul
vlgosläymiseno
Hänen
algusta/ja ijaneaiklstst.la 2. psalmis. Isä

sano:

Jumala itze todista hänestä cusa hän sano:
säna Päivän olen minä sinun synnyttänyt.
N»jn mös meiden Herra Christus Johan.
3. sano. Nijn Jumalaracasii mailma/!
että hän vlgosannoi hänen ainoan poicans.!
Ia p. Johannes 1. Johan. 1. sano: Me
näim/ hänen eunniane/ ninquin ainoeaisen

pomn cnnnian/Isästä/läpnäns armo ja
lolults.

MngH

tähden hän meiden Herraxen lutzutan?

Ensist luomisen tähden/että hän mei/
ä on luonut/Ia wielä nyt ylhälpitä/ holho
1

-

jawa/

229

ja wariele.
hän
lähden /
meitä on lunastanut sonnisi ia cuolemast. 3
Hänen swren ja corkeanwoimano ja
että

2.

sano

raudens tähden. Senlähden
P. Pavali
Phllipperin lygs 2.lugus: Caickl kielet pila
tunnustaman/että lesus Christus on Her«
Sen pitä coco
ra.la P.Petari Act 1
Israelin huonen tietämen/että tämen lesu
xen/jonga tee olet ristinnaulinet/on Jumala
tehnyt yhdexi Herraxi ia Christuxext.

.sano:

Sanos yxi

summa tämäns toi-

sen Oappalen Me

Minä

vscon että lesus

Jumal m alnoa poiea/ Isästä

Chtisiuo on

ijancaickisesiä

svndvnyt / ja on minun Herran / joca
minun on luonulja lunastanut/
ja minua hänen waldacum
dans ottanut.

Ill.Vst
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Colmas

111.
Vscon Lappalc.

Kuca Kolmas Vscon Kappaleont

Mst pphHstä
gesiä/ jyndpi neltzest Manasi.

s?scon Cappaie.
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MM

tämä Kappale on?
Chrisiuxen sikimiftstja syndimiftsi / että
hän jocc, IftstH ilancaikisesi on syndynyt / on
möo sijnyt pyhäsi henqesi/ ia chndynyt puh/
tast neitzest/ilman miehen avma/ia lullut in-

himisexi.

Zusa sijtä seiso tlrioitettu

-^

P.tucan<yksnä iluqus/Cusa Evam
gelistawisustaia selkeäst / kirioilta Christu/

xm sikiämisesi <a Syndymiscn historian.
Ia P. Macheuo sano 1. lugus: Älä pelkä/
ottaxes Maria sinun lygss: silla että se quin
hänestä on syndynyt/ft on pyhästä hengest.
Ongo tästä Shnstuxensikiämeft
ja syndymest/wanhas Te-

stämentisck ennustettu?

On SM Esaian lygönä 7

so: Vri

on

seis

rascas /ia pitä synnyttä?

Män yhden poian / sen

man Emanuel.la

seiso: Waimon

lugusa

hänen plta cuWtta<

Jeremia lyksn 31 lugus

pitä ymbäri wysttämän
mie^

olmas
mietzc/Se onMarian p«ä cohduhsans cano
daman Christuxen Jumalan polan.
232

on st/nyt i
Kusa Shrisms
Cauvungis. 4ue. i.

Nasaretin

CttsaHckn on syndynythe
Bechlehemis iuc. 2.
Fosca ja millä azala t
Ktlfar Augusiuxen/ia Cumngan Heroe
dejren aic m/silloin cosca Kireniuo oli walda«
Miib pliye Syrian maan.

tähden Khristus on Syndynyt/ja tullut inhimlsexlt

MingH

Meiden lähden että hän meitä lunasiais
euolemasia ja cadotuxesi/ ia

ijaneaickisesi

f ,a«aw meille wanhurscauden/ia sen
kisen elämän.?linquin P.PavaN,
«.lugus

sano: se on yri wil)i jatotinen sana/
wa«

eltälesuo Christus on tullut
oahtaman ni>ta syndisilä

mailman

Mngck tähden hän on silnyt py-

häsi Hengest/saSyndy,
nytneltzest?
Ensist/ellä se Prophetia piti täytettä

mä»

)>)lcon Cappale.

3

z

män/cuin Esaias Prephela?.lugus
nusianut/cula hän sano: Vxi neltze pitä sill«

tämän ja synnyttämiin pojan 2. että hänen
pitä oleman pyhän ja ilman synnitä. 3 Että
hän hänen pyhän ja puhlan sikimiscns ia sym
dymisens cauila meiden saastaisen slkimisen
ja syndymistn/pyhitäisija pudistaisi.
Qnqosta Shrisius ottanut totisen

inhimisen Luonon cosca hän on

pyhHsthengestsljnyti
On ningin/sillä waicka hän sikisi pyhäst
Kengest/otti hän cuittngm täydhen inhimi/
sen luonon hänen pällens/ la tuli inhimisex'/
ninquinP. lahamies sen todista i.luguo:
Sana tuli lihaxi/ ja asui meiden seasan. Ia
P. PavalisanoPhilipper 2 luguo: Chri/
stus on itzens alendanul/ja ottanut hänen
pällens orian muodon/ja tuli muiden
Mlfien wertaisexi/ja oli ninquin muutkin m,
himiftl.
Suinga monda luondo on

Caxi. Jumalan luondo

ia

inhimisen

Cusa

Colmas

,2 34

-

Kusta hcln scn Jumalan Luonon on saanut s
Hänen lalwallselda Isäldens/ joca ha«

nen on ijancatkisest synnyttänyt.

Kusta hän inhimiscn luonon on
ottanute
Neltzfst MarKst.la on sen ottanut per-,
sonan yhttplen niin elta ne cari luondo on
yhdes personas. Sillä se lnhimisen luondo/
lonqa Chrisiuo om pällens/ey se ole itzesäns
Multa yhdes personas Jumalan luonon
cansa.
Mikä perscnan yhteys on i
/

On cahden luonon yhdisiös Chrisiures.
Ongosta ne caxi luondo Khristuyhdistetyt«
On nijn ettei ne ikanäns eri/loinen toi)

xesa

Multa pysyvät yhdes ijancaikisest/
cy yhtäkFn sia ole taivas eli maasa/ioca
Iataita
ne
eroitta toinen loisestans.

ftstans.

/

On«

2,

Ongosta tällä mhinnftn Luonolla Khrisiux.sa / stvreinac
Lahiarcmn muilla

inhinnslU i

Onnmgin.

Mitkä Lahiat ne owat e

Caickiwaldaisus eli ccuckl molma/calck,
jotapaicao läsolemue.

Kämldäscne Lahiaton
saa»mt i
Jumalan luonoloa ionqa cansa se on ph/

dPetty yhdes ptrsonas.Silla mittflumalan
lunolla on lylstms
hän on
iacsnutlnhlMljcn luono persona», phlepdhen
Chr,stub nyl on calckiwalCappallen lietälä / »ocapaicas
ll!solcva/ly walwoln Jumalan luonon puo/
lest/Mutta möo lnhiMljen luonon puolesi.

Sanos iocu todlsios stn pälle.^

Christus itze sen lodhifta p. Matheuxen
R

t»srn!
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kolmas

lykän 2 z.luaussanoden.Minulle on anneta
Nijn mse P
n» caicli woima talwas ia
MathMm tyk6n 28. luqus: Calzo minä
tahdon ollateiden lykölilnia cans,n/ioce»päi

masa

asti. Ia p. Pavali sa,
no: Colojserin tygö 2. lugus: että Cbristu/
xes on caicki wijsauden ja ymmFnpxen tawa,

vä

ral.

Kulle Luonoltämäwoima/ja

wij

saus/ön annettu?
InKiwisen luonol sillä Jumalan luo,
nol on lktstcns ollut ijancaikistsi caicki woi-Ma ia wijsaus/ia hänelle ep mttän laita
/

MdH.

Mngä tähdenKhristuxelle pitä
oleman caxi luondo k
Inhimifen luondc, ftänella pilä oleman/
semähdm että hänln piti karslmen pijnan ia
<uoleman/ia tekemän täydhen hinnan ia ma
edhcsiä. Sillä että inhixon
/ nijn mss
tehnyt
minen oli syndi
inhimisen
oiti kärstmin rangalsioxen/lumalan oikean
tuomion ialkin
M^l«

V scon Cappale.

Mutta Jumalan luondo hänelle M
senltihdenollman/cttä hän pltl plitze woma
man cuoleman perkelm ia helvetin /. ia Isän

Jumalan wihan leppttämen.
Sanos yxi Summa tämen vs<
conKappalenpckllckr
Minä vscon / ellcl Chrisius Jumalan

polca on ottanut hänen pällcns »nhimiscn
luonon pyhän hengen waicutufen cautla / ia
tullut inhimiseximeiden tähden.Senpäl/.
le että hän meitä lunastaisi ijancal>
kisest cuolemasi ja cahdo/

tuxest.

Rlj

I V.V^

l
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NeAcs

IV.

WonCappale

Kuca Mies Vscon Kappale on?

PmattlN pontms Plla
turen

239

sconCappale.

tuxen mallan allaßlsiln palle nauilttln/ clwletttttln ja

haudhattln.
MtcktäsäOappalcsedhes
pannan?
ChrlstuM pinast »a cuolemast/ ionga
HHn mtlden tehtm on kätsmpt/ia hänen hauta misestane.
KusastjtH seiso kirioitettu?

Nelien Evangelisterin lyksnä

P.WMeuxm «yköne 27. lugus. P.Mar-

tuxen tykönä lsluquo»P.<lu«n lpkönä2z
lugus. Ia P. lohannextn «ytenä IZ.
lugus.

Elkö tvanhas Tcftamentis ole

stjtck klrioitettu?
On. SM että Jumala annot Pro/
pbetaincautta/lo pallo ennen sljtä mnufia.
Ia Jumala iye eohta inhimisen langemi^
sen lälkenMä ennusti. 1. Mosexen kirias 5.
R

iij

IUgUSi

240

NelieK

Cusa hiin sa,w: waimon stemenen
pltli r, I» m useroaMan kärmenpään. Mut/
ta hänen ptta pisiamen händä canda pähen.
Davld monesa Psalmisa siitä ennusta
Ensisi 22. psalmis sano. Hee ovat lävlstF/
luguo:

Item

Psal/

6?.
nel minun katen ia jalcan.
mis: Hee ovat andanel minun Sappi syö/

dären ia äticka juodajren. Mn mös »io.
psal. Hänen pila ojasta juoman/ on/häni
pltä kärsimcn piinan <a cuoleman. Sama/
la muoto möo Esaias Propehta 50. lugue:
Minä pidhcln minun selkän niinen edhes/
iotca minua ttmmastt.ltem coco 53. lugu
Esaian tykönä on ennustoe Chrisiuxen pij/
nast/nijnmösne moninaiset vffrit wanhao
Zestamenlis ovat olle ennustoxet Chrlsiuxen
pljnast »a cuolemast/ Ia wajti kcirme ionga
Moses/ humalan kHyn iälken/ ylensi kor«
ves / oli yfi ennusios Christuxesia/ ninquin

se

se

Chrifius itze

sen todista.

P. lohaemexen

tykön z.luczuo sanoden:
Moses
plcnsl färmtn Corves / nijn mös inhimlsen
poian pitn ylöseolgottttaman.

Mlxl

!

241

VfconCappalc.

M«xi tälnck cappule ftura cohta/

fttck colmatta vston cappalet,
taAhrlfiuxen syndymests
Ensiss sen lchden/ellä caicki meiden au«

luden

seiso Chrisiuxen

pijnas ia cuolemao.

Sitälisin että coco Ehristuxen elämä täsa

mailmas / ey ole ollut mw / cuin kärsimys:
Silla cohta
hän synnyt / on hän kärsi/
nyt/haman vimeisen loppun asti.

eosca

MlngH tcthdcn Shristus on kärsinyt/pilnaltllla cuoletettur
Ey hcknen itze tahdene. Sillä että hän
on wigatoin Jumalan c»ntza / ilman synnin
lä/ionga swfti/eyole ikänäno pelosta lSytty/

ninquin Esaias 59. lugus todista. Mutta
meiden syndein tähden- Senpslle että hän
meitä lunastais ii/ancaikisest euolemast/ia

cadhotuxesi.
Sanos jocu todlstos senpällc?
Esaias 5; .lugus sano: Hän on havois

meiden pahain tl koin tähden Ran/
pMe että
gaistus on hänen pallens /
liij
R
mell/
lettu

sen

l^cllcs
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meillä olio rauha / ia hänen hawamo
olemma me ttrvcxi tehdyt. Me käwtnm
catett ninquin exinpet lambal. locai«
nen waelfi omalla liettäne. Mutta HErra
pani caicki melden synnit hänen pällens. Ia
P. Pavali 4. lugus Romarin tygö sano/
Christus on meiden syndein lähden vlgoeannettu'

1

Eikö inhiminen mwtoin olistaittu lunastetta/jolleijKhristus

olisi ttlrsmytt syndlc

Ey Sillä

Jumalan wiha

wafian

oli nijn swri/tttei pxlkän luondoeappale tai«

vae eli masa/eikä Engelit/silä taitanut lepyt»
tä/eikcittiylla hinda ia maxo/meiden syndein

edesi tthdä/MuuaChristuolumalan polla/
ft wiatoin cantza/on lepylt?s.yl Jumalan
wihan/ia meitä lunastanut ey cullal eikä
pial/multa hänen callilla »erellens».Pet. 1.
Onqo Christus tehnyt tclydhen
hlnnan ia maxon caickcin
Syndein edheft

On ninqin.

Ongo

scon kappale.
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sen

Qngo sinulla todhlstos
palle i
On. Sinä Eplstolas Hebrseirin lpgö
l o.lugus seiso: Että Christuo phdM vft
fnlla on ijancaikislst täybellsexi tehnyt ne iyl/'
pyhltttän.
möo P. Johannes 1.
loha. 2.sano:los iocu Syndi teke nijn
meille on yri edeswasiaia Christus lesus/io/
ca wanhurscas on Ia hän on sovindo
/

den synvein edhejt. Ep waivon meiden/mut,
ta/caicken mailman edhest. Ia P. Pavall
2.Cor 5
Että Christuo on cuollut cai«
kein syndein «desi. leem,. Timoch. 2. Että
Christus on andanut itzens lunastorexi

.sano:

edhest. Ia 1. Johan.,. lugus sano:
Chrisiuxen leluxcn Jumalan poian veri/

kein

puhdista meitä calkesia lpnnisiä.

Mitä ne wärät opettaiat §al-

venlsterit/tästci sanovat

He sinovat ettei Christus ole cuollut ca,>
ein inhimisten ehdesi. Multa waivon nij,
»en vlgosvalituiden thhtst/iotea auluori tule,
R v

wat

Nelies
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wat/ioca on yri pllcaChristuM pijna «a cus«

lemala wastan.la laitan tac iperin aia nai,
cuin nyt ovat
nen P. kirian todlstoxen

cansa

ylsstuttlllul/laerinomasestnljUa sanotlla 2.

Cor 5

EtläChristuo cuollut on/caickein

dein cdhest.

Ongo

Shristus mielcläns pijna

j

cuolcmata kckrjmyt?
On. SM Chrifiuo sulasi armosi ia rac,
kaudest meitä wastä/omalla hyvällä tahdotlano / otti meiden synnit hänen vallens / »a
kärsi meiden edestan cuoleman ionga meiden
plti tjclncatkistst kätsimen. Istinquin
; 3 .lugus todista.

Mxl hckn tckmän cauhian

Esaias

!

ja häpe-

ällisen ristin cuoleman

pHUensottti
Enfist sentshden / e«ä hän lahdol täyttä
ne prophelial enin hänest olit ennusteltu/
että hänen viti ristin naulitamam
Sitälisin että hän meiden syndem edestä
ämen cauhian cuoleman cansa/ tahdoi tehdä
Hyden hinnan ia maron / meiden spndein e/
dest/

245

scon Cappalc.
Idest/mpältä meltä lain kirouM. Nlnquin
P.Pavali Galat. 3 lugus sano: Christue

tuli pahasti kirouxexi meiden edhesien/ että
hän meitä päsiäls lain ktrouxesi.

tähden Khrlstus on haudhsstlui
Ensist lahdoi hän sencansa täyllä pro-

Mngä
/.

phetiat cuin hänen

stettut.

hautamisesiano olit

Osotti hän sen cansa/ että hän tolisest
olicuollul/ia annoi tietä/että eaicti melden
syndm/hänen cansanh oval haudaltut.
///.
Sahdoi hän sencansa pyhillä meiden
hautaneltä sepitä oleman meille yxi leposia/
cusa mciden pitä levoo ia rauhao macaman
Christuxen tuleman asti/wimeisnä päiwän.
OngoShristuxen rwmis turmel//.

duhaudasi
Sillä se ey ollut palian inhimisen/

Ey.
waan Jumalan poian rwMIS/ja ilman syn/
nitä/ia sen lahden ey ole tm meluxcn alla an/
nettu/Nlnquin 16.Psalmio seiso: Ett sinä

salli sinun pyhäs turmelda.

Mis

246

Nelies

Mtä miesse poMlus pilatus
on ollut/ioca tclft mmitcktten?

Se on ollut yxi waldamiee eli maali
/)errayl!tzeludeanmaan ionga Romaril
Keisari Kiberms/oli Den asettanut / ia ol
pr»
Jumalaloin mies.

MngH tähden hän tHft nimlEy walvonChrifiure piinan ia euoleman

wahvlstoreri. Mutta mössemähden/ett<l

meiden pitä tletämen/että ne prophetiat/
ca olit wanhas Hestamentis/ Chriftuxen pl>
caicktt<lyte.
nast ia cuolemasi
lyt Ia milck meiden Herra Christus itze P»
Mallheutzen tyksn 20. lugus ennustlnimit/
ttlni/e«ä hän piti ylen
»lle/pi<eatlaman/h<lvä»st<lmHn ja syliettämc
ruojkltlaman ia surmaltaman/ on täytetty
silloin/Cosca Pilatus yri vaeanan mics/annoi hänen mojtilta/la duomltzl HFnencuo/
emän.

Ia mös sen eansa lodlftetan/että lu,

Utta^
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Vscon Cappale.
UtlaiN canfa olit misiannut heiden walvalw
ia tullet mwealaisen Herran alla / Jacobin
Vatriarchan ennufioxen »älkin Gen.49.
Kuinga meiden pitck ajatteleman
ja mulstaman/Shristuxen
pijna ja cuolemata^
/.

Ensist

pila meiden ajatteleman is

mulstaman Jumalan swren wihan/ Synd>

wastan/ioca ey taittu mutoin lepytetlä/mutts

Christuxen pijnan ia cuolemancaulla.
Jumalan swren armon ia lauviuden/
ioca ey sästänyt hänen ainoata voicans/mul«
//.

iocainen
sen vlqos: Senpälle/että
pidhä
tuin vsco hänen pällens/cy
huckuman/
mutta saaman sen ijancalcklsen elämän
la annoi

Meiden Herran Christuxen rackau»
ben meitä wafian / ioca hänens asetti
// /.

miehexi/lumalan ia meiden wölillen an/
noi ilzeno cuoleman/meiden edestän/ia lepytä
li Jumalan wihan.
Meiden pilä Christuxen ansion/ pi<
/

an la cuoleman/meille omistamanM vsco/
man/

Welles
man/ttta me hänen luolcmmb cautta/o
lem lunastetut ijancaiklstftcuolelnaft.

Sanos yxi Summa tämen vs-

concappalenpckllcks
Minä vscon että lesus Chrisius /

on
kärsinyt pijnan ia euoleman metdcn syndeln
lähden /ia tehnyt täyden hinnan ia maxon

mciden sondein edhest/lcpyuänyt Isan lu/
malan wihan/lunastanul meitä ijancak

kiscsi euolemast ia cadotuxest/
ia sovittanut meitF lu/
malan cansa.

v.H'si

Cappale.

249

v.

Bscon Cappale

Kuca WidesVscon Kappale on.^

?llajastut
>»

Helbcttm col.
/

man^

Vides
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'mandm pawän pldsuost ?u-

ollulsta.

MstH tckmck Kappale on e
Ensist Chrisiurm alasusiamisest helvel,

lin.Sitälikin hänen cunniallftsi ylösnouse/
Mlststans/ettll hiin »cklfin hänen euolemas/
iaftaulamisens/oncolmanden päivän ylsft

nosnut euoluista.
Sninaas tckmckn Vsconcappalen

Shristuxen alasastumisest Helvetein ymmäräct

Si,ä

w nrlkän innimlnen / hänen iär/
sms canla laidha sässttä eikä ymmärtH/ey
mss meiden
fieä lulkisteleman/ Mutta
ninguinP>luchenls mana/ia newo/ »rker/
»aisestvscoman/että eoeoChriiluren persona/
humala ia innimlnen on/iälsen hänen nau»
lamiseno alasafiunuchelvetlin/ perkele ylitzeV
»»ilanut ia eaickm hänen woimans ja
wäkeno pois ottanut.
u»n

Vston (appale.
Suingassen toisen

251

osan
täsa vsconKappales ymmlirrett

Minä vscon että Christus on colman/
paiven/iälken
den
hänen euolemans ia

lamisens/iällens ylösnosnul euoluista.
ngowanhas Testamentis ennu-

stettu Khristuxcn ylösnoumisest

On.Sillä Hnä, 6.PsalmlS seiso. Ep
sinä salli etlä sinun vyhäo turmeldä sinä oso/tat minulle tien elämähän Item i oo.Psalimis: Hänen pitä moman ojast/ multa hä«
nen pitcl pääns jällens ylesnostaman. Ia E«
saias prophela 5 z lugus sano: Hän on tus/

cast ia duomiost vlgosolttlu/cuca laitä hänen
!elämens pithuden vlgos puhua. Nijn mös
Oseas 6.luguo sano: CahVen paiven perästä
teke hän meitä eläväxi ia colmanden päiven/
pitä hänen meitä ylöoherättämän.
Ongo Khristusnämen prophetianMenylösnosnut.^
On ningin.

S

Sanos

ides

252

Sanos todlstos

pckllck i
Euangelisterit
calck
Sentodistavat
P
Macheus 2 8 lugus. P. Marcus 16. lugus.
p.iucas24.luguo.laP.lohannes2o.lu?
Romarin logo 4.
lugus.la P Pavali

sano

lugus. EltäChristuson

mast. Item Corintherin tygs i.C0r.15
Christus on ylösnolnut cuoluisia/ia tullut lsi«
coistxi nijnenseas iotca maeavat
mc»bP

PetariApostolittenlegos 2.lugUd sano: Ett
tä Jumala on ylöshercklmnyt hänen poians
Icftlxcn.Slnlodistavat mös ne monet ilme/
siymcuinmeiden Herran Cbristuo illmoitti

nen ylösnouftmisens Sillä
pclivän pallck min han ylösnousi/nimitta/
in/päsies päiven/ilmoitti hän itzeno wisikere

hanens jälken h

sen
ta

i.MarialMagdalena!

ci i6.2.MllemMe waimoille iotca palasit
haudalda.Math.2 8 z »Cahdella opetus lap/

sille totea menit lerusalmist Emauxen. tue
24.4.p.pe1ari11e.4uc.24.5.Caikllla Apo/
stolillepaitziThomast <luc-24.6.Cadhexan
sekä muille Apostolille / eltck
Zhomalle lohan.2Q.7.Galilean meren ly

päivän peräst

'ön

10h.2 l.B.Galileasphde

wuorenpalle^
Matlh,l

Vsion Cappale.

25,

Mache.2 8 lostaChristus oli heMe
että cöjca hän oli ylöinosnul/lahdol hän käydä
heiden edellenb Galilean/ia siellepiti heiden
näkemen hänen Mach 2 6.9 Wtmein osot,
ti h<ln hcknem; Bcthanias / cosca hcknylösa/

siuilaivasNinquinP.tucasftntodista 24.
luqus.la Apostolinen «ghos
sano
Kän/eltä lesus on ilmoittanuthäncno heillä

monenlodlsioxen cansa / cosca hän oftitl

neno Neliäsymmendä päwti/ ia puhui
den cansans/lumalan waldacunnast.

heie

KostaOhrtstus ylssnottsit

Colmanden päivenjälkett hänen mole/

manoiahautamlsens.
Kuingas ttkmen ymmärrät/ ongo
Khrisius coco colme päivä

haudasollutk

Ey.Slllä enfimäisna päivcn/nimitläin/
iangaperiädain pcklle/oli hän haudas waivö
caxi httke eli siundi Mutta ftn wisna pckiven/

Nlmiltäin/iavandain päive/ ioca oli ludaste
zabbahlti/macais hän coco päivc haudao/lam
gaperlandain ehtosi/ niin lavandam ehtoasi.

».

Sillä ehtoii/coscn äwä iaj?e/iul«at algoit hei-!
dcn
S ij
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rvides

oen päwens. Ia taao iavandain ehlvst hän
li haudas:Sunuuntain huomenen asti.lo-

sta

kyllä on ymmÄtt<spF ttlli Chtifiub ole
coco lolme päivä haudas maanul /Mutta
capvalen langaperiandaita/ coco lavandain
paivan jacappcken Sunnuntain yötä. I«
cullenkin Christus on Colmanden s>ilwm
ylslnosnut cuoluista.

Kutnga hsn onylSsnösnut 5
Wakewäsiomal lvvimalano / nijn ellei
molema eikä perkele/eik<i helvetti lainulhäm
dä estä/eikä p»tä. Ia osonisen cansa hänen
Jumalisen woimans ja wäkens. Ninauin
P.Pavali Romarin lygö, .luguo sano? Elo
käChrisius osotli höneno olevan Jumalan
voian/sen cansa ellä hän ylösnoH cuolemasi.
Mxistck p.pavali Romarin tygö
Että ShrPus
6. lugus
on Mn kunnian cautta ylssherätetty rnolmfti
Ey se mll«skän estä/eisä mös ole silck wa,
stan/ellä Christus omalla woimallans ylös,

sano.

nous»

l
Vfcon Eappale.
255
nousi cuolemast.Slll Isän Jumalan ia po-

tan woima on pxj /ia yhtäläinen: Ia taas
poian woima on pxi Isän woiman calffa/
Mä e«ä hee ovat phdes lumaluden ole/

mises.

MtH KHristus on meille saattanut

hänen ylösnousemia

stnsKansas

Ensist/on hän meille saattanut sen is an s

iaittsen wanhurseaudhen/lumalan tyköni
MnquinP.

ftno l Chrlstus on meiden syndein edhest/ vl
gosanneetn/ja meiden wanhurseauden
den/ ylssherättltp»
Sikälikin on hän ylösnoufemlsens can-

sä/sen> malcan saattanut. Että ninquin Chri-

stusonylösnosnut/nijnpilckmösmelden wis
meisns päivk/cuolemast plöjnousemanNin«
quin P. Pavali Corimhmn tygö i. Cor«
»s.lugussentodista/eusahän sano: Multa
nyt on Christub ylösnosnm euolulsia / ia tul/

zUlefieoisexi niinen seae

jolta matavat.

cuolema on yhdlninhzmisen rauua/j^yhden
»nhi,
S ilj

Wwes
inhimifen cautta cuolullen ylösnousemus.
Sillä ninquin caicki cuolevat Adamis nijn
mös p»tä caick Christuxee eläväxi lehlä256

/

män.

Mts meiden pitätämen hyvsn
työn edcst tekemän.^
Meiden pil<i sydämet ia swlla/ kiitlsmen
ia yllstämen Jumalala/ia meiden Herra

toeaon meiden syndein
tähden cuollul ia meiden wanhurseauden täh«

lesusta Chnstusia

/

dmplösuosnut.
Silälikin pllä meiden
siuxen esimerki / Että ninquin

seuraman Chri,

Christus on
ylssnosnutcuolluista/nijn pilä myös meiden
ylösnouseman synmst/yhlen vlhen ia pyhän
Romarin
elämän. Josta P. Pavali
Rackat
le tiedä
lyqs6
weliäl/
että me/iolca olem easteMl Chrifiuxen
xV/me olem casiemt hänen euolemano/
!iijn olem me myös Kaudatltt hänen
casien cautta cuolemahan. Että ninquin
Christus on ylösnosnul euoluista Isän eun«
nian cautta/Nljn pilä mös meiden wäelda/
Man

con Cappaie.
Man

yhdeo

257

Colrfftrin

tygö 3 .luguo: Jos le oletta ylssnosnel Cbnstuxen canja n»fn eylkat M cuin

on»

Sanos yri Summa/tämän

vscon

Kappalen päällä t
Minä vscon tltä waicka Chtisius on
/

p jnattuja

cuiten,

hän IMne ylösnosnul wcike»rpdeo
rolmanden Mven/lasencaulla meckesa/
gin on

altanut / syndin andexi samisen / wanhmj
ftauden ia siancaikism elämen: ia ninquin
Chrisiuo on ylösnosnul cuolutsia / nljn
pitF mse nmdtn pfssnouseman

wimeisnä päivän tuole«
masi.

S«y

VI.V»

2<B

<lwdes

Kuca OwdesVscon Kappale on

.

Ms asim tawasen/lstu

Hän

259

Isanlumalan catMwaldlan
olteal MM.

MtcktHsHSappalesedespannani'
Meldm Henan Chrisiuren ylösasiumi/
sest taivas/eusa me vscon, jatunnustani että
hän iälken hänen ylösnousemisens/ on astu/
nut ylös taivas Isän Jumalan oikeat kä/

dhel.

on kirjoitettu?
Susa M 24.lug.us
tykön
cusa hän sano:

Että lesus wel hänen opelufiapsens Bethaman / ylösnosti kälens/ia hyvästi siugnaifi

hellä/ia tapahtui että cosca hän oli heitä hyi
västi siugnanut «reisi hän heisiä/ ja ylösmeni
laivasen Ia Apostolin tegoo sano hän i.lus
gus: Ia cuin hän oli näitä puhunut/ ylöso/
lellin hän heiden nädheno/ia yxi pilvi otti

hänen pois/heiden silmaino edest.

vscon

Ongo propheeat tästä
Sappalest mitckn ennustanett
On/sille Dauid 47 Psalmls sano:lu
S v

mal
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Crvdes

mala on ylöjmennyl »lon

cansa

/

la

Herran

basunan lansa Item 68 .Psalmis:
Sinä olet mennyt ylös corslnten/ia olet fan-

klrcan

qiuden ottanut fangi)s,.Niln möo Zacharias
Prophela ,4. lugus simo: Hänen jalcano
pitäsichenaicm seisofamQlio mäenpällä/
joca Icrusalemin edheo seiso / oliomäki pitä
halkeman cah»i idhäsi nijn länden cauvae/
toinen loisestans.

KuingaKhristus onylösastunutr

Julkisesi hänen opetufiafiens nähden ja

meni alhalda ylhälpain ia y)li pilvi otti hä/
nen heiden silmäins edhest Act i.

hän on ylösastanut?
SostH kymmenen
peräsi/

väiven
Nelien
Dte
euin hän oli ylösnosnut cuolemast.la on meiden Herra Christus ollut opetusiastens
niin monda päivä Sentähden/ettähänsen
tahdoi todista jaosotla / että hän lotift»

cansa

cansa

sia oli ylösnosnut cuolemasi.
Suhunga Khristus on ylösnosZaivasen.

nut s

uca
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scon kappale 5

taivas on e
Kuca
se
Ey se olejocu ruumilineneikäluonoli/

nensia.Sillöepyxikänsia taivas eli

waasa

taidha meiden Herra Chrisiusta Wttä/la
n<imckn<lkyw«siset luodut taival/M tulen

cautta huckuman.Ninquin P.Petan 2 Pet.
3 .todista. Ey mös meidm pidä lasiä
mail^
man meiden luonolisen järien
maiset muodol.Mulla meiden pilä
ja lielämen/että hän on mennyt sinne ja fi,
hen taivasen /
hän on ijancaikisesi ollut/
jota ey yrikän corva ole tuullut / eyk<l yhden/

eansa
vscoman

eusa

gän inhimisen sydämen astunut. Ia ninquin
P.Pavali Epheserin lpgS 4. lugus

Hän on
HHttlaickitäytäis.
mennyt

sano:

ylitze eaicktin laivan/ että

SusaShristusnyton.^
Isän Jumalan oikeat kädellä.
Ongo sinulle todistos pälle.^
P.Marcus 1 s.luquo sano: Eltälesusy«
lösotetlin ja istui Isänsoikial kädel.la P.
Pavali Epheserin lygs«. lugus sano: Että
Jumala on asettanut hänk oikealla käoellenZ

sen

»

tai«
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wdes
aivae/ylitzen calckeinpäruchtlnain wallan/
wäkewyden/ Herrauden fa eaicken
quin

sen

nimillä taitan/ey waivoin täsckmailmasa/
mulla mös sijnck lulevaisesa.la on caicki caps
palelpannm hänen »alkains ala/ia on hä/
nm pannut Seurakunnan päckxi / eaickem
eappaletn ylilze/ioea on hcknen ruumins/ ia
ylösteptftlmys/ ioca caikisa caiki ylc»st<lyl>
lckpi.

sen

Mikck Zumalan oikea kaston i

se ole locu witzi lain luow fia/ eli paie,
fa/Mulla se on Jumalan miuamaloln ia
Ey

sanomaloin caickiwaldiasuus/woima la w<lki/lolla HFn ealeki cappalel/ «ivas jamaa«

sa hallltze/ia ylhälpilH.
Sanos ioeutodlstostMoikeaftttjdeste

Mosexen sirlas 15 .lugvs seiso: Her,
»an oikea käfi ttkl swrtt lunnustähdel/sinun
oikea kätes on lyönyl wiholiset. Ia Dauid
139 Ps'lmis sano: Sinun olkeakätes m»>
nun ylhälpitä. Item 118 Psalmis: Her/
2.

ra

<
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con kappale t

an oikea käsi on saanut woilen.la Jumal.
tzesanoEsaian lykön 4» lugus: Minu,
'äten on perustanut maan/minun oikea kä
eni on laivan ymbckri pljriltänvl.

Kusaftoikeakckstonr
Jumalan oikea käsion ioeapalcas/ leso
leoa sekätaivas että maas».
MugassentodPatt
David Psalmista sano 13?. Psalmls:
Herra euhunga minä menen sinun edestcks/
«a euhunga minck pakenen sinun silmHis e«
desi/ »os minck menen ylösiaivasen nijn sinä
siellä olel/ioe minck teen minun
vellin nijn sinä mös sicllä olet Jos minä o,>
/

/

taisin huomenruston siivet / ia menisin me,

r<ln ären/nijn sinunkckles minun siellä käsi/

lais/ia sinun oikeakcktes minun pidäläis.

MikäM on Istua Wnlumalan

oikeat kädellcii
On olla Isän Jumalan cansa/yhden«

aldaises woimao/Herraudes ia Malestelis/
»Asa/

264

Cwdes

ia samal yhden ealtaistlwoimal hallita

taivallsen isäno cansa.

caich

Ohristus nyt samas wo
mas m Hermudes ynnä hänen

Qttgosta

taiyallsens^sllnscanft^
On ningin SM hckn itze sen todista p.
MachmM tykönä luqus cusa hän sano:
Minulle on annettu eaicki woima tawas ia
maasa.la P.Pavali Epsvserin tygö i. lu/
gus sano: Että Jumala on istuttanut hänen

oikeat kädellens taivas / plitzen caifein pel/
ruchtlnain etc. Ia ninquin siinä colmcmee
cappales on sanottu/että Christus mhi«
misen luonon puoleston saanut caiken woi>
/ Jumalan luonolda/
man laivasa ia
ivea insiimlsen luonon otti hcknen lygös/per/
lsonan yhteylten/ia ionga cansa on ydistelly
yhdes pcrsonas/M että mitä Jumalan luo?
'nolla on itzesieno ijancaickisest /
hän on
pe-sonan
yhteyden
luonol
laccmut inhimlftn
tHden.la ninquin inbimisen siclu jaca
millä hänen omaisudens/luin on
ulla/ lijckua ele. Mn mös Jumalan lu,

vscon

maasa

l

se

sen

ondo!

VsconCappale.
ondo on iacanm / laicken wviman taivas ia
maasa inhimisen luonolla. Mn elt<l Chri«

fiuenytmolembainluonon puolesi on caic/
kiwaldias/ia caiki näke/laiki lietF caikis paitois läsnä on.

Kosta hän sai tämenwoiman?
Jo silloin cochea cosca hän sikisi pyhäsi

hengest/iawaickahclntätä woima ey aina
läydeliseft hänen alendamisens aican osoua/
nul/niin cnilenqin oli hänellä/aina M
tesi/caicki woima/sillä hcknefa «su coco
malchden täydelisyo ruumil,sesi.nlnquinp.

Pavali Colosserln lygö lugus todista.
Mutta siitte/eosca hän ylösnousicuoluista/ i«
sisällen kävyi hänen cunnlans / ssotti hän
laydllisest lämen woiman/ ia nyt Isäns
keal kädellä/hallitzewoimalistst/ eaicki
».

paltt/laivasa ia maasa.

KenckngH luonon puolesi/Shristus

malan oikeal kädelle?

Inhimisen

luanon plwl,si.

SU
um^

!-66
Crvoes
umalan lunon puolesi hän on aina ijanca
kisesi/ollut Isäno olkeäl kädell / on/ yhden
calda»ses woimas/ ynnä Isän lumaläcan/
sa/iasenlähden ep taita ylettck eikä aletta.

se

se

Ia mnquinChristus inhimisen luonon vuo/
lest/on syndynyl/pinatlu cuolelettu/ l.Pet.
4 Mn hän mss sen saman lnhimisen
non puolesi/on ylöscorgoletlu Isän luma/
lan oikeal kädellä nijn että toto persona
Christus/lumalajainhiminennyl istu I/
ml«
san oikeal kädell/ia siihen ey yxikän taida
Engelll
mss
Elias
eikä
la/eikä
Enoch/eikä
Mutta Chrifius Jumalan/ia neitzen Mam
/

anpoita/ainoast.

hcknen ylösastumisens cansa/meiden tyksän/

Ongo Khristus

peräti polsmennyt?

Ey hän nijn ole poismennyt ellei hän
meiden lykönän/laida eli tahdo olla Multa
hän lemmalfi hänens ainoasi pois meiden
filmein edhesi/nijn ettei hän tahdo olla näky/
väisell muodol/meiden tpkönän/ ninquin
hän oli opetuflasteno cansa/Men asii quin

hän

'
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Vscon Cappale.
han mle wlmelsna pawän Viutta cuttmqm
hanon meldentpkönän
muodol.

Sanos
Christus
28.

iye

lvcu

todistossen

sano P. Maltheuxen

ksn
lugus: Minä tahdon olla mockn lpF
/ mailman
locapäivä
ksnan
asti. I/
temMatch. 18. Cusa Cari eli Colmelulc
minun nimen yhten/sljna tahdon minaolla
teiden lykönän / Ia P. Mareue todista 16.
Apostolit olit hajonet loi/
luguo: Että
nen loisesians ia saarnasit Evangeliummin/
yxi yhdes paicas/ toinen toises. Heesteli

cosca

Christus heiden cansano

/

ja

wahuisii

nan/ililken noutavaisten merkein

canjä.

sas

Mtä hyvä,a hyodytöst meille
ou Shrisiuxen ylösnousef

misest taivas e

Ensimmäinen on/ ella hän on wlenpl
Icki wilholisenofangixi Psal. s 3. Toinen
ltä han «nda meillen ea,cti hyvät lahiat.

PKI.!

rvoes
psal. 68. Ephes. 4. I.Johan 2. Colmao
lettä hän walmista meille sian taivas/ Jo/
lhan 17.

Mca tMvsconcappaletawasian ovat s
Satramentent/ Calvenisierilia mwdht

lahcocunnasi / totta sanovat ia opitta/
vat/että Christus inhimisen luonon puoltst
!onylhsltalvHS/lc,smtchdcn e> «aida ollatäsä meiden lykönän / eikä mss
sijtä

!tramenlis.

Kuingas ne taidat taeaperin
ajat

sa«

Meiden Herran Chrisiuxm omilla
noilla ioea on luvanut / että hän tahto olla
meidhcn lykönen ioca pckvä mallman
pun asti. Samalamuoto mös Altarin
Saerammtis hänen janans ia lupauxen
jcilken.

a-<

Vston Cappale.
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Sanos yxi Summa/tämän vsconl
Sappalen päällä s
Minä vscon että Ichlo Chrisius lalken
hänen ylssnouftmlstno on plsfasiunm lai>vasen/ia Istu Isän Jumalan oikealla fa>
wol>
dellä/fton/han nylon yhden
Masia HErraudes ynnä hänen taivalisen
Isäns cansa / Hallitze caick« cappalet/
/

laiva» ia maasa/ia on meiden tp/
ksnen/ioca päivä/mM
manloppun afii.

»

Tlj

Vll.Vsi

Seitzemes
/

VII.

BsconLappale.

Kuca Seltzemes Vscon Kappale on?

Steldä on tuleva duomltzeman

Vston

2 7

mltzeman elavttä

ja cuolui

<

ta.

MitHtHsHSappalesoni
Christuxen tulemtsest / wimeifel duo>

«nipl.

Kufasljtäsnsokirwtettus
PMacheuxen tykönä 2 s.luguo cusa
Herra Ehrlstuo iye sano: Silloin heiden vi«
lci näkemen inhimisen poian tulevan pilvie
woimal/iaswrel eunnial Ilen, 26. Lestäe/
dhes vilä teiden nFcmen inhimisen potan/
istuvan Jumalan oikcal kädlll/ ia tulevan

laivan plluis.
Ia Apostolin tegos 17 lugus seiso: lu<
m«la on asettanut yhden päivän/ ionga päb
le hänen vilä duomiyeman maan piftin oi/
keuden

eansa.

Ongo prophetat ennustanet Dä

wanhas Tcftawentist

Hn, Silla David 9. Psalmis

Herra

«3 iii

sano:
hän

271
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Seitzemcs
dZn walnistanul duomion. Ia hänen pi-

lck duomitzcman maan pirin oikein. Ia Esa,
las 6<s.lugus
Herran pitä tuleman
tulen cansa/Ia hänen raltans ninquin lw/
li pck./ Ella hcknen M costaman hcknen
wihanH hjrmuzsudes ia HFnen rangaistoxens
tulen lieckco/ Mä Herra pitä duomiyeman
tulen cautta/,a HFnen mieckans cautta/ caicki

sano.

lihat.

Nijn mös Daniel

Provheta 7 luguo
klrioilta sanoden: kuhatta kuhatta hckndä
palvele. Ia kymmcnm sata tuhatta seiso
hcinen edesäns / ouomio pidetlin ia kiriä a/
waltin/ Samalamuolo n,ös ludas hänen
Epistolasane kinoitta. Että Enoch ioca oli
Seitzemee Adamisi on ennusianm sijtä lano,
den: Catzo Herra tule monen tuhanen

hckincansaduomttzeman caicki / iaranaaise,
man caicki lumalaltomil caickein heidenlm
malatlomaidhen lspdens «ähdcn.

losShristuson tuleva/ongosi hckn
nyt mciden tykönän s

Chlifius tosin on meiden

tykönen ioca

päivä hänen lupauxens jcllken Match. 2 8.
nckkymällömal muodol. VlMta wljmeis/
n

~
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»jcon Cappale.

nck päivän hän lule nä?ywäijel muodol/
ninquin Apostolit näit hänen ylösmeneven

i

laivasen.

Sufta Khrismxen pitH tuleman?

«Taivast cllhunga hän on ylösastunut.
Ninquin P.Vavali Philipperin tygö?. lu«gus todista. Meiden menon on taivas / silldä
me odotam lejuxen Christuren.la Hhessa«
lonicerintyqsH.lugus: Herran pilä alasa/
fiumantaivast.
SofcaShnstuxenpitH tulemgni
Mailman lopulla wiimeisnä päivm.
Multa siitä päiväsi ia ajasiep ynkän tiedhä/
eikä Engelil taivas. Ninquin mciden Herra

Christus ttze p. Machturm lyksnä
guo

sano' sijt' päivest ia helsest ey pxikän

lledhä/eikä Enqelit taivas/ eikä mös poica/
multa Isä ainoasi.

Eikssi Ohristussitä pckivck tiedät

sictä ningin. Sillä ey hämldä ole
mitan salattu. Mutla sentähden hän
sino: Ettei fe ollut hänen wircans ei,
kä mscZ «if

s«a

,

,l 2 74

Scit;cmes
kämyöosenlähden ollut lähätetly mailman/
hänen tcnvalistlda Isäldäns että hänen piti
sitä ilmoittaman.

Suinga hclnenpitä tulemani
Julkisesi näkeväisel muodol/swree cun«
ia Herraudes. Ninquin
Galilean miehel mixi

te

seisolta

ia catzotta
ylös otttti»

ylöstaivae. Tämä lesuoioea
taivas pilä «ullman/nlnquin le näitte hänen
menevän. Ia meiden Herra Chrisiue
pyhän Macheuxen tykönä 2 s.lugus: Etts
hänen pilä tuleman hänen Majesielisano/ ia
pyhät Engelit hänen

sano

eansane.
Mitä wartcn hän on tulevat

Duomitzeman elävilä ia <u»llulla/Mw

quin täscl

uscon eappales seiso.

Klltcaneclckvätovat?
Ne cuin Moin cosea Chrisius tule

viljamaan pällä

/

asuvat.

Mlt

Mtämjnencansa

tähdeni

275

Vscon Cappale.

silloin

Ne silloin öitä muutellamanclkisi/phde«
ajan rahous ia silmän rclpchxes.
Ongo smulle todhiftost
pälle e
nä

sen

P.Pavali i.Cor.ij.lugussano. Mi«

sanon teille yhden salaisudhen/ eipä me to-

sin caicki poisnueu/waan taisi me muuttlama
yhden aian rahdus / yhdes silmän räpäyxes/
wijmeisen Basunan cansa/sillä että Basuna
soipi/ ia ne cuolluet pitä lurmelemaloinna y/

lösnouseman/ia me tulema muutetuki.
Kuinga mwtumus pitck

se

tuman s
Senandap Pavali sijnä/näinen sa/
nain iälken eochtc, t»etä/ cusa hän sano. S<i,
mäcalovainen p'tä pällmo pukeman sen ca,
<omattomuden/ia tämä cuolevainm pilä p<U«
lens pukeman cuvttmaltomuden.

T v

Elks.

>27<l

Seitzemes

EtköstH inhlminen llman tätä

mwttumusta taida tuUa hu-

malan waldacundani
Ey.slllä ninquin P.Pavali Colinlherln
lygs i Cor. 15 .luquo sano: iiha ia weri ey

se

talda Jumalan waldacunda peru Se on/
luonolinen inhimmen ioca on synnin
saastaitellu/ey taida tulla Jumalan waldamn
dan/ia senlähoen pilä hänen ensistä muulel/
laman/taiwalilljli ja Kilcaxi rwm»>i/iota

cansa

laita Jumalan waldamndan

Wlle käydä.

Kutcamcuolluetovat?

Cuolluel ovat ne iotca ennen Chr<siu)ser

lulemlst wljmeisnä pälvän/ovatvoisnuckunc
jahKuoolsa macavat.

Mitä ni/nm

cansaylösherälelan
tähden i
cu»

Ne wijmeisnä päivän

olluista/ninquin Cheistus itze todista P.
hannexen tykönä 5. luqus: Zolisest totisesi
sanon minä teille Se aica pila tuleman ja jo
nylon/Mä ne cuoletpitä cwleman luma«
lan poian cknen/ia ne jotta sen cwlevat pitä e>
ckmän Item 6. lugus sano:T6mä on hänen
<

lach

conCappale.

lachtons joca minun lahätti/että

vsco
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ioc.ilnen

cuin näke po»an/ ia
hänen pällcns/hänel»
lä pitä oleman ijaneaickinen elämä / ia minä
tahdon ylösherättä hänen wijmeisnä päivän.

Kuca silloin pitck Duomitzeman^
Christuolesus Jumalan poica.

sen

Ongo sinulle todhistost pälle e
Christus itze sen todista P. lohannexen

lykön 5. lugus:
Isä kellin duomitze.
Mutta hän on andanul ealcken duomion po>
ialle.ltem/ Isä on andanul pojalle woiman
duomila sentähden että hän on inhimisen
polca.laP. Petin Apostolein tcghos 10.
lugus

sano:Että Christus on fäällp

latda duomari)ri ylttze eläwitlen ia cuoluiten.

Pitllkö caicki silloin hänen etens tulemani

Pltä: Sillä

lye

sano P Ma/,

cheuxen «yksnä 25. luqus: Ellä caicli inh«>
misel pitä coottaman hänen cteno.laPPa«,
väli2.Cor.s.sano: Meidän pitä calcki il/
»neistymän ChnstuM duomion stolin edes.
Cuin/

eitzemes
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Kulnga

se Duomio
M tapahtmman s

Sen anda maiden Herran Christus itze

Matheuxen tykönä 25. luguo cusa
hän sano :Cosca inhimistn poica tule hänen
lietä P.

eunnlasans /ia caickl pyhät Engelit hänen
«ansans. Silloin pitä hänen istuman hänen
eunnian Slolins pällä/ia caickl canfa coolan
hänen etene.la hän eroilla gambat wuohi,
fia/Ia nijn hän asetta lambal oikeal puolen
lans/ia wuohel wasemall puolelane.

KuttaneLambatowate'
.lambari Christus cutzu ne wanhurseal

a vlgoswalttut.

MngH tähden i
Sentähden että ninquin lambal
val heidhcn paimeneno / ia ctvlevat hän<«
äneno/ia seuravat händä Nijn mvss ne
hurscal lundewat heiden paimenens Chri/
stuxen lesuxen/cwlewat hänen sanans/
rawal hänen oppine / ia händä palvelevat.
«n«

VsconCappme.
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Mnqum Christus sano p. lohannexm
gambani
iye

cwlewat
lpkön ic»lugus. Minun
minun änen/ ia minä tunnen heitä /ia hee
seurawat minua/ia minä annan helllt
laicklsen elämän.

Sutta ncwuohctovati

Caicti Jumalattomat

iuhimisei.

Mixi ne cutzutanwuohuxl t

Sillä. Että ninquin wuohetey pidä pai

Menest lucu/«k l seura händä/mutta ylön aw
davat hänen ja juoxewal itzeläno sinne ia täw
siä Nljn ne Jumalattomat ey cuuleChriftu/
«len

ändä eikä

h nhal

paranoxet.

sevra händä.

Multa juoxevat
caickinaisie spnnis.Nman

MngH Lain Mttn Khristuxen pl-

tHduomitzeman?

Hänen san«ns fa Evangeliummln opins

jälken.

Sanos socu todistos senpälläs
Christus sen itze todista P. Johannexen

tpksn 12.lu<ms.Ioca minun

ey

ota
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ota minun

Seiczemes
sanan hänellä on jota hänen pllH

duomitzeman Se sana ionga minä olen pu/

hunut pila hänen duomitzeman wimeisnH
päivän Item 3 .lngus.loca vfco minu päälle» ey hänen pidä duomiltaman. V?utta io/
ca ey
hän on jo duomittu/SemHhden et/
lei hän vsconut auwan pojan nimen. Ia 5.
Klguo.Zotisefi toeistst sanon minä teille / ioca
cuule minun
ia
hänen/ioca minun
on lähättänyt hänellä on ijancatckink elämä
ja ey lule duomion/mutta kckypi cuolemasi
elämän.
l

vsco

sanan vsco

>

Mikck niinen wanhurscasten
duomioont

p. Macheunn tykSn

sano

25. lugus
meiden Herra Christus:Silloinp!läcunin<nijllä wlca ovat hänen oikeall
gao
puolellans Huleal minun Isckni hywäsiifiu,
gnatut / ia perikckt
waldacunda / loea on
ttille valmisteltu mallman algust.

sanoman

se

Mitä nljnen jumalattomain
duomio on

SifnF samas lugus anda Chrisiuosen
cusa hän sano: Silloin öitä Cu>

Mös tietä

nim

2B

l

Mngansänoman nijlle/iotca ovat hänen

minun tykö
sem lllpuolelans.Mlngätpois
ijancaickisen

tuli / ioca on
wälmlstelm perkelllle.ia hänen Engeleilleno

en le pahasti kirotut

Mika loppu tällä duomlol pitck
olelnant

Ne wanhurftat pitä silloin käymän
laiekisen elämän/ ilon la riemun. Multa ne
Jumalattomat pitä menemän Hllvtllin
ia ijanlaickisen cadhollyen.

Kuinga meidcn pitä «valmistaman
meiten sille wimcisel duo-

miollai

ylhden oikean ia wahvan »ston / rucous

fen ja elämän Paranoxen eansa. Ia aina
walpal ia malmit oleman/HErran lulemist

wasian. Ninquin Chrlsius meitä mana P.
Macheuxen tykönä 24>lugus sanoden:Wal
voiat Me ey le tiedbä millä hetkellä HE"
ra on tulewa Mutta sen teiden pitä tie/>
rämän/että jos Perhm Ifandä tiebäis
lä hetkellä wargas tule / totisesi niin

walwois/Ia

ey annais awala

hänen huo^
nens.

Oellzcmes
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'icnsTSenlHom walvocatte myss/slllä ells
stLä hetkellä cosca cp te lwleckan n»jn on
nimisen poica tuleva.la P.iucan tyksn 21.
luqus
sy/

seiso: Cavaltacat»teitän ettei leiden

>,

tämän elämän murhell/

ia iuomislll/
nljn että päiwä

se

tutc äkist teiden pällen. Sillä hän tule nin
quin paula/caickem ylitze/iotca maan
lä asuvat/Nijn walvocat nyt aina ta rucoel/

«>

eat/ettäte mahtaisit

tuleman pila/ia
edes.

wälläcaickianijlä/culn

seisoman tnhimisen pojan

Sanos yxi Summa tckmän
uftoncappalenplille.^

Minä

uscon että lesus Chrisins/ mi^

nun Herran/ on tuleva wimeisnä Päiwän

suures majestetis ia cunniao/ ia pitä duomitze<

man/sekä elävät että ne totta cuollutt ovat/ta
ne

wanhurscat pitä käymän elämän.
Mutta ne lumalattomat/Hel/
vellin ta ijancaikisen cah,
doluxen.

Vlll V^

VsconCappale.
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VNI.

z

BsconLappalc.

Ma Kadhexes Vscon Kappale on?

Mnauscon Pyhän hen-

gen päälle.

>?

284

Kdhexcs
Mstck tämäKappaleeni

Jumalasi Pyhäsi hengesi/ioea on se col<
lumaludcs.

mas persona

vscon

Suinga monda
cappalctta
tcksci colmanes osas on?
Wijsi. Ensimäinen / rn pyhäsi hengcst.
Hoinen on ydhest Chrisiilisest seuracun/

nasi.

Colmas/on syndein andexa saamisesi.
N»lickö/on Ruumm ylssnousemlst
Wijtches on ijancaiÄisest elämäsi.
Kuinga p. Lucherusnämät
cappalet ulgostoimitta e
Minä vscon ja tu:mustan / ettei mi/

vscon

«F oman tiedon cautta / engä omalla
wckellain laiva lesuren Christuxen/
minun Herran pällä psto / eli hänen tv/
gsnsätnlla/Mutta ftpxhck hengi/on
minun schen Kuangeliuniin cautra cu«
tzunut hänen lahioillans
nut/iasijnck minua rpielck nijt ptöspitä
ja «valuista/ Ninqmn han mss coco
mailmas eygsnn cutzu/

coco/ v^öswaUsta/pxhittä/lalesuxen

Chn>

VsconCappale.
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Christuxcn txgs wetä/ sa oikeas vscos

ylsspitä/cusa seuracunnas hän minun
ja eaickcin muiden vstovalften spnnit
jocapäivä armolisesta andexanda / ja
sl>ct<i wimcisnä päivän hän minun ja

mliudhinhimiset cuoluista plssh erättä

lauijn mimNle/ja caickille muille

stinvscovaisillesen isancaickisen elän,än
anoa Nämä ovat totisesta todhet.
Mtckhckn nainen sanain

cansa

opettaa
/.
Enfisthänanda lietä custa vsw mle/
Nimittäin ey meidän omasta luonostania

woimastan/mulla pyhästä hengesi.
//.
Vlöfluetta hän läsä Pyhän hengen
työt »a legot / fa osoita cuinga Pyhä hengi
meitä käändä/Pvhillä ta wariele. i. Cutzu

meitä Evangellummin camta / yhden pään
Herran lesuren Christuxcn alla.2.Plösval,
gaifi meitä hänk lahiallans/ on fylytläm e i/
sä hänen walkeudeno eli paistens/o»keariluK
malllluKon.Att.2 6- 3 .Pphltlä meilä oikeae
vscoo/Christuxen väliä 4.Pitä meitä «ikea»

se

V ii

vseos/

Cadhexes
vstoo/se on/ey hän ainoasi meisä alga vscon/
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Multa möe sen enändä ia meitäsijnHvitä

».Peti.
///.

Opella hän/Että täsäChristicun-

nas synnit anntlan/cy yri kena/mulla ioca,

pHiwcl andlxl/meille

Chrifillwfto'

waisille.

E«ä hän caickiinhinnselpils wime/
isncl päivän ylöcherätiämän / <a andaman
meille ia caikille vscowailillesenijanlakkism
elämän, Dan. < 2.2 °3hess-4.

Mckä pyhH Hengi on t
Pyhä hengi on colmao Persona luma»
ludes/ioca Ijäst ia Poiast sanomattomat,
muodol vlgojkäypi/iota ynnä Isän iaPo,>
anransa/ caicti cappalct on luonut / ia wielä
nylylSspitä.

se

MngH tähden colmas persona
cutzutan
Hengextr

Senlähden etlä hän on yxi hengelinen
'lemne/,oca Isäsi ia poiast vlgostäypi.
VWi

Vscon Cappale.

-U/s

MxihckncutzutanPyhckxl
Hengexit

Ey «vaivoin fentähden etlck hän on luo,
nostans pyh<i/mutta mötzsentähdtneltckhän
Mss meitä pphltc<i/vt>Wa <a synnin saastai/

sudtsiPuhdtsta.
Hän

hänellä muita nimiäi
cutzutan mös

Herran

Hengexi

lPsal.. 3;. Ia Jumalan hengcri Rom. 8.
I«m Christuxen henqexi Rom. 8-Galat.4.
Mijsaudln ia

Armon iarucouxen

hengi.

Hengi

Esa.

Zacha.«

i l.

2.v1«

soswalittuln lasten hengi. Rom. 8. iohdutu«

)fen ia tomden Hengi. Johan. 15 Meiden
iperimisen panli Ephe."i. Lotupen. Hengj,

Johan «6.
Ongo Pyhä Hengi yxl totinen

Jumala i'

Onwissist.
Sanos todistos sen pällä i

David sano 2 Samuelin kirias 2 <lu/
V iij
guo
?

2 88

Cadhexes

gus Herran hengi on puhunut minun caut/

tan/Ia Israelin Jumala on

puhunut mi/

P.Pttari sano Ananian lygö
Att. 5 .MixiSatanas on tckytltlnyt sinun sy«
oämes Ettti sinun piti walhelteleman pyhän
hengen edes / ett Ett sinä ole walhettllut in/
himisicn/mutla Jumalan edhes. Sen mös
todhlsta meiden Herra Chrisius/coscahän
lun tygön.la

e,sta/Isän/pojan ia Pyhän hengen nimen Min mös P.lohanncs i. Johan. 5.
sano.Colme on iotta todistavat taivas/Isä/
sana ja pyhä hengi/ia ne eolme on yxi.

Kuillga pyhä hengi eroitetan

Wstiapojasti
Vlgostäymifen eansa/M hän ulgos/
käppi Isäsi ja pojast.
Ongo sinulle todistost sinpällei
ChrlstussanoP.lohannexenlykön 15

luguo.Cosca lohduttaja tulle jonga minäls/

hcktän Isäldä. Item 2 c>. luqus sano hän.
pukusi opelusiastens

ia

sanoi/Qltacat se pyhä hengi/ la sen cansa lo>

dhista/eltä pphähengi/hänestä mös
käp. Ia P. Pavali Romarin lpgö

vlgoft
«. lugus
eutz

,

Vscon Cappale.
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cuyu pyhän hengen wlsmano Isän yengexi.

Hoisinans pojan hengexi.Mn msb P.
tari.Pll. ».cutzu pyhän hengen Christuren^
hengexi.

Mikä pyhän hengen wirca on i
Hm meitä pyftlttä/ ia sentähdenP.
Pavali cuyu pphtltaja)?i hengexi Rom lygs
/.

i.lugus.

lohdatta hän meitä caicken lowuttn/
ninquin Christue sano p. lohannexen tys
kön ,6 luquK.Coscase mle ioca on lomden
hengi / hänen pilä iohdaltam m teitä caicken
//.

loluuvm.

Hän opetta meitä Johan. 14. Sl
lohduttafahenssi/jonga Ifä lähättä mmun
nimen/pieä tilden eaicki opmaman.
Hän lohdutta meitä laictes luscao io
murhes.la sentähden hän cutzutan
///.

jaxt 1 Johan.»4.

Hän meitä vdhist» / anda meille vhden
mielen ja sodämen/NinquinPPavali
Hituxen lpgs/
Jumala on
tehnyt meitä wapaxi pyhän hengen vdhisto/

sano

xen cautla.

V

ttij

29

v

Cadhexcs

Hänrangaiseianuchtele mailmata/
ninquin Chrisius todista P. lohannexen ty>
kön i6.luguo. Coscapyhä hengi lule/nuch,
tele hän mailma synnin lähden/wanhurftau,
den lehden ja duomion tähden.
Hän anda meille oikean vscon i.

Cor.l-.Gals.

Hän on meiden Perimisen panli/
Eph.i. He olet seglalut Pyhällä hengellä/
joca on meiden perimisen panli.
Hän todista meidtn hengen cansa/
että me olem Jumalan lapset Rom 8.
Hän mana hywä meiden edejiän/
nomattomal huocau)rel / Ron». 8.
//.

sa

-

Kuinga monda pyhän Hengen
wirca P.LuchcrustM
ylöfluettai
Neliä.

Snsimäinen/onettähän meitä cu>
zu hälicn sanans cuulemisen.
Toinen/ on että hän Evangelium,
min cautta / plöswaigaise meioen pi/

mecn spdänlen vscon waMeudella.

Col,
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Colmas/on että hän meitä pphit/
tä/yhoesoikeas vscos/nijn että mei,
den coco elämän vscostulgostäx.
Neliä»/on että hän meitä pitä rvah«
vana cotudes/ja oikeas vstos/ja «vahs

vastunnustoxes loppun asti.
MtH pyhittäminen on?

On Pyhän hengen työ ia teko / solla hän
wanhan Adamin meift cuoletta / ja aka
sen
yhden vdhen inhimisen / nijn ell«i me rupem
Jumalan tahdon iälkm elämän. Vl6sherHt<>
t<l mss meisä vscon/jolla hckn meidhen sydä/
men vuohista.

MngH cautta pyhck hengi h<inenwircans tekee
Evangellummln
mentin cautta.
>

saarnan

ja Sacra

Kenellä se pyhä hengi annettin

?

Caickille nizlle/ sotca Jumalan sanan ja

/ ja wa>
saaman tuulevatlupa
Ninquin
Jumala
sianottavat.
Joel
V v
Pro.

Evangeliummin

<

.<!

(^KdKexcs
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propdetan lpkön 2 .lugus sano:
don wlgosvodalla/nunun hengen caickeln li/
hainylltze.

Mngckcauttase pyhH hengi
aunetani'

sanan

la Evangeli/
Ensist Jumalan
ummin saarnan cautta ninquin Galat. 3 Ia
Act.io.seifo/Eltä pyhä hengi/ tuli caickcin
ninen päällä/ iotea olit Jumalan
/.

sanan

wastan.
//.

l«

Sacramentln eoulta/ninquin P.Pe2 luguo: Andacal teiten
casta

sano: Act

Icsuxen Christuxen nimen syndein ande/
xi saamisexi / ja te saalia senPyhän hengen»

Rucouxen eaulla.Ninquin Chrisius
p.
tykönä 1«. lugus: Cuin/
todista
ga Palio enämin/pltä minun talwalinen
Iscln andaman sen pyhän hengen nijlle/
ca händä rucolevat.la Apostolin legos seiso
4 lugus: Cosea hee rucoiltt/nijn eaicki
///.

lellinpyhällä henglllä.

Sutnga pyhä hengi pois mi-

statani

Cosca inhlmiset/wastan heldeln oma tun^
dono/

Vscon Cappale.
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oons/langevat sondin/ionga caUtta

hengi pois ajetiln. Ninquin David
miestapon eauila mistais pyhän hen<
gen. sl»in mös Saul/ Achitophel/ludar
Ischmioch/jamuudh Jumalattomat ovm

rudenja

mistanet sen pyhen hengen/synnin cautta.
Sanos yxi Summa/tämän vston
Sappalen päällä i

Minä vscon/euck pyhä hengi/ onyx
ijaneaickinen totinen Inmala/ynnck Is^zi
/ Ia on mös minun
ja pojan

cansa

Jumalan jocaminun pyhittä,
wdhisia

ja pltF oikeas

vscos.

IX.M

294

Zdhexes

IX.
Vston kappale.

!

Suca Mexes Vston Kappale on?
Mnä bscon yhden pyhän

Vjcon Cappale.
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Chrlstlllsen seuracunnan/ pp.
hckn mlMtsten phtepxen<
MM lckmä Kappale on e

SiitHCHristilfscstä seuracunnast/cusa m

vscom/ että täsä matlmas o>
yxi Christilinen seuracunda.
Mitä seuracunda eli tircto täsck

lunnustam

ia

mcrkitze^

Ey se merkitze huonetta

kivisiä iq puisia
tehtyä. Sillä ninquin Apostolitkin tegos 7.
luqus seiso: Jumalaep
sijna tirckos ioca

asu

käsillä tchly on.Mutta se merkitze cansan co/
cousta.la eäsä vscon cappales se merkltze/silä
inhimisen joueo ia cocuost / ionga lumalo
täsämailmas hänellens/ Euangeliusnmin
saarnan la Sakramentin cautta/ on coonul/

hänen omaxens ottanut ia omistanut.
MingH tähden tämä Sappale/seu,

vscon

ra cohta sitä cadhexeta
cappaletta/pyhäst hengestt

Christilinen scu<
raeun/

296

Jodeyes

rocunda cootan täfä mailmas/pyhaldä hen,
ja <sacra/
geldci Evangeliummm
mmtin cautla.

saarnan
Mtkä seOhrlstelinen sturaculwa

Seuracunda on pyhän »nimisten
ys/ninquin me täsä
tumustam

vscon

Sanos yxi toinen ftlkinnbi vlgostoimitus sen pällä pyh<ist Lu-

themxest?

Geuwcunda on coco <lhs?sticunda
maan pällä/jonga pyhä bcngi
co plöspalgaise/ pybittä/ja pitck

lesu/
xen Christuxen tyk<sn/oikeas vscos.
Kuinga monda pyhän hengän työtä <a teko/ Seuracnnda wa<stan/hckntäsHylöfluettai'
Wijsi.

/,

Ensist hän lutzu senEuangeliumin saar,

nm tautta.
// Silcklikin coco
hckn sen/yhden pään ia
paimenen lesuxen Chrisiuxenalla.
///. Vlösvalqaise
ftn/vscon walkeudhella.

s

>

25,7
Vscon (appale
//< Pyhiltä
hän sen yhdes vdheo elckmäe.
/<
Pilä hän sm oikeao vseoe/ loppun asti.
Ongo enä cuinyri Khristilinen
cunda.^
Ey/Mä me läsä tunnusiam: Mmä vs?
con yhden pyhän Christilisen seuracunnan.
.

seura

Ia P.Paval, sano Epheftrin lygö 4. lugue.
v)cl rwmis/y)ll hengi/ninquin le mös cuyutUt

loltt/phdeo cuyumilm eoivos.

Kusa seseuracunda on r
Ey se ole sidhotlu johungun vissin sian
elipailanMullajeon hajoteltu ymbärica»>
ken mailman/ja msa ikänens Jumalan sana
ja
oikein saarnata» wastan otelan/iaSacra,
mentit oikein vlgosjaeean ja nautttan
siuxen säohpn,cllken/sijnä on Jumalan

seu-

raeunda.

Altca tckmcknscuracunnan mer-

se

/.

kit ovat/josta tutan 5
Enslmämen on Jumalan puhdas sa/

na jaoikea Evangeliumin oppi loh. 8
ca Jumalasta on/se cwle Jumalan

Jo/

sanan.

//.Hoi-!

lohexes
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«Toinen/on Sacramentin olkea kckyl?
lckmys/Etta Sacramentit oikein vlaoejae«
lan la namltan / Chnsiuxen oman sgdhyn
//.

lcklsen.
///.

Colmas on cuuliaisue

vastan /

saarna wirca

/

meidhen Herra Christus

sano Pxlucanlykön

l o.lugus:

loca teitä

cuule hän cwle minun/Ia ioca leits ylönca,
tzo chan ylöncaho minun. Ia sisnck Epistolas
Hebr<erin lygö 13 .luqus seiso: Hlcatcuuli/
aiset leidFn oplttaillen.

Kosta tsmck seuracunda onal-

canutt
Iacohta mailman algus.
sppi mailman loppun asti.

Ia mös py.

Suca tckmen seuracunnan päck
on s

Christus lesus Jumalan poica. Nln«

quin P. Pavali Epheserin tygö

dista: Jumala

1. lugus to«

Hänen poicans
Christ»ren / seuracunnan päti Me caickein
eappallen. Hän on mös seuracunnanpes
rustoa
on pannut

Vscon

<ls»s>
N«nqum )X Pavali
».Cor. 3.!
lugus: Ey pxikän laidha muuta perustost
panna / vaan min pandu on/ loca on!

sano

rustos.

se

IcsusChrlsius.

Suca hänen rwmlns on i

Caicki Chrisiin vscolistl ,nhimiset/NIN«
quin P.Pavali i.Cor. l 2. lovista sanooen:
Te olette Chrlstuxm r«rmis ja Usene,/ jocaiF

osans

nen hänen
»älken: Sillä nmquin rw/
mio yri on/ia monoa on icisenälä.
mös
me eaickl olem yhden hengen caulla castelue/
ydhexi rwmixi ia Chtisiuxen

seuracunnan

»

lälenexi.
Mngätchdensecutzutan
Pyhäxi?

Ey sentähden/eltä hän itzlsiäns Pyhä
se luetan Pyhchi/ vjcon lautta
pälle/loea
on sen werellänspuh/
Christuxen
difianut. Ninquin P.Pavali Ephesenn ty«
gö 5. lugus sano: Chnstus raeasti seuraeunon/mutta

vans/ia annol itzeno

ulgos hänen

eoestäns.

Senpälle että hän senpyhitälfi, cutzukä mös

pylM sentähden/että Pyhä

X

täsä stu,
raeu

Zohexes

Zoo

racunnas iocapäivcs/ synnist puhdista / i<» v«
dhista meitcl/mjn että me algam läsä elämäs/
yhden vden elämän.

seu-

Ongo ne caicki pyhät/totea
racunnas ovatt
Ey/Mä lcksH on mso pahoi ia ulcoeulla»
tuit seas / ninquin ohdake nisuin seos.

quin Chnstus PMatheuxen tykönä 13 «lue
gus wmauxencautta anda tiettäwäri.

Mingck tähden tckmck seuracunda

cutzutan Khristilisexl
cunnaxis

seura-

SentHdm että sepitä hänens
hänen pääns on/ivlda hän mse
xen
sen nimen on saanut.
Mngck tähden

se cutzutan pyhäin

yhlcydextt
Sentähden että läsä on eaicki hengeliset lahial yhtäläiset. Mnquin P. Pavali
sano Epheserintygö 4. lugus, yxi HErra/

pxivsco/yxieaste/yxt

meidenlsä.

Jumala

ia

calckein

On-
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Ongo tckmä scuracunda täsa mailmas aina pysyväinen i
On nmgin.Nmquln sisnä 72. Psalmit
flrloilettu seiso: Sinua pitel peliättämän/
ilin eauvan euin Auringo ia cw on / lapsista

nijn iasten
yeman yhdest

hänm pila halll»
Mlrest loisen /ia wirrast
mailman ären.la Chrlstuo itze sano P Ma
cheuxen lykön i6.lugue: Että Helvetin pon
til ey pidä hclndä ylltze woitlamanl.
Kusa oikea Jumalan

se

seuracun-

da silloin oli/cosea pavin

oppi oli jocapaicas?
Se oli kästelle povin jouw. Ia waicka
siinä oli suuri wlllilye ia wärä oppi / ia sen/

lähden se eoco pavin jouco ey ollut Jumalan
seuracunda.Mutla Anlichrisiuxen ia perkele

sturacunda:Mn cuilengin/öl» sijnä ftl, o mSs
Jumalan seuracunda/toca piti ltzenbChllsiw
xen alla/ia hänen pällensvscoi. Sillä pienet
lapset/ iolea eastcn caulta /olit seuracundan
istutetut / ia cohla casien jällen / cuolc/
man eautta/ täldä poisiemmallin / ennen

z 02

Mhexes

cuin hee pnvin oppm tultt wietellyp/olitlu
malan sturacunnan I<isenet.N»nquinChri
sius PMarcuxen lpkön l o.lugus läpsisi sa/
no: Sallitat lasien tulla minun tyköni ia el-,
ket »stFö heit<i / Sillä hcidan on Jumalan
waldacunda Ilem P. Marcuxen tyksn l 6.
lugus: loca
ia tule casictux» lulc aumaxi.Mnmso on monda ollut pavm aican/!
iolca ey ole
wäran opin iansa pitänet.

vsco
sen

se

Mutta ovat seisonet sttä wasian / ia sentäh,
dm surmatut ia tapetut Chrisiufen

tunnusta

Historiat todftistawat.
ovat mös ollet Jumalan olkeast seu«
»acunnast. Momcadhat mös wimeisellä het/
kelläno/oval tunnustanet Chrisiuxen/ia niln
l<3stä mailmast oikeao vstob ovat tlkanet/iot«
jren

ra caicki ovat olltt

sen oikean semacunnan

Jäsenet.
Taltaco socune tuta ia tietä cut-

caneovatolletr
Ey yMn »nhlminen nislä caickia wnne.
Muita itz!' Jumala ne tunde NiMuin Chrifius sano P. Johannien iyköna«ö7 luguo.
Minä tunnen minun lambani laP.Pava»

lisä/

Vicon

3c»:

Ll jano-ilmocheuxen lywna

vahva Jumalan perustoo pitä seisoman ia
hänllta on tämä insigil: Herra tunde hänen

omans. Mnquin Elias Propheta ey lietä«
nyt eikä lundenut ne Seitzemen tuhatta/ iol<
ea ey cumartanel polvians Vaalin eoheo.
Mutta luuli häneno yxinäno olevan / ioca ey
palvelulßaali i.Req «9. Mn mosen me
taida tuta eikä lietä nijlä / iotca pavin opin
mcan olit oikean
Jäsenet.

seuracunnan

Onqosta humalan seuracunda nijn
peitetty / ettet se taita tuta ei-

känllhdät

Se näkywäinen cutzutluin

iouco / foea

mösvlconaisellmuodol Jumalan sonan cu«

lietän »a lutan/
sillä silmäin cinsg nähdän Multa ulqos
valittuiden iouco / jocaon ulgosvalittu schen

se

se

ijaneaikisen elämän ey taita täsä mailmae

itzesen tuw,
lulainhimisildä/mutl»
Jumala
de jatielF.
cundaseura
Vxi on ChriMnen seuracunda täsä ma

Onaosta cahtalainen
ilmas / mutta sijna yhdes

seuraeunnae

X iij

o,

taxi

!?o4

Zodcxes

caxi iouco yxi cutzutan näkpväise^/loinen
/

läkpmättömaxi.

Mikä se näkyväinen seuracunda

elljouco onlt
Se ioca on casten la sanan raulla
tzutlu ia coottu/ia käyvät Jumalan sana cu«
uleman/ia Sacramenti naulitzeman. Ia
<«>>

se

cutzutan näkyväisexi stnlähden / että taitan

caickilda silmäin cansa nähdä ia Mla.

Mikä

se näkymcitöln
senracundaoni

Nakymälöin on se vlgosvalilluden iouco
ionga Jumala on vlgosvalinut / siihen ljan/
laltklsen elämän. Ia mtzulan
mäxi/epsenlähdenettäne vlgosvalilul taita
silmäin cansa nähdä. Mutta senlähden eltei
inhiminen taida nijtä eroitta/eikä eielä / eikä

lula/cutca ne ovat. Multa Jumala ainoast
ne lunde ia lietä / Cmlengin me caickista hy<
vin loivome/ Chnsiilisest rackaudest / että nc
iotta cuuleval »visusti Jumalan sana/ käyvä!
Sacramemil/ elävät cunnialtsest Jumalaa
pelqoo/ia tekevät oikean vscon hedelmät ett^
>

ne

"con Cappale.

ne ovat oikeat Seuwlunnan
Jumalan vlgosvalilUl

zvj

Itiscnet /

ia

vlgoswallttuidhen jouco on?
Kusa sevlqosvalilut

ey ole mualla/ mu«a sift
Ne
nH nälywäises seurocunnae/ ia cutzultuidm
ioucos.Sillä ninquin P.Pavalisano Ro/
marin tygöB luguo:ne iotca Jumala on
gofwalinut/m hän möo on lutzunut elc.

Eckösi ne cajskl ole vlgosvalitut

lotcaovatcutzumtk
Siihen / Chrisiuo itze wasia p Matheuxen tykönä 20 luqus cusa hän sano.Mons
da ovatcutzutul/multa harwat vlgoftvalilul<
Mkllfijhenonsyyt
Ep Jumalan siihen ole sytä/ sillck eitä hän
0N caickl lutzunut/ta tahto

lll<i lalcki pilä tu«
leman autuaxi. Ia scntckhden möo on an<danul hänen Pyhckn
kästenyt
amata Evankeliumin ymbari eaicten mail/

man/eaickllleluot»mlle/ett<5 caicki pidäis au<-

maxi tuleman. Wnquin bän lodlsta
wannonm »alan eansa.
5,

luquo

sm

Ezechielin tykönä

eusa hckn sano. N<»ntotta cuin mi-

nä elän/en minä tahdo yhdenkän svndisen
X iilj
luo.l
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Zddcxes

l

cuolemata/mutta että hän käändä itzens ia e«

lä.laP.Pavali i.Limoth.-.sano:
la tahto/että caicki inhimiset pila auluaxi
leman. Ia sentähden mss Chrifiuo caicki
cutzulygöns P MacheuftNlysön 11. lugus

sanoden: Tulcat caickl m mun tygsni / iotca
olet spnmllllrascautetul ia lyötä tee«e/ia mi/
wirgotta Ia sentähden Iu«
nä tahdon
hänen poicanoChrisiuxen/
mä caicki pedäis amu.xi tuleman/ninquln
meidän Hetra Chllsiuosano P.lohanne/
xen tykön 3. luMo: N»in Jumalaracasti
mailma/enähänulgosannoi hänen ainoan
poicans/<ttä iocainen «uin

vsco hänen päl-

saman sen

lens / ey pidä huckuman / Mutta
ijancaickiscn elämänikäistä fyllä on liettä«
wä/tltei Jumalan siihen ole syytä/ettei caicki
tule auluaxi Multa st on inhimisten oma syy
iolca ey Jumalan
ota »rasian / eikä sitä

sana

sydämesi cuule/eifä fätke>eifä heiden elämens
len «älken k.'ylä, Multa ylöncalliovat sen/taita

lAs»l'st

synnisia

epavscos/ilman oikeat calumusi la patanost/
,a tulevat sentähden cadoteluxi. Ia on hei/
t>en oma spynsSa«

se

307

lcon Cappale.

Sanos yxl Summa tckmcn
vsconKappalenpälle^

Minä vscon että Pyhä hengi, on io ma^
ilman algust/eoonut Evangeliummin saar,
nan/la Sacramenlin eautta/ yhden Christie
lisin seuraeunnan/ionga hän on ylösvalgaif/
nut ja Pyhittänyt/ la wiel<s nyt coco
ia cutzu/m.'ilman loppun asti/ ia
sen ylöswalgaise ja Py«

hiltä.

X v

X.Vsi

3«8

Kymmenes

x.

WonLappale.

Kuca Kymmenes Vscon Kap-

MnH

pale on?

vscon hndem am

dextsaamlsen.

Mitä

con Cappale.
309
cappales
onr
Mtck tcksck
ia
me
Häsä vscom lunnustam/etkl I«)

vscon

seuraeunnas

anda
mala tckft Christllises
synnit anderi sulasi armosi ia laupiudest il>

man ansiota.

Sanos P.Lutheruxen vlgostoimitus tckmän cappalen

MH?

<lulaChnsticlMnas hckn socapaivck

anda minun/ia caickein pscolistcn caic/

kispnnicandexi,

yhde
seura
M
cappaletta/cusa

Mngä tähden tämä

me tunnuxetä
yhden
stam
seuracunnan?

Sentclhden että spndetn andexi anda/
mus ia vanhurscaus/on seuracunnan
.

mainen lahia /iongalumala armostans an/

da sille Chrisiilisel

seuracunnal.
Kusatästll
seiso tirioitettu?
o
Siinä i 3 .Psalmi» seiso: ylistä Herra
minun sielun/ia elä unhota / mitahywä hän
on sinun tchnyl / ioca sinun syndis anderi
anda /ia terveri ltke calcki meiden

wican.,

Aymmcnäs
Jumala ltze Esaian tykön

;i c»

Ia

sano

4y.

lu«

guo? Minä olen / mincl itze loca poispyhin
sinun ricores minnneehten/ia en minä tahdo
muista sinun syndis. Item 44 lugus: Minä
pyhin sinun rieoxes pois
pilven / ia
syndis
?iijn
mös Mi,
ninquin
sinun
/

sumun.

cheas Propheta sano /.luquo:Cucaonsi>
nun taldaists ( Herra ) ioca synnit andexam
da.SamalamuotoP.petariAlt.io.ftmo:
eaicki Provhetat hänestä todistavat / että io/
lainen cainvseohsnenpeillens/ pila saaman
syndein andexi saamisen/hänen nimens caut/

ta.la «P.Pavali Colosserin lygS 2.luguo sa,
no: Että Jumala on meille anoen andanut
eaicki meidensyndin.llttn P.lohannes 1.
loh-isano-Etts meille synnit andexi an?
nelan Chrifiuxen nimen lckhden.
MkHsyndion?

se

Syndlon eaicki cuin lapahm luma,
lan Kckjky ia lakia wafian / ia ansaitze lu/
Milanwihan ia ijancaickisen rangaistoxen/
jollei ie
l.

Johan. 3

anneta

Chrisiuxen tähden

>

Um,
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scon Cappale.
Suinga moninainen syndi on?
Cahlalinen/Perisyndi

sa Hecosyndi.

Mkapensyndion?
Pmsyndi on coco inhimisen luonon tur«

melus/josamecaickiolcmsijnet »a syndynet/
ia semähdcn ijancaickisen cuoleman anfa,n«

Susta tckmck syndi on tullut?

Meiden Eswanhimbam Adamin ia E
van caulta / iolca sekel synnin ja cuoleman/
meiden pällen ensistsaalit. Issmquin P.

lodiska Romarin lpgö 5. lugus: Että
yhden inhimisen mutta on syndi lullut malls
man/ja synnin caulla tuolema.

väli

se

MingH tshden cutzlltan perlsynnlxtt
Senlähden e«H me olem sen perinet heil<

d«l/ia on perimisen caulla tullut meiden 0/
maxen. Ninquin David sano 5 1 .Psalmis
Me olem synnis sijntt »a spndynet.

Mk
,^

l

i 2 Kymmenes
Mkcktecosyndion.?
Keco syndi on

se ionga

me itze tegem

Jumalala ia hcknen kästyns wastan
fella sanoilla ia tysllä.
Mkck eroitus on perisynnin <a
Tero synnin wcklllle?
Pensyndi on/ioca meiden Esivanhibil/

dam on meiden pällen tullul. Multa teeo

dion/lonqame itze tegem/ia on perisynnin
hedelmä joca sijtä vlgos säppi.

Mkä Syndi täfi vscon Sap-

pales ymmärtetilnt
Caicki synnit/sekä perispndi että leeo
di/julki ia sala sondi/liettävä ia tietämcklöin /
»lconatnen taica sisällinen Syndi/mitä ikä/
nens Jumalan keljky wasian
Ma /puhella eli ts»Uä.
Annetango ne caicki andexi e
AnnelanMnquinmetäfä vston Cap«

vscom: Minä vscon
Ia P.Pavalieolos
sano: Jumala anda eaie«

pales lunnustam ia
syndinandexi saamisen.
serin tygS Blugus
ki synnit andexi.

ucc>

V sconCappale.
3i3l
Synnit
andaandexit
Suca
hän

Itze Jumala caickivaldiao / Mnquin

sano Esaian tykönä 43. lugus:

Minä

olen/minä itze/iola poispyhin sinun rleores/
minii tähten/ia en tahdo muista sinun syndie

Kuinga neandexi annetan?
Ey meiden ansion lahden. Multa Iu«
malan sulasiarmosi ia laupiudest Chrisiuxen
lähden. SilläNlnquin Apostolin legoo seiso
i o.lusUo.Caickiprophetat hänestä eodhi>
siaval/Että me hänen nimenseautta saame
Synnit andexi.
Kenellä synnit annetan andexl f
Calckille niille / iotta vscovat / ia tekevät
oikean synnin catumuxen ia varanoxen.
Ouinga vsein ne annetan andexi e
locapäivä: Niin vsein / euin me vstos
mcoelem meiden Syndin andexi.
Vutca tätä vston cappaletta

wastanovat.^

pawi ia hcknen joucons / iolca ovet,
lavat / että inhiminen pithä luottaman/

hänen

Apmmcnes
hänen oman töydhens ia ansiono päll<i. la,
että ey pttkcn ole wG hänen hpwist löistens
ios ne ovat läydhelistt laica ey. Semckhden
hcc mss opettavat ettei hee taida olla wW
Syndin andexi saamisesi. Multa pitä epäle/
3 4
>

Man

v. I

hckncnSyndins annelan
on yxi wärä oppi wasian tätä

concappaletta.

vs,

Sanos yri summa tämän vs-

con Kappale Me .^
Minä vscon että Jumala anda calcki
minun Syndin andcxi/ey minun ansion täh
den/mutta hänen sulasi armostans/Chri/
siuren tähden la ey waivon minulle/
/

mutta caickille niille jotta vseo,

vatja paranoxen tlkevät.

xivs.!

Vsion Cappa.le
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xi.

BsconLappale.

Kuca

yxltoista Kymmenes
Kappale on^

Vston

Mna bscon Ruumm p,

lösnousemlsen.

V

/Mitä

z 16

hitoista
MIH M edhes pannani

ZHsä meille edhes pannan Cuoluitten
ylssnousemiftst. Ellä ne iolca l«c>Uet ovat/
vitä wimälsnä päivcn ylösnouseman.

Luinga PLutherus tlimen vston
Sappalen vlgostoimlttai
Ia picä wimäisnä päiven rlösheF

rätcäm«n minun ja caicki cuolluet

Kusa tämä vscon Kappale o»

perustettu i'
Se on perustettu Jumalan sanas/fesä
wanhas että wdheo Testamentis. P< Job.
19. lugus

sano: Minä lieden/että minun

wapachttasan elä / »a pila minun vimein y«
lssherätlämän/Ia minä saan nähdä lu/
malan Mlnun llyasam. Ia Esaias Pro>
pheta26 lnguosano: Multa sinun luollues
pilä elämän / ia Rumlllans ylösnouseman.
Vlösherätkä iakesstacat / le iolca maan
alla macalta Sillä sinun Casteo/on n»l,
/

eri^

con Cappale.
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pilä ne cu,

heräismkedhonCaste/iamaan
olluethänestänsvlos andaman.
Ezechielin tykönä 3 7lugus seiso:Ze eu»>
watlwt/eulcal Herran sana: Min HEr<
ra sano näistä lwista: Catzo minä lahdhon
anda tulla hengen n chin / että teiden pilä
elaväxl tuleman. Minä lahdhon ondc
teillä hengen/ia anda lchan suonet/la an<nan caswalta lihan teiden yWn/ia wltö
nahan leiden pällcn / ia lahdhon anda leil/
lct hengen eltä te Mene elävä?» tulelta/ia
/

teiden pilä ymmertämen eltä minä olen
HEtra. Samalamuolo Engeli Gabriel
Danielin tykönä i2.lugussen looh»ftasa<noden:la monda/jolca maan muullao mas
eaval/ylöoherävet/ mulomat ijancaickisen
elnnähän/ia mulomat lsancaickslhen pil/
rahan i« HäpiHän. I" ChtistusP.Io/
Alea »uleo
hannexen »ykön 5. lugus
pl ells eaicki ne jotta Haudois ovat / vilH cuuleman Jumalan pojan änen Ia pilä
käymen totea hyvä tehnet ovat/ elämän plösnousemisen/Mutta ne iotea paha tehnet oval/

sano:

Duomivnylösnousemisen.

Itlm P.Pava/

lii.
,!

;

Lt

18

Aitoista V^pmmenes

1.C0r.l j.lugus sano:

iman/ia ne cuolluet pitä ylösnouseman.
i.Hlssa.4. luqus sano: Ne cuollutt pitä

Chnsiuxeo

ylösnouseman.

MxiEngelisanoDan.?2 ettämonda pitä ylosnouseman/eiköstH
caicki pidhä
ylösi'
7. Ensist hän muistuna meillä smransa
että monieadhat pitä ilämsn silloin iotea ey
ylösnouse multa muuletan.NinqulnP Pas
väli, Cor. 15 .todhisia sanodhen: Eipä me

nouseman

/

eaick poisnuku elc.
//.

Sano hän mössenlähden/etiäChris

on jo Ma ylösnosnut/jaeyikänensenembi enolle.Rom s.

sius

HenochiaCliaslatvitzey/
lösnousemist/iotta ovat elävän ylösotetut tais
///.

Eymös

vasen. Nijn
/

on mös monoa Pyhäin rwmit

plösnosnet Chnstuxen
ovat ynnä hclnen

eansa. Match 27 ia

cansans mennet taivasen.

Mtä'

Cappale7
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Ron

Mktl cuoltutten ylösnousemus
on e
On Jumalan tps jateco/jongawolmal

eautt«caickl clloUutt wimlisnF pFiven ylös.
herckmän cuolluista/ja sielu rwwln tans<

phdistelän.

MtH täsä

vscon cappales/rw-

mincansaymmertetHni

sencansa

Ey
ymmerttlck täscl.coco lnhi
minen sielun ia rwmincansa/ Mutta rwmi.
ylinens/M sielu eikä cuole eikä ylinouse.
Mutta erkane lwmift costa inhiminen cuole.
Ninquin Chnstus wi>hifta P. Math<uxcn
tykönä Q lugus: Älkct pellätkö mjtä iolca
rwmin tappaaat. Mutta sielu ep hee taida
,

ttppa.

Kuinga meuolluetpitckytSs-

nousimant

Eyowalla woimalla.Mmta Chrlstuxen
Jumalan pojan ättellä / pitä
men /
Christus itze todifia Johan.

V iij

j.lu,!

<3
Wlwizta Kymmenes
s.luquo.)le cuolletpitä ewleman poianänen/ia ne totea sencwlevat pitF elämen.

Kosta Zhriftus pitck heitä ylösherättämän t

<,

WijmFisnck duomio pckiven/eosla bFn
mle buomitzeman / elckvitci iacuolleita/Ii»,
han. 6.Min<Z tahdon plSsherätta heilck wij«meijnä palven.

pitä ylösnouseman?
Sutca silloin
ne
Caicki

/

«olla

Haudasa macavat/ sekä

hyvHt etla pahat / Johan. 5.

cansa
nouseman

Mingä rwmin
heiden pitck
5
Heiden oman rwminsa cansa/

Job l.lugus sano:Minun pitä minun nah«

kani cansa ymbäri wSllltämän / Ia minun
pitä saaman nähdä Jumalan minun
ni/ia minun silnlen pila näkemän hänen.

pitäkö oleman erotuista nincnHy,
väin ia pahain ylösnousemisinpitäwcklille?
ylssnoujeman hyvät ia
Caicki tosin
sahal.Mutta ne sivvät ijaneaickisln elämän
"<

pahat

Johan.5.

;<^l
Vscon Cappäle.
ijancalctlfen eadoluxen/ Z>an.»2

Mmgä caldaiset nimen Hywäin
ja wanhmscasten rwmit pilli oleman t
Ne pitä oleman kircat/cunnialisel ia
väliset / Calomattomal ia cuolemattomat.

MnquinP.Pavalisa«o Cor. 15.Sekyl<
«

vetänlilovainen/iapitä ylöenouftman ta,
«omatoin/Se kylvetän häpiäs/ia pitä ylös/
nouseman eunniao Sekplvettän heieouves/
ia pitä ylösnouseman wäkewpdes/Ge kylve,
län yxi luonolmen rwmie/ia pitä ylösnouse,
man y)u hmgelinen rmnns.

Mngcl caldaiset nijncn pahain j
Jumalattomainrwmit/ pitä

oleman?
Ne pitä oleman Cauhial ia Rumak

Ninquin Esaias 6s

lugus

sano: Heiden pi-

tä oleman yxi Cautzistoe / ia heiden Malons
ey pidä ewoleman/ia heiden tulens e» pidä

sammuman

V iiii

Mi-^
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, MM

Avmmenes

ylösnousennsm Mcn

seura

??Me hyville ijancaickinen eläm«l.Mul--

ta pahoitin Helvetti ia ijantMlnen luolema
Daniel. 12.

Kutca tätä vscon cappaleta wastan

ovat olleet
Saduseuxet iotca kielsit cuolwllen
nousemisen Match.22 Act. 2;. Ia mwdh
Jumalattomat/iolca pllcavat ja n
cuoluttenylösnousemist. Ninqu n P. iucao
Act. 17- sano. P. Pavali mss
2

sano

moch.2.Eltä Hpmeneus ia Phletuo ovat
sanonet/Eltcl cuollmlen ylösnouftmus on jo
vllut/ja ovat monicahlain
voistända>
net.

vscon

Sanos yxi summa tämän vscon Kappa lenpällc.^

Minä vscon mä Chrisius pitä minun
cuolluen rwmin / ey waivvn minun / multa
jotta ftaudhoisa matavat /nlöeherät,
tämän wimäisne
lun rwmin cansa/ja minä täsa minun rwmi-

san saan nädhä Jumalan.

Vs/

,

Vscon Kappale

,

f

Xll.
Vswn Kappale.

Kuca Kaxiwista Kymmenes Vscon
Kappale

Minä
cläman.

on?

vscon ljancalllsen

Caxiloista Axnimenes
Mstä tämä Kappale oni
Ijancaickislst elämest cusa me vscom
elämen jälkm
tunnusta m / t llä
324

io

tuleman pxiijancaickinen elämä.

Sanos p. Lutheruxen vlgos toimitostämen vscon Kappale» Mä t

Ia hänen pitä andaman minun ja
cgickille vscovaisille Chnftuxes, yyven
ljancaickilen elämen.

MingH tähden tämH Kappale on
pandu wijmelsexlmelden

contunttustoxesi'

Senlähden

vs-

että »jamMinen

on vscon loppu- Ninqutn P. petar.

»sano.

l

elämä
i.

Pet.

Ong3 tämä Kappale perustettu

Humalan sanase

On. Sillä Esaias 64. lugus sano»
Ellei yMn corva ole cullut eikä yxiken silmä
-

Vscon

Cappale t
325
nähnyt/ia ep yhdengen inhimisen Sydämen
ole asiunu!/sitä «uin Jumala on walmista o
nut nijlle iotca händä odholtavat.

Ifem 65.
Catzos minä tahdon v>
dhen Laivan »o vhden niaan luodha / ettei
niitä entisltck pldhä muistettaman / eikä
lugus

sano Jumal

lcnpmdaman/muttaheidhen pitä ilancaic/

kislsta riemutzeman/ia ilottzeman nissä quin
minä luon.la Daniel mss lodhista si,lä 12
lugussanodhen/ettH

monicadhat piläylss/
ijancaicklsen elämen. °sti!n mös
ChrisiuosanoP.lohancxen tykön z.lugue:
Että ioca hänen pallen» vseo/ ey pydhä huc/
ijancaicklsen elämen.
kuman / mutia
Ilem l7.luguo:3ämäon se iianeaickinen e,
lämä / että he tundevat sinun ainoan lotisen
Ixmalan/ ia iongas lähetit lesuxen Chn>

nouseman

saaman

stuxenlaMatlh.2s.Ne Manhurscatpil<f
kaymen ijancaicklsen elämen.

Johan.

,o.>

Minä annan heillä ijancaicklsen elämen. p.
Paaali Romarin lyghS 6.lugus sano.Mut/
ta eltä te nyt olella wapahtelut synnistä / »H
Jumalan palveliaxi lulluet/ombi ttillä lei/

dcnHedhelme/eltä

!

sen

te pyhexi tulelta/mutta
iopuxi/se iiancaickinen elämä.
ikä

Caxitoista Aymmenes
MkHijancalckinen elämä on.^

32 6

On laivalinen ia ijancaickinen ilo ja

mu/Jumalan lykön/ cusa me saame näftdhä
Esalan
JumalancasvosttHsvon.
ty?ön 63 .luguo ftiso/Heiden pitä ilsitzeman
»jancaickisesi.

Mxi se cutzutanijancaickisexit

Smiähden se eläme/ey ole aialinen/

mutta ijancaickinen/jolla

eyphten loppu ole.

Suea sen ijancaickisen elckmen andamanpttlte

Jumala taicklvaldias/joea sen Mös on
meille walmisianut.NmquinP. Johan. 1.
10H.5 .lodhista sanodhen. Tckme on todi>
stos että Jumala on andanm meille sen isäncalckisen elämen/ia se elämä on hänen pojas

sane.

Kuinga ja mingä tähden hän

senanda^

Ey ansiosi/Mutta sulast armosi ia lau
pm/

con Cappale s
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piudefi/poicano Chrisiuxen lähden / joca se>on meille pijnans iacuolemans caulla ansai<
mtt. NinqninPPavalißomarin lyqö 6
luqus
Cuolema on synnin palca/mui
ma Jumalan lahia on ijancaickiNen elä/

sano:

se

mä Chnsiuxes Icsuxee weiden

Herrasan.

Kenellä se annetan i
vscoval Chrisiuxen

pällä loha6.«3ämä on minun Isän lah«
to/ioca minun lahelli/että iocainen cuin n<i>
ke poian/ia vfto hänen pällens/ pitä saaman

iiancaicklsen elämän.ltem Ioh.;. Joca v/
fto poian pälle/hänellä on ijancaickinen elä/
mä. Mutta ioea ep vsco/ey hänellä ole elä,
mels.

MxlstäLhnstusylösluet.
tele Hpwiä töitä Math 25.
MnH tsoisin
Lusa hän
jate mokitta mlnun / lanoifin <a te juotitte etc. Zos me
ilman

sano:

axitoista V^xinmenes

328

mlc«n

ansiota saame ljancatc-

elämen.
ktscn
Ey semHhdm että me hywm tölden caw

la taidam ansaita ijancaictisen elämen
ta Christus puhu siinä
hcdhelmästä/,o>
ca vfcost vlgostäypijoinln canla ne wanhurs
Sillä cusa oikea
!cat asettavat heiden
i, elävä
on / siinä mös rackaus / iaupius ia mwdh awut/iotca vscost vlgrstäpvet o/

vsco

vscon
vscons.

vat.

/

Mingck Kaldamen meno pitck ole
man ijancaicklses elämes^
Vli sanomaloin ja loppumatoin ijanea
ickinen ilo jariemu/Josta Esaias sano 64.
luqus.lap.Pavali 1 Cor. 2.Etttiyxiken
lorvaolecwllut/eikäprikän silmä ole näh/
nyt/Eikl yhdengen

inhimlsln

Spdhämm

oleastunm/McUIN Jumala on walmistas
nm mjlle / iolca händä racasiavat.Siliä sillä
pitä oleman Jumalan laydtlmen lundo/
täydelinen wanhurscaus ja pyfyo/ tauha ia
lcpo/yfi sanomaloin cunnia jakircaus.Sil>
na TZumala voispv^k,'caict» knnellel Mllden
,l

Vsion kappale.
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yhtäkän euolemata pidck
Silmisien
siitä oleman/eikck itku eli parcu/eikH kipu.
/

la ly

NinquinP.lohannexen plmestps kiriae stt>

so2<

lugus.

Mäks

oleman yhtclkän

eroitusta

nijnen wanhurstasten seasijan-

caictlses elckmesi

Waickayxl on ijanlaickncn elämä/ja
yhden Caldainen autuus mille pyhllle/ ia lu<
malan vlgoswalituille ijancaickiscs tl<sMlis/
Nljn cullcngin pitck oleman eroitno kircaudlllaiacunmalta.
Sanos jocu todlftos pälle i
Dnniel prophelan<y?sn ,2. lugus seiso: Että opettajat vilä paistaman ninquln
t«ivz fircaus/ja jolca monda käändävät wan
hurstgulen/ninquintähdel/ alati ja ijancaie/

sen

Nsesi paistavat.
tckmckerottus tule?
Kusta
Ey senengän ansiosi mutta Jumalan
/

sen

armosi/ joea tahto lahjoitta ja anoa
niille / jolca hänen Smracunnasans enä
min ovat lyötä

lehnet/

cuin on Pattiax/
k«t

«szo

(axlcoista V^plnmeneft
kat/Prophttat/ApostolltMarlym »a

hurscat

opetlaial
wirgan iHlken.

/

itzecungin

mwvh
cutzumlscn la

Kuinga meiden pitck walmifiaman
meitcln ttlsckmailmas/että me
ljamaickisenelämcll pe-

risin?
Vahvan vscon sydämelisen ia h««an
synnin
/

cammuren ia elä/

tucouxm / oikean

men paranoxen cansa/Rucoleman Jumala,
ta Sydämesi/Sillä se on on- hänen lahiane
Viom 6.1

meitä pyhällä hen,
a wahwistaisoikean
cammuren ia

glllens / oikean

vscon

/

elämen varanoren

bßikck Summa tämen

Kappalenpällckone

vscon

Minci vscon että tämen nykysen ia sur«
sian elämän peräsi pilä smraman yxi ijan/
caickinen elämcl/ilo ia riemu.la että luma,

la minulle ia caickille vscovaisille

sen anda ar/

mostans Hänen Poicano meiden
/

Herran ia lunastajan lesuren
Christuren tähden.

<Vä

351

Isä Ueiden

Suca Kolmas Khristeliscn opin
Mcappaleons

Mmetdenßucous.
3 Ml-

melden

332

Mtck oppi täsck cappalcs ont

«säsä meille ldespannan yxi Rucouxen
muoto/cuinga ia millä muoto/meidenpltg

mcoileman.

Mmg<t tähden Rucousonpan-

cohta vscon

Oappalitten
iälkent
Semähden ettc! rucous on vscon <l<shi>
mckinen hedelmä / iamöo Rucouxm caulla/!
ia ylhal pideten.
vscotule
Mkck Rucous on.?
Rucous onlumalan Nimen auxi
mus jolla me anoma lumalalda Caictiwaldialda/caickinaiset Slllun ia Ruumin tarpel
Chrlstuxen nimen/ia ninen edesi HFndä fij/
W

tckmjaylistäm.

osa

on Rucouxesi
Kuinga monda
on
Caxi. Vxi Jumalan Nimen auxi/
Utamue.

Koinen kiftos ta ylistos.

Mtkck Jumalan Nimen auxi-

hutamuson<'

On rluous/jolla me lumalalda iotakin

nome.

Q»»tt

3

Rucous

lijtoson.^
Kiitos on/wlw me mnnusiam että m

Wkä

calcki laholla

larpct

saame lumalalda/i<

hendä sen edest
Mitä otkian rucouxen tarvitan t
kllläm.

Enfist Synnin cmumus

ia elämen pa,
cwleCyndisit/nincy
ranoo/Sillä Jumala
quinP.lohannexen tpkön 3. lugus seiso/Ia

Psalmis seiso: Että Jumalattomat
dhen rucouxel kastiin fynnvri. Sentähden
Siracmana <7luguosanoden/kännäsinus
Herran lygS/ia ylenanna sinun syndis. Si/
109.

läliken yxi oikia vsco/eltä meiden rueouren

!scos

lacobus

1.

lugus

sano/Anoeat vscoo
Knck meidcn pltä rucolcman?
Jomala Caicknvaldiasi meiden Herran
ia alkäl epelcs.

Deut. 6 lugus:
Herras lumalatas / pitä sinnn ru«

MurenChristuxenlsä.
Sinun
j

eoleman/ ia händä ainoata palveleman.
Psal.s o. Auxi hwdha minua/wscan aican/
ia minä tahdon autta
mös meiden
HErra Chrisius itze opetta meitä rucole^
Man

lsämeiden
Man

P. Mallhmxen tykönä

6. lugus.

Isii meiden jocaolettawas/
etc.
Eikö Pyhiä miehiä eli waimoi pidä rucoltaman?

Ey.Silläse on wastan Jumalan tah,
iakästy/iora
ey tahdo anda hänen <unni,
lo
ansmuilleNlnquinEsaias 42. lugus tovi?
sia: Eikähee mös meistä milän nedä.Esa.
6/. Abraham ey meistä milän tiedä / la Israel ey tunne meitä. Ia ne pyhät/ ey wekän
tahtonet Misens/eltä heitä piti rueolllaman
Apostolin tegos 10. lugus seiso:
Etläcosca Eorneliue langest Petruxen lal/
räin iuren /ia cummarsi händä/nijn Petrus
nosti hänen ylös/la sanoi/ nouse ylös / minä
olen mös inhiminm. Ilem iHluauo seiso:
Että cosca ne iolta olit leonias / lahdoi vf/
rlatehdä P.Pavalil ia Barnaballe/wiha/

fiuit heeia sanoit. «3emiehet/mitäte teette/
me olem mös cuolevaiset inhimiset / ninquin

tekin. Jos nyt ne pyhät elailens ey tahtonet
sitäcunniata/palio wähemin hee nyt tahlos
val/,

Rrvcous.
3 ,^l
val/silttä cuin hee ovat cuollet. N<ln mSe P
ilmestys kirias ftijo 19 IuWS:
Ettäcnsca Johannes langeisi Engelin ialca/
in etehen/cumartaman ia rucolleman hä«F

dä/niin Engeli sanoi:Catzo ellei sinä sitä
eee. Sillä minä olen sinun/ia sinun weliee

cansa palvelia.

Kuinga. meiden pitck. rucolemant
Vhdes oikeas vfcos.Sills Ehristus sano

P.Macheuren tpaön 2 i.lugue: Mitä «e a/
nolla ruconres / vscoden /

man

sen leiden pitä

Ia mitä ey vscosia lapaetu/se on syndi.

Z(oM 14-Ilem Hebr. l

1.

Ilman vseola ey

taida mitän kelvata Jumalalle. Ia
cobus lugussano: Meiden pltärueoleman
vfcos/ia ey epälemän. Sillä joca epäile hän
on Meren Allon caldainem
«

Kenm Nimenmeiden pitli

rucolemani
Meiden Herran lesuxen Nimen/

dm ainoan

«välimiehen / ionga lähden lu/

mala meiden rucourenlahloewlla. Ninquin
hän itze lupa P.lohanneren tykönä »6. lu/

3

iij

gus,

l 3; 6

Isä meiden
l
guo sanodhen: Mitä ikänens le anotta Isäl/
dä minun nimen/sen hän teille anda.

Mlkä meitä pitä waathlmal,

rucouxens

Jumalan kästy/ioea tahto että meiden
vilähändärucolleman. Mnquin 50. Psal>
mio seiso: Auxes hwdhc, minua tuscan aican.
möo Chrisiuo P Macheuxen tykönä 7
lugus: Käjke anoa/elziä ja collutta.
//.
Jumalan tupaus/Sillä hän on luva«
nutcwlla meiden mcouxen Psal. 50. Cusa
hän sano: Minä tahdon autta sinua. Ia P.
lohannexen tykönä 16. lugus lupa Chm
sius/ettH meiden pitä saaman mitä me ano/
ma. Ilem Match. 7. Anoeatnljn tee saane/
/.

-

Etzlkäe nijn tee löpdhälte/ colcuttacat nijn te/
illeawatan.
///.

Meiden oma larpen/tuscan ia hätckn/

joca meitä kyllä waathi rucoleman

manlumalalda

/

ia ano/

apua.

Ongo nnlllewlffi aica eten pandu/cosca nmden pitä ru-

coleman e

Ey Mlilla meiden pitä aina rucoileman
"

Chri^

5

Christuxen kasto»
somän loscan

jällen iuc. 18.ja ep wä

-

Mitä meiden pitä rucoilemani
Caickinaiset larvet stkck Hengelifel että

Rwmilckt.

Kumga meiden pitck rukoileman
Hengelisick tarpeita?
N«i'ä meiden pitä rucoleman ilman eh/
Vola. Sillä Jumala tahto että meiden pitä
nljlä anoman /ta lupa möo meille ne anda

cansa

Ia sentähden ep pidhä meiden ehdon
nijlcl anoman eikä
Herra ioo sinck
tahdot /nijn anna minun Sondin anderi/
Jos sinc! lahdol/niin anna meille oikea vfco/
ia Pyhä hengi/iiancaikmc elämä/ettMut/
ta metden pitä nijlä anoman ilman ehdota
ia sanoman, Herra anna minunSyndin an«

sanoman

se

dexi/anna minun se Pyhä hengi / anna mio
nulle wahva vsto / ia mmm elämen peräst

se

«ianea'ttinen elämä.

Suinga meiden pitä anoman
Ruumilisia tarpeita?
Ne pitä meiden anoman ehdyn eansa/
Sillä ninquin P.Pavali sano Romarin^
iiii

tygö

Isämewen

»338

tygc» 8 lugus: En.me tiedä/mitä melden p'/

tärucoleman/nmquin melden lulie.

Ia

sein Inhiminen ano siläioca eikä ole luma-

lal kelvolmen/zlkä hänellä larpelinen.Mm
ta enemän wahingoxi. Senläbden pilä mei>
den rucoleman nijtä/ehdon
Chri<
on
rucoillut
tvkön
fius
P.Matheuxtn
gus: Hcrra ios sinä tahdot/ nijn mengen ta/
mäCalkiminulda pois/ cuilengin ey
quin minä/mutta ninquin sinä tahdot. Nijn
mös Spllalinen mies on rucoillut Match
8 lugus sanodhen.Herra ios sinä tahdot nijn
sijnä taidhal tedhä minun puhtaxi.

se

Mitä rucous matcan saattae

Dlkea rucous ioea vfcosiavlgostäypi/
ia Jumalan tahdon iälken lapactu/ faalta
meille mitä Me anome.la ninquin Syrach.
3 5 .lugus sano:Rocouo tunge hänens läpitze
Pilvein/ia ey laca ennen/cuin hän tule edheo
ia ey mene pois ennen/cuin läickein corke/
in cztzo hänen pällcns»

se
MixistH Zumala toisinans wijvittck ia ey anna mitä me anomes
Ey hän sen lähden wijwitä ettti hän
/

laht»!

39

ucous
tahdo mella ewlla ia au«a.G<Uä hän on va
lio walminbi meitä auttaman/euin me olln
anoman.Ninquin hän itze Esaian tpkön 6 5
lugus sano: Ennein cuin he hwtavat/ tahdo,
minä heitä ewlla.Mutta hän wljwillä/TnZls

sentähden/eltä hän näke ia tietä / että se iot<

me anoma/on meille wahinqolinen ioo hän
meille/sen cochta annais. Sillä ninquin P.
Pavali sano Romann tygö Blugus: En m«
liedhäWittä me rweolem.Sitälikin wijwillä

l

/

hän mös sentähdln/että hän tachto kiusata
mellä/cuinga wahval me olem vseos ia rueo,
uxis. lasenlähdeney pidhä meidhen wäsy/
men/eikä ylen andaman/Mulla sitäen<?min

rucoleman ia odhotlaman.NinquinProphes
la Habacuch
2.luguo: Joe hän wijpy/
nijn ädota
/ hän tulepi wissistä / ia ey
wijvp.Ey mös meidhen pidhä panemanlu,
malan elen määrä/eosca,ia euinga hänen piF
lä meilHaultaman/Multa andaman hänen
halduns eaicki afial/Sillä hän tietä parhain
meiden tarpenMath.6.la iollei hän meille
sitä anna/mitä me anome.Mjn hän anda si/
läeulnparembion.

sano

v

Ku-

1.

Isa meiVen

340

Kuca paras rueouxen muoto on?

Wmeiden Rucous.
/.

MingH tähden.
Sentähden että Chrisius Jumalan

poiea on iye

sen andanut ia opettanut.

Että Isä meloen rucous onninquin
pxi summa/catcken muinen rucousten pälle.
///. EttF
sihen ovat suljetut eaickttaroe,
//.

het/mitä ikäneno me tarvitzem/Sielun

ja

Rwmin puolasta.

Kusa se Rucous seiso Kirioitettu^
Micheuxen tyksn 6.lugus. Ia P
P lykön
n.lugus.

tucan

Kuinga monen
Toimen.

osan serucous

Jaetans

ovat e
i.Esipuhe.2. Seilzemen rucousi eli a,
,omust.;. PälSs.

Sutta ne

uc

ucous

Kuca Esi puhe on e

34'

M meldenjoca olettaa

was.

Kutca ne Seitzemen rncouxet
ovat?

i.

Pphttettpolcon sinun Ttt-

mes.

n.

kähestulcon sinun walda-

cundas.

m.

sinun tahtos ny
maasacmnontawas.
iv.
Olcon

Anna mellle tänäpäwen
jocapälvcknen ietA

Isä meiden

342

V.

Ia anna meiden

Synnit

andexl / nlnqmn me annamme meiden welgolisten.
VI.

Ia W johdatamettä ktu

sauxen.

vii.

Mutta MM meitä pa

hasta.

osan

Kuinga monen
Wm<tt Seitzemenmcouxetjaetani'
kolmen osan
Siinä Ensimeises olas on colme Ensi/
nmstrucvusia i. Jumalan Elimen
misest. 2 Jumalan waldacunnan lähcstyml>
sesi; .Jumalan tahdosi/cltä se meisä tapac,
mio.

!

Uwcous.

34'

Joille me anome ia rucolem caicki hengeliftl
lahiat cuM tule Jumalankijloxexi/ Ia nm>
den sielun aumdyexi.

Toisis/on yxi Rueouo/nimittäin ft

jolla
Rucousjocapäiväisesi
me caicki Rwmilistt larpet anome.
Colmanes osas/oval ne colme wijmeist mcousi/ioilla me anoma ia rucoilem / euä
Jumala tahdois pnisestä caicki waaral ja
wahingot / min on Sondi / kiusaus ia caicki
pahat/io,ca ovat wastan Jumalan cunniala
ameidenautuullan.

Kucaplitssoni

SM että sinun on wal,

dacunda / wotma ja cunma/
liancatcklsesta nijn tjancalM-

sehen/Amen.

E

Ssiplchc.

,44

Lst Uuhe,

Kuca Esipuhe on k
M melden joca olet tai

was.

Ouln-

Ouinga p. Luthcrus nämät
nat vlgostolmittai'

345

lSsi Puhe.

sa-

Tällä csipuhella / tahto Jumala
meitä cutzlm ja wetel rvahvast
man että hän on meiden oikea Isän/fa
me hänen lapsens / että me s»ta röhkii
mast/wahvan turvan cansa/ dändä
coelislNi/ninquin me näem lapftt
hembildans tarperans anovan. Ia
Pietan täsä Seitzemen Rucouxen ett

su-

Cappalen.

Mitä hän näinen sanancansa

tahtoi

'.

Ensist hän täsä oppella/kttä Jumala

meitä wetä / ninquin y)ri laupias Isä hänen
lapsiansrmoleman.2. Että meiden pitävft
<oman/tttä Jumala on meiden racao Istn/
<a me olem hänen lapsens. z. Että meiden
pitä händä vftolisesta jarohkiast rucoleman.
4. Että ninquin lapset/ rohkiast rucolevat
Heiden Isäns/Mn mös meiden/pilä mei,
den laivalista Isä rucoleman «urvalisesia/
«a calcki hyvä häneldcl toivoman.

Cuca

.14-6

Esipuhe.

Suca tckft Wn Kansa ymmertäni

Ey waivonse

ensimeinen Versona lu,

mallwhes. Multa caickicolmePersona/Iscl/

Poila ia pyhä Hengi Ia on nljn palio
sanottu O Caickiwaldias Jumala sinäpp,
hä Colminalsus Isä/Poica ja pyhä hengi/
joea meilä raeastat/ ninquin Isä lapsians.

tähden hän cutzutan meiden Wxeni'
Ey waivoin luomisen/lunasioxen ia py/
iiltämisen lähden. Multa mös sen Isälisen

MingH

suosion iaractauden lähden/cuin hänellä on
meitä wastan / Sillä hän on totisesi meiden

Isän joca meitä ylhälpitä holho ja wariele:
Ninquin Esais prophela 64» lugus sano:
Sinä Herra/ olet meiden Isän. Ia Ma,

lachias prophela 2 lugus sano: Eikö meil,

l<loleeaickilleyrilsä. ItemPpavaliE,
pheserin lygs 4-lugus sano: Vri on Jumala
ja caickein meiden Is^n/ioca caicken meiden

ylitze on

Hle,

»puye.

347

Olemaeo sijs weliexet kestenen
että meillä on yxi Isät
Olem.Sillä Chtlstus sanoP.Ma«he<
uxen tyköns 2z. lugus: Vxi on leiden Me«
starin luin on Christus. Mutta tee otella eai»
k» weliexet. lasentähdenmösme hwdhaui
Jumalan meiden Isän tygö yhdest swsta sa-

noden:Mmelden/etc.

Susasta meiden Wn on?

Hän on taivas ninquin lHsä alcupuhtt

seifttM melden jocaolet tm
was.
se

Kucasetaiwason?

Ey ole rwmilinen eli luolu laivas/taic/
ka iocu wissi fia/ninquin joeu inhimini/on ja
asu yhdes paicao. Sillä eikäjlaival eikä maa/

taidha händä käfillä.MUtta hän täyllä eaicki
paieat sekä taivas että maasa/ninqmn hän itze
sanoleremiä tykön 3 3 .lugus.engS minä ole
nola lcknläntaivon jamaan.

laEsaian ly/

Ai,

könä

"Mmeiden
köna 6 6.»ugus jeljo: Halvao on mmun ljtu»
mm/ia maa on minun astinlautan.
343

MMti täsck seiso että hiin on
Taiwast
Sen cansa Chriftus andatiels ettei

mala ole >oeu mailmalinen Isck/ Mutta että
hän on taivalinen Istl/Jolla on caicki woi/
ma taiwab ia maasa/ ia on joeapaicas läsn<i
eaicki cwle ia nsketaila aNda mitä hän tahw/
jaylttzen ftn/cuin me anoma ia aMelem
Eph. Ia on nijn palio sanottu: Me sinun
köphA lapjes/iotta olem tafä surkiae elämes/
Rltcoilem ia
MktHtN Wl
/

sanom: HH

ca olet tMVas.Seon/ Sinä ioeaolel

jocapaicas läsnä / cwltt meiden rucouxen/
näet kyllä meiden luftan/<aidat msy autla
meitä.

MtH

se sana Taivas meille
nmistutlas

Ey alnoast Jumalan Swrla wäfe la
woima /»a bänen olemisens / ioca pairas.

Mutta

z"'

Rllcous/

349!

Multa moo meiden wlheliäispben / että Ml
lämen mailman surkiao elämes meiden wl>
hölisen seas olem> cuin on perkele/ma ilma i
meiden oma lihan/wlca meitä aina wihavm
ia pytävät eroitta mcilä

meidenlumalasian/

meiden Isäsien/ia meiden Issn
vasta poio.
/

Sanos yxi Summa alcupu-

hen MH s

O Caickiwaldias / iianeaickinen totinen
Jumala meiden raeas laivalinen Ifänio^

maasa

ca olet iocapaicas Kaivas ia
läsnä/
joeapaieascwlet rucouxet / caicki näet/eaicki
tiedät/ia taidat meitä autta/ia anda
mitä me anome/sinua me rueoi«

lemeMesi Sydämesi.

Aa

<j

~R"

»350

I.

Xmous.

Kuca Ensimeimn Rucous on e
Pphttettp olcon sinun??l-

mes

Cum,

351

Rucous

Suinga

PLueherus tämenruco-

uxen vlgostoimittai

Jumalan nimi on kyllä itsestänsä
pvbä/mutta me anome täsä wcouxesa/
että st mss mahdais n«isä pvhitetvxl
tulla.

Mngasetapactui

Waftaus

Coscalumalansana selkiäst/ja

tast opetetan/ jame stn jälken
liscst/ninquinlumalan lasten tule elelm.
Sihen meitä auta o t>ywä Isa/ quin a/
fut taivas Mutta ioca toisin opetta la
elä/quinlumalan sana neuvo/Hän hä«

väift meiden slasam/lumalanNimen
Sijcä wariele mcitä/o taivälinen Isä.
Suingas ne sanat ymmckrckti
Enslst hän anda lietä/ cuinga Jumalan
mmi Pyhittten / NlMittein/cofta Jumalan
sana oikein opetelan ta puhtast elelän.
Ukin hän anda tielä / euinga Jumalan nimi
turmellan/mmittlin/wärän opin ja pahan
elämeneansa.
a H

Mitä

Knsinieinen

is-

Mllä hän Mincn sanain

cansa

meille se racastaiva/
lincnW) tahtoa
Se on p>i rucous / että Jumala caicki/
valdias/meioen laivallnen Isän pidäie melo
(anna

läylhäl/häncn nimene pyhiltämises.

Mxi tämä rucous on pandu enfimeiscxlt
Sentähden että se on calken muinen tu«

cousten alcu ia perustos/ia ninquin ensimei/
nen käjky ano ockeata Jumalan mndo/ nijn
mss me täscl ensimeises rucouxes anome/ että
meldentaipalinenlsän/annaio meille ar»
moians/että me händä oikein tundlsim / Ia

cansa pyhiläisim
Mtck humalan Wmen cansa tcksii

oikean opin ia vuhtan elckmk

ymmertetcln

ItzelliMala caickiwaldiao/hänen olkea

lundons ia hänen sanans/josta me hänen
pem oikein Qmoeman/etlä hän on ijancaik»>

nen/eaickiwaidils/pphä/Wijsas/Zotinm
ialaupias ia on meiden luonut/ lunastanut
ia «pyhittänyt.

Culw

R rpcous.

3 <l?

Suinga Jumalan NmN meloen seasamtulePyhltetyxie
lumals nimi pyhltctär. cahdrtmuoto.En
sistcosta hänen sanane/meideftasam/puhtast
<a>o»kem ovelan/ilman miläkän wUlitösi
Snälikin cosca me meloen elamen/'Mtcln
tUnialisest Jumalan mielen/ia lchkvniälke.
Kuinga meiden siasan turmeltan.^
Ninquin Jumalan nimi/ cahdella muoto

se

pyhiletckn nijn mss se
muolo turmele
lan. Enslst cosca Jumalan sana wckrin ope«
tetan ia saarnalan EitFikin cosca me meiden elckmen Pahoin kckylam
lan laki ia kästo.
/

Sanos yxi Summa tämen ru-

couxen

DRacastaivalinen Isä/me rucoetemc
sinua/anna sinunPyba sanas/ia oikea Evä
gelimnin ovvi/puhtasi ia selkiäsi saarnatta/
ia meiden seasan opetelta/wahvlsta meitä vft
eon/iavuhlan elämän/ett.l mc sinun tahdoo
Synnist
sälken/tasck elgisim / watiele
ja paha norest/Senpälle että sinun nimes/
meldenseasam/aina Pyhitetälsin.
a mj

>/Ru«

Toinen

1?54

11.

Xucous.

Cuca Toinen Rucous on e

rähesmlcon sinun walda-

cundas.

35

wcous.

Kuinga P.Lucherus tckmen ru-

couxenvlgoftoimtttal'
Jumalan waloacunva kyllä lähe/
stppiiczestens/ilman meiden rucoustan
mutta me anome täsä rucouMg / että
mss meiden txgöm tulis.

se

Kuingaja costa setapahtue
Cosea mlidentalvalinenlstln/anda me/

Me Pyhän hengms/että me hänen armons
eautla/vscome hänen sanans/min «lä me
läsämaitmas/Pyhästi ia Jumalisesta / ia
sijllä/tulevaises mailmas ijancaickisee ilve ia

»<emus/elä'slmme.

Mttil hän nckinen sanain cansa

tahto e

Hän opttta täsH ensist / cuinga

ja Wille
muoto/Jumalan waldamnda meiden lygSm

eosca me Pyhän hm/
vscom hänen Pyhän sae

tule. Nimittäin ensist
qen awun caulla/

nans. Silälikln/cosca me eläm Pyhydeo/lä/
sä mailmas/la sytle ijaneaickisesi / tulevaa

seselämes.

a v

Mi
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Toinen

MW waldacunda WylNmenetän?

Ep läsä pmmertetä Jumalan caicki
valdian Voiman waldacunda/cusa hän wol
malisest / coco mailman / ia caicki cappalet/

taivas ia

maasa hallilze hänen Jumalisen
/

lahdono iälken Mnquin 3
jo: Herra teke caicki/milä hantaheo / taivao
ta maasa/meres ia spwydeo.Ey tcksä mss ym>
»

merletä iocu mailmalinen / Mmea yxi hen«
gellnen waldacunda / ionga hän hallitze hä>

nen sanans iaEvangeliumin saaman cauna.

Mikä Jumalan waldacunda on .^

Jumalan waldacunda täsä mailmas/
on Jumalan hallitus/lolla hän hänen PyF
hän fanans »a Sacramemins cautta/ coco
hänellens/yhden seuracunnan/ia wastan cai<
ki wiholifia wäriele/ia temen elämän ielken/

»ohdatta hänen cunnian waldacundans/ ijan
eaickisen elämän.
Kmnga tämä waldacunda

Kutzutan^

sämäcutzntan armon waldaeunnaxi

ins

Awcous.
'

35 7

Mngä tähden?

Senlähden että Christus/sijnä itzeon
armono cansa/ia sen armollano haUitze anda
synnit andcxi/pyhittä ia vdhista Pyhän hen/
gmscautla.

Lusatästckwaldacunnast on
tlriottettui

Daniel Prophemn <yksn 2.luaus: tusa
hän sano: Että Jumalan pila ylösrakenda/
man yhden waldacunnan / ioca ey «känens
pidä loppuman/ ia hänen waldacundans ep
pipa annettaman muille

cansoille.

Itemtuc
hänelle/hänen Isens Davidin istuimen/ ia
pitä hallitzemä Jacobin huonesilancaickisest/

~laHerranpitä andaman

ia hänen waldaeunnallans ep pidä loppu os
leman.

Kuca tcksckwaldacunnason
Herra <a cumngas?

Christus Jumalan poica/iocamössm

hallitztiaylhälpilä.

Kntcatckmen waldacunnan asuvat
set ia alamaiset ovat?

Caicki Chxisiiliselinhimiset/ iotca easienj
<aE«

Toinen

3 5«

saarnan

ia E»angelmmmin
ia Sacramen/
tin cautta/tähän ovat cutzutul ia cäätut/ia
vscoval Christuxen pällck/ia tekevät synnin
calunwM ia elamen paranoren. Nckistä P.
Pavali Epherin lygö 2.lugus: Ey le o>
le nytt oudhot ia mwcalaisel / Mutta pyhäin

sano

eansa Bärgarit/Ii Jumalan

lösrakelUlApostoleilenia Prophetain peru»
stoxenpälle/iosa lesus Christus/ylimFinen
euimakiviombi/iongapälle laitti rakenne./
loinen toisens lliletähän/ se casva pphäxi
Templixi/herrasa/ionga pällä mös te ylös
rakelan/lumalalle/ phdexl Haloixi / hengen
caulta.

Kuinga näms

alamaiset pltck

käyttämänt
hettenstäsck
pilck lundeman

Heiden
oikein/ lckmen
heiden euningans/Christuxen Jumalan vo>
i.an/hänen pällens vscoman/hänens kijni rip,
puman handä palveleman/ pphydes ia waw
hursaudes/caicken heiden elinaieanano.
Suingasta tämäwaldatunda

tulemeidentygomi
Ensisi t<ls<i mailmas/cosca me Jumalan
sanan/

sanan/pyhän hengen lautta vscom/ia

359

Rrvcous?

sen iät,

Silalikm lulevaises
mailmas/losca me wimeifnä päivän/schen
»iancaickiscn Jumalan ennnian
nanlloniarienwn/sisäl oletan.

ken lunmallsest etäm.

Mtä me titsä totsesrucouxes
anome i

että Jumala hänen armona
waldacnnnan/ levileis ymbäri lalltcin ma,
ilman Evangelimnmin laaman eaulla/ia
eltä monda stheneoataisin.
//. Sllälikin että
Jumala Pyhällä hm,
gellens meilä/iotca tähän olem cutzutut / hal/.

Enstst

litzis/että me hänen sanansvscoisim/ia sen
ftlkmmeiden elämän käyttäisin».

Ettei Christus cauvan wijwyleist hä,
nenlulemistans huomiolla. Multa että hän
pian tulisi Senväle/että me tästä sulkiast e,
// /.

lämäst/perselm wallasi synnisi ia caickest oa,
hast/pckfisim sihen ijancaickiftn laivan wal>
dacunnan ilon ia riemun.

Sanos yxi Summa/tämän Ru-

päällä s
Q racas taivalinen Ift/me rueoelemstt

couxen

>a/

z 6»

Töinen

nua/levlla sinun sanao/Mbäti eMeN mail«
man/ia anna mondacoota sinun waldacun/
oas.Anna mso meiden
olla sinun jae
nas woimalinen/lttä me iolca olem sen wa«

seasam

stan oltanet/mahdaisim sijnä ama pysy/sinun
tumwsas ia oikias vscos / päivä päiväld li
»endy ia enätä. Hallitze msb meitä pybälle
hengelläs/ettck me sinun fanas wahvast vf^

sen

jälken käptckm/
com/ia meiden elämän
<a MIZ tämen elämen ielken/ iohdala
meitä / sinun cunnian walda/
eundas/ ifancaickisen elämen
ilon ja «emun.

!"
>,,,„>,

"

Rwcous:
'

3sij
>

Hl

Xucous.

Kuca Kolmas Rucous ont
Olcon sinun tchtos n:jn

maasa cmnon tawahas.

olmas

Mts P.Lutherus tHstckrucou-

xestsano?

Jumalan hyvä tahto / kyllä
tu /ilman meiden rucouxetan.
Mutm
me rucolem täjä sucouxes / että mse
tapaccuis meiven tykönän.

se

Wastaus
Cosca Jumala estä meiden lihali,
sintahtom ia caicki pahat neuvot/ja
pelkelen aigo uxet särke jaryhiaxiteke/
iocca ey salli / ette me Jumalan Nime
h)yhicäisim/ja ettei hänen waidacun,
dans/meiden tyg<sm tulisi. Sitälikin

meitä/
cosca hän kynittä ja wahvista loppun
hänen pyhän sanansja vscoon

asti Tällä muoto/hänenpyhä ja armo/
sinen tahtonstapactu.
Mttä hckn nämen sanain can-

saopettas
26s<l hckn anda ensist tietä/ ne estel/ iol/

ea Jumalan tahdon mieldä pois estäväl/tuin

Rucous.
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on meioen lihaliset himot/perkele ia tämä
mailma / iotca ep salli / että hänen tahtone
meisa tapaclulsSitälikin anda hän mös
t<i / culnga Jumalan tahto meisti tapactu/
Mmttläin/coscalumala meitä wahvista pp<
hällä hengellens/ hänen
iawahvat

vscon.

sanane

Suinga ncimät colme ensimeiset
rucouxee/ sturavat toinen

toistans e
Ensimeises rmouxes me rucoelem/elts

Jumalan sana/ meiden seasan / mahtais
kein opetella/Ia me Jumalan mahtaisin oi
kein tuta.Sljnck loises rucouxes / me anome/
että Jumala hämn sanans caulta / annais
meille pphcknhengens/ettF me vscoisim hä,
nensanans/ia lulifim hänen waldacundans.
Täft eolmanes me rucolem/että me mahtais
sim seurata hänen sanans/ia tthdck hänen
tahtone.

Mkä Zumalan tahto täsii

ymmärtetckne
Ey täsF pmmerletä Jumalan salaisi,
Bb
tah/

364

Tolmas
eahto m neuvo/iola ly
ilchiminen taida käsittäeikäymmmä. SMninquin P
Pavclll RomariN tpgs i i.lugus sano: Etll!
ia
Jumalan duomme/ovat
liens
lutkimtttomat.
Mutta täsä pm
hänen
mertenfeJumalan tahto / ionga h<sn meille

sanasans.
Mlkä Jumalan tahto on^
Jumalan tahto on/että me seuram hänen
sananv/tlgem catumuxen ia paranoxen eläm
pyhndes ia wantzmftaudes/ ia vscom
gellumm. Ia että me olem ristin allakärsii
väiftt/on mös hänen tahlons elläme vscon
tulem.
on ilmoittanut/ hänen

/

caulla

todhisios tästck
Jumalan tahdostr

<Vanos

jocu

Ehristuo sano P Mareuxen tykönä

l-

lugus: Kehkät paranosi/ia

ttummi.la P.lohanncxcn lykön 6.luguo:
Sama on hänen tahtons/ioca minun lähetti,
e«ä iocainen quin vsw hänen pällene/pttä!
saaman ijancaickisen elämän.

Niin mös P pavali sano Limoch.2.
Jumala tahto/ellä caicki inhlmiset/pilä m?
»

leman

Rucous.
wtudln luodon.

!

leman

Pelari

1

leiden pphyden»

365

Ilem P

on Jumalan tahto,

Kutca ne ovae/iotca Jumalan
tahdon cstck cahtovati

Ensimelnen on perkele loca ey tahdo/ et/
tä iocu pideis vfcoman Jumalan pslls/ «li
Christiliststelclnlän / eikämss tahdo/ elt<l to,
cu pldeio auluari tuleman/ multa caieti pnn<
hänen eansans/cadholeluxi.Koinen on ma/
ilma/se on Jumalattomat inhimisel/Iu?
malan pilcaial / ia hänen sanano ylön eatzo/
ial/,o,ca ey palvele Jumalala / Mutta fitck
paha h<nge perkelettä. Colmas on meiden 0/
ma lihan ia lchalisct himof/iolca fätlval hen/
Ze »vastan / ia ep tahdo
t«hdon
atia/Fom. 2.

Kuingas nämckt sanat(ni>u maa-

sa cmn talvasiymmckrrat^

iäinen causa me rUcoelem Että me köy'

hät ja wthllickisel inhlmifet / iolca olem maasa/mabdaisim tehdä Jumalan lahtwn / nm/
Mn Engelitsen taivas tekevät.
Bb N

"

Cuin/

EoINIHS

SuingastEngelit tekevät Humalan tahdoni
Hee seisovat aina Jumalan edhes

bä palvelevat/hänen käftyns tekevät /
väliä ylistäväthändä/weisaten hänelle kift«
toewirst sanodhen: Pyhä/ Pphä/ Pphä/

Herra Jumala Zebaoth.
Sanos yxi Summa/tämän Rucouxen päällä s
Me rucoelew sinua / o racaslaivallnen
IsH/eltäs meitä Pyhällä hengelles hallllzet/
meiden tysn ia lekon/vuIa autta/ellä calcki
het ia aiatorel / sopis sinun Pyhän lahdoo

cansa/ia sen ielken aina eläisin/ninquinEngelil tekevät laivas.Pois estä mss cai/
ki meiden wiholisct/ia heiden neu^
wäno särie / iotca tahtovat

estä sinun tchtvs.

/^.Ru"

>""

Rucous.

367,

Xucous.

Kuca Nelies Rucous on?
Anna meille tenepäibän
meiden ftcapHibcknen leipam.

lteues
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Kmnga P. Lucherusnämäl
nat vlgoftoimitta

sa-

luniala tosin anda mss pahoilla

lkm inhimisiUe/iocapäipäisen leiven/ il>
man meiden wcoustan Mutta me

me täsä
ettähän
den ymmel tH että lcipcl/jolla me
ja että me
kljcroxen cansa/fitä wastan
meja naulitsimme.

sen

se

Mitä hän neinen sanain can-

sa tahto i

/.
Ensist/anba hän tietä/ keneldä me 10,
tHpcllvlllsen leivän/se on caiki ruumilisee tar>
pet/saame/Nimllläin lumalalda caickivak
dialda/ioca hänen Isäliftsiätahdostane <aikilleinhimlsille neanda.
//.
Siläli?inosottahän/Mllä Mt tämän
rucouxencmsaanome/nimittäin i. että me
mahdnsim lietä ja ymmerlck/ eltck me ha>
neldck saame. 2. että me kijlloxen
«vastan ottaisim ia nautitzlsim iotapäivckisen

sen

sen

cansa

leivckn.

Mlk

wcous.

Mikck locapHiväimn lclpH on?
j

locapllivclincn leipck on(sano

irus) caicki/nnt<irwnnn ra vinoxi ja tar/Iperi tule/cuinon/ruoca/juoma/ watde,

kengät / cotojacartano/ peldo/ caria/
ta'o raha ja njsta/hywF puoliso/ cuu>liaisec lapset vsiolinen perhe/hurscas
fa sovelias iksiwalva / cohtulinen dalliruxcn meno tarpelinen ilma / rauha/

Itervcys/hyrckc ta vat/cunnialiset menot
Dywäcystäwäc/dywtit kplä nuehet/ia
muita sencaldaisira^

MngH tähden Khristus on tckms

rucouxen pannut keskellä W
meidcnrucoust^

Zämän rucolyen/locapäiväislstltlväst/

on Cbristus astttanm/colmenensimcisten/

ia colmen wimeisten rucousten wällNä
hmgllWtalpeisia/Sem sidö/että hän mei«
lck ppttaie/että meidtn ensist ia erinomaisest
.ilguo ia topub/p<tä anoman henaellstä tar

velta/iafiitta ruumilisiF

ia smtähdkniöeon
Bb ili
HH

3 7o

Nelies

tähän pannut.Cwsi rucoust

hengelisistä

tarpeista/multa yhden rucou)len ainoasi
päiwäsest leiväst/senpäle/että meiden pilä
tietämän/ettei me ole luodut erinomaisesi ny,
kysen elämän/Multa enäminsen ljaneaikisen
elämän tähden/cusa meiden pitä ijaneaickisist
oleman/kijttämän la cunnioiltaman luma«
lata.

Minää tähden me Zumalalda
anome/leipä ia muita ruu-

mllisick tarpeita e

Senlähden/eltä ey ne tule meiden omasi
woimasi ia wäeste/Multalvmalalda/mei,
den laivalislldalsäldam/ioca ne caicki/isäW
sest tasoosi/meille anda- ?tinquin David
143 Psalmiosano: Caickein Silmät vscaldavat sinun pälleo Herra/ia sinä annat heille
ravinon oikeat aialla/sinä avat sinun kätes
ia täplät caicti hyvesiisiugnauxel.

Eikö Zumala näitä anna ilman
meiden mcouxetan i'

Jumalakyllä andacaickill/ iocapäiwä«
senleiven.Cuitengin tahto hsn/ettäme/»otc«
olenl

'

ucous.
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olem hänen lapsens/pitä anoman häneld
sitäia tunnustaman/että me häneldä sen saa
me/ ia sitä kljtoxeneansasijtte waftanotta
manianautitzeman»

Mixi ey me täsä sano anna minulle/Mutta anna meille e
-

Sentähden e«ei meiden pidä rucoeleman
ainoasi meille itzellem rwmilisick tarpeita/
Mutta myss muille/ia meille läikille yhlen/
inlca olem Jumalanlapset/ia wellexel ke/
stenen.
Mtcisesana(TcknHpckven)
meille opettat
Se sanakieldä ylönpaltisen murhen huos
/

misest pckwäst/ia mana mä meiden pitä
timän meiden mmhen/ Jumalan pätlä/ia

vscoman eltck hän tahlo ia taita meitä huo,

s

mena/ninquin länäpäivän/tuocki. Silckli«
kin me mss mcoelem/iocapaiväst teipä/etlel
Nttiden pitä pytckmän ia anoman / swrta ric«
kautla/läsck mailmas.Mutla lytymän siihen
mitä Jumala meille iocapäivä anda. Sille
Bb v
«il,,

3 7«

Nelies

ninquinP Pavali sano
,

,^__„—^«

:2.

Timoch. 6. lu/

aus:Enmetähänmailman ole milän luo/
net/ep mös eckstä milckn vlgos wie. Mutta

cosea meille on luoca <a wache nijn lptykäm
fijhen.
Mxime sen mtzum meiden
/

leivckxen e
Sentähden/ että me si«ä tarvitzem / ia
cosea Jumala meille sen anoa / niin se mle
meidcl>omaxen / <a on meiden oman / ia
muiden.

l

MkH Summa on tämän rucourenpällcks

O racas talvalinen Isck/ anna meille jv

lapsilles/caickmaiset rwmin la»
pel. Anna rauha ia terveys/anna ravindo ia
wttho/anna cohtulinen ilma / anna hedelmä
Maasta ia meresi / la mwta / mitä me lärvi/
HtM. Anna mss meiden lietä/että ne o/
wat sinun lasiias/ia me sinulda ne saame.la
että me kijtoxen eansanijlämahdaisim
naulita / ia sinua
edhest pli«
siäiakijltä.
NUN köyhille

se

sen

VIRU'

Rllcous.
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v.

Xucous.

Suca Wides Rmous on?
la anna melden welftm andext mnqmn me aw
/

nanls

374

Vides

namme meldhen Welgolt
stem.

Mulnga p. Lmherus tckmen rucouxen vlgostoimittai
Me nicoelem täsä/että meiven tai/

valistnlsän/ey catzois meiden jxndin

päin/ ianijnen tähden /hyliäis meiven
rucouxen. Sillä että /ey me ole sitä
mahdolijet/jotcamewcoele/ ey mös
ole sitä ansainet. Mutta/ etts hän caiki meille armostans annais. Sillä me
lynviteemiocapäivä/ia ey mwtaan«
saitze cuin ransaistnsta/Nijn me mss

sitäwastan/tahvomSpvämesten an«
da anvexi/iatehde heillä hywä/ iscca

meitä wastan ovat rickonet.
Kuingasne sanat ymmerrett

Zäsä hän ensist anda tieeä/milä me täk
ssrucoetem/nimilläin/Etlei Jumala catzois
Meiden syndeln päin/eikä nijnen tähden po/
Wkeis meiden rucouxen 2. Sikälikin an/
dahä

ucous.
375
elttij
tietä
hän
meolemahdolisel iolakitt
anoman ia saaman/Sillä me iocapäivä syn/
di teem. ;. Opetta hän että meiden pilä
iocapäivä/luottaman hänkarmoins pällä/
ia rucoelemH/ että hän ainoafians meille
nais/mitä me larvitzem. 4. Anba häntieo
lä/milä me sitä vastan lupam/nimittäin/
«le me lahdom anda andexi/ia tehdä hyvä
niille/iolca »mitä vastan ovat tickonel.
da

seura
jocapsi-

Mlngck tähden tckmck rucous

cohta/sitä Mllettck/
väsestleivcksti
Senlähden ettei meiden synbln estäisi
meitä mrouxesta/M cosca me rueoelemlu,
malaea/nijn
/

tule meiden mielem / että me 0/
lem swret syndiset/ <a mahdottomat / lumalalda iotakin anoman. Senlähden onChri,
sius opettanut meitä /eucoeleman meiden tai>
valista Isän/ellei hän meiden rucoustam hys
lyä synnin tähden/Mulla ne caicki andexi

annaisi.

Suinga mondaosatäsckrmouxeson^
Carl Enfimeiseo merucoelew/että mel>i
Den!

376

Vldes

dmtawallnen Ijli V annals meidensyndl,
andexi.Holftome lnpam/että me tahdon,
anda andexi niille/ wtca meilck wastan ovat
rickonet.

MltkckSynnit t<tsil ymmertetän^

ymmermän caicki synnit/sekä se cuin
melden Esiwanhimildan meiden päcklen on
»ullut/sekäne/cuinmeitze olem lehnet/Iu?
malan kästy wastan/ aiatorella sanalla ia

«yöllä.

Mitä me tämän rmouxen cansa
tunnustame

Me lunnustam enslsi/ Mmeeaicki olem
Jumalan edhesfynbisel/ia ep miläkän hp
w a »n ei M «le.
Bltälikln me lunnustam/ lllti me itze
woli eikä laidha ma)ea Mliden spndein edhesi/
ia sentähden langem rucouxem ia rucoelem/
etlck Jumala meiden racao Isan/ ne laitti
meille amiais andexi/fulast armosi ia laupiu,

esi.

Mxlmesanom:amm meiden

Syndinandexi.?
Sillä ellä me olem caicki syndisel ia eaiF
ki

ta r

37
Rucorw.
?i tarvlyem syndein andrxi saamisi/ ia sentah
den m me rutolleamoast/meiden iye edesien/
Mutta ca,ckein edlft Slllä meille on yxi Isä
taivas/ia me olem hänen lapseno:lasemäh
oen sanome yhdeft suusta/ anna meiden

synoin

anoexi.
Andaco Jumala meiden rucouxen
tälkln/Synnitandexlt
Anda wlsstst/Sillä hänonitze senlu,

vanut/ Ia Chr»stus itzeon meitä opettanut
anoman synnit andexi.Me möe lunnusiam/

mtldmVscon

Minävsconspn-

saamisen.
Mitä me täsä Jumalalle lupam?
Me lupam/ettjZ me tahdommseanda
meiden welgottstm andexi/ milä heemlilH
wast«nowatrickonet.
Taidamacv me ansaita/Syndein

dein

andexl saamisen sencansa/ettck
me muille annam andexii

Ey/Sitlcklumala anda meille synnit an-

dexl sulasi armost/ilman meiden ansiotan.

Multa me lupam olla Jumalalle kiftolistt

sen

ides
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sen edhest.la että hckn meille monet ia swree

andexl. Niin mös me tahdon»
mieielen anda meiden lähimckisin andexi/
lynnit anda

sm wFhckn/ mitä hän on rickonul meitä wa/

stan.
Taitacosocu oikein rucoella tckmen
rucouxen ioca ey anna muille andexi e
Ey/Sillä hän rucoile itzens wastan / el«
lä Jumala ep annais hänen Syndins ande/
xi ninquin hän möo ey tahdo anda hänen
lähimeisens welgan ande)li. Ninquin Chri/
stus fijtä sano. P. Malheuxen tykönä 6 lu«
gus: Joo tr annat inhimisten / heiden rico«
xene andexi/nijn mös teiden taivalinen I/
.

/

/

sän/anda teille andexi. Mutta iollei le anna
inhimlsten andexi / niin möo teidän
wallnen )sän/ey anna teille andexi. Ia sen/
lähden mos Christus meitä P Marcuxen
lykön 11.lugus mana sanoden: Costa te sei/

sott, ia rucöelel/nijn andacat andexi/ios teille
on jotakin toista wastan / että teiden Isän
ioca on taivas/annas teille andexi / leiden
>yn«

Rucous
Synom/lollei andexi anna/ nijn mss lei/
den Isän/ioca on taivas ey anna teille ande/
xi. Mn mös PPavali i.Himoch.2. lugus
Että meiden vita" rucoileman /ia ylöss
nostaman meiden puhtal kckten/ ilman wihala ia ridbala.

379

»

te

sano:

Sanos yxi Summa/tämän Rucouxen päällä e
O caickiwaldias lumala/racas latoala
nenlsä/me lunnustam/ että me olen» sinun

wastas syndiälehnet/ia sinun mieles ricko/

nel/iarucoilem sinua/armada meiden val>

vaisiensyndisten pälle/iaanna eaicli meiden
syndin andexi/ sinun pyhcknnimes lähden.
Auta mös/e«ä me kckrsim meiden lähimäi^
rieopet/ia ne caikest syd<zmest/anname
hänelle andexi/ Senpale/eltcl me puhlall

sen

sydämel mahtaisim taita sano O Ifä anna meiden Sonnit

andexi.

e

57.Ru«
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Ruwus.

Kuca Swdes Rucous on?
K älä johdata mettä M

sauxen.

!

381

Rwcous.

MttH pLuthcrus tästä mcouxest sano''
Ep luniala kctäu kiusa, Mutta mc
rucoelem täsä/että Jumala tahdon
meitä wariella / ectel perkele/mailmu
ja meidenoma lihan/meitä wiettelis
ja jaattais meitä epävsion/ epälyxcn
muihin swrin ftndin/jajos me stn c«n/

sa kinsätam/että nie wisn,ein mahd<u>

s,m ylitze woitta / japclllä pästck.
Mitä hän näinen sanain

cansa

tahtoi

Ensist hän and« lietä/ellei Jumala ke/
tän kiusa vahuten / eikä
/M.utla
pcrkele/mailma iameiden oma lihanStlä/
ltklhänopetta/cuinga melaiftam näitä kiu/
sauxi wastan seiso/ia plitze woitta/ Nimittää
in oikean vfton »a rucouxen

cansa.

Mxi tämä rucous seura sitä widettä Syndein andext
anomisesi e
Sentähden että cosea me olem anonet i«
saa«
Cc <j

'des
Synnit

382

saanet lumalalda
andcxi. Mn
meiden tule rucoela ettck Jumala meitä va«
rillio/ettei perkele/Mailma ia meiden oman
lihan mchdaisi wittällä / ia welä meittl spn<

dinMens.

Mkä kiusaus on e

Kiusaus on cosca ioeu toisia coettele/wai,
wa ia kiusa/taika hywytlFn taika pahulten.
Kuinga Momnainm kiusaus on^

Catztalainen hywä ja Paha.
MkäsehywHon?
Ccsca Jumala toe«elle/ia kiusa

meitä ia

meiden vfcon/cuinga wahva me olem vscoo/
rucouicce/kärjimises ia muisa awuis/ninquin

Jumala kiusaisi Abrahami/cosca hckn kckfii
hlinen uhsiaea hänen poicans Isach. Gen.
,2.1 a Chrisius Canaan walmo kiusasi

Match.

15. Ia tämä kiusaus eyolemetUe
wahlnqoxi/mutta hywäxi. Sillä ey luma?
lakelckn kiusa pabulen.Mnquin P lacöbus
i.lugus. Ia sijnä wijdenes Mosexen
kirias 13 .lugus seiso: Heiden Herran Iw
malan kiusa teitä/SenpMe e«<? julkilulis/

sano

se

loslehändäracasial caictest sydcknest. Ni««
>ui,

ucous

383

quin vijna kiusa udyet savi ajliat/nijn mös su
ru ia murhe/mhimisen spdhämen. Sentähdr
David rucoile 27 Psalmis ja
Coellele
minua Herra jakiusa/lutkistele minun mm
nasclml/ia minun sydämen-

sano:

eck

Smnga perkele meitä kiusat
Hän kiusa meitä pahuten/ ia pytä mei/
la weläsyndin / ia wijmein ljan«
eadoluren.

lalckisen
Kuinga mailma kiusa meits.^

Pahalle esi nm ktlle/iolla hckn meitä hau,
cmttle coreuten/ylpeylen/haureuten/ ylönsyö«
misen/ia juomisen/rijtan ja täran / ia muio
hin ftncaldalsin syndin ioita mailma täynä

Johan., .loh.2.luguosa,
no: Mailmas on lihan himot/ silmen pydöt
ia coria elämä.

Kmnga meidm oma lihan meitä

s
kiusa
ia

Pahat himolla halulla

/

Sille hän on

w.ilmw syndi ttkemen/iaseuraman perkele»
mailman paha esimerki.

sano
loeainen kwjs
himofians/jocahämn!

quin laeobus i.lugus

salan hänen omast

C<

iij

haUF,

Crvdes

?34

lhaulunele

jawlettele. läWle

cosca himo o<

«ginyt / Synnyttä hän synnin Muna lojc

Wndi on täyielly/spnnyllä se cuoleman.
Ettei Jumalaketän kiusa pahutten/
MxtstH me rucoelem ettei hckn
johdatais meitck klusauxeni
Slllase paha hengi perkele/ ly taida se«
täkän kiusata ilman/iollel Jumala sl>äl>lll.

Senlähden me rueoelem/ellei Jumala sal«

lis meilckklusalta.Silläse sana(iohdata)mm
Me nijn palio euin salli/Ia
me

cosea sanom:
A<ä johdatamettäklusauxen.

on Nlfn palio/tllö salli Mlila kiusalla/eikä

kiusauxelda plilzewoiletta.
Mngä tähden humala Salli

kiusalta.^

Ep Senlähden/ellä hcln tahto meitä/io/

hungun wahinMcli cadvtuxen faatla.Mutta «la me oppisim filä enämin pelkämänlw
malata/racastaman händcl / ia hänen Pyhä
sanano/hänen päleno vstoman/händärueoi/
leman ia auxem hutaman / Syndi ia eaicki
pahut^

Rncous

3 85

pahutta wältclmcln. Ia mss tUNdijlmlu
mala»awun/kiusau)ken alla.

Mititstä me anome tHft
couxese

'>

Ettck meiden taivalinen Isän / nmt,
warielis / ia holhois ettei me kiusauxen alla
wäsyis/M yiiye wottetais Mutta että m,/

hänen woimane ia awuno cautta / selsoisim
kiusausta wasian/lasenylitze woillaisim.
Suinga metaldam seiso ttuft-

ustawaftant

Jumalan sanalla/oikeata vseola ia vah?
vanrucouxen cansa. Stllä ne oval ne hengen
lisel aset/iolla meiden pitH sätlman filä paha
henge wastan. Ninquin P. Pavali

serin lygs 6. lugus sano! Dttacae teiden
pMen eaicki Jumalan hamistal/senpale että
tt mahdaisltta seiso / petkelen pällä eareas
mist wajtan ett. Nijn ftisocat nptt
/ ia wa/
ttlyl teiden cupeisan / lotuden
teitetut wanhurseauden routa rinnan can,
/ ia iatgal kengitetyt / rauhan Evangeo
liummin eansa /<a sen eansa lvalmit oleat»
c mj
Mut/

eansa

sa

3 86

Cwoes

Mutta ylltze caicki/ottacat vfton kilpi: ionga

cansa le laidat sammutta/caiki pahan hengen

nuolet ja ottacat teiden vällen/terweyden rau
ta lacki/ia hengen mieltä / cuin on Jumala»!

sana. Rmouxeo

henges.

ja anomifes/aina ruloilee

Sanos yxi Summa/tämclnru-

couxen pälle

Oracastaivalinen Isä sinFioea liedet

meiden luftan/cuinga me täfä mailmas kiu^
salan verkeleldF Mailmalda ia meiden omal
da lihaldan.Sinua me rucollem/ aula meil<l
ksyhick lapsias/ettei me kiusauxen alla waioisieikäwäsyisi/multaettFmt sinun woimal/
lao/miehulisesi silä wastan seisosiM/ nijn ellei
perksle/eifF mailma/ eikä meiden oma
lihan / taldais meitä wahingoila/

Mutta M me sm Me
woitalsim.

57/.l(u

Rucous
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VII.

Xmous.

Kuca Seitzemes Rucous on?
Mutta pHHsiH mettä paCc v

—^—^———^^——
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Cuin^l
,

'

tzemeo
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Kuingap.Lucherus tämenmcouxenvlgostolmitta^
Me rucselem tM wcouxes / nin/
quin vhdes Esummas / että meiden
castalvalinen Isän rrapactais» meitä

caikista pahoista/sekä rwmin / sielun/
tavaran ia cunnian puolest. Ia että da n
«vijmein/cosca coleman hetki lähesty/
'

annaifi meille/antttanelömän/hpvlln lopun/ja meitä/ hänensillast hxwpde«
stäns/tästä surkeuoest/tvssnlä taipaasen ottaisi.
MtH hckn nsinen sanain kanopetta s

sa

/.

Hän osotla mitä me läfä rneoelem.

Nimilläin/Enslst/Että Jumala meitä wa,
paelais eaikesi pahast/sekä sielun että rwmin/
«avaran ia cunnian puolest.
//.
Sltälikm/eltä hän meille «nnais/ ph/
dhenhywän lopun.
///.

Että hän

,6ns taivasen.

ottaisi meitä/ hsnen tp/
Min/

Mmgä

389

ucous.

tähden Shristus on tämän

rurouxenpannut wljmcklsexl.^
Senlähden että lofta me olem luma>
lalda ruwilet / caicki hengelistl ia twmlliset

hän täsä opella/ että meiden pi«

tck wljmein ia lopusa
maia meidtn taivalinen Isän meitä päästän
ie/ calcktsi sielun »a tuumin warast/ia ijan»
eaickslstcuolemasi/ia iohdalais meitä tästä

lurkiast elämäsi/hänen lpgöno schen lf<mcalt/

kifen elämän.

Kuca

se pahaon/lota wastan

metäsckrucoelemi

Ensimeinen on/se paha hengi perkele/10,

ea slkä luonost on paha /ia caicken pahuden

alcu/iosta caicki pahus vlgoo lule/ionga täh«
den mssHerraChrisius eutzu hänen/murhaa
iaxi ia walhetteliaxiP lohannexen tykön 8.
lugus.

Hoinen on Syndi / ioea on yxi paha ia
cauhia capvale/ Jumalan edh<s/iasaatla
meitä Jumalan wihan ia ijaneaickisen cado/
luxen.
Col<»

390

3 9o

Colmao on synnin rangaistus/tuin on
sodhat ia lappeluxet/nälkä/ moninaiset taudit
risti ia tusea/ ja wijmein ijaneaickinen cuoles
ma/jonga
Jumalarangaift synnit.

>

cansa
Mtästä me näitä wastan

i.

rucoilems
Enjlst/e«ä hän meitä wapaetais

kelesi/ ettei hän meille wahingota tekis/nkH
sielun / eikärwmin / eikä tavaran puolesi/ ja
erinomaisesi / ellei hän estäib meiven sielun
terveyttä ja aummta. 2 Ellet syndi saist
walda/jotakin tehdä wasianlumalan kästy.
z.Että hän meitä
nin rangaisioresi/ja erinomaisesi
fesi euolemast.
Kuinga Jumala meitä tästä
pahasta päästät
Ensisi costa hänmeiden pällen/ey pa<
eswremba risti/luinmewoime eanda, 2.
,sca hän meitä holho »a ylöspllä/ellei me rl/
!.

in alla hucu.

l.

Cofea hän meiden lusean ja
hän

ialvan/keusendäja wähendä.4. Cosca

aja,

391

Rucous.
ajaliftnrlstln

eoest/anda hengeliset lahiat. 5.

Coscahäncuoleman cautta cutzu meitä tästä

surkiasta elämäst/iateke lopun caicken Mli/
den luftan jaristin pälle.
Sanos yxi Summa tämen
rucounn päälle?

Me rucoelem sinua / ratas t<nvalinm
/

Isä ettäs meitäköyhiä lapsias wariellsit

ja

päästäisit perkelest/Synnist/caicknailest sielun jarwminwamsi/ja ijancaickisest euole,
Mast/ja losca meldcn pitä tästä mailmafia
ereaneman / nijn anna meille hywä
loppu/ja ota meitä sinun lygSs

isamalckisen elämän.

ätöe.

fckmewen
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Kuca

Wtös
Kolmas

Kappale eli

täsckrucouxesr

osa on

pätSs.

Kucaseoni
SlllH että sinulle on waldacunda / wolma <a cunnla
tiancalcklsest mjn ljancalMsen/ Amm.
Mlngck tähden nämcle sanat cu/

tzutanMtsxexi^

SemHdm/ellä niinen canfa pättlen/se
pyhä ia talvalmen Is»i meidm rucous. Ia
ninquinAlcupuhm cansa vahvistctan meiden
vscon/niin mös pätöxen cansa / meissä loivo
plöehercktetHn/ ia wahvistelan.
Cu-!

t !
Kusa ne sanac owat perustetutlugus!
Enstmeises Crönican kirias
«Usa David sano: Kijletly olcon Herra/ Is>

raelin meiden isäden lumsla / ljancaickiftst
ijancaickisen. Sinun on malefttti ia woi/
ma/cunma/ woittoia kiitos. Sillä että caicki
mitä taioae ja
on/se on sinun. Sinun
on waldacnnda ett. Ia 2. Crönican kirias
2 o.luqus seiso. Hänen käbescne on wäki ia
woima. leem 145 Psalmis: Sinun wal,
dacundas on yxi isincaiclinen waldacunda/
ia sinun Hcrrauvcs vysp ilman loppumat.

maasa

Mits ne sanat opettavat?

Ne osotlavat syyn / minaMhden me ano-

ma lumalalda/ hengellä ia ruumtlissalar»
peita/stimitt<lin / Semähden / että hänellä
on waldacunda/woima ia cunnia. Ia nin/
qnin Esipuhe osotla meillelumalan ftwsion/
ja

Isälisen

hywän

Mn möe pätös

mans ia wäkens.

tahdon/meitä wastan.

osona meille/hcknmwoi/

MeH se sana waldaeunda opettaa

sana

Se
osolla/Ellcl hän on yxi Cunlw
aas/ia on meiden euningan/ia meiden Her/
ran<
«>

>

»>

>

"»>
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Isckmeioen

r m.la me olem hänen alamaisens/Ia hä«
nen waldacundans on eaickein. waldaeunda/
in ylitze/ninquin siinä 22.Psalmis seiso: Her
ran on wildacunda ia hänen pitä hallitze/

man cansan.llem ioz. Psalmis:
on asettanut hänen istumme taivas.

HErra

Mngck caldaincn woima hänellä on e
Hänellä on caicki woima taivas ja maa/
sa/ja teke mitä hän tahto. Ninqnin 135.
psalmis seiso. Meiden Jumalan on taivas
la leke mitä häntahto.
Mngä tähden hänelletäsäKunnia omistetan?

Senlähden euä hänelle ainoalle/luleeai/

ki cunnia plisiös ja siftös.la se tule möo
fi hänen tunniaxens eofta hän meitä autla.
Sillä me händä cunmotam ja kijlem/eosca
än euule meiden rucouxen.

Mitä se sana AMtN merkitze s
Se on niin palio sanottu /

se on wissi ja
tosi

Auccl.cn f) llt6s.
395
losi/ia nljnpttätapaltuman/ tuinmincl olen
lrucoelnm.

sen sanan

KuingaP.Lutherus
3lmen vlgvstoimltta e

Minun pitä oleman rvissi ftn pällcl
että meiden rucouxen/on meiden tai<-

valiselllälle

bäneldä cuultu.

Sillä hän on itte käskenyt meitä
meitä
lema ja luvannt/ectä hän

tachto

mnllaZlmen la/la.
Mingä tähden/tckmck <a muudh ru
couxet/ pcketän sen

sanan cansa

-

Amen.

Senlähden eltck meiden pita oleman
wahval ia wissil sen pällemä meiden
uxen on euullu. Sillä että se on yxi wah/
va sydämelinen sana/ loea vscost vlgos«
käypi.

Dd

Sano

!396 Isä meloenmcouspätss.

Sanosyxi Summa pcklöxen
D racqs laivalinen Isä/ neilä me eaic/
kia sinulda rueoelem / ia sinä möo ne taidat
meille anda. Sillä sinun on waldacunda/
sinulle on woima aulla / Ia se tule taicki

wissi losi/<tt<s sinä ne taidat ia tah>
se onHolmeille
anda/ mit«lmesinul>

da ole m anonet.

397

Mm Hmmmcntl.

Kuca Mies Khristillsen
Mcappaleont

opin

Lasten Gacramentt.
Ddij

MilH

asten

398

MM oppi täsck Sappales on e

«täsä meille edespannan Castesia / ioc<

on vdhenTestammlinSacramenli/losa m
caickiolem wasiudesispndyntt iatullet)Chli<

ftilislxi inhimlscxi.
Mlngä tähden

se cutzutan Sa-

cramemixl?

SettiHden eltäse

menttn

asmnu.

on yxi

vdhen Hesta

Sacramenti Ehrlsiuxelda s<l<Zllp i«

MikäSacramentionr

Sacramention yxi pyhä

vleonainenle,
co eli armon mercki/lumalalda säätty ja

fttellu / tolla hän Evangeliummin

wahplsta/ia todWa hänm armvnstans
lä wastan.

Suinga moninaiset Sacrammtit owats

CahealalselWanhan/la Vdhm Hesia,

mentin Sacramemit.

Mtt/j

39

Kerani emist.

Mitkä ne wanhan Testamentin
Sakramentit ovat?

Ne iotca Jumala wanhas «Tesiamenlib
ennen Ehr sturen syndpmat on asettanut.

Mtkä vdhen TestamentinSacramemitovatt

Ne iotca vdhes Zestamemis iälfen Chri<

fiuxen Cyndymätt ovat selätyl. Joissa ia io>
tnen cansalumala hänen lupauxeno syndein
andexi faamisist / meille laritze,omista ia anda/ia mffä/ta nijnen eaulta/ vfton meissä e<-<
nändä ia waicutta / ia «vahvista me»W

mon lupauxens/ninquin yhdel infiglil/ia
ke meidencansan armon llj<on/josa hän merille HFnens lanlze/ hänen armos cansa/Chri»
fiuxen ansion tähden. Ia me sitä wasian lu/
pam / e«ä me lahdom hänen pitF/meiden
Her«n/ia Jumalan edhesi/ia händä sydäF
mesiracasia/ia hänen pällene vsco.»
Mkcl eroitus on wanhan ia vdhe

Testamentin Sacramentin

wckllUckt
Wanhan Zestammlin Garramenll
zHd,i,

en/

Casten

40Q

enusiaval sillä mlevaW Messiaxest Chriz
stuxesta. Mutta vhden HestamentinSacrammtil todistavat että Chrisins Messias on
io tullut maliman.

Kuinga monda on wahan Te-

stamentin Sacramentt^

Caxi

Kutca ne ovat

Vmberileickaus/ia Pclsiäs lammas.
Mikä ymbenleicaus on e
Vmberileicaus oli pxi Ceremonia/ Iw

malalda sckcittp Abrahamllle/tahcknen jälken
lulevalMeno/Etlä caicki miehen puoli / cofta
hän oli cadhexen pckivck vanha /piti

M seiso Kirjoiteltu

i.Mosexen klriaol/lugus,
MlkäPMsies lammas oni
Pääsieo lammas oliCeeemonia/luma,

lalda aseteltu/iosa pxi wuotinen Caritza ta«
pcltin ia syötin.
/

Cusa siitä seiso kirtottettu?

Zoises Mosexen kirias

12 lugus.

uin^!

acramentift.
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Kuinga monda on Vdhen

mentlnSacramentit

Ca)ki.

Sutcaneowate

Caste/ia Herran Ehtolinen.
Kuinga nämät sopivat ivanhan Te
stamentin Saeramentin
Caste »n asetetm ymberileilauren sian/
Ia Herran Ehtolinen on aseteltu pääsiäis
lamban sian. Ia ninquin Jumala wanhas
«Lestamenlio ymberileicauxc ia pöäsiäio lam/

cansa

ban eautta / oli woimalinen / nijn mss
mala on vdhen testamentin Saeramentin
eautta woimalinen.

Mngä tähden nämä Sakramentit ovat lumalalda asetetut/ ia
mihingä ne ovat tarpeliset.?
Ensist että ne vita oleman nFyvMet
merckit/ ia iulkiset lodhisioxet Jumalan ar«j
mosi/meitä wafian metden heicko vsconmur)
wahe
iaictis
vistoxexi/ ia meille
heio ia kiusauxte.
/.

Dv

mj

//.Si/

402
//.

lasten

Sikälikin pitä ne oleman vlconalsel!

wällcappalel/ionga cautla/lumala meideni
lydämisen waicutta vlössytyuä / änändä ja
ylhelpitä vscon/vdhenspndymisen/vdhen e,
lämen ia auuudhen / ia niinen tansa / hcknm

rackan poicans anfion/ia ealcki laiwaliset ta/

warat/caickille ChrlstilMe inhimtsille/ tari/
tze/andaia omista.

Qwal ne yhdtt näkyväiset pantit/
ninquln pxi kirla ia insigil armon lijtton jon,
teke ia wahvista/
ga Jumala meiden
nijn että hän tahto olla meiden racas ia ar/
molinenlsän/iongalygö meiden pilä mr/
waman/händä racasiaman hänen pällene
///.

cansan

vsioman/händä palveleman kttttämän
/

ja

eunnioittaman caickm melden eltnaicanam.
Dwat ne yhdet wiss,l ia julkiset lodhi>

sioxet meiden Herran Icsuxen Chresturen
läsnäolemistsi meiden lykönän täsä mail/

mae/että hän tahto olla meiden tykewän / ia

meidän seasan/ ly waiwoin Jumalan
non.Mutla mös inhimlsen luonon puollst/
ninqmn hän onluvanut
Matheuren
kö« 2 B.luguo: Smlähden hcln itzens me-

sen

ille täsä Saeramenlls/ihmeiden

cansan hä/
nenfi

!

Sacmmentic
403
nens yhdistä yhdexi erinomaisexi tunnustoxe
xi/ etlä hän meitä itze tahto Hallila / warleU
ia aulta perkelet ia tätä mailma/ia meiden o
ma liha wastan.Senpälle että me hänen cau«
tans pitä caicki ylilze «voittaman.
pitä ne oleman julkiset merkit/ ioisia se
oickia Christilinen Seuracunda ia caicti hs/
nm iäsenens caickilda pitä lultaman/loca hänen mös nijnen

eansa caictista lahlokunni/
/

sta eroua.
Ovat ne mösninquinyxllijttosihtn
Christilisc rackaute/ionga P.hmai sen yhtey?
xen cautta iocaSacramemlv on Chrlsilllsten
inhimisien sydämet ylöbherätlä/ ia lmcautta
loinen loisens cansa yhten suo/ ninquln
senel yhdes ruumis/meiden yhteiset puhän
Christuxes Senpäle enä meiden pitä keste/
nm loinen loistan racastaman/ia catck hywä tekemän.

Pitä ne oleman vfton/la eaickein

mut,

den hywain awuin harioluxel / senpällä että
me fitä enämin mahdaisim caswata ia enätä/
caickisa hywisa töisä / ia plhelpidhlttä/sihen
ijancaickisen elämän.

,»

Dd v

aste-

404

/.

Casten

Castesta.

Kuinga p. Lutherus tämckn opin Kastesta vlgofioimittae
Hcln sulke ia käsiltä ftn opin Easitsia
Nelien Cappalen.

ojotta mikä

>

caste on.
Toinen/Mtä hxpä caste matcan
laatta.
Eolmas/ cuinga wefi taita nijn
fturet tpst matcan saatta.
Nelics/nntck Caste merkitze.

I. Cappale.
Mkä Kaste on?
Wastaue.

Caste ey oleainoastpaUas

no p. lkntherus. Mutta sencaltainen
«vesi ioca on suliettu / Jumalan käskyn/
ia Jumalan ftnan canja yhdistetty
Mtä hän näille sanoilla tahto?
/

Mäsähän opetta.
Ensisi cuinga monbacappalettä casies on
//.S»>

.

V
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Silckllkin ettei Ca)tes ole pallas we,
si/mutta se wesi ioca on suliettu Jumalan
kästpn/ia yhdhistelty Jumalan

sanan cansa.

Kuinga monda Kappaletta

Caxi.

Kastesone

Kutcaneowati

Wesi ia Jumalan sana/ioea Castes on.
Sanos locutodistos senpäll^
P.PavaliEpheserintygs

6.lugus

sa/

no.Chrtsius racasti hänen seuracundans / ia
annoi itzensvlgoo sen edest/ että hän sen pp«

hilckis ia puhdisiais weden pesolla / lanan
caulla. Cusa hän nimiltä nämät molemal

cappalel

wedhen ia sanan.

Miktiwesiseonl

Vxi luonolinen wesi/ioca otelan/ ia eloii
lelan mwsia yhleisest wedlsi/eltä se pilsole/
man Cafien/ia vdhen syndimisen wesi.
EickS humala olis taittanut il
man wcdetck inhimist vdhest
-

synnyttä?

Olisi kyllä.Mulla

se on ollut hänen hy
w

4«6

wF susiono la lchdons, mck hckn lämen vl,

conalsen/ia yxikertaiftn wHlicappalen/on si
hen astllanul/Senpälc/ että hän ne wiisat/

sano Co<
nnlherin Wö i.Eor. i.
Eltöstck nytkän muulla sowi casta
cuin wedellä i'
Ep. Sllltl että meiden Herra Chlisius
on sen nijn sälilänpt/että medellä pitä castet«
tekisi Muxi. NinquinP Pavali

iaman /

olecasie.

»a ey muulla / ia ilman wedetHep se

sen

Ongo sinulla todistosi päätäs
Meiden Herra Chrisius sano P.
hannlMtykönz.lugus. Ellet
fiudest Syndynexi/wedest ia hengesi / ey hän
taida

Jumalan waldacundan sisälly lulla.

Kucasefanaoni

tucheruoMin meioen Her«
raChristuosano p. Macheuxen lykön wiz>
Se(sanop

meiseo

Menget vlgos caicken ma/
ilman/opettacat caicki cansä / ia casta
cat heitä nimen Iftn/ posan ja pphen
hengen.
<

lacmmencin Cappale.
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Elw muum Kappaletta ole

Sastes i

Ey. Sille ep ole Jumala muula cappa/
lelta sihen aseltanut/eik<z kynlllä/eikä Suola
eli muuta semaldaista iotca wanhastovat pa,
veilda asetetut/ eikä mös ole Casten olemia

ftst.

Mitäs nijstck salwtjotcalapsen can
davatristinia pitävät lapsen Mlä?

Ep nekän ole Imnalalba siihen asemut/

mutta mhimisilde; Sillä pawi Romis

ginus nimeldä/neon

Hy«

säMnyl iHO.wuotta/
Mm Christuxen syndvmen:Cu»tengin ne
wielck nvteasies aina pidelckn.Sillck hee can/
davat lapsen casten/iawasiavat lapsen puo/

lest/ioca ep tze taida puhua eikä hänen vscono
lunnusia/rmoleval mös lapsen edhest/ia col/

casva muistuttavat hänelle hcknen ea,

ca lapsi
siens/ ia

sen li/ton ia lupauxen

/

ionga

hän

eastes on lehnyt/ia manavat händä/ että hän

siMs lijtos aina toppun asti/wahvana ppsyis.

Cuca

408

Casten
Kuca Kasien on fitcknyt
V.

Meiden Herra Christus.

Kusa M seiso Kirjoitettu?
lykön 28. lugus.

Cusa
P. Matheuxen
Christus sano: Minulleon annettu caic?

ki woi,na taivas ja maala.Mengetsentähden/ia opettacatcaicki cansa/ ia ca?
stacat heicck/nimen Isän pojan ja

hen hengen.

senscktänyt?
Kosta hän on
plösnousemisens

lälken hänen

cuolu/

ifia.
Eikö Johannes Kastata io ennen casmnuti

East» ningin.

Kenen käskyn icklkenhckn

Kasti''

/

Jumalan Myn iälken.
kirjoitettu t
sijtH

Kusa

seiz.lugus
so

Herran äni Mli

cusa hän sano:

lohannexen

rian posan lygö corwesa.la lohanneo Cas
siata lhe todista / Pyhän lohanmxen tykön
1. lu<

f,

SacsKmcminCappale.
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i.lugussanoden: loca minun lähetti castaman/sanoi minulle/ ionga pällä sinä näet

hengen
gelle.

Ongomitckn erotusta^ohanne-

xenlaApostottttenKasten

Eij,

wcklille

SM nlnquin prl on Herra ia pxi

Cl,stm on sälänyt/ia asettaa
nm/ni/n MSs on »xi Casie / Sillä seks Jos

Hannes/että Apofiolu/ovalCasianet/Syn/
dein andexi saamisen.
Ongo sinulle todlstost pckttäe

sen

p Marcus sano I .lugus: Johannes w
li corwesa/ casti ia saarnasi varanore Casim/
Syndein andexi saamisen.la p.petrusA/
posioltttenlegos2. luguo sano:H<M paranos ia andacan iocainen Helnenseafia/leo
suxen Christuxen nimen/Spndein andexi
saamiseni.
Kenengck Jumala on kckstenyt

Kasta?

Apostolit ia caicti sanan palvelial / ion

easarnawircanowat cutzutm.

E'kS'
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/.

Castcn

Elkä muinen ole luvalinen castar

Ey muuloin/mutta tos
ia lusta wa/
/mjn
yhten toivo
on
ettei
lapsi
heicko
achi/ia
ole lapsesi elämän/ ia ey ole yhePavpi sapu«
mahla iocu Cbsiftilinen inhlnu>
sijnä on läsnä casta / mies eli wai/
mo. Sillä ninquinP.PavaliGalatherin
3 luqussano: Chrisiuxes lesuxes eyo.»
le eritetty/mies eikä waimo. Ia me luem2.
Moftrm Kirias 4. luguo: että Sephora
Moftren waimo/on lulcan aican ymberi lei/
eanut hane poicano

Mutta cosca ey hätä/ ei-

kä iocu lusca ole/niin ey pidä muutch castamä/
<uin sanan palveliat / eikä mös pldä kenen/
gen lasta eastaman/cosca h n witlä on sitins
tvdhuo/ennen cuinhäntäydelisest syndy.Slllä ey yxikän taidha wastudeft syndy/ ennein
min hän äilens cohdust/ ensist on syndynyt.

Kuinga ia mille sanoilla heiden
pitH Kastamani
Nijllc/ioille meloen Herra Chrlstus ilze
lon käskenyt casta/nimittäin/Isän/pojan ia
Pyhän hengen nimen.

ik,

Ccppale.

4-l

i

Eikö muille sanoilla sowl Kastat

Eij mille muolo /eikä mös se ole oikea
Cafte/ios iocu tahdoio muille sanoilla Casta.

Kutca ne ovat loica pltä Kae
stettaman
iocaEwangt
Caicki

liummin saar^
cansa/
«alla owat oveeelut/sen wafian ottavat/ia
paranoxen tekevät.

tähden meiden HErra
Shrlstus on kllstenyt caicki
Kasta e

Mlnga

Sentckhden että eaicki ovat synnis sijnnel
<a syndynet/ia owat luonosilumalan wihan

laijancaickisencuolemcm lapstt. Sillä mn/
quin meiden Herra Chrisiuo
P.
Hannelen lpkön; lugus:Secuin onsyndp/
nyt lihast / on liha / is sentähden / ch taida
Jumalan waldacundantulla/ iolltt hän wa>

sano

se

studest synylssinquin Chrisius sano.p. loh.

lpkön. Jollei iocu wastutchest synny wedest
iahengest/eijhänlaidha Jumalan waloa,
cundan sisälle lulla.
Ee
Pi-

l

;
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Pitäkö

/.

lasten

piemt lapsetkin Sasi

tettamans
pilanmgin.Silläeosca Christus käffi

castaeaickicansa/Käsil hänmös lapset Ca>
stetta/Ia hän P. Macheuren lyköne 8 lu/
gue sano: Sallitat lapset tulla minun lp/
gsn / sillä että heiden on Jumalan walda/
cunda.

Kenengä vfcon lapst pitä

stcttainan?

Sa-

Eiinijnenvfconiotca sitä lasten eanda,
vat/ia lapsm puolesi wasiavat/ eifckmös
muinen vscon / ninquin ne wäräl opeltajal

Calvtnlsierilopellaval Multa lapsen oman
vfton/Sillä ninquln Propheta Habacuch
sano 2. lugus: Se wanlMstas elä hänm,

vscostans.

vsco

Ongosta lapsille
On. Ia waicta eij me sitä taida

lä/cuinga vientUa lapsille on vfto/nijn
lengin/heills on vfeo.

Sanos,om todiftossen pcklläi'
Meiden Herra Christus »tze sen todista

Sacramencin Cappale. 4< 3
P.Maiheuxe lykön 18 .lugus/euju hcln
locapahcnda yhden nijsta piemmlst/lolcc,
vscoval minun pallen/panmbl olis hcknw/
että yri myllyn kwlripusiettaisin hänen cau<
lano/ia vpotetaism meren synvpmn.

sano:

sen
vftonsaavait
SMettckeasteo hee

Ousa hcc

Casies.

wastudhesi

syndpwäl/ »a saavat vscon lahian enslst. Ia
sljtte cosca hee castavat ia mleval w<ih<i wan«hemaxi/ia taittavat euulla Jumalansana,
ässiin se heisck sijnä wahvistelan / ia enMn.

Meiden Herra Khristus cuitengin
Kasti ensiftopetta/iasijtte cafta/
sanoden opettacat/caiki can-

saiaKastacatheitä?

Hän lähetti Moin opemsiapftns ymbäri

mailman pacanaitm

tygc>

/

w.ca

sia cij mitän lienet/eikä hänen

Jumala/

jauans ollet

ennen cuullet eikä ovpenet / ja ne pili ensist
opettaman ennen euin hee eastetlin. Mut«
ta nyt Jumalan seuracunnag cufa se Evan/

,»

saaman

ia Castencaulta/oncoo«
Mia aseteltu /on loinen meno. Ia pao
canain wälillcl ia Chrisiilisten lNhimisien
Ee ij
wMl^
geliummin

Casten
»välille/iotca feuracundan ovat io cootut / ia
Jumalan sanan ovat mullel ia oppenet/on
/.

un eroi us SlNä niille Chrisiilyille on se lu»

paus

anneltu / ioca seiso

i

Mofexen kiriao

sano:

Mlnck tahdon
17 .lugus <usa Jumala
olla sinun/ia sinun slemeneolumala/laP.
Apostolille» legos 2.luguo. Le/
pilari
ille ia leidenlapMen on lupaus lthly/ ia ca«>
killenillleiottataambana ovat/ iotca Herra
meiden Jumalan tähän pttä cutzuman.

sano

sentähden / Christilyt tnhimisien lapset/pttä
castnlaman / cohta cum hee spndyvat mail/

manMnqulnmös Israelin cansan lapset/
cohla cadhexenpäiven peräsi pmberlsteicaltin

)os jocu Patana tMs ia pydäis
'

HHnens/eli hänen lastansKastetta/mitä niinen cansa ptdälstehtemeni

tohla pidhH castettaman mutta
ensisioptttaman/ia stttte asten cosra hee ovat
Nijlä eij

saatetut Jumalan lundon / pitä
casteltaman.
opetetut/ia

Mltä

Vttcramentin Cappale. 4,5
MtäsnijstH lapsista sanot/ iotca
ennen Kastet cuolevat^
Ne Jumala lalla casta loiselCastella/io

ta eij mepmmerrä.Sillelumala eij olesidottu vlconaisen wälicappalen / nijnquin
misel ovat sidotut / ia Jumala/ ioea eij tahdo
phdengen inhimisen cuolemala/eij tahdo mös
pienen lasien luolemala / multa lahlo mös

olla heiden lumalans / nijnquin

vanut/Gen.!?.

hän on lu>

Ia sentähden pilck Chrisiityl lvanhimat
heiden lapsistans/iolca ilman eastelta cuole^
vat/hyvin toivoman/ia tietämän /ettei Im
mala tahdo heiden euolematans. lapitäru^
eoeleman Jumalala lasiens edest/cosca hee
wielä ovat äilens cohdus ia andaman heitä
Jumalan haldun.la costa heemailman spw
/

dpv<lt/pilä andaman cohtamlla casten/ia eij
canfa/iongun syyn tähden/
mille muoto
leke ia lapsi il«
wiwyllämän.Sillä ioca
teke,
caulta
cuole/pilä
Eastelta
Man
män Jumalalle
ia eo«
van lugun.

sen

sen

sen
rascan

Eetlj

ll.Oap
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//.

Casten

11. Cappale.
Mtct hyvtl ia hySdytöst Kaste

matcansaattas

Caste ftatta

(stno

p. Lutherus)

andexi säamisen/wapacta cuolemastiapcrkelest/ja anoa ijancaicki<»
elämcn caickille nisile/iotca vscovat
Mitä Jumalan sgna meille lupa.

sen

Mitä hän nijnen sanain cansa

tahto?

Nijnen canfa hän osolla Casienhedel,
men ia hysdytsxen/iola Casie malcan saatla/
iaylöstutllele täsa colme Casten hedelmätäEnsimäinen/on Syndein andexi andamuo.
Hoinen on / että hän wapacla cuolemast ia
perkelest. Colmas / että anda ijancaickiscn

se

elämen caickille vscovaisille.

MngH piille htin perusta tckmen
vlgostoimituxent

Jumalan sanan ia lupauxen päällä,

Kuca se sana ia lupaus on

i

<

Se cuin meiden Herra Chrisius

j

sano

Mar^

l

Sacramentin Cappale.
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löca

Martuxcnlykön i6.lugus:
psto ia
K,le caftetuxi ft tule autuaxu Mutta jo/

caeijvscose tule

caootecuxi.

Suinga moninaiset Kasten Hedelmät oval s
Cachtt, laiset.
Ensist päöM Eafie meilä fynnlsiH/lumalan wihasta/ lain Kirouxesi/cuolemafi/
perkelest ia iiancaickisest eadoluxesi.
Silälikin anda hän meille Jumalan ar,
mon/psiäwydhen/wanhurfcauden ia
tisen elimen.

Kutea nämä Kasten hedelmät
saavatt
Calcki ne totta vscovat/ ninquin meiden
Yerra Christus sano: loca vsio ja cafte,
ansttuleautuaxi.

MtHstcknijnenon/jotcaelj

vsw eadotetuxi

caicki tulevat

/

meiden

Herran Christuxen oman sanan f<llken/cum
Hsn sano/loca eii vftose tule cadolttuxi.
Ee

itij

Cuim

»

"
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lasten
watcutta Synde-

inandexi saamiseni

Jumala Casies ia Casten caulta anda

synnit anderi.Slllckcaste on yxi valicappa/
lelumalalda sihen sMy ia asetettu/ ionga
caulta me synnlsi puhdistetan /ia ne meille

andexi annetan/Christuxen lähden/ioca mes
Me pljnallano ia cuolemallano
'ainut.

sen

on an/

Ongo sinulle todistost senpällck
että Synnit annctanSa-

P.Petari

stesandexis

Aposiolitten legos 2. lugus
paranosta
ia iocainen andacon
Sehkäl
htsnene Casta Spndtin andexi saamisen Ia
Sauluren tygs:
Änanias 22. lugus
ia
ylös
anna sinus casta Synnin an/
Nouse
deri saamisen/ia pese pois sinun Syndis.

sano:

sano

Otetango Synnit Kastes
peräti pois?

Eij Spndi nijn peräti pois oleta/ellei si
hm mitan iää.SM perisyndi/pahat himot
<a halut iaväl inhimisen luondon / sijtläkin
culn

Sacramencin Cappale. 4«9
culn h<in on castettu/mulla ne caictl castes an«
deri annetan/nijn ettei ne taida inhimista
duomila.

todlstossenpäM
Danosiocu
p.pavalisano Romarintygö «lugus/

Että eij ole nyt milFn cadolettapa nillle iolca
ovat Chrisilyes lesuxes.
Se on / waicka
Syndi on inhimisen luonos / nijn eij cuuew

sitä inhimistä / ioca Castes
Chrisiuxen pällens pukenut/ ia saanut

gan taida ladolta

on

Synnit andexi.

uinga Kaste wapachta cuolemaft

ia perkelestH/etks Khristus
meitä sijtä ole wapachtaNUtt

Meiden Herran Chrisius tosin hänen

pijnans ia euolemans lautta /meitä on
pactanut

cuolemasi/ia

wa/

perkelen

nast/ia meille ansainm Jumalan waldacunnan/multa casten Saeramenlis Chrisiuxen
ansio meille omisietan/ia iohdatttan perke«
len waldaeunnast Jumalan waldacundan.
Hl. Kap
Ee v

420

»

///.

(asten

111. Cappale.
Kulnga wesi taita nijn suuret ty-

öt matcansaatta s
n>esi tosin/fal,o pph<s Lulherus eij
sitä it;estäns tee/mutta Jumalalan sa«
na/joca weden cansa ia tykönä tälck on
Ia vsco/ioca lanan wedesä
ta/vsco/ja sen pMH hänesck luotta. Sillä
wesi ilman Jumalan lanata ep ole muu
cuin wesi/ja eij caste. Mutta costa sana
tule rhdistetyxi weden cansa / nijn on se
caste/st on/armon ia elelmen wesi/ ja v,
dyenlyndymisenpeso pyhäsä hengesck/
Ninquin p. pavali jano Tituxen tygs
Hän wapacti meitä sen vdhen
svnoymisen peso japyhän hengen
3 lugus

ftoxen cauttn/jongahän meloen pällen

runjasti on vlgos wuodattanut / leju/
xenChnstuxen meiden lunastajan caut«
taAenpcklläettäme wanhursiaxi tw
lisim/hänenarmons cautta/ja perilise»
ijancaickists elämes / toivon iälken/

lxi totinen
tosi.
Iston

Milä

ncramentin Cappale.
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MtHP. Lucherus nMsanoisa
opetta t
Näinen cansa hän anda tietä.
itzefiens/eij

taida sitä
Ensist että wesi
suurta hedelmälä ia hyödylyst matcan saalla.
/.

Hän opetta mikä se on / ioca sen m at/
can saa«a / nimittäin/ Jumalan sana/ joea
weden cansa ia tykönä on/ia möo vsco..
//.

///.

wesi ilman Jumalan sanala/
wesi.
Anda hän lietä / että casie on vdhen
Eitä

eij ole casie mutta
/

Syndymisen pesopyhäsä hengee.

Hän tähän sisällä wttäP.Pavalin
nat/Hituxen lpgö ;.lugns/ioinen cansa hän
todhijia / että Casie on vhdenspndpmisen
peso.

Mngätähdenp.Lutherus cutzu la-

sten elckmenwedexl?

j

Sent<lhden / e«ä (sasie on sencaltainen
ialo ia eallio wesi / iosa Jumala anda hänen
armons/ia

nijn

wäkevä.elämen wesi/että

se waricle meitä ifancaickisefi cuolemasta/ja
saalta meitä ijancaickisen elämen.

Cuin

422

///.

Casten

Kllinga P. pawali
Hckn cutzu casten vdhen

soxi/ia pyhän hengen

sen cutzui

pe

vdhistoxexi.

Mngli

tähden hckn Kasien cutzu
vdhen Syndymenpesoxl^

65ent<lhdenettck me Castes puhdistetun!

caickistameiden fynn,stän

wastudest.
synnpm / wanhmscaullen ia ijancaickisen
/

ia sijncl

lämen.

MkH on wastudest Syndy e
On Syndy wedest la hengesi/ljancaicki

senelckMtlnlapsexi.loh.),

Mkckvdhistosons
Hnpoispannasen wanhan inhimisen/
hänen töidene eansa / ia pällä pukia yhden

vdhen inhimisen /jocavdhistelan Jumalan
cuvan jälken Josta P. Pavali kirioltta Co/
losterin tygs z.luguocusahän
Pois/

sano:

rifttcat teisten/<e wanha inhiminen hänen te
»nsa cansa/ia pukeeattellen/sihen vthen in<

himi/

acramenrin Cappale.
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himl<en/ioca vdhistetan hänen mndemiseno/
ia h<v»en euvans jälken/joca

sen on luonut.

Mxi hän cutzu sen Pyhän
hengen Vdhiftoxexii
Semähden/että se pphä hengi Castes
vlgoswohatetan

runsasii

meloen ylitzen/ meis

lesuxenChrisiuxen cautla.
Mingä tähden pyhä hengi wo

oenwapactajan

-

datetanmeidenylitzens
SenpMe/etlä meidm pitä wanhursca

xi tuleman/hänen armonb cauna/ia ijancai

kisen eliimen perilisexi.

Mikä on tuttawanhurstaxi e
On Jumalan sulasi armosi ilman an/
siola sadha Synnit andexi/Chrisiuxen mei/
oenatnoan wälimiehen tähden.

Mxl hän sano toivon jälken e

Sillä me täsck elckmes olem ljancalckisen
elämän perilisel/mulla toivon jälcken. Ninquln
,.^oh.3.lugus sano:
Me

M

4 /". Casten

se

l

Jumalan lapset/ ia eij ole
wiela ilmoiteltu/miri melulema. Mu«a sen
ilmestypi/ nijn me hä
metiedam/ellä
nen caldaisereno tulema. GlUcl /me
olem nyt

cosca se

saame

hänen nähdF/ninquin hän on.
Mikä wesi on ilman humalan

se

sanata?

Eij ole muu cuin pallas

wesi/ ninquin

muu phteinen wesi.
Kuingasta tuleKastexii
Cosca Jumalan sana sijhen/ia sen tygö
mle/nijn se on caste ia vdhenspndymän peso.
Mkck Kasien tetc woimalisexi/
Jumalan sana/ioca wedhen cansa lpkö«

se

näou.

Kuca

se sana on?

sano:

Se cuin meiden Herra Chrisius
loca vsco ia tule casieluxi se tule autuaxi.

Mikck Sasien mciscltete woimaliserii
sen
Vsco/ioca Jumalan sanan wedesä
ia

vsco. Sillä se leke inhimisen mahdolilexi
"

kelvot

Bacrarnentin Cappale.

kelvollsexl / eltli hckn
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saa ia wajianolta/ sen

tawalisen/pyhän ia tervellsen wedhen.

MingH

tähden monda

nijstä iotca

Kaftetan/tulevat cadhomuxie
Senlähden / ettei hee puhlas

fpdämes

kätke/ia pibhä nc hedelmätruin hee castes o<
vat

saantt.Muttaepaustonia pahan

sen ia catumaltoman elämencansa sen pois
ia
/

cadhottaval

mistavat-

IV. Kappale.
MtäKaftemerkitzei

p. Luthcms)
Se merkiNe
se wanha Adam ioca meisä wielä
on/jocaptiipliistn catumuxen japara/
että

noxen«autta/ Sxndein ja pahan hi/
»'.on cansa/pitä vpottettaman jacuo/
lettamanla taas jocapckipts plssnous«
man vdhexi inhimisixi /
pphpdes
/
ia
/ ijan«
puhtaudes
fvanhurscauoes
pitä IVMMAN
caickistst

soca

edes.

!itö^

Ca sten

>42 6

MltH p. Lutherus näinen sanain cansa tahto s

Näinen cansa hän anda lietä miläCaste merkltze/Ensist ellä se wanha Adampilä

cualttettaman/iocapalvclisen paranoxen eansa Silälikin / että hänen Meno pitcl plösnouseman/phdexi inhimiseM.

Mingä pällH

hän tclmen vlgosto-

xen perusta r

p.pavalin sanain pällä Romann
tpgs 6. wgus cuft hän
Ktta «ne
olem Christnxen cansa Haudhatut/Ca«

sano:

sten cautta cuolemahan.

ninquin

Clyristus on ylssherätettp cuolenmsta
culinian cautta. Nijn pitämss
meloen vdhesitelämäsä waeloaman.

Mkck

Adam on e
se wanha
ymmärtcl/caicken

sen oas
Sen cansa hän
huden/jonga me otem perinet / ia on meiden
pällen lullul/Adaniin Synnin cautta.
uin-

acmmentin Cappale.
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KuingastwanhaAdamvpotetan
ia cuoletetan.^
Ivtapckivclisen Synnin catumuxen / ia

tlamen parannen caulta / että me alaspa»,
nam sydämen pahat halut ia himot/seison,
nijlck wastan/ia en anna nijnensia.

Mxi hcln sen cutzuvpottannsexit

Senlähden eltä wanhasi/cosca inhimi

nen casteltin/nijn hckn pisteitin/ett vpolet,
tin eoconans wetehen/ ninquin wielck nyt la,
pa on monicadhas paicas/sljnck sias euin nyt

castetan käden eansa meiden seasan. Ia sen«
tehden hckn täsä sano: Että ninquin inhimi/

se

nen Casteo weten vpolelan / nlsn vitä mös
wanha Adam/iocapFtvFisen cammuxen ia
pamnoxen cautla/vpotlettaman ia euolelel/
laman/caickein pahain himon ia synnin

cansa.

Mxlp.pavalicutzu Sasien cautta cuolla ia hauvana e
Sillck ne iolca ovat castelue / sonnisi 0/
väl
Ff

!42«
Casten
yalcuollet/nijn eltäSyndl heljFon ninquin
cuollut ia haudanu/ia woimaloin/ ia waicka

hänliicku/nljncuitengmnj
walda-

hee anna hänen

Mkäsev<linhlmimnon.p
Vsi inhlMlncn on se ioea on sanutsen
Pyhän hengen/ia waelda vdheo elcimes/
wanhurscaudes / pphydes ia lumalisudee/
eijwaivoinvlconaiflst/multa möe

sisalislst

Jumalan edhes.
Mikä on elä wanhurscaudesi
Dn olla oikeas

ia

wahvas vseos / olla

Jumalalle tuliainen elä Jumalan pelgos
aickes lumalisudee.
Mlkck on waelda vdhes elckmes s
seisoa Syndi wasian ia lthdtl / mii
/

lumalalle on ololimnia telvolmen.

Mikä meitä pltäwatimanvthen

<a pyhän elämens
Enfist Jumalan Kasto/ioca seiso i.
hessalonicerin tygö 4.lugs: «3Fmä on Iu«
/.

malan

!"

Bacramenrin

kappale.
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malan tahto teiden pyhyden / että te wällättl
huotulta/<a iocainttt leisick tietä pitä hänen
asiians pyhydes ia cunnias/ eij himon halau
xeo/ninquin ne pacanat/iotta Jumalasta ei
mitäntirdä. Sillä cipä Jumala meitä ol

cutzunmfasta «sutten/ multa PyhylltN.
//.

Silälikin meiden lupauxen / euln m

olemCasteoluvanet/Ettäme lahdom lnp>
pua pois perkllest <a caickest hänen legostsne
ia menosians/ia vsco Jumalan ia hänen
poicans meiden HErran Chrlstuxen la sen

pyhän hengen pällä///.
Meiden kiflolisuden/Ells «elben
pilH oleman Jumalallefiiloliset/eaickeln hä-

nen suurleo ia sanomallomain hyvän löi/
dens edest, meitä hänen köyhiä lapsians wa,
stan/nijn ellei me ihellem elä/ mutta luma>
lalle/ninquin P Paval Colimherin lygö 2.
Että Chnstus on semshoen
Cor. 5.

sano:

eaickeinedhtsituoUut.Senpäle/ettäneiotca
eläväl/eifpidä nyl itzellenselämen: Mutta
hänelle/ioca helmen «desieno on cuollut ia p/

lösnosnul.

Ff
!

ij

/^Me^

3<3

//<

Easten S«cram.Cap.

Meivenoma wahingon ia se rangai/

seura

sios ioca

/

heillä
ensimäiftt.

nijn että

wimeisel tulevat pahemari cuin

Pel. 2 sano: Sijtte
euln hee ovat meiden Herran Icsuxen Chri»
stuxen tunnon caulta/wältclnet mailman sa/
iällens Men
staisulta/ia ovatheiläno
tullet
ylitzevoiteluxion
seeoittanelia
heillä se wimäinen tullut pa/
hamaxieuinmsimäinen
p. Pelari

2.

RlppH

»'

43 1.

Xtppt ell HMnin p<Wö.

Kuca Wides opin pääKappale on r

Rlppt ett Spnmn päästö.
Ff

»j

ippi eli
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MtckoppitcksHcappales
edhespannani
HHsämeopem/cuinga meiden pltämei/
lcklnripittämän/tunnustaman meiden syn,
oin/ ia ottaman lohdulost ia synnin päästs.

Suingap Llltherustckmen Kappale» vlgoftoimttta?
Hän sulke ja käsillä tämen opin nelien

osanellicappalen.
/.

Ensimäiseshänosolla.

l.

mikä rippi

on. 2. Cuinga mona cappaletta ripison. 3.
Mitkä synnit meiden pitä tunnustaman.
/l. Toiste hän osolla / mitkä synnit pilä
ripisä tunnustaman.
///. Colmanneo hän edespane yhden Muo
dhon/cuinga palcol»sel ja perhen wanhimat
pilck heilckno ripittämän.
hän anda litlä/cuinga sa,
arna miehet eli rippi Isät / pilä ripittämän
ia synnit päästämän.
!

I.Cap,

Synninpäästö.

I. Kappale.
MkH Rippi on i

Rippleoncapcappalelta(sano P.tu/

cheruo)Vxi että metunnustame synnit. Hoinen / etxl me wastan olam ripin iasyndein
andlxi saamisen Rippilsäldä/ninquln lu,

/ ia ensifte ntttckn epäile/multa vs/
eom wahwast/eltä synnit oval seneaunalw

malan edhes taivas anoejri annetut.

Suingas nämckt sanat
ymmckrrckt^
i. Enfist hän anva «ets mifä capaleo rlp,
Pl seiso Nimittäin synnin lunnustores / ia
/

synnin päsisnanomises/ia

lsee.

wastan ouami/

2. SiläliklN eltä meiden pitä ottaman
ripin
idze Inma«
lalda.
/ että lynn»s
3. Että meiden pitä
owat
caulta andtri annetut/ Jumalan
edheo laiwas.

sen

vseoman

Mikä synnin tnnnuftos on s
On anda hänene

tunnu/

Ff

iii,

stahä^

Rippi eli
sia häneno/ells hän on wärin ia pahoin leh«
nyt/Jumalala ia HFnen kästyno wastsn.
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Kuinga moninainen rippi eli synnin tunnustos on .^
Cachtalainen.

Kutea ne ovat e

Ensimäinenon/costa me tunnusiam,
meidenspndin Jumalan edhes.
«3oinen/cofta me tunnusiam inhlmise»

edhes.
Kninga me humalan edhes tun-

nustama

Cosea me ainoasi Jumalan edheo lun/
nustam meiden spndin ia ricoxen.
Kuinga monella muoto tapactur

se

Cahdel.

KucaensiMinenom
Ensimäinen on/ cosca coco seuracunda

julkisest ia yximielilest / tunnusta

Jumalan
edhes

Spnnin päästö.
edhce. hänen syndmp sekä syoämen mä swn
cansa.Ninquin Niniwen caupungin asuvai,
jetowat lchnel/ia tunnustanet julkisesi heiden
syndins/iatehnel calumuxen ia varanoren/

iosta Jonas Propheta kirioita z.lugus.la

cansa teit/ lvsca hee menit
corpen/lohanneren Casiaian tpgö / tunnun
stlt heiden spndine ia annoit heideno casta/
ninquin Iwllan

Match?

ninquin ne colme lu?

halta/iolca P.Pietari hänen saarnans
sa Helundai päivän käänsi vscon Act. 2.
M<n mös Jumalan seuracunda wielä nyt
le ke / eosca iocu tusca ia ahdisios päälle tule.

Klca toinen on s

Cosca ltze eukin erinäns tunnusta hänen
syndins Jumalan edhes/huoca ia walitta/et,
tähän Jumalan käskyn on rickonul.
David tunnusti hänen syndins 5. Psalmio
sanoden: Sinulle ainoalle Herra/ olen niine sondi tehnyt/ia smun edhesäs pahoin tch,

styt.llem 3 2.Psalmis.MinelUnnnstan mi
nun syndin/ia en peitä minun ricoren. Nijn
mös Manasses/on tunnustanut hänen syn
dins
Ffv
-

Rippi eli

oms Jumalan

oitettu vanhanZejtamenlln lopussa.Sama,
lamuowPublicanuo P.<lucan lpksn 18lu/
gus/on hänen spndino tunnustanut luma,
lan edhessanoden:lumalaarmadha minun
syndisen paällem N<iin mss me jocapHvä
tunnustam meiden syndin/ Isä meiden Ru>

couxessanoden: AttNa MtldeN

dtn andexi.

jpw

Ongotämä caickilletarpellnen^

Mixi nijni'

Senlähden/etttf meolemcalcki syndisei/

ia ilman sitä/eij yxikäntaidha
nins andext/eifä

saadha fpm

aumaxt tulla.Multa jos me

«unnustam Jumalan edheo meiden syndin ia
tuco.lem scn andlxl/nijn Jumala mös ne
andexianda.

Sanos iocu todistos sen päällä?
P. Johannes i loh. i.luguosano.los

me sanom ettei meille ole sondi nijn me peläm
itzem/ia eij ole tomus meisa/Mutta ios me
lunnusiam meiden syndin / niin on Jumala
vscolmen ia hurstas ia anda meiden syndin
ant»e-

-

päästö.
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meitä
puhdista
wäärydest:
eaicklst
and»x«/ia
Mutta ioo me fanom/että eij me ole syndi leh

nel/mjn me tcem hänen wälhetttlia)sl/ la hä?

nensananseijolemeisä.

Kutnga me

inhimisten edhes

mettäm rlpitckmi'

lunnusiam meiden syndin ia
inhimisten edhes.
Suinga monlnainen on^
Cacht 'lainen.
Kutca ne owat?
Ensimnnen on joca lapallu mtldm lä/
himäisen edhes.

Costa

me

rico)lem

se

saarna miehen
se lckhimHtsen edhes ta-

loinen on foca lapacm
eli liippilsän edhes.

Sulngz

pactuc

Cosea meyhdest Christilisesi rackauoest/
meiden lähimäisen edhes mnnustam /
me händä wastan olem rickontt/anom häldä
andesl/ «a sowin hänen
meloen

eansans.
lugus eusa hän sano: Jos

HerraChrijlus meitä mana P Mas

chmxen tykönä;

lsine vffral sinun lahias

altarille

/

ia" fi.

nun

Rippi eli
nun tule mieles/eltä sinun wellelläs on iota/
kin sinua wastan/ stt>n jätä sinun lahjas alta»
rin eeen/ia mene ensin sopiman sinun welies
cansa / ia tule siille vfframan sinun lahiao.
Sow» noplast sinun riita welieo eansa/coscas
wielä tielle olet hänen cansans. «3ämä cutzu»
lanrackaudhen ia welielisen sowinnon rippi/
438

elimnnustos.
Kuinga me Rippi Wnedhes
tunnustam synnit s
Cosca me hänen edesäns lunnusiam /
lä me olem Jumalala la hänen tastyno wa/
sian tehnet/la sen lähden ansainet/ Jumalan
wihan ia isancaickisen rangaistujen/anome
mös lohdutosi ia synnin pässis Näin Da>
vid hänens rlpilli/ia tunnusti hänen syndins
Nathan Prophetan edhes ninquin 2. Sa.
muelln kirias i2.lugus seiso. Ia tämä
Man sala rippi.
pitäkö caickl synnit ylösiuetaman
Rippi Mn edhes?
Eij.

Sillä

eij ole

Jumala sijtacusacan
käste/!

ynninpck<lsts.
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scljkenyt/eikämös ole mahdolmen caictm
syndiH ylöstukea ia tunnusta. Ninqmn Da,
vid l 9.Psalmissano: Cuca taitaHpmmckrtä

cuingavseinhännckoeli syndi leke.

Suinga pawi

iahilnensoucons

ttW opettavat i

Heekästevätia waallval/ että inhimi,

set pitck ilmoittaman/tunnustaman ia ylös/

luelteleman/caicki heiden syndins/mitä ia cu,

sa/cosca/cuinga/Ia kene» eansa hee owat spn>
di lehnel/ia sanovat/Että ios eijhee caicki
synnit ylöjlue ia tunnusta nijn eij taita ne

dexi annetta.
Ongo heille tohdiftofi eli kästyH

senpckcklllti
Eij. Mutta hee sen «kevät.
Ensist ahneudest / rahan tähden / että
hee sitä suureman hinnan la maxon/ panisit
heiden pällens/heiden syndeino edest.
//. Sitcklikin että
calcki salaisudel
hee saisit/ pawi
ia hänen
asetta
lietä/ios iocu hcknens
/.

waldacundans

,

vastan.

7^Ee

Uzppi eli
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Eltä hee sala npib saisit leho<i heide,
häpiens/nljnen waimon ia pijtalneansa/iot
ca ripis lmnustawat heidens olewan luonost
///.

heieol/la walmu hauremen.
Mttkcksynnit siis mcwcn pltä tunnustaman Rippi Zftn edes t
Necuinmetunnem meiden syo mism/
ia meiden oma tundon walwavat ia ahdista/

val/ia sijtle anome lohdmost/sit«l wastan Jumalan sanast.

11. kappale.

Anua minulle yxi lyhykäinen
ripin muoto?

slälN sinun pllä sanoman ssanoP.tu/
chttus)Rippi Iscknlygö: RaMs HtN

ra mtne mcollen teltä että te
cuullsit mmun npplNl / ell
tunnustoxenl ja anna mmun

hndlnandext Jumalan täh,

den.

ano.

SMMN pnchtck.
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Sano.

Miltä waivamen syndinen anan

Jumalan edhes wicapckxl
caickein syndeln/ja erinomaisesi tunnustan minä teiden edhestln/että mins ylen yri palwlmen. Multasen
pahembtcnolcpalwellut minun Islindckln vstollsest. Sillckenmineole
!tchnyt mitä Wndä ia emendH 0wat minun kllskenet/miuH olen wihoittanutheitH /ia saattanut heitä
toruman ia kiroileman Minck olen
ollut laista ja hidhas/ja tehnyt waminun

hingota. Minck olen mös ollut rietas/puheisa ja töisa/rijtelyt ia toru-

nut/mlnunwertaisten cansa.Mit<z

caickia minä cadhii ja rucoilsarmv-

ia/mwck tatzdömielellänitzsparata.

Mittll cappalita täsck tunnu-

ftoxes on e

'l

Ensifi hckn lllnnusia e«z hän

luma^'

ippi eli
Jumalan efthessyndmen. 2. Että hän on p>
xi palcolinen. 3 .Että hän eij ole vscolisest palwelut. 4 Että hän on wihottlanul perhen
442

wanhe,nmat/ia saattanut heitä toruman. 5.
Ellähän on ollut laisca ia hidhas/ ia tehnyt
mondc, »vchingota. 6. Että hän on ollut rietas sanois.,/ia tot mut wertaisiens cansa. 7.
Että hän calu hänen syndins. 8. Että hän
ano syndins andexi. 9 Että hän lupa vara-

noxen.

Kumga Perhen Mndä <a emckndä pitck heitckis rtpeltltmcknt

Erinomaiststa tunnustan minä
walvamen/tetdcn edhcsan/ ettei mi-

nä ole hywin ylöscaswattanut minun lapfian ia perhcttän/Humalan
pelgos la cunnias. Minä olen torunut ja kiroilut/andanuthciUij pahH
esimcrkln sanoilla ta töillä: Minä
olen tehnyt minunkrMmiehellen wahingota/mynyt callist/ia mynyt pahan calun.
Mit-

<?»»',inin

<

pästF.

4^3i

Mtkä Sappalita täft tunnu-

stoxes on i

Ensist hän tunnusta eltti hän lapsiane
ia perhetläno ole hywin ylöscasvatlanut 2.
Että hän on kiroilut/iaandanut heillä pa,
han esimerkin/sanoilla ia löijllä. 3. Että hän
on tehnyt kplämiehens wahingola. 4. Että
hän on mynyt ealltst <a paha calu.
i.

MtckpLutherusmäM

sano?

Jollei sinä phtän fyndl tledhä sinun
canfts <" ioca cuilengin on mahdoiloin)
Nijn älä yhtäkän ennomaiftst tunnu/
sta. Multa ota synnin päästö/ yhteisen npin päällä jongs sinä tcet lu/
malalle Vppilsän edhes.

sen

Mit<i hsn nijnen sanainKan-

sa tahtoi

cansan hän opella.
Ettei pxlkän pidhä händäns waiwal
man/iongun synnin cansa iola hän eij tledhä
Nijnen

/.

444

eehnens/tlt<i
ehnyt.

Rippi eli
enä tunnustaman

tuinhan cm

Sllcklikin / että hänen pilä anoman
ynmstä päästö/sen ripin polle / quln hän on
//.

Jumalalletthnpt/rippi Istlnedhee.

111. Cappale.
Sen pällelsano P.iutherub)pit<l Rip/

Jumala olloN sinulle
armolinen ta wahwtstacon sinun vscos.
Amen.
Ia sano edhes päin.
piFäsanoman:

Vscocos että tckmck minun andexi
andamus/on Jumalan anIa hpwä Herra.
Mnhänjällenssano?
Tapactncon sinun/ninquin sins vft
le,
cotlaminä mpss/ »neidc Herran
/
Chnstuxenkastpnjälken annan
suxen
jmun spndw anoexi. Nimen Isän/ja

po»an/ja pphän Hengen/'Ämen.

Mcne rauhan.

Mitä

>

ynnin päästs.

!
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MtHP.Luthertts läfiKap-

pales oprttat
°3äsä hän pane saarnamiesten eten /

den ripin muoden/cumga heiden pilä ripit,
tämän/ia synnit päästämän / Nimittän.
/.
Ensist elts hän rucoile edest
syndins tunnusta / että Jumala olis hänelle

sen

soca

armoilinm/ia wahwisiais hänen vscons.
//.

Ellähänkysyhänelle/ioshänsen

vs/

«'/tltähcknen andexi andamisens/on
lan andexi andamus.
/ //. Että
hän händä ripillä /<a päästä

hänen synnistäns/Chrlstxen täjtyn jälckinOngo saarna miehille se woima
etts hee taitawat synnit
andexi anda^
Onningin.

se

Ongo heille idzestäns woima^
Eif.
Gg ij

Cuca,

ippi eli
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Kucasta heille sett woiman

onandanut?
Meiden Herra Chrisius heille on anoanulwoiman/pckäsiä iasilo syNdi.

Kusa M seift Kiroiltu i
P.Malheuxen lyksn i 8 lugus/eusa mei»
den Herra Chrifiuo sano: Minck annan t«
llle/taivan waldaeunnan avaimet/eaicki Mi/
a tee sidholla maan pMä/ sevn sidhotlu tai
?as/iamltH tee pääsialt maan pällä /se o»

pHästetytnvas laP.lohaulrenlykön 20.
luguo: Qltacal sePyhä Hengi/joille le jyn,
nlt andexi annalle / nijlle ne andexi annelan/
ia joille le ne pidätte /nijlle owal ne pidetyt.

MM taiwan waldacunnan
awaimet owati

Hn woima ia walda/Chrisiuxelda seu/
palvelioillen annettu/syndi
raeunalle/ia
andexi anda/hcknen nimens ia kästyns i<il>
ken/nijlle iosca ealumuxen iaparanoxen te/
kevät <a vftoval/ia taas pilck chndi nijlle lu/
malaltomille/iolta eij vsco/eikcklee paranost.

sen

Min

Sxnnin P<lästs.

447

Mngä tähden

sccutzutanawaimexie
Sentähden Ninquin se ioca tahto jo/
ftungun
menne/pitä awai>
/

/

lllkitlunhuonesen

mella enstst owen awaman. Nijn möe ne/
iolca tahtomat lulla Jumalan waldaeundan
ioea ftnnin tähden ealckllle on sulfellu/pilä
Evangellumin
eaulla / heille awail/
laman.

s

saaman

Kuinga moninaiset ne awaimttowat?
Cachtalaiset.
Vri on/jolla synnit pHHsielän.
Loinen on/lolla synnit sidotan.
Wkäjynnln päästöön?
On synnin andexi andamuo / Chrlsiu/
ia hänen sanans woima/
xen
sacaickilleuijlle/iotta paranoxen ttkewälla

vscovae.

-

Kuinga moninainen ft sn?
Cachtalainen. lulN pscksto elirippi/ia
sala.
Ga Ui

448

Rippi eli

Mtck jultl synnln pHckstö cll rip-

pi on i'
Evangeliumwin
saarnasa/iulkisest
Hn
caickille n<jlle/lo«a vscoval/eatumuxen ia pa.
ranoren lekewäl/iulgista Jumalan armo/ia
synnin andcxi andamusta.Nmquin P. Pie>
tari Helundain päivän päällä / iulkisest sen
saarnan eamta/cuin hän silloin piti/ripeilliia
päästi lolme tuhatta synnist Act 2.
Mikcl sala rippi on i
Cosca sanan palvelia / yhdtll erlnäns/
ripeil/
synnit anderi
ti sen halvatun miehen P.Macheuxen tykönä
9.lugussanoden:ÖlehyvaslUtvaepoiean/
sinunsyndins sinulle and» xi annetan. Item
sensyndisenwaimoniuc?.cusa hän sano:
Sinun syndie sinulle andcri annettin. Ia
Nathan Propheta David cuninganripeilli
2. Samuel 12 sanodhen: Herra on ottanut

pois sinun syndis.

Ongo tämä rippi tarpelinen?
On ningin / sekä nijnen tähden lolca
rippilläwät/sekä nijnen /iotca tipillä käy/
wäl.

Min

pnnln päästö.

Mngck

449

tähden se on tarpelillcn

papiUelotca ripeittäwätt
Ensist sen lähden että hee mahdaisil
lietä cutca ovat mahdoliset käymän
/.

memill / ta eulca owal kelwottomat/ ia sijtä
pilä pois suljettaman / Senpälle «ttäi Pyhä heilet 'ifi loirain eten/yhdexi cowari duomiox:/sekäsillä/joca Sacramentin anda/se/
kä hänelle/ ioca wastanolla »a nautitze»
//. Suälikin/ettäsijnä
olio lila opella
neprikertaiftlia taitamattomat / mjlä lu/
malaltomita nuhdela ia rangaista/nijlcl mur

se

sen

helisia lohdulta.
///.

Etla saarnamies läsä/ itzecullakin ful/

gifiais synnin andexi saamisin/ia Jumalan
pstäwpden.

Mhingä se on tarpelinen nijlle

iottaripMtäywätt
Että hee saisit rohkiasi rippi Isän edhes tunnusta/heiden wicano ia syndlne ioca
heitä waiwa /ia ano lohdutost. Sillä cosca
hän on yrinäno/ n«n hän on rohkiambi lunnusiaman/cuin eosca mwdhpölle cuulewat
/.

i

Gg «ii»

//.Si-

ZUppieli
Silättkin/että ne iotta ripiletän oli«
sttsilHwissimee/ synnin andexi saamisesi/ la
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/.

vscoifil/enä heiden syndine on heille anoexi
aunettu.

Kuca se toinen awain oni'

Hoinen on se/iolla synnit pidhttän l«

sidotan.

Kenelle synnit M pidhettckmän?

Calckille Jumalattomille iolea elämä,
nnis ilman lactamat/ia epckvscos / plönca,

Jumalan sanan ia Saeramentin.
Kuinga monella muodolla

owat

tapactui

se

Cachdell.

Ensisi julkisesi saamae/ eosea Jumalan
wiha ia rangaistus julgifielan calckille lu/
malatlomllle.

Sitälikin/eosca y)li eli eaxl sidhotan syn,.
Din eli pannan
P.Pava«
li sueurutzaian cansa teki i.Cor. s.ltem
Alerandrumia Hpmmeum i»Himoth.,.

l

ucta!

kynnin päästö.
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ne
Mutta eaickein ensisi pitH manalla/
man synnin calumuxen <a paranoxen. Mul,

tahdo euulla/eikä parata händens
sidottaman hsnen syndins.
Sen <<Mn euin meiden Herra Christuo sa
noPMacheuxentykön 18. lugus,Jos si>
nun welies fyndp «ke sinun wastas Nijn me^
ne/ia rangaise händF sinun ia HHnen wälillens/ Jos hckn sinun euule/ nijn sin<l ollet

la jolleihän

nijn HFnen pllck

woillanul

sinun welies. Multa iolleihän

sinua euule/nijn ota yxi eli caxl sinun cansas/

Senpckälle e«<l eaicki pilck seisoman lahden
eli eolmen todhistores. Jollei hän euule hells
nijn sano seuraeunnalla. Ia ellei hän
euule seuracunda/nijnpidhähFn,
dck ninquin paeanala ia

Publicant.

Gg V

l,

U«ppi eli
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M LyMamen
oiennus

opetus ja

niille iotta ripillck
sekä N'jlle

keuwät/eltä

jotta rippeitä,

wat.

Mitck sen Pitck tekemän joca hänens
/.

oikein ripittä tahto 5
Ensist/ pilä hänen tundeman hänen

syndins / caluman ia murhellimanspdäme«
sens/ Sentähden/eltä hän Jumalala ia hä,
nen kästyns wastan/on syndilchnyl/ia hänen
on
mieleno rickonut.Ninquin Israelin
murheltinut heiden syndine/ilkenet ia walit
lanet sitä i. Samuel 7. Ia ninquin David
on waliltanul/ia eamnut hänen syndins/cuin
hän id;e lodhista hänen Pfalmeisans. Ia
ninquin Pietari on itkenyt hänen syndino
Sillä on
Matth.26.Mar.

eansa

se

Jumalalle otollinen/ että inhiminen <alu ja
murhetti hänen syndins. Ajnquin hän itze
Esaian Prophelan tyksn 66. lugus.
Minä eatzon surkian ia nmrhilisen päällä/
la pärä/jolla on pxi särjetty syden.

sano
sen

se

//Si<
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SMttl, päästä.

Sllcllikm pitä hänellä oleman wah/
wa vsco/nijn ettei hän epälle Jumalan ar/
most. Mutta vfto että Jumala/tahto olla hä,
nelle armoilinen/ia anda hänen syndins an/
dexi/poicano Christuxeu tähden. st«nquin
hän on luwanut Efajan lykön i luaus :
hän sano: Joo leidhen syndin olisis weripunaisetNnn cuitengin / ne pitä tuleman lumi
walklaxi. Item 4 3 .luguo:M»nä pois pyhin
sinun ricoxes/ minun tähtein/ia en tchdo
//.

cusa

muista sinun syndispäällä.la P Pavalisa.
no Colosserin lygö 2.lugue: Jumala anda'
calck synnit ande)si.

Pitä heiden parandaman heiden e,
lFmens/ iakändämän itzens Jumalan ly,,
Jumala itzekäste Esaianty,
///.

ksn lugus: pestal lcilän / tehkal ilzen
puhta)si/pangal poie teiden paha menon/lacacat pois sijtcl pahast/ialehkät hywä Ilem
Itt?lin Pwphetantykön 2. lugus: Kändakät
nclänminun lyqon/ eaickest sydämesi / paa«
<.

sion/itsun ia muchen eansa / «wäista

leiden
sydämen/ia eij teiden maaten/ iakckndäkät
teilän HERtan / meiden Jumalan lygö.

!

SM

Rippi eli
ZillaVeltä hän on armollinen /laupiasta
kärfiwäinen. Ia melden Herra Chrisiuo P.
i.lugus: Hehkäl paMallheuxen lykön
ranos/ia vseocat Evangelmm.
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sano

weCaupungin asuwaisel owatkändcknet hei
läno Jumalan lygö/ia lehnet varanoren/
Ninquin JonasPropheta;.lugus todista.
mös Zacheus fänfi hänens Jumalan
tygö/tuc-IZ. Ilem Mattheus

ia/Matth.9.

MttHhcknen pltck ajatteleman/
Rippi Wn
cosca hän tule
tygör
Hsnen pllH sen lielckman mcl Rippi
/.

/

hän hcknen
M istu Jumalan fias
edesäns tunnusta/sen hän mnnusta luma,
lan edhes.
Ettck Jumala on the fijns lykönck /ia
cuule hänen puhens / Ia sen lähden pilä hä/
nm riooins la tunnustoxens/ oleman oickea/
»aeij walvon suusta/ Mutta möo sydämesi
vlgostaymckn.
PitF hänen tielckmHn ia vscoman:
Että mttF Rlppilsck hcknelle sano / sen lu>
/

ia mils

//.

///.

»

mala

Synninpäästö.
45 5 l
Imala itzesano/ia
eosca hckn händä synnistä

päästä/nijn Jumala itze hcknm päästä/.mei/

sanan

jällen Manh
dm Herran Christuren
l 8 Mitä te päMl maan päällä/se on pää-

sittlytaivae.

Pilä h<l„en wlhan ia cadeuten pois
paneman ia sopiman hänen rita weliene cans
sa/ia sydämesi andexiandaman/meidenHer-

eusa

ran Lhrisiuxen käsiyn icklkin Malth. 5.
Sowi nopiast sinun rijla wellee
hän
tansa/los<ao wielä lilllä olet.

sano:

Mtästä hänen pitHRtPPi

Mntygö sanomani
Herra ia RippiIsä/minä ruwilen elläo euulifil/mlnun tun
nustoxen/ia Jumalan puolesi minun spndil
andexiandaisil.
Seura Synnin tunnufiosKymjslken.
menen Kästy

sanan

MinH waivainen spndinen inhimi/
nen/tunnustan Jumalan caickitvaldi/
an/ja

sinun elchesäs etfäminäcaicken
eliai/

Dppl eli
eliaikanan/olen syndl tehnyr/lulnalara ja hänen käjtyntt
En minä
ole racastanut/engä peliänyt lumalata
caickest lyoämcstengälnyss hänepä-?
ällens/räydeliftst luottanut ia turwa^
nut. En ole lumalata rucoilutjaau<

456

wasran.

xenhuutanutcaickcntarwetcen/Minun
ja muiden edest. En n,ös händä kijttä>

nyt hänen hywein tekoins

edest. Mutta

olen hänen pyhä nimens pfein turhan
lausunut / seN cautta wäärin n?anonut>
kiroillut ja sadatellut En ole Jumalan
roisust ja ahkerasti cuullut/ engä
iälken käyttää
kätkenyt/eikä minun

sana

sen

nyt En ole mysn käynyt Sacramentil
nijn psein/ ja sencaltaisen lumalisuden
cansa/cuin niinun tulis tehdä. Ia olen

lepopäivän /muisa turhlsa astois/ vsein
culuttauut. En minä niyös ole minun

wanhemillen/ Esiwallalle Opetus/
Ijälle/cuulianen ollut / heitä cunnioictanut/eikä heiden eohestäns rucoillut.
En ole racastanut minun lähimäistän
ninquin itzen/eikä händä holhonuteis
kä auttanut / tuscas jahädäs. Mutta
/

elä/

kynnin päästö.
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elänytrvihasja wäinosnjdhas ja to,
ras/hänen cansims/ja hänen vsein
hingota n hnyc. iLn ole elänyt puhtau/
des japyhydes / mutta enämin saastaa
sudes ja haureudes / ajatoxes/ puheisa
jatsisä.Minä ole pahembi/ seisonut
nnnun lählmäiseli onian jälkcn / händä
vsein pettänyt caupois/ hänen olnans
minun tygsn wäätydell käyttänyt. Mi/

sen

näolcnvsein minun lähimäistän pane«

tellut/ padoin

hänest puhunut.

Olen

myös himonut japyytänythänen pen>
miscns ja huonens / hänen perhens ja

karians. Ia yhoes summas sanottu/
minun sydämen ia coco luondon / on
walmis syndin ja pahntten/ja caickia
näitä cadhun sydälnest. Mutta että
Jumala on luwanut minulle syndin an>

dexi/poicans Christuxen tähden. Nijn
minä turtvan ja luotan hänen lupau>
xens päällä. Uucoilen sentähden/ ettäs

sanancansa lohdutat

minun Jumalan
sit ja minun syndin

andexi annaisit/

(htistuxenkäftynjälkin.

Vxi

Rippi eli
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M toinen lyhyembi tunnuftos.^

Minä waiwainen sxndinen inhimi«
nen tunnustan Jumalan/jasinunede-

säs/ettck mmä olen xxi sivri synoinen in-

himinen/ja

monella muo,
sen pahembl
ja syndi tehnyt

dolla / rickonut
Juma/
laca ja hänen käjtxns
la sanalla ja työllä / jasentähden ansai/
nut / Jumalan wihan ja ijancaickisen
cnoleman. Ia cadun sicä caickest
dämest.Mutta en cuitengan epäile
malan armost ja laupiudest. Mutta
vston/että Jumala on minulle armoli,
nen ja laupiaspa anoa caicki minun jyw
din andexi/hänen poicans meiden Hen
ranja lunastajan Christuxen tähden
hänen lupauxensjälken. Minä tahdon
Jumalan awulla ja «voimalla/
parata minun elämän/ Rucoils jentäh/
den ettäs minun stndin andexi annaisit

mss

Mitä Rippi M schen wafta-

Hywä welien eli sisaren/Että sinä tun

nufi^

xnnin Pcksto.

459

nustal sinun syndis/ia tadhutspockmest<is/ettäs olet Jumalankäjkp wasian rickonul / ia
vscot ells Jumala anda sinun spndis anderi/
lupal mös parata sinun elamäs. Niin sinun
pitä oleman wissi sen päällä/että Jumala
tahto olla sinulle armollinenpa laupias/ia
anda sinun syndis andexi Sillä eij hän tahdo

yhdengeneuolemat/ninquinhänsen itze lvs
difia / wannolun walan cansa / Esechielin
prophetanlpkon ; Ziluguo/ cusahän sano:
Niin lolta culn mlnäelän / en minä tahdo
phdengen sondlsen / inhimisen euolemata/
multa että hän paranda itzens la elä.la mel,
den Herra Christus p. Malheuxen lpkön 2.
lugus/culzucaicki syndiset hän tygöns sano/
den. «3ulkat eaicki minun lpgSn totea lyötä
teet/ia olctla spnillä rascauttlul/ ia minF lahdon «itä wirgotta. Mn mös P.lohanes 1.
loh. .sano:los me tunnustam meiden sym
din/niin on Jumala totinen / että hän anda
meiden spndin andexlllem i.loh. 2. Jos
jocu sondi leke/nijn meille on edeswafiaia/I«
san lpkön lesus Chrisius.la hän on sowin,
domeiden spndeinedesi/eij waivon meiden
yndin/Mutla eaicken mailman syndein edest.
<

Hh

Ns/

l

Rippi eli
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HHmä sanat ia lupauxet pitä sinun
ottaman / ia

että ne owal wahwat/
vscoman
myös

sinulles m omistama
wisslt ia todhet ia nijnen
tansa.
ta lohduttaman sinus

Sljtte Rtppl M

sano hä-

nelle ta Kysy-

Tunnustacosfijs sinus hm
disexi Jumalan edhes c
«tunnustan.

Mtäs olet sinun syndls

ansainne?
cansa
Helwtlin ia ijancaickisen cadholuxen.
Ladhuckos ettäs olet spnditchnyti

Ladhunlaickesi

sydämest.

sinus tästTchdockos
parata?.
edes
Tahdon.

!

Tch

V

Pästs.
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anda andext mjTahdockos
nen totta
/

sinun wafias owat

nckoneti'

Kahden.

mlnä
Vscockos sen että mltä
on
t<ift andexi annan/se

ande-

xl annettu taiwas 5
Vscon.

Jumala wahwistacon sinun vseos / ia

olcon sinulle armolinen ia laupias/ia anda«
con eaiki sinun syndis anderi/hänen poicans
lesuxen Chrisiuren tähden/Ia minä sen

saman meidenkästyns
Herran lesuxen Christuxen
jälken eusa ftän sano:
nimen hänen
Ottacatse PyhH Hengi.lollle le synnit an,

dexi annat/nijlle owat m anderi annetut.
Sen saman hänen kästyne jälken/ ia hänen

sanans woimas iulgistan minä sinulle syn/

nin päästön/Jumalan armon ia pstäwydm
ia annan caicki sinun syndis andexi. stimen
Iftn,a Poian/ia Pyhän Hengen. Mene
Rauhan.
Rueo,
Hh ii

462

Rippi eli

Rucous ripin lälken?
O Saickiwaldias ijanraickinen
ZumalaiaLaupiasM/minäkijtckn

sinua caickest sydhämest/tHmän sinun swröarmos ia laupiudes edeft/
ettäs minun köyhän syndisen olet
iällens armons ottanut/ia minun

syndln armolisest andexi/andanut.
Ia rucoilen sinuacaickest sydckmest/
ettäs minun täsck sinun
aw
naisit aina pysywäisnä olla /ia anna minulle sinun Pyhä Henges / että minä tämän/syndinanderlsaamisen/ionga minä / nyt olen saanut
ia wastanottanut/mahdaisin/wahminun lohwastvsco/ia
dutta / sekä nyt että caicken minun/
eliaicanan/calckes murhes tuscas ia
wastoinkäymises / ia wi,men tästä
wailmastlähteisän.Anna mös, ar-

armosas

sen cansa

Mo

Spnmn p<s3sts.
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molas/että minä Wä edhes päin
mahtaisin/wältck ia carta syndi/
nijn ettei minä sille enämbi syndi «e.
Mutta aina M wastan/mahdaisin seiso ia caicki minun elämäni si
nuntahdosiälken täyttä. Sinun
-

rackanpoicas/meiden

HerranneilumgajulkljyndlfttpltH

suxenZhristuxen cautta/ Amen.

heitäns ripittämän i
Cosea ioeu/ioea iulkisyndinonlange/
nm/ia on sowitetluEswallan cansa/iä on sei/
sonul kirkon owesa sen aigan tuin kirkon Esi/
miehet hcknrn etene owal pannet/nijnpltä
hänen iulfisesi coco seuraeunnan nähden ti/

pillämckn. Sille ne iolca owal julkisesi syndi
tehnet/ ia
heiden syndino eansä
pähendanet/ nepitä mös julkisesiSpnnine

seuraeunnan

lunnustaman/ia julkisesiripittttämän.
Mitä RippiWn pitä hänen
tygöns

sanomani

Sinck tiedät että Jumala calckiwaldias
onhä.
Hh iij

!
Rippi eli
on hänen laisane »a käjtysanasano kieldänyl
Syndi tekemäsi/ia käjke että caicti pitä elä»
MllnPyhydks/ wältäwan ia carlaman syndi/
Ia lahlo rangaista caickia nijtlä/iotta hänen
kästyns wastan tekevät/sekä rwmilisella ran,
galsioxella / että i/ancaicklsella cuolemalla.
Kämän rangaisioxensinä mpöo/tämänsynnin cansa/iongao olet tehnyt/Jumalan duo«
mlö iälkö 011 l cmftinut. Mutta nijn on myös
sitä wastan Jumalan tahlo/ellä ne jottasynbin langewat/pilä käändämän heiläns Iu»
malan lpgö/oikean synnin calumuren ia elä,
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män paranoren cansa/pakencman Jumalan
armon lygs/ia rucoileman syndins andexi.
Sillä eij Jumala tahdo yhdennän syndisen
cuolemala/muttaettähee parandawat itzens

ia eläwäl.Mnquin Jumala Esechielin tykönä ;;.lugus «vannotun walancansasen
lupa.Nijn pitä myös sinun/caikest sydämest/
caluman sinun
lalda sinun syndis andexi / tekemän oikean e/

lämcln paranoxenlstisn Jumala tahto sinuk
le armolinen olla/ia anda sinun lyndis ande/
xi hänen lupauxene iälken.

Sift/

Sxnmn Päästö.
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Sijtte RippiW kysy hänellä ia

no Mnä kysyn sinulle N.
.

sa-

jos si-

nck tunnustat/ että sinä olet
synnin tehnyt c
Minä tunnustan'/ Jumalan ealckiwal,

sen

seuracunnan edheo eltä mins o?
sen synnin tehnyt.
Tunnustacos msssen ettäs oletse
cansaansainut Jumalan widian ia eoco
Len
pahtzmbi)

ssen

han/helwetinja<»ancaikisen cuoleman t

Minäftn tunnustan.

mös ettäs olet
sen
coco seuracunnan sen cauttapahendanut?

Tunnustacos
Zunnustan.

Oadhncos sinun Syndis.^
Cadun caikeo sydämesi.
Anockos sinun syndis andexi t
Anon caickes sydämefi.

Hh

liij

Ta

Rippi eli
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Tahdocfos tulla Jumalan

seuracunnan
Zästnexi Mens/ia ruenoilla hckneldäandexi ettäs olet
h^nenpahendanuts
«Tahdon

Jumala tahto
Vscockosetts
olla
armolinen ia ansinulle

da syndis andexis

Vscon.

parata finun elck'
Tahdockos
mäs/jacartaSyndi
caicken

eliaicanasr

«Tahdon»

Vscockos että se cmn mlnä
puotäsckandexi annan/Jumalan

lesi/on andexlannetu taiwas.^
Vscon.

l,

T5

Synninpäästö.
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Tämän tunnustoxenMUa/sano

Rippi W hänen tygsnsi
Että sinä tunnustat sinun syndis/ ia sieä
cadhul caickest Sydämesi > <a anot Syndis
cmdexl/ia lupat parata sinun elämäs. Niin

Jumalan/ia hänen sananspalwelia
todisian/ettälumala tahto olla sinulle armo»
minä

,

linen/ia anda caicki sinun syndis andexi / hä>
nen polcano Chrisiuxen lähden.la minä

saman

meiden Herran

sen

lesuxen Chrisiuren

se

käjtyn iälkin/cusa hän sano.Ottacat pys
hä Hengi jolla te Synnit andexi anate/
nijlle ne orvat andexi anettu. Sen

samä!

hänk kästyns iälken ja hänen sanan woimas

lulgistan sinulle/Synnin päästön lumalaw
armon ia ystäwyden/ Htan sinun Jumalan
seuracundan iällens ia annan caicki sinun
Syndis andexi. Nijmen Isän ja pojan ja
pyhän Hengen.

Manaus

cansan tygö e

Hywät Chnstilyl/le lledcltl/culnga lämck
meiden welien eli Sisaren on langenul cau^

hianGyndin Jumalan kästya wastan/oltttt
mös cuullet <a nähnet cuinqa hckn on mnnu,
stanÄ,
Hh v
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Rippi eli

sianul »a catunul hänen Syndino ia on lu<
malan armosi sänul hänc spndins anoeri/io,
hongaminä tahdo olla
npttia »midi
Herrä lesuren Chrlstuxc duomio stolin edes
että hän on nyt iällenolumalä lapsi/ia hsnk

seuracusnns jäsenä/ia manH teitä caickia/ että
te olettakärsiwäiscl hänen eansans/anal hä/
nelle anderi että hän teitä/hänc spndins cansa

on

pldälll hänc leide welien eli

sisare edest/Christuresa/ia seuracussanjäsme/
ia elktt höni spndins soimacko. I« että meock

lem caiki luonost heicol ia walmit syndin/ tule
meiden rueoillalumalata sydämesi/että hän
meitä warielis secaldaisesta/ia eaikesia muista
synistä/la eij sallis meitä langetaSyndinHa
itzecukin olla walpas la rallis/elekän lumas
lan pelgos Sillämeiden Vihamiehen perkele
aina ymbäri käypi etzien setä hän saisi plöss
niellä Ninquin Ppictari sano?Cawata<at/
«<tän ellei le senealdaischin syndin läge.la si<
tä heieoniat cuin me olema/ sitä enämin mle
mcide rucoilalumckala/ellä hän meilä autta
<e ia warielis/ettelme mihmgän syndin langei
si/multa hänc sästyno lälki/ läsä «Kmäs wa

laisim/la eläisin» pphydeo ia wanhmstaudes

Alla«

>
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l

Marin Gacmmentl.

MaKwdhes Khriftilisen opin
Mcappaleonr

—IIIIIIIIIIIIIII

MW

l

Altann

l4?o

MM tämä opin Mcappale
on?

Zckmä on fijlel toisesi wdhen Tesiamen/
tln Saeramenlisi/ nimittäin/ Herran ehto,

lisesi.
Kuinga tämä Sacramenti

cutzutans

Cutzulan

Testamenttxt/

Mann Sacramentt/Herran
Ehtolisixi ja Jumalan pöxdhFxi.
Mngcktähden cutzutan Te-

se

stamentixis

Sentähdm ellck melden Herra Chrlfius

wijmeiseUil ajallane/tosta hänen piti cuole/

man/lätli meille «Tesiamenliri hänen ppheln
rwmins ja werene/ia sencanfa Syndein an«
dexi saamisen/wanhurftauden la ijancailti,

sen elämän

mjnon cutzunuts
sen
Meiden Herra Christus itze p. tucan

Kuca

,

.

iacramenti.
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Camcl
calki
on
hän
wsi
Testamenti minun weresäni. Ia ttke

cusa

tykö»

sano:

se

«ansa yhden eroiluxen/wanhania vdhen

sen

stamentin werenwälillck.Sillä ettäwanhae
«kestamenlis oli härkäin ia caurifien wer,/
Multa vhdeoZestamentio on meiden Herran lesuren Christuren oma weri/ionga
hän on ylösrakendanut yhden wdhen
°3estammlin/lli lijlon Syndein andexi saa,
miseri.
cautta

Mixlsecutzutanehtolisexii

Sentähden eltä tämä Sacramenli on
säälly ia aseteltu fijnä Ehlolises / ionga mei/
>en Herra Christuo piti opelufiastens cansa/
'wckhä ennen cuin hän kärst cuoleman.
Mngätähden

se cutzutan Her-

ran Ehtolistxii
Sentähden / e«H meiden Herran / o

sen itze stllänyl ia asettanut.
Suca sen on Herran ehtolisexi
cutzunuti

P pavali Conncherin logo/1. Corinl.
ii

lu/

>
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Altann
11.cusc, hän sano: Tttdm seasan pilck myös
lahcocunnat oleman. Senpäälle ellcknetoimeliset/tulistt leiden kckstenen iulkifexi. Costa
te nyt yhten tuletta/nijn ei pidetä Herran eh/
tolista / Sillä että iocainen oman ehtoliseno
syödä ennckttck.

MxisecutzutanAltarin

Sacramentiri
Sillä tämä Herran ehtolinen pidetä!
Allarin edhes.
Mlngätähden st cutzutan huma-

lan pöydäxii
Sentähden että siinä edespannan/iaetan

ia nautitan/ninquin taiwaliselpöydell ia wie
rae pidhosa/weiden Herran lesuren Cbri,

siuxen totinen rwmis <a weri caicken laivalla
sien lahian eansa. Cuin on GynDein andexi
andamus/wanhurscauo ia iianealcknen elä>
mä.

Suinga p. Lutherus tämän opin
cappalenvlgoftoimittae"
Tämän opin hän sulke Nelien kpspmi^

senelicappalen.

>.^n^l

Sacramenti.

ENsimeiseo hän osotta mikä Altarin
Saeramenli on/ia Wlle wetä Herran sanal^
/.

Hoiseo hän ovella/ mitä hyödylöst lck
MtiSyömcnen ia luominen maltan saalia.
///. Colmannes anoa
hän tietä / luinga
rwmilinen Spöminen / taita niin suria
palitamalcan saalta
Nellennes/cuca tämän ehlolliftn kels
volisest nautlltze.
//.

I. Tappale.
MikäAltarln Sacramenti on?
On meloen Herran lejnxen
stuxen totinen rwmw ja «veri/ leirven

ja roinan alla/meilleCbristitpiUeSyödäja juodha it)e Christuxoloa sacktty

jaasetettu.

Kuinga mondaKappaletta täft
/.

vlgostoimitoxesom
Neliä.
Ensist mikä Altarin sacramention.
//.Si,

/

Ältarin
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Sltlillkm/mitkä vlconaisia cappalila
sijnckon.
///. .Culnga meiden pilä sitä nautitzeman.
//.

//<

Cuca sen on scllänyl ja asettanut.

Sulnga hän cutzu Marin
Sacramentinr
Hän cutzu sen meiden Hermn lesu/
en Christuxen Rumixi ja N)erexi.

MxinW?

Gillck että sijnä Gacramentis o

mcidcn HErran lesuxen
totinen mmisja rveri.

Chriftuxe

Mkäßwmise

sama rumis

ja weri/ionga meiden
otli
Neitzen Marian coh/
Herra Christus
dhust/ioca mss meiden edestängn ristin nau/
lttlu/cuolcletlu ia haudattu. Silla eij Chrio

Se

fiuxella muta rumista ole/multa se ionga hckn
ristin paM on vlgosandanut.
Mngä päälle P.Lutherus peru-

sta nämä sanat e

Meiden Herran lesujlen Chrisiuxen o«
Man

Man

sanan

Sacramenti
päcklle
hän

cusa
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sano: TälNä

on mmun ttVMln / joca tei-

den edhesten vlgos annetan
Tämä on mmun werenl jo

ca tetden
datetan.

edesten blgoswuo'

!

Suinga Khristuxen rwmls ja werttalta fijnä olla?
Ey meiden pidä sitä kpselemckn/eisH mlo
ttsteleman/meiden iärken cansa joca elj M
laida ymmettck/eikH käsiltä. Multa pilF sen
vscoman/että mitä Chrisius onsanonut/se
on wissi jatosi/ia että hänen totinen rwmino
iawerensAltarin Saeramentis on.
/

Sutta ne vlconaiset Sappalet ovat e
telpä ia winat

Mingck caltainen lelpH ia wijnae
«luonolinen leipä
j

joca Iywäst on tehty

Ii

ja luo/

!4?6

Altaiin
ia luonolmen wlna / ioca wijna puusta on

vlgostullut.

sinulle todiftost sen päälle ett
sijnäwijna sn ollut t
P.Lucas .lugus sano: Että mei«

Ongo

22

oen Herra Chriftus wähck ennen cuin

häntäsi tämän Ältann Sacramentili
otti calkin ia kcksti heidhänjaca

sanoi: En minä tahtoo fuoda sijtä cuin wijna pitusta oncaft
denkäjkenäns/ ja

vanut/sijhen asti cuinlumalan walda«
cunoa on tullut / jonga
todhiste/
tan/että fijnä calkis ey ole m»ta ollut
cuin wijna.

cansa

Mngä tähden meiden HerraWrlstus nämä eappalet sijhen on
ftcltänytt
Senlähden että se on ollut hänen kywä
ia suofiono. Ia lchlo meiden Herra
Christus ilman epätemätsm eansa lietä anda
että ninquin leipä on rwmin ruoca/ ia sen
cansa ravitan la ylhälpidelän. Mn myss
rwmio on sielun ruoea la ravin/
Christuxen
ninquin
wijna wahwista mhimistn
do.
wäen/

Oacramenti.
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wäen/la «loitta inhlMiftn spdhämen. N»jn
myös Christuxen Pyhä meri/ wahwisia ilo/
ilta ia lohdutta meiden Sielun.

OngoKhristuxen totinen rwmis lo

werisnnä lelwäsjawijnase
1 On wissifi/Mä iaettä meiden Herra Chli,
siuo itze sen lodMa sano: TäMä 0N

mmunrwmm/latHmHon
MINUN WereNl/SeonlSämäionga

minä teillä annan iäsä leiwäs ia tämän lei/
wän cansa/on minun rwmin.la tämä ionga
minä annan tM wisnas / ia tämän wijnan
cansa/loca calkis on/on minun wereni.

Kuingasta Shristuxen rwmis ia
weri Lelwäs ia wisnas on?
Eli luonoliftl eli mailmaliftl muodol/
multa ylenluonolisel/ia taivalistl muodol/
«ota inhimiftnickrtt eij taida ttsittä/eifck pm/
märtF

Kuinga Salvenifierlt optttavat?
Hee sanovat/että Christuxen rwmio

ia weri/eij ole Allarin Saeramenlis. Mut,
i ii
laon'

Altann
478
ta on ylhäl tatvao/ia sanovat / että nijn cau
can/cuin taivas on maasta / nijn cancan / on
altarin Sacramenllsiä.
iChristuxenrwmis
leipä ia wijna joca sijnäon/merkitze

se

Christuxenrwminja weren.

Kuinga

smck hctoen tacaperin
ajat e

Meiden Herwn lesuxen Chrisiuxcn sa

cansa joca todhisia ja sano:
on mmun rwmln/ Tämä on
nain

/

Minun werent.Sillä ios

nijn olis/

cuin ne wärät Calvenisierlt sanovat / että ne

»mrkltzeval Christien rwmin ia weren

Niin loisin Chrisius olio sen sanomu/
maisest/sijnä wijnfeises «Testamentio. Mutta
Christus eij sano / että uemerkitzevät.Mutla
ettck sijnä on hänen totinenrwmins ja
werens/

joca meiden

edhestän on vlgos,

sen

nneltu ja vlgoswuodalellu.

Nyt caicki
lietävät Jumalan sanasi/että leipä ja wijnä
»j ole meidhen edhesien vlgosannetlu. Mut/

laChristuxenpyhärwmisiaweri.

Ia

scn«

lähden me vscom jatunnustani/ wastan calc/
ki cal^

Sacmmenti.
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kiCalvenisterit/ettämeiden Herran
ren Christuxen totinen rwmis ja weri/on
Altarin Sacramentis/hänen oman sanans
jälken/iotaeij caicki Helvetin ponit laidha
wasian seiso/eikä tacapenn aja.
Mitä sen teke ja matcan saatta/että
Shristuxenrwmis ja wert on
altarin Sacramentist
Ensisi/meiden Herran lesuren Chrl/
fiuxensäty ia asemo/ta hänen hywä tahtone/
ioca sen hänenlumalisest lahdosians on nijn
sclälänpl ia ase, tanut»
j Meiden Herran Christuxencaickival»
diasus/iolla on caicki woima taiwao ia maa/
sa/iasekHtalla/e«ä woipl tehdä/caicki mitä
hän lahto/ia milä hän on luvannut ia sano>
NUt.
Meiden Herran Chrisiuren lupau/
xenlomuo/loca pitä ia teke mitä hän on lu/
/.

//.

///.

lvanut.

Kuca tämän Sacramentiu on
asettanut e

Eij yfikän Engel» taivas/eikä iom
!.

Ii

iij

inhi/
mine^

ltann

480

minen sitä ole säätänyt/ mutta ifte Jumalan
poica/meiden Herra Christus lelus.

se

MhlngH on tarpelinen tietä
lucasenonsäätänyte

/.

Eltä me M swremae eunnias sen pi>

dhäisim.

Ettei me epälis sijtck / mitä meille läfä
Sacramemisluvatan. Sillä meiden Herra
//.

Chrtstuo/on totinen <a
///.

caickiwaldiae

Ellei yrikän mwtaio sitä / mitck mei,

den Herran Christussijnä on Mänpl/ eikä
fijlä/milän pois otlais/eli lisäisi.

Kosca Khriftus tämän on
säätänyt.

Sinä ySnä/eosca hän pelettin/laplti

kärsimän cuoleman meiden edestän.
Mxi hän yöllä on säätänyt.^
Senlähden/etlähän ensist tahdoi pois<
vanna sen wanhan ZestamentinSacramen-

sen

tin/nimiltänpastäislambam/iasijlle alca
ia säätä tämän wohen Zestamenlin Saera/
menlin Ia päsiäio lammas piti lain jäk

se

sen yöllä syölämän/ninquinsil"ä2.Mose/

sen

acramenti.

M
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l2.lugus stlso.la sentähoenChri-

stus on yöllätämä Ehlolisen pitänyt ia sää/
tänyl/sijnecuin hän sen «vanhan Tesiamew
lln/nimiltäin päMs lamban pani pois.
pltckköst nytkin tckmch Herran EHtolinen ySllHpidhettsmän?
Eij meiden Herra Christns ole ketäfän

sttonm wistin«iean/eikä märä e«en pannut/

eosta ia millä aialla se pilä pidheltämän.
M«la jättänyt scuracunnalle/sen wapauden
ia ehdon/että hän mahla sen tehdä tosea hän
tahto.

Kenelle meiden Herra Khriftuson

sen

Meille Christilpille/ninqutn

sano.

Mtäwartent

E«H meiden pitä syömän ia tuoman/
hänen pyhän rwmino ia wereno / leiväo ia

sänodhen/
Ottacat ja hökätte/ ottacat la
juocatte.
wijnas/ninquin hän itze säfte

l iii,

Min/.

Alrarin
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Mngcktchdeil ulkiden Herra Shristusonsen säätänyt syödhaia
juoda e

Inhimisien hywäxi/ia l)yödyloxexi.Sil<
lä ninqulnmeiden luonolinen rwmin / ruan
ravilan ia ylöspidelän.
mös mel,
dm Herra Christuo/on saälclnpt/ sille sisällisel inhimisel/ionga me castes saame/yhden a/
lerlan/losta HFn taita sadha / hänen
nons ia elalorens / wirgoluxen / lohduloren

cansa

iavsconvasvisioxen/cosca han onheickovs»
cos/ia henges murhelinen.

Kusa tästäkirjoitettu?
Sacramenttst
seiso

P. Maltheuxm tyksn 26. lugus. p.
tykönä 22.
Marcuxen tykönä
lugus. Ia pyhän Pavalin Epistolao Coriw
lhmntpgsi.Corinch.il.

Luesnesanatt

Meiden HErra Msus

Chnsius sinä pönäjona hän

petettln / otti letwen/ kljttt/

mun

483

Bacramencm

mmfi ta annot opetuslastens

ja janot: Ottacat ja Syötät/
Tämä on minun rwmm to-

ca teiden edhestän vlgosannetä tehtät mlnu mutstoxem.

seSamalamuoto

ehtoltsen
Men/ottthänmöscalktn/
ktjttt annot opttuslastens ja
sanot: ottacat ja juocat tästä
/

calckt/ Tämä on

senmtnuwebdhen

Testamenttncalkt/

resänt/ joca tetden ja monen
tähden vlgosvuodatetan/hndetn andexl saamlsext ntjn
vsem cmn tc juotta/nljnteh/

/

tät mlnunmmstoxent.
t v

M

ltann
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Mitä nckmätjanät sinulle opettavat?

Mmät opettavat ja«vahvistavat/ että s«

mitilt<lstäSacramen«ist/ia Herran ehlollsesi
nyt onsanotln/on wW ia wahwastlosi.Sil/
lä Evangellsterit ia p. pavali pximielistst
otti leivän ta
sen todhistavat. Että Christuo
winan / la annot hänen opemsiaftens/ia sen
samä leiven la wlnan cansa/häni lotisen
mino ia werie/ia sästl heide syödä ia iuodha.
SulngatltmcksySmys iajuomus
tapactui

5

Swn cansaSillcl eij meille ole mwta j
sendä/ionga «ansa me sysme la iuome/ mutta
sySme ia iuame/meiden
ftv/ia

sencansame

Herran lesuxen Chriftuxen rwmln ia

ren/leiwestawijnasa.

MngMhden sinHMtysyti
Sentähden/etlä ne wärät opellalat Cal«
venisteril sen Neldäväl/eltei me swn eansa la»>
da syödä ia juoda Chrisiulen rwmisia ia
werta/mutta waiwon palian leivcn ia wij«

nan.SMähee sanovat/että Christuren rw/
mis ia »eri eij ole Allarin Sacramenlis/
NMti

Sacramenti.
multa pllM taivas/ia

48 5
ep
kengän
senlähden
s>

l<i taibha syödä / ei iuodha swn cansa / mutta
vscon cansa. Silä vastan me vseom ia lun/
nustam/ että me Allarin Sacramenlis swn
cansa/spsme ia juomeChristuxentotisen rwmin ia weren / leiwes ia wlnas.

Mngäcaltainen syömys ia iuoEij

se

mussijsseont'

ole luonolinm ia mailmalinen syö/>
Mys ia momuseikä myös luonolisesi syödä
la iuodha/ninquin mwla mailmalisia ruoea»
Mutta on ylcnluonollnen ia taivalinen
syömys ia juomus/iola eij yhdengän inhiml>
iärki/laidha käsillä eikä vmmmck/ia mitengin
tapahlu.
Qngo mwta syömistla juomlst

se

se

sen

swn cansa

täsä
sacramentis/cum se ioca tapahm
swn cansae
Swn cansa tosin caicki/sek<) hywsl eltck pa/
hat/syövät täsä ia iuovat/Christuren rwmin ia wercn leiwes ia wljnao. Mutta l'os se
pilä tuleman meiden hywäxen ia aumuxen.
rijn pilä myös vsco sinä cansa olemil/cttä me
sekä swn ia vscon canlä namitzem hänen rw«
min

ltann
minsia wkrtns/leweo m wijnas/ia lulem
yhdtstelpxi ynncl Chrisiuxen cansa/ ia osalise/
xi hänen hpwisiä tsiftäns.
Mckck eroims on syömisen ia juo486

misen

sen

wslllle/jocatapactuswn
ia sen/ioca tapactu
con canfti'

cansa

vs-

Caicki swn cansa syswät jaiuowae Chrix
sturen rwmin ia weren Mutta hyvät sen syo>
vät ia tuovat/ seka swn/eltä vslon cansa.Sil/
läettäheevscon cansa wastan oltavat/ia o>

mistavat heillens/milä meiden Herra Chri/

stuo/on meille ansainul/ia sijnä Sacramen^
tis luvannut nimittäin fyndein anderi saa/
/

misen/wanhurscaudk ia »jancaictiftn elämän.
WngH

sano.on siiätHnythcinen ru-

tähden v Lutherus

ettHKHrisius

mins ia werenssysdhsja juodha leiwen jawljnanalla?
Smtähden e«z leipä ia wijna/ovat ne

vlconaiset cappalelia elementil/ioinm cansa

»a iolnen alla/hän on säätänyt syöohä ia iu,
odha hänen rwmins ia wereno.
Mitä

Gacmmenti
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Mtä hän mjnen cansa (lelven ia

tvijnanatla) tahtoi
cansa anda tietä/ettläAlta/
rin Saeramenlio «j olepaliao leipä ia vina/
multa sijnä samas lciwäs ia wijnas/ ia sen
eiw<sn »a wiinan alla/ia sen cansa/on Mli-

Den Herran lesuxen Ohristuxen totinen rwmis ja weri. Nijnelläcosla me
täsäSacramentis syömä
me sij,
nä samas leives/ia senleiven allaiacapsa

Khriftuxen
lotisen Ruumin.
juome
wijnan/ioca
me
ealkio on/
Ia cosca
nijn mesljnä wijnasa/senwijnan alla ia^aw
fa/iuomeKhristuxen totisen weren.
sySme

Sanos jocu eodiftos sen päällä?
Melden Herra Chrisius itze sen lodhlsia
eusa hän sano. Ottacat ja Syötät/

tämä on minun Ruumin/

'e on / «3ämä ionga minä teillä annan läsä

leivcks/ia tämän leiven alla/ia tämän leivän
cansa on minun Ruumin. Item.AjM,

cat

48 2

Altann

catjuocat. THM on

mmun

WereN.Se on / lämck fonga

minä teille

annan täsä wijnasa / tämän wi»nan alla
eansa.Tämä on minun weren Ia p
i.Corinth «i. leipä ionga me mur/
ram/eiksftole Chrisiuxen lwmin osallsus/
ia hpwästi stugnattu calkj/eifö oli
ftuxen weren osalisuo/soinein sanain

»s«no:
se

se

cans»

P. Apostoli anda lietä/että se leipä ioca altarin Sacramenlis jaetan/ia namitan/Dn
totinenrwmis / ia se wij,
Khristuxenjaelan
ia nam<tan/2nKhri'
na ioca siinä

ftuxen totinen weri.

Nwttuco leipH Shristuxen rwmixi
ja wijna Khristnxen werexl?
Eij/ Sillä leipä on japysy leipä/ wijna
on ia pysy wijna. Multa sijnäleiwäsä ia wift

nasa/ia sen leivän ia wiinan eansa/ iaelan ia

nautllan/Meiden HErrau
Khristuxen rwmis ja weri.

lesuren
Min-

Mngä

Sacmmcnti.

Semähdenettäpavi/a

4«9l

sitä kysyt?

hänen iuocono
ia
leipä ia
«itä
opeltava»
/
sanovat
wijna/iocaallarin Bacramentis on/mwteu
Christuxen rwmixi ia werexi. Nijn ellei
sillen ole leipä eikä wijna. Mu«a Christuxen
rwmis ia weri/ioea on pri wärä oppi
nijn

se

se

Kuingas taidat heiden tacaperin aiat
P. Pavalin sanan cansa / ioca todhista
i. Corinth. 11. Ia sano/ se leipä ionga me
murramme/eikö se ole Christuxen rwmin o«
salisuselr.Cusa P.Pavali seneulzu leivHxi.
Ilem Nijnpstincuin te spötte tästä lei,
wäftä ja suotta tästä calkista/nijn jul«
gistacat Herran cuolemaea.
Mt<i meiden pitä tekemen/cosca me
nautitzemKhristuxen rwmin
jawerens

Meiden pilF muistaman hänen pijnans

saama«

ia cuolemans / siitä puhuman ia
m«n / ia händä
edhest kiiltämän ia
cunnioittaman. Ninquin mejdenHErra

sen

l

M

Altann
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Chrtstus itzesano: M« vstlN ttlin te stn
ttette/nijn tehkät minum muiftoxeni
Ia pphck Pavali sano: Nhn vsein cuin
te sxstte tMcl leiwäst /ia juotte taW
calkist/nijn julgistacac He,mn
mata/sijnen asti cuin bsn tule.
Suinga vsein meiden pitck käymän Sacramentil?

Eij siihtn phtäkän aica/meiden eten / ole
pandu / eikF mckrätty. Multa cuitengin on
larpellnen/e«ä me vsein kayme Sacramew

lill/ia niin vsein/cuin me mnnem meiden vs/
com heicouden / ia meiden omamndon meitä
waiwa.Stllä Christus sano: NllN

hsM

teette.
sen
Mngä tähden me käym Sa-

cuin te

kramentille

Sentclhden/etta meiden syndlnannelan
andexilameiden heico vscon tule wahwio
stelun.
Suinga synnit täsä andexi an-

Jumala

neta» i
lämän wcklicappalen caulla spn«

Nl»

491

acramenri.
mt andlxi anda/ntnquln hän on nmlle sana,

sano luvanut.

eappalesanda

Ninquin p.

iucheruo loisee
lietä/»osta me cochta edhes/

päins^amaltvlla.

Kuinga

vsco täsck wahwlftetani

Waicka me Evangtliumin saamas cw>

lem/ että Jumala on meille armoilinen/io
anda synnll andexi.Cullengin/lule

vsco lois»

nans sangen helcori / erinomaisesi eosca synd<

meitä waiwa <a ahdista.Senlähden/me wahwisiamtämän Saeramenlin cansa/meidhen
heicon vseom/ ia otamme meirmHeeranle,
fuxen Chrisiuxen Pyhän rwmin la «veren
meide lygSm yhdexi wiss,ri ia wahwari vandixi/senpcklle että Jumala anda meiden syn/
din andexi hänen lupauxens iälken. Ia vs>
eom sen/ellck/ nijn totta euin me sijnFswn
/ leiwäs la wijnas / Syöme ia iuome
Chrisiuxen totisen rwmin ia weren/Mn 10l
ta on Chrisius kärsinyt piinan ia euyleman
meiden edefickm/ia tahto eaicki meiden sondin
andexi anda.

eansa

lrann

492

ovat totca pttä mettcl
Hutca ne sijtle
käymckHerrckshtollsell^

waatimä
/. Ensist
Jumalan kasty/jna kaste pitä
»M ehtolista sanodm:Ottacat ja syötät

ottacatjajuocat.
//. SltMm ne swret,a cörkiat taivalisel
lahial/iotca meille sijnä anelan ia iaetan/ ni«

mittäin/meideHerran lesuxe Christuxc toti,

ns rwmis ia weri/ ia scneansa spndein anderi
andamus/wantzutsrauö ia ijanlalcknitlämä.
///.

Meiden oma

«uscan ia waivan/ioca

meitä ioca päivä ahdista/ia vylä saatta meitä
wetä meitä pois rackandcst
Waati mös sihenmeidenvscon tunnus
sioo/ioeaaltarin edes Herran ehwWs iulki/
sesi lapahm.
Pitck mös meiden sentHden kckpmänsacrammtil/eltck me sen
annaisin hywckn
hee
myösmahdaisit
esimerkin muilla/eitä
pävsein SarramentiU.
Ettei me ket<k«kn pahennaisi/ia faaltais
muita ylöncatzoman Saeramenti/ynnck mei,

cansa

den

cansa.

Waathi myös meitä siihen Jumalan

anaaistus/ ioca käypi niinen ylitze/ iotca tä/
m,

Sacramenti.

49 5
Man Sacrammlin vnhottavat ia plöncatzo,

vat.

Ongoseluvalinmettckyxi Khrifiit
ty inhlminen/joca on mUm olkeal
EvangellulNttl tundö/otta Sacra
mmtln pavilaisilda/taica

sacra-

menterildit eli calvcniftcrildai
Eii millän muoto/Mä sen cansa hiin teki.

Si itzens osaltslxi/heidhän wätästoplstano.la

p.iucherusmana/elleiyxikckn pidhäheildä
Sacramenti/ioshcln wieläpldäie
kärsimän luolemala sen ylitze.
ottaman

11. Kappale.

MtH hywck tckmli syöminen ia luo

-

niinen matcan saatta 5
Sen andavat nämäc sanat(sino p.

iulhcmsMtä: Teiden edestän vlgosannettu Syndeln andexi saamlstxi

Nimittäin ettF meille Sacl-alueutis
synoeinandexisaamus elämä la autu,
usnijnen sanain cautta/annetan. Sillä
wanhurscaus on/sijnä mös on elämä ja aurunft.

cusa

»r

l/

Ml-t

Altarin
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cansa tahto?

Hän anda täsä tietä ftn hedelmän ia hpS«

se

dytsxen ionga syöminen ia luominen nmt,

can saalia

Kuinga monda hysdytost hän
täsHylöfiuetta?
Caxi.
/.

Ensistmesaamme sen cansa

andexl saamisen

/

ninquin nämä

/

syndeln

sanat ww

staoat:Telden edestenwuoda.
tetan / jpndeln andext saaml

serl.
//.

mpss elämän
SiMkln/saammeme
/

ja autuuden

näinm sanain wolmas/

Teiden edesten blgoswuoda.

tettU. SM Christunt» twmis

/

iota

meidenedeficln on vlgosannetlu/ meille
nelan senpällä/eltei meiden pids oleman euo,

lemao/multa elämän hänen eansans / ijan/

caickisesauluudhes.

nda«

495

Sacramemi.

AndacoShrismsnieille/tHsH Sacramentis nckmck lahiatr
Anda wissisi/Sillä cosca hän meille an/
da hänen Pyhän rwmins Syödhä ia
dha/Mn hän myös sm cansa meille anda/ia
/

/

omista/cacki ne lahiat ia hyvät työt/iolca hän
pijnäs ia euolemans cautta / bn meille ansain
nul.Cuin onlumalan ystävys ia
dein ande)» saamus/vanhmscauo ia ijaneai/
kinen elämä.

Elkö ne Jumalan sanasia saar-

meille anneta 5
nasa
Jumalan fanae ne caickille nijlle tarllan

ia ann«an /wtca sanan cuulevat ia wastan
otlavat.Mutta Sacramentie ne llzeeulleckln
VMisielan.Ettäiolamen pitä oleman «vissi
iawahwa ftnpälla/ettHne pitä oleman hänen omans/ia tuleman hänen omaxensja

hyträxene.

Gamalmuoto

sanan

eaulla/

Jumala meisä waleulta vseon/multa Sa/
cramenttn cautta / hän enändä «a wahvisia
meisckvseon. Ia ovat molemat sekä luma/
«ansana/ että Sacramenlit wälicappalet/
sionga lautta IVMAiA meisä on woimaKk iij

linen

59 6

!H itarin

inen/la calcki laivalislt lahial meille

an^

Mihingä st on tarpelmen että me
näitä tiedän»?
Se on larpelinen tietä
tähden/
lotta tckmänSacramemin nautltzeval ilman
hedllm't<i/NlMltläin/ne iolca malvoin yh
desi tavasi käywäl Sacramentil / taicfa ne
totea ovat vlcocullalul/eli pelgosi siihen käy/
väl/eilei heitä pidäio
den/eltei hee käy Sacramentill.
Kuingainhiminensaa nämä hySdytoxetiahedelmätt
E<i vlconaisen tysn lähden eli ansiosi/
ninquin Pavlnjouco ovetta/ mutta vfcon
-

/

eaulla/lolla me ne wastan otam / ia ne mcillemomistan/ e«H ne meiohän hpväxcm ia

omaxen tulevat.
Mitä wahingota niillä on/iotca

harvoin/

ealca

eij

ikänäns

käy Sacramentill
Hee eroiltavat itzens sen cansa / luma/
lasi ia hänen waldacunnasians/ ia ijave^ic/
k'ftst auluudest/eikä tule ofaliftxi nijstä he,
dhel--!

acram enc i
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matcan
nun»ttcktn/
dhelmlsiF/lotca se
saalta/
Spndein andexi samW/ wanhurscaudcst ia
ijamoickisestelclmäst.

111. Cappale

Suinga rwmtlinen syöminen taita
tehdcknsin swri Kappalita

Syöminen ia juominen eij sitä tee
(sano p. Luthems.) Mutta ne sanat/

TetdM tVheblgosannettu ja blgos-

jotcasijnä seisovat:

Mn

WUodatettUlotca sanat ovat pää)-

cappalet/täsilSacramcntis/jajocavso
co ne sanat / ja luotta hänens / nijnen

?äälle/hän jaa mitä ne lupavac / nimitä
t<lin / Slpndein andexi saamisen.
MtH p. Lucherus täsck opetta t
l. Käsä hän anda lietä ensist/ sen/

lämHSatl-amentmwoima ey seiso/nimitä,
täin/lpvlconaises Syömises eli luomiseo.2,

Silällkm misä se seiso.

3.

Cuca pääcappale

ont4säSacramenlis.4milänijllepitäole/!
man/iolca ne sanat vfcovat.

N

iiii

VM

Tiurin
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MscktäMlin Sacramenttn wotma seiso?
Meiden Herran Chrisiuxen sanasa/ cu,
sahcknsano- Teiden edhestän Vl
gosannettu ta vlgoswuodatettu Syndeln andexi anda

Mlsext.

Eiköst syöminen ia tuominen ftnck

cansa pidä olemani

PilH ninqin.Sillä meiden HerraChri,
stus itze käste Syödä ia iuoda. Mutta sijnck
vleonaises syömises eij seiso Sacramentin
woima.Mutta Chrifiuren sanoisa.
KucapMcappale on täft Sacramentise

Ne sama meiden Herranlesuren Chtl>

stuxms^at:Telden etesiän bl-

gosannettu ja vlgofwuodatettuSyndeln andexl jaamisexi.
Mitä,

Sacramenti
Mttili mjUä pttä oleman wtca ne

sanat vscovatt

Heillä on syndein andlxisaamus/wan/
mrsc.usiaijancaickinen elamck.

MiM Kappalei sijhen mnvitan/
että menämäSacramentln hedelmät saamme i
l. Cnsisi waicka eij vltonaises lpsmises ia
iuomises Sacramenlin woima seisojin-

quilengen meiden pltck syömän ia iuoman

Chrifiuxen P rwmin ia weren hänen
stvns iälken.». Sitckllkin ovat melden Her,
ranChrisiuxen sanat: TtldtN kde-

stän

blgosannettu ja blgof
wuodatettu hndetn andexi
joea ne

stan olla ia käsillä.

sanat

IV. ssappale.

Kuca tämän Sacramentinkelvolisestnautitze.i'

paastota ia rwmilisest itzenswa^
Kk v

mi.

ltärln
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Mlsta/(sanopi P. <lulheruo) 0N tyllck
vlconamen tapa Mutta on oikein

mahdolinen

ja kelvolinen

se joca
/

vsco

msanat.Tetden edhestän vlgosannettu ja blgos wuodatettu/Spndem andext anda

MUft.Muttajoca eij vsco nijtcksanoi/
rvan epäele/je on mahdotoin ja kel
rvotoiuSills st säna( Teiden edesten)
«vaati yhtä vscolista spdända.

Mitä p Lutherus nainen sanain

cansatachtoi'

Hän opilta ensisi/enä paasto ia vlconai/
nen walmistos/ onitzestens cunniailineu. 2.

Sikälikin e«ä se kelwolisest ia mahdolisest
nautitze/soca vsco ne Chrisiuxen sanat / iotea
silnä ovat. 3 että ne mahdottomasi »a kelwok
lomast tämän Sacramentin namitzewal/
iolca eij

vsco nijlä sanoi.

Kuinga moninainen walmistos
on^

Cacht«»lalnen/vlconainen la sisällinen
Cuca

acmmemt.
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Sucavlconainen walmistosone

Ensist/paasto ia elämän raitms / costa
inhiminen paasto ia elä raitist/Senvälle/et«
t<l hän olis silä saveljambi / käymän Sacra/
menttll. Ia naulitzeman/meidenHErran
Christuxen
rwmista ia werta.
//.
Siltllikin vlconainen eunniallinen kä>
yltämye.Eltämecaicken siweyden janspryo
deneansakäyme Sacramentill.
/.

'

MtngH ttlhdeni

Senlckhden/ että Christus on iHe sijnä

/.

Sacramentie.
//.

Ettei meiden

jongun caulta.
///.

rueouxen tulisi estelpxi/

Ettei me keläkän pahenaisi.

oni'
Kuca meMllinen
wasmisius
eoettelem meilen
ninquin
Costa

P.pavalisano.i.Cor

itzen /

11.

Mngasetapaceui
Ensist cosca me tunnen» Mliden Sln«
din/sitäeadhum/walitamia idkem.
2. Silälikin ell<i me sen wahwafi
meidän fyllit ovat andexiailetut/meidenHer,
ran ia wäll miehen lesuxenChristuxctähdö.
1.

;.Et/

Ältann
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Elli me varanam meiläm ia meiden
llämen.
4. Ett<s me sovin meiden rijla welien can<
>a ia annam hänelle sydhämest andexi.
3.

MngH tähden meiden plt<i nclin

itzen Valmistamani

Sentähden/etlei me tulisi wicapäxl Her,
ran euoleman. Sillä p.pavali sano

therin lygc» i.Corinth. n.loca kelvotlomast Syspi tämän leivän/ia kelvottomasi
iuopi tästä calkist/se on wicapclHerran lihan
ia weren.

Kutca ne kelvottomat ovat?
Cij ne loilla on
heillä on heicko

vsco

heicko vseo/Sillä waicka
/

niin cuitengin sekin on

Jumalalle owlinen ia kelvollinen/
hän itze Esaian Plovhetan tpkön42

lugus

sano: Sitä suitzevatakyntilen Sydhändä

/

en minä tahdo vlgoss,mmu«a/engä suä päF
rännulta ruoko/tilki ftrkis.

Kutcasta siss ovat kelvottomatt
Ne/ioilla ey yhtän vsco ole/eikä tee Syn
dei,

.^

!

Sacwmenti.
5«3
pciranost/ovatvlcoeullalUl
dein calumust ia

lalumalaltomas.
Ottavatko kelvottomat Shristuxen

totisen rwmw ia werenr

Htlaval ningin.Sillä että Sacramen/
li eij seiso longun inhimisen kelvolisudes/ elkck

kelvoltomudeo.Muttameiden Heran Chri/
stuxen sähdpo ia asetuxes. Multa hee oltavat
Mlleno duomioxi ia cuolemari i.Cor.n.

Eikö ne pldäis Sacramentildli
poistleldclmlini
PilH caickella muoto/cosca ne lielHnia
tUtanMulla Jumalan seuracunnao / ninen
Jumalisten la wanhurscasten seas/ on mon/
da vlcotullalsta/iolcapeillsvH heiden pahu/
dene / Syndlns ia epäuscono / totta muinen

cansa käyvät kirkosSalramenlill/ ia eiitttta
eikätielll.

MtH ne iotca sencaldaiset ovat
pitH tetemHtti

Ne pllck ltzens coetteleman ensist/ennen!
cuin

Alrarin
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cuin hee käyvät Sacramentil / ninquin p.
pavali mana ja neuvo/se on/heiden pitäen/
sisi lundeman ia tunnustaman heiden syndino
pakene»
sitä latuman ia wahvan
man Jumalan armon tygc»/tekemän oikean
elämän parannoxen/ ia sijtle käymän Sa/

vscon cansa

cramenlill.

ovat e
Kutkasta
kelvoliset
iotca lundeval
syndins ia ca s

heiden

luvat sitä sydhämest vscoval

Jumalan pääl.

!ä/lekeväl elämän parannoxen.

Ovatco nekelvoliset käymän
Sacramentillr

Oval/la nesijnä Sacramemis eij al/
nost/swn cansa naulilze Christuxen rwmista
ia werta/mulia myös sydämen ja vscS cansa/
ia saavat sijnä caicki ne lahiat/ iolca Christus
on luvanut / nimittäin / Syndein andexi
saamisen/ wanhurscauden ia ijancaictisen
elämän.
MtämeidenpltH tekemän costa
me olen Sacramentil ollet?
Ensist pitä meiden kiiltämän luma
~

lata

Sacmmenti
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swren

lala caicklwaldiast / häne»i
armonsia
laupiudhens edhefi / että hän meitä onlahän
ehtolisen eutzunm / ia calma wirgoltanlll
meitä.
2. Sitälikin pitä meiden lohduttaman
/ wastan sondi / petkelellä/
meitän
Helvetti ia euolemata.
3. Pitä meiden alati / elämän luma,
lan pelgoe/ waltämän ia carlaman syndi.
Seupäälle/ellei rietas hengi iällens palaifi/iaolaisseltzemenmwla pahembala hänen
ja ne wiimeistt eij mlis sistte pa/
hemmaxi culn ensimäiseth/ ninquin
itze Christub
P. tu,

sen

sencansa

se

cansans

ean

j

sano

lugus.

pälle.

Präntetty Stockholms
Khriftoph.Reusmrild.

ErrataTypographica
Caeechismuxesia.

i.pladis «.radio

seiso h»rioit«tan/lue harioitetan.44.pla-

,s.rao<« seiso sitä Jumal on.luefitä cuin Jumala on valmistanut,
4a.pla.,.ra«sciso nisiin/lue ristin all». 47.p1a. is. ra. lioyrillc/ luc
noyrille.ss.pla.il. ra. tiellä tahdon heitä »asian tulla/lue liellä
tahdon minä wartioila heila. Minä tahdon heila vastan tulla.sa,
pla.n.ra.ja madoilda plössyötin»«coreuden tähden/lue madoilda
ylössyölin ylpeyden i» coreuden lähden, 6,,p1a,1.ra. 4.Neg.7,;. <»e
6s.pla.?.ra.saame»/l»e saaman, ay. Pla. ,7. ro.siclum/
lue sstl>!M.?4.pl.!.ra.l«poye,ven/<ue lepopäivcn. ?s. pla. l!,ra. Ia
<«ise«tästv» mei<« oppetta/lue I« toisc» teftyo / oppetta meitä/

meid<ntie!en<ls»ltaman.Nij»HHn nyt tässä colmanestestyo meitä
«pelta/culnga meloen pitä.lbid.n.raiCunnia» pyhännä /lue eun,

sana.

ni«s ja pyhänä. 8!. pla. i<s. «.sauna/ lue
n«o/l>ie mana.i»>.p<a.!;.ra.tria»/lue firian.Ky.pla.

mwulle/luetehnel»hdMä näistä wähimest/silä eltä

«.

ra. tehnct

teelehnetm,.

nu!!e.i4o.pla.i!.l«.T>»nda/lu<Cuin<;a,i44.pla,;.ra. racasfama»/
pla.
lue r«c«sta«<«.i7c>.pla.y.ra.4.Mosexcn/l!ie s. Moscrcn.
~r«.f«rh«»p<u«/l«c parh«npäin.izB.pla,z.ra.««ä sa,si/<»< että han
sa»ss.!?7,P<<!.lo.r«. e«i/lu« ettei. >oy. pla. ,6. ra.vica/luc aica,
>?',

wepijnatm.!4Q.p<a,i!,ra,!njdcn cde»>otea
fla.«. r«. p«»!»»<in/nijden
cdes jotca minua loit/ia mmn» casvc,
minua t»mm<««sic/l«e
n,d«n «>«»/jotca >»i»«a tem>nais,l,:sc>.pia.i.ra.>)los»os! «olluista
lue ylosiuwfi ««»lluista.iss. pla.n.ra.Povoll/lue Pavali. !?o, p!a.
»<

z.ra.oxohuxi/luewuohexi/

l,BB,pla,!i.ra,p«hal!!/lvc

pus,a<s>,

;il.

«la.4.ra. p><« / lue ioca. j?;. Pl». s. velsam/lue vttcam. ,78, pla.!.
la.wieiet«u/l«e mielelcm. ;14. pla. is. ra.'Sa!l,t>usnta/!uc S>>l!i
luec»ulla.4i;.pla. s.ra,

«Lv»-.

,y««n/lue EyvytlsN.42.cl.pla, ,'.ra,l„ma<aian/luc Jumalan,

4>l„ pla.io.ra.mona/ l»e!
mo»d».4?«.pia !>'l>!,Nlj->l!c On,44>.pla,a.ra.>ileu/l»e olen. 44;.,
'^
»,'la,!s.ra,jonyll/1,,

«iistoxen/luc«al,wistor!!>«, 4<ip, pla.

walmista.

sQs.pla.y.ra.waltHlnän/luc wällämän,il>ib.i2,.ra.sisi«e/ lue sijne.

!.!

