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Oe«/. V^>
Sanat euin minä Kässen finulle tanäpHvanaV

MH pita sinun paneman Spdämes ia terävöittämän nij-
ta sinun 4avstlles/ ia nijstä puhuman eoftas istut si-

nun Honesas / taickakäyt Teidhenpäällä/ coscas levätä las-
ket sinus/ taicka ylösnouset / iapita sitomanm pdheri metkixi
sinun Katees/ ia pita oleman finulle ydhex muistoxi sinuw
Silmais edhes: Ia sinun pila kirjoittaman ne sinun Ho-«ees PelUMn/ia Oven pMe.

'v. .21^

Tämä onTiekckMt fitä modhm/ iamuM
toin elkät poiketcs oikealleKädelle/ taicka
matte.



ZWA Lnkia / je olcon sinulle tiettHvH et-

pienemKn Caeechlsmnxen olen painon alda
vlos3HydKaudan»t/ sin syn tHdyen/ «erä minH ne
Catechismux«t/cuin ennen «HlvH suuresti Vpplnnil-
da mtehildH/ jeiden werdax mtnH enn enfingen «le
«edettHpH/ ovat julkisex tnUeet/ ylencayo-
sin ia laiteafin /se olcon cancana minusta: Mutta
etts minK joooeea Saarna «virkan laillisen iaSH<
dylistn astumisen iälken/ Atokholman Canpungis/
rupesin nijtH.Somen kielisi Caeechisiuuxi/Aaxan kie<
len cansa / iolla O. I_utK. «n NtrlKlttanut / yctchen
sovittelemahan / ntjn c»ln mss vstin Ahlon lHpiye
annoin joosta/ iaAlasimenpHHllä pibhin/ nhn minHmnneamis

mnneamis olevan ««3/ muusamis wKhemKn/
eninoleman piti/ nmntamilba taas Sansr secoit«F
tnxia nhn «li pelco »HrKHHn i MingH
tHdhenminsotin echen SomenkieldK oiennellaxeni
G«)ran kielen iälken/nhncuin Royingin kieli/sen jäl<
ken enimtttHin oistan / »aicka Aomen kielen aceans
elj caiteti msts anHanut/nijncnin olis picHnyt: Cui«
tenFln pmahiman taidhon sö jHWen
Hl«umt«HAome» kielen coztellut «seteaSaxan kielen
Mk,n tHsH Ririas / ettetj waivon Vanat/ mutta
Wys «setH piväls. 11. MinH olen jocol-
«wekMmsnhHAiajiaicH caicken suuriman waivania
PZHn särkemisencansa/ Pohian kornion Aenracun-
da ia si»H.api» Maata MIH Opin ravalla opettaa
«nt/ josta/Inmalsn suuri Hedelmä on seura»
nnt/ olcan ilman ke,skaWiis3alanoZtU: Mutcaio<-
catämKn Opin toisin ezmsn SeuracuN"
nMe edespane / nijn st sama slwrm wahiWHn i-z ya«

A H ra<Ns«



ranhamatroman pahennoxen tcsepl: H.u3essn
I)«äolH.Vthemxen iLsipuhen tämän Mrt«n pZeU:
len muissa kielisiä/ iosta HZn oppia taita/elzioca
Aiastaica wuueeaman opin tspa/wan ydhellä taval«
la china edhespsneman / sinpHelle» että ne yxiVerdai-
set ia Rinan laitamareomal: Sana» cuuliat/ firH
parsmin HlVßran opis pärwH päiwäldä ylsscaft
vasit iswahmMisib/ Jumalalle ydhex otolisix Can-
st)?. I 11. Olen minä tämän Ririjucaisen esnnista«
«ne iawahnistsnne pyhän Biblian eodistvxilla ia
Exempelillä/ joistastaidat nädhä ia ywmärdä että
pleningiSana cnin «Hfiä lFyeän/ on Pyhästä Ra-
maenfia vlospoimett». IV. WHWenChrifiityH.»kia/
Klä jhmex lue / että si Oppi cnin on Taivan wOlda-
cunnan Ävamista«neähänsisälle pand»/ Lxorcllne

?omer2niV, jaydhifteetysinopin cansa
enin on RiptstH i,z Synninpäestsstä i Sillä ne jalosti
«phten sopivat/ ia WitHs>mn»ra lsydät eähän Airia-
han lisäin/ ntjn ota hyväx/ ianautiye oikein lyelles
ia muille yMerdaifille vscolifille auuxi:
SGen Jumala Pyhän Hengen armon lsinaecsn.
Amen.Val^.

vc. xxviii.

CANUXUS CARELIUSS
Wijdeburgius*.

Vecalo^



I.
OTOH^O(3U3.

MME Ensnnäinm ZseechjsMuxen/ Se oz?/
MMmeidhänMriDismOpin MämppKlef

nelumOzan pyhä symmmmKD^
EnsisipnEsiplche

Ia Jumala puhui mickinämätSattaz:
MmäoKuSßßm sinun In-

EnsimalnenKassp.
Eij stnun pidä muim Humaloita

pieämän minun edesäni/ TMäni/ wie-
ressani taicka rinnallani Mofes tämän Kastpn
laviamald kirisillä ? Eij sinunpidä tekemän sinulles istamla
Cuva/ cikaiongun moio/taickasenialken min ylhal Taivas
on/ eli fen Mm min alhalla Maalzpäalla on: Eikä senjäl-
ken/cuin MesisMaanMon 5 Ala nijtä rmote/ia alaniz-'
täpaluele.

ToinenKM.
Smnn VBrras Jumalas M-

ms eij simm pidä turhan lausuman:
Silla HErra eij p»da pitämän mngaisemala/ioca hänen
Nimmsmrhanmainitze.

3f ijj Colmas



ColmasKassy.
L3msia ettäspMät

Cuinga tämäKäffy on Mosexen tykönä kirjoitettu? MuistaGabbalhinpäiVanpäMen/ettäs sm pyhität: Cuusi päivä
sinun pitä lyötä tekemän/ ia eaicki sinun Asias amman:
Multa sm seitzemännen päivän päälle / ombi HCRran si-nun lumalas Sabbathi / silloin eij sinunpidä mitänä lyötä
lcklnän/ eikä sinun poieas/ eikä sinun Tpttäres/ eikä sinunpalvelias/ eikä sinun pijeas/ eikä sinun luchtas/eikasinun
Mwcalaifesiota sinun Caupungis Portin Mllä on: Sil-
lä culena paivänä/ombi HErra Jumala tchnytTaivahan/
Maan/ Meren/ ia eaicki mitä nijsa on/ ia lepäsi Seitzeman-denäpäwänä/sentahden HERrahpväsiisiunasi Sabbathi»Päiven/ia pyhitti sen.

NeliäsKästp.
Sinunpidä cunmoittamatt sinun

Wsäs m sinun Nitiäs/senbuoxi ettäs
hpbin mgnesipistt/ia olisit pltkWli-
nen Waanpällä.

, .
WlMoKästy.

Sij sinutt ptdä tappaman.
_CuudesKDy.

Nq sinun pM horin tekemän.
SlitzemäeKästy.

M sinun pidä Varastaman.

11.
!TiKgl««,

Cadheras



CadhcM KaH).
Nijjinun ptdn wara todistusta sa-noman jmunlähimäistäs basiaan.

MexesKaffp.

NH sinun pidä himoiczeman sinun
Vähimmfcs Gonetta.

Kymmenes Käffp.
Nij sinunpldä himoldzeman snun

Oähimmses Emändätä /Palbelia/
Pijka/Mauta/HHca/tmcka mitä
sinun Mhimätses oma on.

PäcappaleonApostolitenjanijVenZhristit-
lpiden vston Tunnusio)een Allikelit eli Cappaltt>

EGmätnmAttikeli/LomisestO.
Mlna bslon Numalan päällen.

Mtt / lai-
hahan m iGaanttomn.

Tsitlew



Toinen ArtikeliLutMuxesia.
la/ lesuxsn Chrtsiuxen hänstt

ainoan poicans päcllen meidhätt
GNNran / toca on sijnnpt pyhästä

rmsia/pMattu/Pontms Oilatuxen
alla /Risiijn naulikeu/ Soleeetmm
Gaudatsn: Nlasasiunut Aelbettijn:

päibana plösmsnut

NstndenMnlnmalanGmckOal-
diatt oikealle Kävellen. Sielyä on
jällens tnlebaOomitzeman NM-

Kolmas AttiksliPyhizsxest.
Öinä hswNWhaN OeNM päetl»

lm7'Mdm pphanpctchen Shnsii-
tpnKHtkyn. NUsn pphäin pceep/
FM. Wvndienandexzftamisin. M

han



hatt plZsNHllsimisen. Ia qancmcki-
MBlämän.Nmen.

Päcappale M HERranRucous.
Ensimäinen Osa.

Esipuhe.

IsämeiMtuoca olet Tlaibahw.
Toinen Osa.

Seitzemän Rucousta.
«. Rucous.

PphitettpHlcoottsmutt Nitnes.
H. Rucous.

WWulwtt jmun waldacunhas.
3. Rucous.

Aapahtucon Mun Tahtos ttyn
Maassa/cumDazvchas.

4< Rucous.
Nntta mcNlcn tanäpmbän/meb

WnjocapachäiWNVeipäm.
B Ia



5, Rucous.
Jaandeexanna meillett/meidhän

welcam.37ijncum mö mös audep an-
namme meiMnwelgolisicn.

s. Rucous.
Ha älä sisälle me meitäKiusauoxen.

7. Rucous.
Vutta päästä meitä pahasia.

Colmas Osa^
Sillä sinun on Waldacunda/

Woima/ ia Lunnia/ ijancaicktsesi
tzancaickisehcu.MliäsOsa. Rucolyen Insigli/ Amen.

KeUMs
Päcappale/ on se Pyhä SastenSacsamenti.

Marc. ,s. Sanoi lesus Opetuslapsillensa
MÄngHt vluos caickehm Mailmahatt/ tl>
ODSaamakat Evangelium eaikille Lua-

dWlle: Jocq Vfco ia tuleKastecux /ft



pitä tuleman Auttwx: Mutta loca eij vsco se
pttck tulemanKadotetux.

Matth. 2.8. Sanoi lesns taas Opetuslapstllens.
37linulle on annettuKaicti woima Taivas

iaMaajft: Mengätsijsia oppmacatcaickia
Kansoia/ ia Kastatat heitä/ Nimehen Isän/ ia
Poian/ ia pyhän Hengen: Ia oppettacat hei-
täpitämäen caickia cuin minä olen telllen käske-
nyt: Iacatzo minä olen teidhän tykönänjoca-
päivä Wailman loppuun asti.

loh. 3. Sanoi lesns Nicodemu^ellen.
Elletj yxt tule SyndyneexWcdestia Hen-

gest/ eij hän taida sisälle käydä Jumalan Wal-
dacundsatt: Se cuin on fyndMyt Lihasta /se
ombi OftMnonspndynyzHengestä/ se
,-embi Hengi.

Ie wisdes LateUsmuM -

PacappaleonTaivanWaldacunnanAwai-
met: Mppiia Synnin paasto.

Match. »<5. Sanoi lesus Pelätille Aposiolill.

iWlnä annan sinulle Taivaan Waldacun-
kM nan Avaimet: Mitä ikänänS sinasidhot
Maanpäellä/stn pitä oleman sidotun Taivais:

Vh Ia



lamltä ikänäns sinä päesiät Maanpäellä/sm
pitäolemanpäesteteynTaivalS.

tuc. »o. Sanoi lefus caikille Opetuslapsille.
loca teitäcuule/ se minua tuule: laioca

teidät ylencatzo/se minun ylencatzo/ Mma io-
ca minun ylencatzo/ hänylencatzoftn ioca mi-
nun lähdclttt.loh. 2,0. Sanoi lesusOpetUslapsilleus ylösnou-

femisens jälken E^oolluista^
Rauha olcon teitten: WmuinWminuw

lähdätti/niin minämssteidät lähdätan: Kos-
ka hän nämät sanonut oli/puhalsi hän heidhän
päellens ia sanoi heille: Ottäcat sePyhä Hen-
gi/ ioillen ikänäns tee Synnit andeex annatte/
niittennee pitä andexi annettaman: Ia ioillen
ikänäns tö M pidhättä/ nijllenneepitäpidhtt->
tämän.

Ke LuuhesMteHismurm
Päcappale/ on Alearin taickO lefuxenKhri-

sineen MuumiM ia MerkN SacrameNllV
Match.

MEidänHERm lEsusStzristus sinä ZnH
iona hMpcleiiijn/ otti hän Leivän/kijtti/

mursi ia anuoi Opsmslapsillens ia sanoi: Ot-
eacat.



tacatla syötät / tämä onmiMnßwmHin/ioM
teidän edhestän vlySsnnetKN/se tehMeämwM
mutstoxem.

Samalmsto EctZlifttt
sanoi: Ottacat iajuo-

cat tastHKaicki/zämäKalkion feVstTestamen-
timinunWsreffäyi/ iom teidän is mmm täh-
den vluoswuodatetaan/ Syndten andeexi an-
damuxi: SeleWte/ nijw vsein enin te juotte/
minunmuisioxeni.

Mm<lt ovae stna CZrisitllplMinen/ne Cuust
Cullaissa Catechistnuren/ se on /meidhan Chrifiilifew
opin Pacappalta/ sijtäPphastäMrinsta/ cnin cutzlttan
Biblia/vloswedetpt/iolca,ocainenChriftitlp tietämän
m taitaman pitä/ sm walan iälkcn cuin hännonmon:

r. Sillanaiden ssna saalttUsftrve-
liseen ia lotisten Jumalan lundoom

2.. Naiden calllla tulet sinä nijncuin Kädestä
talutetun parhain pmmärtälnaen ia käsittämäen caicki
pyhät Saarnat/ 4um/Pfalmein weisut/ ia muiten Ju-
malisten Minen laulut/cuin Ehrifiilisis
pmbäri Aiasiaian Saarnata»/ iuielan / Weisalan"m

3. NäidZen taidon cauila / opit sinä pahan hy-
västä/ iawalhen eomdesta croittaman: pahan ia wal-
hen poishylkamaen/ hpvas ia totndes ki/ni rippumahan/
nijncuin Apostolus manapi l. Thcs. 5.2,0. sec^.

4> Namät Cappaleei mnisiuttavat mcillen cai-
Men/ cujyga ms meidänElainan iocapäiyaifts cam-

V iij . misw



mises ia caikes Jumalisudes käpttämatt pita/etta mee
olisim Jumalalle otolisct.

5. Midhen caullaitzfcungin Ihmisen Christili-
nenmenolulepi julkiser/ <lla nekin cuin vlcona Chri-
stltpstKprkostovat/ taitavat anda mcillentamanlodi-

e«a mee olem oikeat Chrisiilvt / Jumalan tap-
set/iaMilisct Jumalan ia Waldacundaan.

Minga tädhen/ cucaitanans sinä olet/Mri taicka
Wanha/Köphä eltßicas/Mics laickaWaimo/Wa-
pa eli Oria / ioca oikein tahdot Christityn Nime canda/
ia Chnfiufes lesures ijaltcalckisen AueudZen periä/
pydha namät Cappalet oppia/ naisia wari ota / naita
lue iatutki/ näissäwahvana pisy/nijncuin pphä Hengi
manapi/,. Tim. 4. v. 15. sct6.2<. Tim.» v. 13. öc 14.
~ Joh. v. 24.K seq. Joissa Jumala Caickiwaldias
Poicans <ädhen pphalla HenZella meitä
caickiaplsbvalistacon ia wahutstacon. Amen.

Midhan Cuuden Cappaleen pacllen seuravat en-
fin Homen ia Ecto i.uut. Toiser Leneäicite, se on/
Roca iuut/ ia Qlatlaz, se on /Kijtos sanat Roazda lac-
ttttais. lotca mss Men Chrisijlpn Hmiscn taitaa
wan pila.

NlmnNuwW.
Inä kijtän sinua Minun Taivalwm IWi/lEsuxen Khristuxm finun rackan ppjcas

cautta/ettäs minun tänäysna caikestaWarastm wahingosta nijn armoliftsta wariewt olet:
Ia nkoilenfinua/ettäs mos eänäpäivänä tao
dhoisit minuawariella Synnistä ia kaikestapa-

haM:



tzasta: Että sinullen caicki minun työni /ia esä-
Uläm madhaiskelvata: Sillä minä annan itze^.
ni/minunßuumihinia Sieluni/ ia caicki lyn-
nisinunKäsihts: Sinun pyhäCngeliSolcon
minun canfani/ettei sepaha Wiholinen mltäkäw
woimasaisminunylztzenl/Amm»

Ettoßucom.
tWlnäkljtän sinua minun Taivalinen Isäni/VA lesuxen Khristuxen sinun rackan poicas
lautta/ ettäs minua tänäpäwänä armelisest
warielutokt: larucoilm sinua /mästahdoi-
sit andexanda minulleli caicki minun Syndlni/
ioissa minä wärin tehnyt olen / ia minua tänä
yönä armolisestawariella: Sillä minä annaw
itzHNi/ minun RuunUhin ia Sieluni/ ia caicki
tynnl/ sinun Käsihis: Sinun Pyhä EngeliS
olcoon minun cansant/ «ttei se paha wiholinen
yctäkän woima minun ylitzen sadtza mahdais/
Amm. ,

Benedicite Roan ylitze.
Silmät odottavat sinun iälkes

ia sinäannat heillen heidänRo-
eans oikealla Aialla; Sinä avaat sinuulau-

,

pian

TfåL'i4fv



MuKatsS/ iaeauitzet ioeaistn Elävän Mielen
Zunnia olcon Isän lapoiania Pyhän

Hsngen/nijnemnalguMonollut/nytiaaina/
iMcaickijestanijnijanlaickisehen/Amen.

Siltä lu>lsa meidän/ ia tämä jälken nou-

MERRA Jumala Taivalinett W/fiunaNmeitä ia näitä sinun LahioiaS/iotta mee si-
nun lauptasta hyvyvcstäs tygömme otamme:
Ia anna mMmsinun pyhä arnws/ että mee
nsitä coctuziseft ia ilman sinun mieles rikosta
nauttia madhasim / lesuxm Shrlstuxen meii-
Vhän HErrsm cautta/Ämm.

GmtiasManjälken.
UM. 1*7007..
i3<- «47» <Mljttäkäz HERra / sillä hän sn WMcy ia

Aa tellen Lchatlm Roan anoa/ iocs Fmzclttn
hiidänElatr NM anda / iaKorpin pmllm ioeca
hänttt kysönsparkuvat: tzämliä olsmttlen
noude Orihtn wäkewhtehm/ eitH tongun
henSärllM: HLRrallesNWie!ttinoudtzettij-
hen iotca händä peMvät ia tzanm hywpltänS
odottavat. Kunnia olcon/etc..

Siltä lue Isa meichan/ ia lama jälken nontavai-nenkijtos Sana iaRucous.
Meit



sMEekijtäm sinuaHCRw Jumala Taival
MZnen W / lesuxen Khrlstuxen meidhan
HERrancautta/ caickein sinun hyväwtöidcs
edest/lalijateWn näiden sinun tahiais edest/
tuin mee sinun Laupiudestas nautinuet olem-
ma: Iarucolem sinun pyhä armos/enä nijn-
tuin RuumiS sen ruumilisen ravinnon hänel-
lens ylöspitsmisexi tygöns ottanut on: Ma-
dhaismSS Sielu sinun pyhällä Sanallasaitm
wirgotetux tulla: Saman sinunrnckan poicas
lesuxen Khristuxen cautta meidhän HCRran
Amen.

Nauhan (desiäRucous.
M Aina HERra laupwst/Rauha meidhän

ychkän liene MaanpHällH/
luin wainsk afsttsminne/ paidzi sinnaychtä.

Anna HEna Rauha caikillen Maacunnille.
Onni ia eelveps eaickille Saopille.

Seumbat npc ne ennen luetut Aa-
lechismuxm/Söon/ sen Mristilisen Opin

päacappalet. v. arcmus vlostoi-
mituzencansa.

SsEnsimäinenZattchlsmuxenPäecappale/ 7.
Ovat nelumalan pWkymmenen Käsky.

Minga pxi Talon laickaPechcnlsandF pitaha-
C «en



l.
D33»ul«»»»

«enPeHellens nelumalan kymmenen Kästp caickeiN
edespaneman i Vastaus.

Ia Jumalapuhui ealcki nsmHe San«e
Minäolen HERRAsinnnlumalas.

Efod. 2Qiv. 25.Deue. f. 6 Psal. 31. v. Z. »o. Ll«
«LnsimHinenßHlty.

X Eij sinun pivhä mutta Ittmalottapitämäw
MiNUN edhefHnt/Tykönäni/ wieressäni/ nnnallani.

MitH st «n sanoern e Vastaus.
Meidhän pilä Jumalala plitzen cmckia 2 pettä-

män bracastaman cia hänen vfcaldaman. (iuonaman
«liturvaman.)

2 Ps. v.
;.v.z,,p5.31.v.24.1H0h.5.y.Z.

e 2>p«,r. n. ps. 113. v. B.9<Ptov. 3. v. 5.
loinenRäst^

Eij sinun pidhä turhan lausuman sinun
HERras lumaläs Mm: Sillä HCRra eG
pidhä pitämän rangaisemata sttä cuin hänm
Nimens turhan mainitze:

MlkHft «n sanatt»
Meidhän pitä iaracastaman/

cautta »Sadattele eailVu
Kirole /1, Wanno/ c Noidhu / äWalhettele taicka e
petä: Mutea caikesa Mäsä sitä lanfem hwdham/s
Rucolem/ dKijtäm ia ylisiäm.

2 tevit. 24., v. ,0. n. ,6. Spt. 23.v. ,5. Rom. 3. V°
>4;OsK4»v.2»

2». y, 6,Bem. »s.y.»o. 1i.2.M,i,y.z.Ac,,



II.
Tabu!*.»

W. «4. V. «4. luc. 3. EA 5. v. 4.
« Mal. i. v. 6. 7. Sam. »5. v. 7.8. Mach. 23. v. «4«
kPs. 5T.V.,5. 8.v.1Q.15e1.H.V.52<P5.1)4.v.,3.
Z-Ps- 99- v. 4. ler. 29. v. ,2.Match.4.v.'o.Heb.l°

v.6.Ap0c.«f.0. 7.
!2DeUt.32/P.3.6.P5.1c35.«06.107.u5.138.147v^.

MuW ettss pyhität SabbatW taicka
Apopäivän.

Esvd.2O.Y. 8. Deue. s.v. l2.leuil- 26.V.2.NH.
l^.

CntngH paliHnst Vasta»s.
Meidhän pila lumalacapelknman ia racasiaman/

tlijnelteij mee lumalist Saarnoia/ia hänen 2 Sanan»
plencatzo: cuu?
lem/iaopnn.

aler. /.v. IZ-Ezec. 3 3.V.30 tlic.i4 v.tB.Heb.2.v.«.
bloel. 2.8.15. is.Heb. 10.0.25.Act.i6.v.,3.3011.

z.v. is.
cEsa. 66.v. 5/tuc.lo.v. s.

inc. »5. v.». l. v. 3». loh. v.45.
Neliäs AHft^.

Sinun pltä Kunnioittaman sinun IsäS ia
Mun EitisS/Senpäelle/ettäs hyvin mänestyi-

Maanpäell^
Ef0d.20.v12.Deut.5.v.16.Mac.,5.V.4.Mae.19.v.15.

CninpaliHnse ottsanftevn s Vastans.
Meidhänpitälumala<a pelkämän ia tacasiaman/nijn

<«eij meemeidhan Wanhembitam iaHerroiam 2 plen-
catzo/eikäwihoita: Mutta bpidham heitä Cunnias/c
paluelem 6 cuulem/e racasiam heitä/ia pidhäm Sil--
Minedhe>/ (taicka paljon heisiä pidhäm)

C il aieuit



»teuit. »o.v. Z. Deue. 21.v.

K Mal.,. v. 6. Tob. 4» v.3.4.' .Tim.5.v.4.Gen.46<
v.29.

«Gen.45.v.9. i0.ii.4uc.H.y.;11Heb.12.Y.9.
äP50.6.v.20.E0.6.v.!.C01.3.v.20.1er.35.v.»8.19^
e Spr. 7.v4HZ.3c>.1.Reg.2.v.i 1>.2,0,,.Reg.19.v.2.0^

UMesAHsty»
CijsinunpidhäTappaman.
2,v. v. ,5.Deue. 5.V. ,7.Gen.Z. v. 5.6. Mach»

26.v.; i. teuit. 24. v. 2,.Pro. 23. v. »7. Gal. 5. y,2,..
i.loh.z.v.ls^Mikäseonstnottu? Vastana.

Meidhän pila Jumalala pclkawan iaracasiaman/»
nijn ellei ms meidhaniähimaijellen hanenHengens po-
lest mitakan wahingota/ taicka waiva iakipua lee:Mul-
ta b aulam ia holhom häntzä caikco Hengen hädhas.

2,4. pr0.Z.v.25». Ezech. 24.
v.6.etc^

Cnudes
Ci,finun pidhä Horin lckemän.
2o.v. 14.Deul.s. V.lB. ieuit.lB. V.20. ieuie.

20.y. 1».pro. 5.0,3. elc^
MitKft on sanottu 5 Vastana.

Meidhanpilälumalata pelkamän ia racasiaman/ 2
nijn että mee pcla pudhasta ia cunnialisia Elämätä
kaptame b Sanois ia Töissä/ ia että itzecukinhanenA-
yjopolisatans c racasta ia 6 cunnioilta.

«Deue. 2Z.v. 17. Rom. ,5. v. 14.,. C0t.6.p.15.e1c«>.
».TM 4. y. 4.1. Am. 5. y. 2^

bEph..



Prov. 7. v. 6. ele.Spr. 5. o. 5. ets.
c GtlN 2.0.24. Gen. 24>y.6/.Pw. p. v. «F. Ep-

«. V. «5.14., s. 1.Pee. 3. v. 7.K Cor. 7. p.
Seiye»»Hs Nsfty.

Eij sinun pidhckWarasiamals.
Cxod. 2v. p. ,5. Deul. 5. l9.Rom. l5» v.9. tensf»

rl), v. 11. 15.55.E0. 4. v:23<.
Cninpalionfeonfanotenk Vastaus.

MeilHan pila lumalatil pelkamaniaracafiaman/
nljn ettei meemeilHän tatzimäisem Raha ia CaluaH
Voislemma beailkawaralläcnllpätt CaluNa taicka
zrella alamme saata 3 Multa olem hänelle anulisel Ca--
iuans c tallella pilämaen / i»Etatnstan3 enendämalM
iawarielema^

»Job. 24. v. 2.).Nchemi 15.v.lc>j,K Mich. 5.0.2^
i.Reg.2i.v.«.etc.

b Esa. r. p. 2«. Am.3. v.;. <5. Csa. lv. ~ 2. Mich^
2. v. 2. l.

e Job.zl. v. 5.39. inc. ,9. v. 3. Aeut.2
25.y.4.T0b.4.v.»5>

Cadhexas RHss^
Eij sinun piMwärä todlstosta sanoman si-

NUtt Lähimäistcks waffan.
E^rod.2o. v. »6. Dem. 5. v.20.MattA,9.0.,

Rom. »3.0.9^
MikH nsidhen sanain «n 5

Meidhan pitHlumalata pelkaman ia racastaman/
Nisn ellei msmeidhän tähimaisem paellen a wann wa-
Wele/bhaMptta/ cpanettele/ laicka padoinsano-



Mihin saaw t MMs «eidan pila ä Mnen polesians
wastaman o hpoinhauefi pHuman/ja leanti oarauHenpamkaendamän.

3.V.F.
bprov. 20. v. 19. prov. 25. v. 9. 1.G1zm.22.v9.^

Sam.26.v.i.
e t<Uit. »9.D. »6. Pw. lv.v. 18. M«ch. 7. v.». lac.

4.V.11.
5!Prov, i5.v.415b.29.v.i6.5pt.4.v.2 8.29.Dan»

zz.V. 4S.
« Ptoo. «2.0.14.19. 6.v.4.5.5pr.15<

v.7.etc.
fEM.i.v.,9.20. i-Sam. 2Q.v.28.2.5am.37.v.e.

Eij sinun pidhH hlmoidzeman Mun LW-WHiftsHynettch.
Exod. 20. v. Deue. sv. 21.

Mikä nHidhen VanaM «n 3
Meidhan pits lumalaea pelkäman iaracastaman/

«ijn ettei ms 2 meidhäy iähimaisem perimisen taicka
Honen jälken cavalusilla seiso / eaicka iongun motoisen
iain eli Oikeudtzenwariolla / meidhan Caluhum pdhi-
fiä: Muttavaremin b olemma hänelle almlistt että hänsmans Madhaispitä ia nauttia,

aProv. 24.v. 15. Esa. 10.v. i. 2. Wlich. 2 vl.2.etc.
i.Reg.2» v.2. *

bler. 5.026.2728.5Vt.24.v.25.2«.5pt.42.v.3<
10b.5z.v2,.22 2j.

RymmenesßHstv.
Eij Mun pldhH himoitzemstt sinun Lähi-»

mckses



<^«l««z

Mäises EmändM/ palvtlta/ PalcspM/
Nauta/ Jutta/ taicka mttäitänäns hänen s-
maanson-

Elod. Vi »7-. Bem. sv. 2t.

Meidhän pitslumalata velkamän ia racastaman/
nijnettei mö meidhan tähimäisen Emandata «b Per-
hettä/ c taicka Elaimila/ poiswaeljnä/ poisadhifta taic-
ta wasichaikolser tee: (Waliaista/RakennoMa ia F-
seista paesta iarijsu:) Multa heitä neuvocam/ia manal-
cam/ että HS allallanspispisit/ia witiasti tekifle/mita hs
welcapael ovat.

»b p«v. 2W.^6.1/.Pt0.6.V.H1.29.15b.3,.y.5.5pf^
4». v. 25.25. Syt. v. 2

eEfod. 2.3. v. 4- v. I
ä Eph. 5. v. 22. l. Pet. 3.y. I. ett. Eptz. s. y. 5. s.?»

i.Pe1.2.v.13;

PäeM JumalanKymmenen
HHst7Npäellen>

Mitäst paeldiffein Jumala sanopi caitifianaiWKalkpW 3
NHln sanvpl/ l3x«d. 50. v.5.6 D«e. 5. v.Z.is.

Mnä HERRA finunlumalas/ olen
yxi wäkevä tijvas Jumala/ ioca etzltl Isäinr<-
eoxet LapfisSolmanden iaNelisnden Polven
asti / nijffHmin minua vihavae Mutta nijllen
svtca minua racastavae ta minnnKästynipitck-
M/mnmlttäsrmontuhDNttn saacka.

MIM



IL.

1
.ArtfcuhiSo

tMkH«Hlbhenlan<»l«Mmzrdvs «n?
Jumala Hvchkapi raUSastareneraickla nifts/cm«

MamaeKästvtplitzekäioäl Sentädhen meidhan pitä b
pelkämän Menwihans / lael/mitän<aancaldaistKas-
tpiä wastan tekemän: Mu«a M möslupapi armon e
ia caickia hyvä / caikillennijlle /«lca näwätKäffvt pi-
tävät: Sentadhen pitä metdhän ähändälacastaman/
häneen vftaldaman/ ia miclettäm tekemän hänenKas-
kpins jalten.

2 Gen. 2.v. 17.Deut. 27.v.26. teuit. 26.v. l4.etc.
Deut.2B.v.,s.

K Deut. 6. v. t.2.De«t. 8. v. 6.19.2<,.N<H.1.v.1.etc.
Psal.^.v.».

c Gen. v,l.,c>.ieuit.2<6. v. 3.etc.Deut.2B<v.».elc.
6 Dem. »0.0.12. l3.Deut.li.v.l.elc. v.i.

ler. ,7.0.5.7.

Se ihoinen meidhän SatechzsMUi-
Ilen/ taicka sen Shrisiilisen opin Päcappals on

Avostollttn ja caickein Ctzristiltpidcn Vscontunnustös.
Cuinga yri Perhenlsandä pita hänen Pechcllens

Vscon tunnustorcn Artikelit caickein plikerdaiscmasi
Edespaneman? Vastaus. Colmes Attikclis.

Mlstä se lLnsimHlnen Vston Artikeli eli Cappil-
H.«mlsesiH.

Cueka si» iLnstlnHijen Artikelin Ganse ovat s
Minä vscon Jumalanpäetteu <5 Isän Salc-

kivaldiau c Taivaan ia Man Loian.
a EH.



2.
K Job 57.v: 2.5,1ach:L.0.<5.T0b.1). v: 4. Cph. 3. v.

20.11p0c:i5.v.3.
c Gen: 1. v. i.Ps. »24. v.B. v. »6.ler. 3 2,.v.

»7. Apoc. 14.v. 7.
MikHnHidAen B«nain sn

Minä vscon että Jumala 2 on lonul minun/pnna
d tondocappalet: Minulle Ruumihin ia
e Sielull/ Silmät / Corvat /.iaraicki Jäsenet/Jarien
iacaikenTaidhon Sijhcn
mss ä Walleilla ia Kengillä/eRoalla ialomalla/Co-
dholla ia Carlanolla /Waimolla iahapsilla / K pellol-
la ia Carlalla/ia caikella tavaralla / taickcin laruetlett/

H..

Ruumihin ravinnon /ia Hengen Einehen cansa/ run-
sasti ia ivcapäivä minuamurHeltipl. ,K Caickia mastoin-

kaimisiä wastan nunua soieleia katke/caikesia pahasta pe-
lasta ia wariele. i
lifestä Jumalisesta hpwydesta ia lMpmdesta/ ilman mi-
nun pc7äkan ansiottani ia kclvolisttetani. Joidhcn caic-
ckein edestä minä olen welcapa hända tapdcllststa kijtta-
znaen iaplistäman /paluclcman ia cuulianeu olemaan.
Se on totisesta tosi.
"K Job «o. v. 8.5>.«c. Job.z i.D. -i f. Job 35. v. 4. Pf.

l4..ctc.Bialac. 2. v. io.
"

b Job Act. 14.
v. i5..Ap0c.10.V.6.

c Gcn: 2>v. 7. Esa.42 .n. s.Eccl: 12<v.7.Spr: 17. v.
;.Pft!< 94^0.9:

äGen.z v.2.1Hm1,^c>.v.5.5pr:39.v.z i.Mach.6.
-P. 2.8. Zc>.

O eMalO

3.

7^

111.



DI

v. i7.2.Reg,4.v.4Z.
5Gen.2.v.22.Pr0.19.v.14.Gen.1.y^8.P5.1^7.v.3.

Gen. 48. v.Z.
§Gm. ,2.5pr.?,.v..

24.8eu1.2,8.v.z.4.5.
KPsal.o.l^l3Gen.4B.v.l;.i7.Psal.Z.v^.<lc.Psal»
iDeut. 9. v.4.Ps. 3 6.0.6.8.,.Cor^.v.^.^.Sam./^
l:Psal.lo4.n.lietc.ps. 42 ,v. ,5. ett.

r.v.z.

Ge loinen bscon tunnustoxen Nr-
liktttj Mistä

Cntkafialen Sanat «vae?
Fa/mlnHvscon/<- lesuxen Ohristuxm HA

ram. fijnyt pyhäsi Hengest/ Syn-

naulittu/ 6 Solttettu is
-Haudattu: fAlaeaMnut Helveltin: Sol-
mand«n päivänä/ylösnosnut Muista/ ylös-
astunut m Tatvasen. Istuden »Jumalan/Ifän KaickivaWiahan oikealle Kädelle: Siel-
däon «tuleva
UMita.



ÄIH.3. v.t 5. l 6.36.M.5.v.Z9.Att15.v.4z.Ace.'
»6v.;i.Rom.«).v.u.

b Ma«h 17.D5.10h.?.v.1<5.»7.Act.8.v.5?> 1.10H.2.
e luc. i. i°

C0r.12'.v.3.
.<1 Match,l.v.2<2 ,5uc<».v.3;.Uc11Z.v.2;.
e Csa. 7.v.14.1er.z i.v^2.Match.,.v.2,.23.tuc.1.y.

27.Z1.34tUr.2.V.7.6.7.
kMatch. 27. ls.eec.tur. 23. v. 7.

24. en. 10h.19.v.5.Act.4v.H7.
5 Match.27.v.31.35.Ac1.5 v.3 o^.Cor^lH.23. Gal.

3.v.13.phi1.2.v. 8.
2iMatch. 27. v. 50.Luc.23v.46.R0m5.v.5a.We55.

;.v.1a.Heb.2.v.914.
i A«. 2. v^

29Act13.V<29.
Psal> 16.y. 10. Uce. 2. v< 27-. 31. Col. 2.v.lf.Heb.

.2,. v. !4. ls.205e:6.v.2.MMZ.,2.v.4a.tuc.,8.v.55.Mnt.16.p.
6.Ac1.10.v.3c>.1.C0r.15.v.4.

HnPsal. 68. 5 l.Act.,.v.
9.EPH.4.V.8.LQ.

n psal. ,iQ. v.». Uct. 2.v^)Z.)4.EHn.v.2O.Heb.lQ.
V.12.1Z.

« Malch.24.v. 3 s.Heb.Z.
v.28.Ap0c.«.v<7.

z> Match. 25. v. ,3,. 10H.5.V.2 7.28.Att.10<v.42..21ct.
57.v.31.R0M.!4.V.5>.10.N.

MIVH tönzHn wlstn Artikeli»

Wnävscon/ että lesusKhrifius H totinen
D tj luma-



Jumala 6Wsiä ijancHickisesta Syndynyl/lF
mös stotinenlsMtnen Midzcstä Mariasta
dynyt/ i/ombt minun HERrani/ tocaMinun
cadoeeiun la domitun Ihmisen on jällens
stanue 5 jällens saanut ia woittanut caMsta/
Synnistä /F Perkelen wallast/
eij sKullal ia Hopiall/mutta hänen pyhäl,
lä Sallihilla
lans/ia Oolemallans:S«npäellenttta minun
pttä coconans hänen omans oleman/ ia hänen
Waldacunngsans/ hänen allans elämän/ ia
tzändä palmltman/tlaneairklses 7» Wanhms-
caudes/wiattomudeFiaAutuoes: Ia nijncuin
«hän itzeonKottuista ylSsnosnutV eläpiia
litzepiijancaickiststa. Seontoliscftätosi.

2 ler. 53.V. 16. Ose. v.2<3.
bIH. i.v.,8. loh.z.v. 14.16. ,3.1.10H. 4.V.9.'

Mich.s.v.2.
«,.T1M.2.v.5.AM17.v.)1.Heb.2.v.,t5.p5i52.v.n.

Gen. 3.v.15.^uc.2.z.0.46.>1,uc.24.v.Zc>.Mach.
4.v.2.0wch.2<5.v.3H.

6 Mal.3 B.
Rom. lO.V.

e Msttlh. v. 28.Ga1.4. v. 5 i.TlM.2.v.<i.GalH.
v. 2Q.

k Match.1.v.21.10h.1.v.2^Hkb.1.v.3.C01.2.v.i3.
»4. Tit.2.v. 14.

25. v. 8. Ose. 15.y. »4.10h. 5. p. 24;2.Tim.
»Ge»^



111.

,s. Heb.2.v.lq..
li. pet.l,v.lB.l^Äct.Ho.v.^B.l.Con<s,v^^Aps^

K Esa. 5>v.6. l9. v<^Act,3.v'l^Act.ls.p<2F.

v.28.Ap0c.1.v. ;.6.

v. 24.
nßom. s. B. Ban.7>v.

,4. Apoc. 10.0.15.

Se colmas meidhauLlatechlsmzlxen
taicka sen Khristilisin opin Päcappale/ on

HERranßucous.
Cuinga pcrhen Isanbä pita hänen perhcllens

HERranRucoufrn caickein psiserdalfcmastkdcspane-
mank NeliasOsäs.

Enstst on l?h?LEsipuhe.
Isä «neidhän ioca olet Taivahis.Match. 6. v. 9. iuc. u. v< 2,.

MWH st «n ftnsttn? V<kstaVS.
Jumala laheo meitä näillä Sanoilla rackasti huku-ttlla / että hän on meidhan oikea Isam/ ia

mee hänen l, oikeat lapsens / Oenpäallcn ella mö roch-
teasti/ c ia caiken oscallusen cansa handä tucoelistm/
Nijncuinrackat lapset/heidän racasia Isans.

» Ma1ch<6.v.4.,4.26.32.Matth.23.v. loh. 20. v<
17. ,> C01.8.6.2.The55.2,.v. 16.

Ll) K Match



bMatch. 5.V.45.1ch.i.v.t.H.C0t.6<v.18.RM.8.
v. 16. 1?.,. 15h.z.v.,.2..

v. 15.Match. 7. v. ii.
Toinen Ola onSeiyemä»RncHnsts.

EysimHinen RncHns.
Pyhitttyx tulconsinun NIMS.

tNatth.lv. 9. Lns. !I. v. H.
MikH seHnftnyttns Vastaus.

a Imnalan Nimi on tosin idzesiänsPyhä: Mu«a
Msrucoelem tässä / että b se mösmeibKän lp-
köuämpphilelp^tulis.

2 Psal. 99. v. 33. psal, 10/. v.3.pläl.iii.v.9.E3ec.
39 V.7.L-nc.l.v<49.b Mlch. l6 Psal»
li. v» 25.

Cnlnga si eapKht» ? Vastslks.
Costa Jumalan Sana astlkiäsii ia pHmsii ope-«
tule/la mömös pyhästi/Ntjncuin Jumalan

-een eule / K sen jalken eläm : Sichcn auta meitä ra-
ikas Isä TaipahisH Mutta ioca toisin opetla ia elä/cuin
Jumalan Sana opetta/ se häväise meidhän seasam
Jumalan Nimen: Siftä warieie meitä Taivalinen
M

2 Iol).»7.P. s. ii. 2.6. Malach.«. v. i i.Erod. 20.
v< 24.Psal. 67. v.,. Psal. 76.D. 2.

b Match. ;,v. 16. i.pee. i.v. «4.,5. ,s.
v. 12. Tim; 2. v. 19.Phil. i. y. 27. ».Mess,

HNulm



« AtttN. 24. tz. iH. Csi». 52. v. s.Ezech.
»). Ezec. 4)<v, Rom. 2. v^4»

Lähäs tulcon sinun BaldaeundaF^
Mstth. 6. V> 9. LVe. 23, V. 2.

MikZ st on simstw t Vastaus.
2 Jumalan Maldacnnda wlc kM idzessatts/A

man meidhan Rucoustam? Mmca mörucoeleMlW
/ b että se mss meidhan tpgöm ttttis.

2 Psal. n0.v.2.Z1att.2.v
Marc.l.v.ts.iuc.t.v.3 z.iUenv2<3

b Luc.1a.v^9.Knc.i2.v.32.L.nc.13.V.29.EPH.2.V»
12.13.Heb^2.V>28.Ap55.22.v:20.

C«ingasieap<chN>ls Vasta»s.
H Costa se Taivalinen Isa meillen halien PV-»Han Hengens anda / e<ta b mes hänen Pphsn Ga-

nans / hänen armöns caulta vscomme / ia lumas
lisesta c elam/täällä AialiM/ ja6Mä iMcajckj-
stfia.

2 Rom. 14» v. i< Thess: 4-v. ».loh. 14.v. is. 17.25. Ephes.3.v. icl.2.Tim. i. y.
,).,4zTit.3.v^6»4

l> psalm 143. v. 10. Ezech: 36. v. 26.27.Rotlk
15. v. iB. 19. psalm 515 D. Act. »e?.
v.»4.

« Itsm. 3. vets. «. lz. «4. Gal: 5. v. ,6.22. n
Co«3. v. 16.17.,. Cos. 6. p. 9. »o. ,9. Phil«

äMW



«l Match. 25.v.34.
is.v. 5-0.1.Thc55.4.v.16.i7.

Tapahiukon sinun Tahtos niin Maan pääl-
zäcuinTaipahas.

Match. 6. v. 10. tue. 11. v. 2.
CningapaliosesnsilNHtt»»? Vastaus.

a Jumalan hpva armMncn tahto / tapahlu kplls
paidzi meidän Mu«a ms tucoelem/ tal-
la b se mös meidhanlpkönam lapahduis.

2 psal. »35. v. 6,Datt.4.v.z2.Eccl. 2.v. 15. Esa. 14.
V.27-E5a.46.v.10.

d 10h.5.v.39.1. loh. 3. v.23. Psalmi, v. 3. 1.
Thess.4.v.z.lpct.4.v.2.;.

Cmnlastsikapahtnpi? Vastsns.
Costa JumalaH raiken pahan neuvoa tahdon ia

sarketaesta/ iotca meidhan eij sallilumalan
pyhittä /eikä hänen Waldacundans meidhan ty-

gsmlijlla/ nijnculnb / Mailman/iamei-
dhan iiham tahto: Mutta costa hanwaMista iakijn-
diasti pita mcila hancn Sanassans ia Vscos/hamaan
»midhänloopunnsaacka. Tamaonhalleuarmojjnenis
hpvatahlons.

aE5a«.v.,c,.1.C0t.!.v.1<>.P5<83.v.2.4>5.1.10h.Z.
v.B.Psal. zz.v.il.

b Zach.3. v.2. z.Apo).,2.v.9'Cph. 2.v.2.10h.1v.1V.
loh. i5.V.19.10h.i6.V.33.10h.17,v.14.R0M.
8.0.7-. 2. Col. lc>. v.;. 1.Pet.2.v<,1.i.uc.8,v.1H.
-5-»4.cHcb.»z.H1.Wi1.'1.v.6.10h.i7.v.1;.17.H>C0r.1.v.3>



Attttä melllen tänHMlvänä/ttteidhätt
MMnen Leipsm.

Maeeh. 6. v. n. L«.«. v. 3.

Jumalakpllck anda iocapaiväisen teivatt i lman mei-
bhan Rucsustam caikillen / » pahoillmgi Ihmisillem
Multa meetttcoelem että hanandaissen pmmatta/
päm/kiMMcansawafiano«a. '

HPsal. «7. v. 14»Psal. 73. p^i».Psal. 144.v>12.tte.
MattK. 5. v. 45-A«.14.v.i 7.10b.HH.y.7.1en
12.V.«.

dDeul: B.v.ls.psal.lO7.v.l.et^Hofe:^.y.s.^TiMi
eec.

MikH iHcspHivsinen HzipsslZyllean s V<zst<lns.
N Taitki cuin Ruumin tavinnoxi ia plöspkämisefi ttM

«ijncuin onRsca/loma/Vaatteet/ Kengät/ Hone/
Carlans/ Peldo/ Caria/RHa ia Tavara/ toimelinen
PuMsa/ toimelistl lapset/ eoiMelcsttPalvklial/lölme-
linen ia huchaeEsirslda/ hyvä hallitus/ coclulineniK
tarpelinen Ilma eli Saa/MuA/Tetveys/bvvätTa-
vat/ Cunnialinen meno/ (Cunnia) Zpvätpstaval/vs-
«olifttkylän Miehet/ia muita senraldaisilH.

2Gen:z. v.
v. l.Esti zo. v. 2.0.Len s2. v. 3 z.Prov.zl.v.HO.
Match: v.25.30.32.P5a1.,04.v.15. psal.«s2.
V. :§. Provt 30.v.8.iuc.26. y.z.Dem: 2H,
V.».etc.

Nl)tZdes RneHlls.
lamzdexi Knna mMen Weidhän Weleam-

E . me/



me/nlsneulu mS sndexi annamme meldhä»
Welgolistm». 6.v.i2.Lne.n.p.4.

Match. 6. v. 12. tue. ,l.v. 4.
Cnlnpalio se«n s<MHttu? V<OaVS.

Me anomme tässäRncoufes / että meidhatt TaiL
linenlsän/ 2eijeahdoiscadzomeidhanSpttdlmpäal-
len/ ia nijden tähden taancaldaiset poishpliä-
<ä: (Sillä eii mee ensingän ole kelvoliset saaman nijlä
cuin anome / emme mös ote ansaineet.) Mutta K

tadhois caickia nijtä meille» armoftans anda: Sil-
lä mee iocapäivä pation Spudiä leem/'ia sulanrangae

hpwinansaitzem: NiM mee ätahdowlm lotisesiO
sitä wastan mös Spdameftam anda/ ta miellel-
läm bpva tehdä nijden jotcameitävajian nckoval.

a Job.9. v. 2. z. Psal. izo.v. 34» Ml. 3. v» 8.14.
Pjäl. 143. v. Esa. 64. v. 6.

bPsal. 32. v.5.6. Psal. 5 1. v. 3. ps. lO3.
- v. 7.Ban. 9.0. 1

e Efod. 34. y. 7. ~Reg. 8.v.46.Ecc1.7,v.21.1ac.).v.
2.Prov. 24. v. t6.,.10h.1.v.8.

<i Match. 5. v. 2 5. Match. 6. v. 14. r^Match.iZ.v^
21.22. elc. EA 4> v.25.C01. Z. Y.»i.Epr^
z8.v.2.e1c.

Cnntzes RncHns^.
2a M lMewiemeitä Kiuftuxem

Match. 6. v. ,3, tuc. u. v. 4.
Culnpallo se HO GtWHtt» Vasi«n».

lumgli, 2 tosinejj knänä kjnsa; Multa mö tW
cstteM



coelem easä Rucölyes / Ma han itze tadhois b'meilä
«nriella ia vlöspilä / e«ei c perkele / ilMailma / i»
meidhän e oma tiham / meitä pe«ais ia wiettai»
Epävfton / EpalWeV / ia muihin sumiM Wikoi»
ia rascain Spndijn: Ia ios mö heilda kiusaws eu-
<em/ <«a smee cuilengiwiimenbeidMwoillasim/ia
»oilonPidhälsim.

» Jae. »>v.«;. Spr. i;. v. «,.,2.1).Zeph.3.v.5.,.1ch.
»s. Esa.

dtuc. 17.V. ls.Rom.B<v<z 1.2,.C0r.
iH. v. 9. 2.Thess: 5. v. 4. >.Pee. 5. v. 10.2.
Pet.^.v.^.

« i.Reg. 22. v< 2.2. Match.4.0.,.5. Match.»3. v.
27.28. tuc:22. v. zi.IH: 15.v. 2. 27.31ce. 5.
v. 3. l.Cor: 7. v. 5.2. Cor: 11.v. 3. 2. Cor: 4.
v. 4. EO: 6.V. >2.».Thess: 3. v.5.2. Tbess: 2.
v. 8. 9.,. Tim: 4. v. i.t.M. 5.v.»0. Apocz

<l Gem33. v.,2.Match. y. 4;.5ap. 4.V. li.
,2. Jos: 23. v. ,2. «z. Sptt 23. v. l.Prov. 4.v.»4.

. Prov.l.v.lo.cic.
« Rom: 8. v. ?. Gal: 5. v< 17. l. lo§. 2.0.»5. lac.».

v. 14.Pr0<i6.v.25.
».

Hoh.;-. v. 4.;<lB.Äpoc.2uv.7.
SsiysmZs Rncsys.

Mutta päestä mettä pahasta.
MllVth. 6. v. 13. Luc. li. v 4.



Mce lucolem täsaßucouMnsjneuwpaldistew
«aicka Summittain/ että 2 meidhan Isam ioca Taivas
bas on/paestäis ia wapadhais meitä caikesta Ruumia
hin / Sielun/ Tavaran ia Cunnianpchasta: bla wij-mencosca meidhän hetkemlule/ audais c meille pdhen
auluan lopun/ ia armolisesia tästä smkeudZen alhosta
lvgsns ottais Taivasen.

2 l.Tbejs: i.v.10.p5.3 4 p.s.^/^a.^^.M/l.v.l.eea.
Psal. 91. v.i.elc.Rom.7»v 2.4.25.P5.41.v.H.e1c^
Ps 57.v3.etc. i.v. lc».

blobiHv.s.Ps. 39. v.5.P5.139.v.16.5pr:17.v.3.
SPNS7.V.HB.

«!.Reg: i9.v.4.P5.Z1.v.6.Ae« 7.v.;l>.H.Tim:4.v. 6.
zB.tuc:^.v.^.

Vec«lmas Osa Rnconxes ovat nefM/
wiNIH tHdhen meidhän Taivalinen M»

meitH ennleman pil-H.
Sillä finun on Waldacunda/ Woima ia

Vunttia/ijaneaickisesta.
Match. 6. v.: 3. H. Par. 20. v. 6. «.Tim: 6. v.,f.,5.

Apocis.v. iz.Apoc: 7.v.12.Ap0cl iH.v.lo.psal«
22. v. 29.,. pet:;. v n.,. Pee: 4.v.,1.P5. 135.0.6.
Ps. ,45. v.«. 13.Pf.1i5.v.z.i6.Ban: 7.0.14. Syrz
43'v»».Sec:2.

5. Sinun on Waldaeunds.
Se on/ caicki Waldacunnat Taivas ia MaanpäSs-

Movae stnun / finä olet yflnalls meidtzan Cuningam ia
HERraw l Senlahdeu cuule ia amamejla'sinun
Kisalemaifias.

2. Sinun on Woimet.
Seon/ stns o/el Eajchvftldjas Cuningas/



ia HERra cailkeinHCttaittplitze/iongaKädes «M
ovat/Taivahas ia Maas/ finnllen eij ole milänäma-
dholoindt/ sinä teet mitäs tahdot: Senlädhen stna tai-
dataulta meitä / ia anda mcillen mitämö smulda anom-
me.

3. SinunM Kunnia.
Se on/ sinä vMäns ölce ft/ io?!m caicki Plistos/

Kijlos/Cunnia iaKetstamitten tule / iolca caicki tvpn-
ni /,nö racas Isä olemma welcapäät stnullen osollamtM/coscas meitä cuulel ia autat.

4. Zjancaickisesta.
Se on / Ihmistlläkm tämän Maan päM/ 0K

Waldacunda/ Woima iaCunnia/ waan caicki calovais
ftt: Multa sinulla racas Isä ovat caicki ijancaickisee.
Sentähden mö sinua ainoata rucoilem / ia emme
kän mwla Taivas eli Maan päälle..

Neliäs Vft HERranRnconxes/on Rnco»<xen Insigill.
. Amen. 2.Kor: l.p.lO.Apoc: 22.

Cnin palk si on Sanueen ? Vastaus.Etläminunpilä oleman awiffinsenpäällen/tteäb
laancaldaiset Rucomet ovat sillen Taivalisellen Isälle»
stoliset/ cia hanelda cuultue. Sillä hän itze on meitä
kästenvt/ taalla tavalla ä mcocleman/ e ia luvanm/ ens
hän meitäcuulla tahto/ Umen/Amen/ Seon nijnpalis
Sanottu/ sla/la. Nämät pitä «äin tapahtuman.

» Match: 2i.v. 2 2.,. Tim:2.v.3.Heb: 4-v.»s. 1.10H3s.v. »4. 1ac:i.v.6.7.
K Ml. lv. v. P5a1.69.v.z2.)Z.p5.,4i.p.2.Ac1.10«

V.4.Ap0c.z.V.8.
E ji/ cPsaW



«Psal.;.v. 5. Psal. l 8.v.7.P5a1.1Q2.v.1z.p5a1.„3.'
y. 9. Psal. 120. v. i.

H psal. 2 7. v.B. 3 6.C01.4.v.z«
~ Thess. s. v. ,7.

« Psal. sc,.v.ls.Malch.2l.v^,^.iuc.il.v.lo.los<l4<
V.1).10h.!6.v.2Z. '

52. Cor: 1. v. zo. Psal.)). p. 4. Esa. 6z>. v. 24,

Ne Nelläs taulasen Shrifiilism opin pääcappale on sePy-
hä Casten Sacramenti.

Kuinga yxi perhen Isändä pieck hänenPechellens Casten Sacramenlin / cajltelN pMeda!?
fcmast edespancmani Mastaus.

I.
MitK Eafle Ms VastMs.

Vaste oll.eij ainoßjwnos palias Wesi: Mut-
ta yxi sencaldainen Wesi ioca on Junaan
Käskyn suliettu / m lumaZsn Smmg e ms«
WahuiftettUlalnstgwttu.

2 loh. Z.v. 7. Tit. V, b EpZ. s. V. 2<5.
Cnckilfi »elllmalchzzßästin ft^t^vse^

Cussa meidhän Hena Dfus Ctzristus Matcheuxc.. n j-
Mtses lugus/ Watch. 28. v. ,9. sanopi: M.ngät
Vluos caickcttt MiIMN/m opttwcaz caickia



mnoita/ ta Kastane htttä/ Nlmetzen Mu bz
Poian m pyhän Heng<n.

il.

Casie waikmiapi/ » Gpndien saamistn/
wapahea Colemaft/ ia Petkelcsta/iaandapi d ijancaickl>
ftnAutuden/ cmkillen nijilen iotcaVscovat/niMUitk
lumalauSanat ia 4upaufetkaivat.

zF.Eph.f^
v. 26.

b Tit. z. v. s.l.Pet.; .v. 20.21.loh. z
3.4^Matc.i6>v.i6.

Cutka ne sencaldaiset Jumalan Sanat iatu-
panxetovaei

Ne cuinmeidhanHEßralEsns CHristus / pp-
hauMarcufcn tpijmests lugm / Marc. 56. y. is. Mhupi:

3oca Vsco <a Zastetux tule/ se pitä tuleman
Autuaxi: Mutta iocach Vsco/ sepitätuleman
Ksdotetux.

5 il.

tan silaeea? Vastaus^
Mesi 2 tosin fila eiftee / wan Jumalan

M /ioca Wcden cansa inWeden tykönä on /ia b Vscö
ioca fencaldaisen JumalanSanan wedessätaicka wete-
tzen yhdistetyn Vscopi t Sills west ilman Jumalan sa-
nata/on palias West/ iaeijCastcz Mutta Jumalan
Sananeanla/ on seCafie/ Seon/armolapnans/Ela-msm



MnWtst/ ia vdyen Spnbpmisett pesopHäsHettges,
mijncuinPphä Paulus sanopi /Titt 3- v. 6.7. Sen vden
Syndymisen peson ia pphan Hengen vdistueen caulta/
»ongahänmeidhän päallem tunsastivlosuodatlanuton
lesuxenChristien meidhan Wapahtaian cautta/ wa-
pahti ban meitä: Senpäellen/ että mö wanhutftat oli-
Pm hänen atmons caulta/iapenliset/ sijhenijancaicki-
Lehen Elämähän/ Seontoeisefiaeofi.

» Eph: 5. v. b Mart: ls. v.»s.loh: 3. v. 5.
Is. Uct: 15. v. 9. Eol: 2.v. »2. Heb: «s. v. 2-z.
Heb: u. v. 6.

IV.
Mieseaancaldainen wedelcastamlnen / «lcks

weeehen vpHteamine» »erkitzes
Vastaus,

a Se merkitze että se wanhaAdam ioca wielä meis-
sä on/ iocapäivaiseu calumisen iaparanneen cam-
Fappoteteaman ia coleeettaman caictein Spndein ia pa-
hain himoin cansa: Ia iällens iocapäiva vieroman/ ia
Plssnouseman ps vsi Ihminen/ ionga wanhurscaudes is
Pphpdes Jumalanedes/ ijancaickisesi elämänpila.

HZlom: 5.v. 5.6.7.u.i2..13.2,.C5r:7.v. l.Gal.Z.v.
27.Ga1: 5.v.24.C01: 2.v.n,12..Eph: 4.Y.H2.2.5.
24.Eph: 5.V.26.27.C0t: 3.v.!.5>i0.
Cnssa se RiriHitett» «n? Vastaus.

»PyhäPaulus Romareieen tygs Cap. 6.v.).4.näinsano.- Mee olempnna cansa/Castencaulla
Haudatut ColemHan / että nijncuin CHristus onCool-
luistplöcherättllu Isäncunnian Nljtt ptta möb
«midhänvdcs elamäs waeldaman.

H R0m.5.v.5.4. Col; 2. v.u.12.
Ss



Se Wdes Satechismuxcn eli sen
Khristelisen opinpääcappaleon:

Taivan WaldacunnanAvaimista:
Ripistä ia Synninpäästöstä.

Kuinga yxperhen MndH pitä hänenPer-
Mans Taivan WaldacunnanAvaimista/rsjckein Pfi-
terdaiftmast opettaman? Vastaus.

NellHs Hysymists edespaneman.
I.

Mitks «vne Laivan waltzacnnnanAvaimet 5
Vafians.

Taivan Watbacunnan Avaimet ovat stwoima/
ionga meidhän HCRra lEsus CHrisius Maan päällä
CvanZeliumis on asettanut/ caluMsillen Spndisillen
Spruui päestetta / catömattomillm Synnit pidettä/
NiMlinChri.stuxen Sana; kaivat.

Cm3«nc Lhrifwxen AKIZZI: Hvat? Vastaus.
Cu ssa mcidhanHERra lesus TZnstus sanopi/

lpksna/ Cap. 2 Q.v.2.3.
Oltacat se Pyhä Hengi/ imllmikänäns tee

Syu ntt andexi annatte / nijllen nc pitä andexi
annettaman: lalojllsnMnäns ttencpjdältä/
mMn ns Pitäpidettämän.

11.
Mihin nKmäv Avaimee Hvse earpelistt/eaic?a Wi<

Vastaus.
Sen «LnläV SanaeeieeHväx eeVevät:

F Joitten



Isillen ikänäns tee Synnit sndexiannatte
NlMnne pitä andexl annettaman.

Nimittäin/ että vscovaisillen Spndin anderianda-

iaWerellensftalu/omistelaan/ellä Vsco vahuistetus/
ia tundo wisslf ia saatetUf lulibt Silla vsco seu-
tapiRauha Sydämes/Ma cmn Spnnil an-
netut.

111.
Cnlngaenitapi yx Ihminen Sannit ande)? anda?

Vastaus.
Ihminen tosin filä eij tee / nijncuin Ihminen idzef-

eanb/wan hänen wirsanspolest/Ehristu<ren Kästplriäl-
ken/nijncuinnämätSanat soivat: IMentkänänS
tttSynnltandexlannatte/nijllennepitätMdext
annettaman: Sillä nijncmn Ihnnfen Potalla on
voima Maanpäella Synnit andesianda/ nisu hän st»jaman voiman on Evangeliumin Saarnawirassa astt-
eanut/ cussahän sanopi: NiMcmn Isä minun lahdätll>
nijn minä mös teidät lähdälän/loh. 2.2. v. 2». Ia taas/
loca teitä cuule se minua cunle/ Luc.io.p,i6.

CuttlengH Synnit pits andexiannettaman s
Vastaus.

Mllen cuin pdhes oikeas käandplnises Svnditw
wnnufiavae/ m phden nöyrän ia vscovaisen Spdämm
cansa/lEstyenCHristufen cautta/ Armo ia lohdu-
tusta anovat: Mncuin HERRA CHnstus sanopi
fillen Halvatulle». / Match. 9. y. 2. luc. 5. v. 20.
M1c.z.y.55

OK



Ole hyvästurvas Poican/ sinulle oleon syn-
disandexiannetUtt Ia Mn mucheliselle Spndiselle

7. v. 49. SiNUllen ovat Synnit
andexlannetut / sinun vscos on sinun wapahaxi
tehnyt/mänerauhas.

Cnlllen S?nnie pies plbeeeHmHn e Vastaus.
Caikillen calumaltomillen ia vscomatlomillen/iot-

<a Spnnis vastahakoisesi pispväl/ ia caicki Jumalisteneuvomiset vlencatzoval: Nijncuin Christus ovella/
Match. 18. v. 17. eec. Josfinun Welies rickovi sinua
vastan/ nijn mane ia nuhtele handa finun kestenas ia ha-

Joshänsinuarnnlepi/nijnsinäoletvoift
eanutsinun Melies: Wan ios eij hän sinua cuule / mj»
ota wielä pfi laicka kafi cansas/Scnpäällen että cahden
elicolmen todistajan Mapita caiffi Asiat seisoman:
Jos eij hän nijtä cuuie-nljn sano Scuracunnallen, elleij
Hän Scuracuuöa cuule / m/n pldaHändä Pacanan ia
PublicMn cdejU : TFtisesta ftnstt Minä teitten/
Mttä ikäuäne lee sidsita AisanMllä/ se pilä
olez,! zmLalvahas.

Ge Teinen Gja.täjsa wijdetmes
Oaiechismuxen PMcsppalss sn /Ripistä ia

Synninpäästöstä.
Spndinen Ihminen cuin Cafienlijeon

F ij hän

il.



l,

11.

!!!

hän Petkelen haukullesi/Mailmanpahasi Cstmettisi/
iaomantihansheickoudest/ onSvndijnlangenut/isl-
lensplösoielaan/ lohdutetaniavahuistctan/ ettei hänCpälvfeu langeis Jumalan armosta ia laupiudcsi/ van
phden vahvan vscalluxen cansa Chl isiuxcn paaLcn tur-
vasi Jumalahan/ ia hänen tvkönans löpdais ia sais ar-
mon ia Spudein / Jumalanoman lupau-
zren ialken/ Ezec.i3.v.2.z.Lc Cap.ii.v.u.

Vastaus.
Rippi on puhe/ cuin vfSvndmen Ihminen/

pila Jumalan cansa/taicka coscahan sitä
pyhä ia callista Jessen Rwmihin iaMe-
ren Sacramentinauttia tahto/pila Ripisans cansa/
iossa han ensin phdest murheUa sarietpsi Sydämesi can-
dapi itze paällens / lunnusiadelt hanens Spudisc?/ Cfa.
66. v. 2.p5a1<5i.v.19.p5a1»52.v. ;i<v.^.l.loh.
~v. B.öc9>t.
v.)7.Lctecz.

Toisex/ phdest vscovaisest Spdämest/ keriapi Riv--
isaldä Jumalan Saiwst lohduwst m Syndiens
Christufen ansion tahdrn/ler. 5.v.3.Hev: n.v.cs.Marc.

Sanoi lesus sillen SpnagoganPäämiehelle»/
ala pelka/waivon osto.

/ aiko ia
disistäSynnista /iaElamansparandatästedes: Psal.
5«.v.12 .Eph<4.v.25.5c iec;.Lph: 5 .v.s.ColKZ.V.siöc sc<;.
Sillä eij enä tchda sitä paha/ cuin ennen on tullut tch-
dvf/ onparaspsrannos.
NHisfH Cappales Hikeä cstnmus stift.

EUjNgastsilumpita sanoman coscas Ripisan ethenafiut/
locaJumalansias on? Vastaus

Racas>



5

li

111

Raczs CnVUialtlnen minä rncHelen teltH
Chriftnxen tähden/ että ees cnulifieea minun Rtppi«

nt/ ia Intnalan pslefi pHHfiHfireä winnamt«
nnn AynnlsiHni. TähänRippisä vasta-

pj: GanHfinunRlppis.
VKivajnenlhmittsn tunnustan 3«5MID matan / ia leidanhane!; Palvelians edes/että

H minä perlsynnjs ia Jumalan wihas sijnnpt ia
spndpnpt olen/ ia että minä JumalanKäffpia vastan/
vsein iapation Syndiätchnpt olen/pahoilla aiaeofilla/
Sanoilla ia töillä/ iotamina Spdamestäni pahastun ia
cadhun: Semähdenminärucoelen Chrisiu<ren lahden/
rltatcemmullen Jumalan sias/ sen pphan Ripin iul-
gistaeahdostt/ ia ChriftuxenRwlnihin iaWe-
renSacramenein/ minun vscöni minullett
iaka: Silla minä vscon / «iä caicki minun Spndini

Weres ia Colemas / ovat sovitetut ia made-
tut: Minä tahdon tästedes minuniparanda: Ia toi-
melinen olla: Sijhen minullen Humala Chtisturen
cnutla hänen armons ia pHän HenZens lai«alkon/A-
-men.

Hla farma conKten6i, I. ?. ?.

/lt^lnHVaivalnenSyndinenlhmlnen/tUtt-Vo nusian Jumalan minun toiani/ ia stnunedesäs/
Cunnialinen Ripisä/ ioca stas tässä

Seuramnnas olet/ että minä Spnnis iaßieltaudes/
sijnnpt iaspndpnytolen: Ia wielä siltäkin plitze caiken
minun ikäni/ hamasta tapsudest/nijn tähän päivän asti/
monda hirmuista ia hapialistaSvndiä/ seka iulki että
sala / pahoilla matosillani / puhellani ia töilläni caic-
llja Jumalan MiäKästviä wastan tchnpl olen: Joiden

F ji) Mm



MMn mina eieden minuni Msainchett/Jumalanwi-
han / aialifet rangastoM ia ijancaickiscn Cadoluren/
<Nenminä armoia saa nauttia: Mingä tähden pakenen
minä/ muchelisen Spdämen / multa cuitengin plHen
wchvan minun iunastaiani
ia wälimicheni tpgö/turoelleu nöprästia vstowaisesia sp-
dämest/elläHän Isans wihan lepp«äis/ia minun Hänenpstävärensiällens saattaisi Multasinulda racas Riv-
Ifämlnä tucoelen/ettäs minun Jumalan polesi Chri-
siuren Kastyn iälken päästäisit Spnuistäni iawärpden
emder andaifil: Ia sallisit minun mänemähän nauti-
tzcmahan ia tpgsn ottaman/ ChtistuM Ruumista ia
Werlä sijnä pphäs Altann Sacramentis/minun heikon
Vsconi wahuistoreri/ ia hänen Pijnans ia Tolemans
muistoni: Minä lupan ia lchdon Jumalan mielen ia
Kästpn iälken/ minun Elämän parata ia oicnda: Sij-
hen minua aullakon ia watzuistacon/ se Ppha Colminai-suus / Isä /Poica iaPpha Hengi/ ionga olconkijlos ia
eunuia / ijancaickisestanijn ijancaickiscn/ Amen.

t

'lertia turma.,.

Herra/minä tunnustan
lay iateidhän edesan/ että mina olen rickonut caic-
kialumalan Kästpiäwasian/Aialurilla/Sauoilla

jaTöillä/mingatädhen minä eiMctt/ minun; olevan
ansainecn/litlnalan wihan pimuun n
lisen Coleman ia ijancajckisen / ios Jumalan«lijnpidhäis rangaiscmanminna/ enin Mnen covaoi-
keutens waatt / ia minä minun Synnilläni olen ansai-
nul: Multa että mina tlcdhen / että HERra Jumala
eijano sen Sondisen colemala / vaan eahts/ että se Iu-
Mstlatsjnpiläkämdamän itzens hänen Jumalattomastamenostanb



menostane ia elämän. Ombi mss lahianut meillen tzä-
nenainoan Poicans wtssauderi/ wanhmscauder/Pyhy-
der ia lunastus: Ia asettanut hänen armon Stolif
meille/ hänen Massa Weresäns. Senlädhenon minul-
la nplwapatpKö turvaus/ tämän ainoan Aunonstolin,
iawapahlaianlefUrcnChristurcntpgS/ ioffa Jumala
meidhänraws Taivalmen Isa on luvanut lneilla caie,
kein meidhän Spndiemarmolifen andee? saamiftn/seu
ijancaickisen elämän ia caiken auludhen. Minä anon
mös saadaMi HCRran lEsu.ren Pphän
RuumihiniaWcren corkeasti kelnolistaEacramenli/
senpäelle että minulla madhais olla wiffi pami ia in-
stglaus/ettäcaicki minun Gpndini ovat minulletotisesta
anderi Minä lnpan mss
etläminä tahdontästälähin paranda minun elämäni/m
Svdämelisestärucoella Jumalala/ että hän Minnaan
molisesta hallitzeis ia iodhattais hänen Pyhällä Hengel-
täns/mM että caicki minun töni/ vuheni ia menoni/ ma-
dhMt lulla hänen pyhälle MneUens cunniati/ sillen
Christilisellcn Kijrkolle paluelurer/ mminnn larvitze?
Vaisellen lähimäiselleni hpväri ia parhari/ Amen.

laancaldaifen eunnustoxen pHHUen
«vastata Sano:

Jumala «lcvn sinulle armslinen ia »ahVisia»
cyn sinun Vstos.

VelBic.

Eifcc &

i. Cor. E»

Ram. y

Se caickiwaldias ljancaickinenltlmala/hänen suuten
hpvpdenstädhen/ olcon sinullen armolinen ia laupias/
ia hänen poicans lesuxenChristuzren caickein Pphimäw
pijnan ia coleman Ansion tähden/ andefi andacon caicki
sinun Svttdis/ sinua vscss wahvifiacon/ ia lnös pphän
Hengen woiman stnullen lajnatkon / parata sinunElä-
Mätä«/Men. Muma-



Muutamat Fhristelisetkysymiset/ niMniotca
ensttt Ripillä/lastlläSacramenlilläkäpdätHtoyat/

edespandayatynnäwasiauMcansss.
«. Cnnnecfts tHtlftsti, sinus Ayndistx?

la/ minä tunnen la tunnustan/ että minävri suuri
Spndinen olen. HERra minä tunnustan
minun Spndini / ia ennpeitä minun pcchalecoalu/ filläcosca minä tadhoin sitä waiketa/ muserduit minun iuu-
ni: Minä sanoin/ minä tadhon tunnusta HERraIK
minun plitzekäpmiseni.

2. MistHs sin tlehHe?
Nijstä JumalanPyhäsi kpmmenest Kässpsi/ioi-

«aminä enn ole puänpt. R0M.5.V.20. iain cautta Syn-
nin tundemus tule. Rom. 7. v. 7. En minä Spndiä tun-
denut/ paitzi tain cautta/elc.

3. tNikä sn eaicsa cnyman 3
Caicki se cuinnijtä Jumalan Pchä kommenba

KästowasiantuletetHpf.l.loh.Z. cilin
Spndi teke /st mss lcke wärpltä/ ia Spndi on wärps.».
loh. 5.17. Caicki wärps on Spndi.

4. OvatcoZnun Spndis sinulle vaivar ia cauZegl?
la/ueovatminullen että minä nijlä

tchnpt olen: psal.zB.V.s. Minun Syndini kaiväl pliZe.
minun pääni / ni/ncuin rasta corma ovaths minulle
plen tulleet.

5. MlngH täbhen ne sinua waiVavckt is «va« si<-
Nlzllecauheae?

Sentädhen että minä mchhencansamimmI'
wihoiltanut olen/iaansatwl aialiset rang^.s:

ijancaickism cadoturen: 6. v.2,z.Ga1.3.v. ic>.
Heut: 2,7.y. 26. Pchasij kirottu olconiocajnen/ioc»

«kis.



«ljpispraikisa ni/sacuiu taiskinoitettu on/etlahansm
«kis. Cusa npl Pahastikirous on/ sijnä mss on Juma-
lan wiha/aialinen ia ljancaickinenrangastos.

6. finus cnitengin Aneusx enleviln 3
la/minätftKistfis kyivsn. 2.Cftr.i.v.io.

Mee toivom Christuren paelten/etta hän wiela Mtästedes pelastaman.
7. MiMs lyes lsbhutat 3

Minun rakasta HERrastamlesuMCHtistUlefi.
2.Cor. i.v.5. Nijncuinkarsimiset ovat paliortulleel/
Nijn mlepi Mös palio lodhueosia Christuren cautta.

8. MlkälKjusC«3istusHn3
Hän on Jumalan ia Neitzen MmianPoica: To-

tinen Jumala ia Ihlmnen.
F. Mivs HHn Hn ettss

sijdK eaidßtsinuas lHbhVtta s
Hän on CoollUt minun edestäni / ia hänen Werelw

Ristin paella vlos Vttsdmmnue/ m ftn cansa Isan Ju-
malan epköna saanut minuVe armon/ Spndienandexi
saamisen / wanhurftaudett / ia iMcaickifen Elämän.
Dse.l>v. »4. Minä tadhon wapchta helta Colemasta/
Colcma mina tahdon olla sinulle 73.0.
,0.«. Hän on hauen hengens licos Vhrifi andanul/sil-
la han cundoi heidhan Spnbins.

lv. Mistäs sin «iebäes
SijtL POKstZ EvKNMlinmift / i« Chrisiuxen

astwxen stznoista.
Sanos minulle mwtamae Evangelwmin puhet?

IH.z.v. 16. Nijn on Jumalaracastanut Mailma/etta
hän vlosandsihänen amocaisenPoicans / senpaelle että
jocalwncuWßstohänen paellms /eij pidä huckuman/
wMsamanhancajckisenElämän. Phil. 2.V.8. Chrisius

G 01.



ollmcidhan edestäni cuuliainen
man Ristin Coleman saarta, i. T im. ».v. i;. Se on
vahva ia luia puhe ia caikella modolla hyvin kelvolinen
wastan otella/ että lesus Christus on tullut Mailman/
wapahtaman Svudistlä. lEsuxen Wett
pudhista meitä meidhanSpnnistäm. i. Ish. l. v.
9.v.14.Ap0c.i.v.5.

testamentin aseenxen S<znois sanspi Christus:
Ottacat/ Mtä/ tämä on minunRumihin/

ioca teidhän edestän vlosannetan: la/wcae tä-
mä on minunWereni/ sen wdhen Testamentin/
ioca teidhän edestän vlssvodgtemn Syndiw
andexiandamuxt.

u. Mitäs ftae sifnH Sscramentls.^
Eijainostanspaliast ieipäiaWijna: Multasennäkyväisen t ivan ia Wijlwn cansa/ näkymättömän lo-

tisen Rwmijn ia
12. MiftHs sijt-H «issi sler 5

HERran Chnsturcn omista Sanoista/cusa hän sa-
nopi Kivasta' / Tämä on Minun Rwmihin. Ia
Mi/nasta/ Tämä on minun Wereni. Silla Chn>
sinä on calcklmaldias Jumala/ sentädhen mitä hän Sa-
nopi/ sen han laitapi iawoipi mss tedhä ia ylitzencaiken

täyllä. Psal. 33.v. 4. HERran Sana
eolincn/ m mita han lupapi sen hän vissistä pilä. Item.
v.9. Cuinhänsanopi/ nijnsetapahtupi.
Jumalantykönä eij oleyclakän Sana madholoind.

»3. tNihingäs eadhor Sacramenei yeea 5
Minun vsconi wahwisiorcr/eltä caicki mitäChri-Ktts oy cajkelle Mailmalle lchnyt hyväsi/ ombi mös

minulle



Minulle totisesta tapahtunuthyväsi/ ia minun Svnoi-
saamista / senpäelle että minä »nadhaisin sitä

wlssimbl olla / että minun Spndin ovat minulle anderi
annetut. Esa. 43. v. 24. Sanopi Christus i ocaiseUe
catuvaistllc Svndiselle: Sinä olet minullen tstä teh-
nyt sinun Synnisäs/iaoletminullen waiva tehnyt sinun
pahoisa tegoisas: Minä /Minä/ voiepyhin sinun plitze-
käpmises minun tähteni/ iaenn muista sinunSpndiäs.
tuc.t^.v.;. Sanoit Opetuslapset: HERra wahuis-
ta meidhanvscom. Marc. 9. v. 24. Minä
ta/ mahoista minun epäusconi.
RiplsH. Vstoecss eeeä minä moslnmalanpolesta/

Chrifiuxen iälk«n/ raidan sinulle Sannit
andex anda/ ia e«H se H« wahva Inmalan

NkFnä? Vastaus.
Ripieellapa. la/minä vscontotisesta. Sillä itze

Christus on sanon»!: loiUwikäuänsteeSpnnitandes
annatte/ nijllsn nepilä olemM ande^annelUl: Ia ioil-
len etc. loh. 22.

Jocatlita se Minna czz»l«/ Luc. io.
Riplsa. Tapchlucsn stnullell nijncuins vscol:Ia minä mss sen ChnstilisenKirckon cutzulluPaluelia/

Christien Evangeliumis / paestän sinun /hänen Käs-kpnsiaikm/ caikista sinun Spnnistäs/ia Svnninan-
sissta/ ijancaickiscsta cadoluMa/ ia iulgistan sinullenJumalan armon ia ystäwpden / Nimehcn Isan luma-
lm/poian Jumalan / ia Pphan Hengen Jumalan/ A-

' Zmn. MancRauhan ia wältä Syndi.
Xx cannis manaus e^gs:

i. R. I. TämänRipin ionga minänyt tässä sinul-
G i) len



Kn iulgistitt/ pita sinun vastanottaman nijncuin Juma-
la itze sen olis stnullen puhulmt ia iulgistanut/eika mita-
lla epaileman/mutla wahvast vscoman/elta laman cauc-
la ovat Synnit ftnullen andes annetut Jumalan edes
TaivHas: Silla Saarna wirka on Jumalan wirka/
Esa: 49- v. 4. Match. 10.v. 20. Item Cap. 16. y. ,S,öc
Eap.i8.v.18.1,0h.2c».V.23>

2. Sinun pita taancaldaisen lchdulisenRipin edcst
Spdamestas HERra Jumalalakiittämän: Psal. loz.
v. z.Lcleq.KijtäHEßra minun Sieluni/ ioca stnul-
len caicki sinun Syndis ands/ ia paranda caicki si-nunRico^es.

3. ChristuMPijnaia Colemaea iulgisiaman/i^
Cor. n.v.26.öc sec^.

4. Wden calmraifen Sydämen edest lulr.alala
nöyrästi rucoleman / Juma-
la ps puhdas Sydän/ ia anna minulle ps Vsi wissi
Hengin

5. Sinun pila paastoman ia railisi sinus käyttä-
män/ ettäs silasuureman lumalisudm
fit silä Pyhä ia corkeasti kclvolisia Sacmmettti wasiaa
o«a ia nauttia

Joel. 2. v. 12. RHendHkäe ttitHn Minun
caikest paastHlia/eec.

i< pee. 5. v. Olcaenrsltiz isz walv«cse/MH tei<
dänwih«lin«n peztsle/ ymbärins Väipi/ eec.

6. Jos sinulla onRijdolinen/ nijn sencansapitä
finun sopiman ennen cuins Sacramentill käyt/ Chrisoman mattMen iälken. Match. 5. y. 2Z.K
iuc.l2. v.sB.^uc.v^..

NäistH oes »vaasi.
RHS HKRran ra»has/Amen«.



MinFZ eähhen sinä Aacramenti «antttak
Senladhen että minä tadhon pnna Jumalan Sa-

nan cansa/ vlconaisell merkillä wchuista minun Sie-
lun/ ia nijn molembiten cau«a saada minun Spndin
andes.
S<t<,dp<js RippsHkin A7ndls anhex 5 MKäsijtH Htt.

Millä tahdon tuitcnginSacramenli/ ionga Chri-
fius meillen ön ialtanyt armon ynnä Sanancansa vastan olla/ ia nijn molemillamtnnnvsconiwah-
vista : lolavfculin minä sen teen/ filä parembi se on..

Se kuudes SatschisnwM taicka
senShristilissn Opm PHacappgZe on Marin

taikka meidhanHERran lesuM Christusen loti-sen RtvmHin ia Wercn Sacra-
lmnti<.

KuingastyxPerhenlsändä pitähänen Per-
tzetlans caickeinprikerdaifemasi/Altarin laicka HER-
«anßwmihinia WcrenSacraznezttiftopellamant V^

Neljäskyssmises ehespaneman.

Mikä All<zrlttSacram«nti «n 5
Marin Sacramentl onmeidhän HErran

lesuxen Shristuxm totinenRuumis ia totinen
Weri/Leivän ia WiMNalla/ meidhän Shris-
littyiden SSds ia loda/ idzeKhristuxelda ase-
tttttU.

i. Cor. »o. v. i6. ~Cor<. 11.0.24.25.i.Cor. 12.0.15.



Cnssa se «nklrlHteettU i vaff<ins.
pyhät Evangelisterit: Malcheus

Cap. 26. v. 26. 27. 28. Marcus Cap. 14.0.2,2.23.
iucas Cap.2.2.v.11>.2v. lapvhä Paulus i.Cor. n.

Meidhän HERra lEsus KHristus sinä
yönä iona hän petetlin/otti hän Lelvän/etc.

Samalmow Etlolisttnälken/ etc.
11.

Mies sijseancaldainen Sysminen lalHmlnen
_ Vastaus.

Senmeillen liettävär tekevät namatSanat:
Tewhän edeftän vlosannetan ia vlosvuo-

dstemn Syndien andexi andamuxi: Nimit-
täin ma meillmtässa Sacmmentis/ Synnin andexan-
damus/Wanhnrssaus/Elama iaAutuus/ näiden Sa-
nain caultaannelan : e Sillä cussa Spttdien
damus on/ siinä mös Wanhmffaus / Elämä ia Au-
tuus on. a Match. 2.6. v. 2.B.Mar. 14. v.24.iuc.22.v.

«9.2.0.1.C0r.u.v.2,4.
b Zlom. 4. v.i1.7.8.Act. 10,1.4).2. Tim: l.v.Act. 26.

v.18.Heb.1).y.12.14.
lii.

Cuinga eaiea Runmllinen Ssminen ia IHminen
nHin snurec Cappalee markan saaeea

Ssminen ia lominen tosin näitä eivät teet Mut-
ta ne Sanat cmn tässä ovat: 2 Teidänedestän anne-
tan ia vlosvuodatttan Syndein andex anda-
Miftx: lolca Sanat ovat / senRuumillisen Sömisen
svkönä/nijncuin pääcappalel tässä Sacramenljs. b Ia

jocy



ioca samat SanatVsco/ hänellä on/mitä ne sanovat/M
cuinne soivat/nimittäin/Spndien andes saaminen.

2 Match. 2.6. v. 28.Rom. »4. v. 24. 22.v.»9.2Q.
i.C0r.n.v.24.

bA«. Ic».v. 45. Act.13.v.)8.39.Act.T6.v.18.Ram.
).v.24.25.R0M.4.V.5.7.

Cuca fijs tätä Sacramcnti kelvolisest nautitze?
Paastota ia Runmillisclla tavalla itzens walmista/on to-
sin ps caunis ia hpväslconainen lapa: Multa se on oi-
kein kelvolinen ia hvvin valmistettu/ iolla on Vsco näi-
den Sanain paallen/ Teidhän edestän annetan ia
vlosvodatecan / Syndien andexi saamifex:
b Multa ioca näitä Sanoia eij Vsco micka epäile näis-
tä/ se on kelvotoin/ ia walmistamaloin? Silla tämä
Sana/Teidän edestän/ wa<m caikeli vscovssista Sp-
dandä.

2 i.Cor. 14. v. 40.«. Cor.il.v.Hs.^s.z.Cot.lz.v.Z.
Act. iz. v. 55.bMarc. »5. v.is. Heb.4.v<2.Rom.t4.v<2z.loh^cs.v.9<Hed.» l.v. l3.

VnsimätNLN Gja oli meidhän Cate-
chlsmuxes/neOuustpäcappalta: Seurapi

npl se Toinen Osa/ icHon sulietUt
ovat.

I. Amn ia Ilda Slnnanxee taicka Rnconxet.
11. HvvästlsinnHns Sanae Roalle mHndäis/i«

ktjess JanatRnillda läheeeräis.



Suinga yx PerhenMndä pitä hänen perhel-
lens namat iuut caickein edespanc-

man ia opettaman.
l. Amnll<cyscss lepHmHfi/ pitH sinun

sinnaman iyes Ristin merllillH ia
Sanoman.

NimehmIftnlumalan/ poian lumalal,/ia
Pyhän Hengen Jumalan.Silälchmpita lanseman poluilles taicka seisaldalukeman/ Isa meidhan: Vscon

pphae käffp Sanat; THan mös laidat lisala taman
noulawaisen lphpkaisen Rucou/en: Minä kijtan si-
nua/elc. WijmeseslautaM Jumalinenmss humalan.' -

Si(älähin langeman PolM b "ma

wannijncuinAmul^
«oxen/ Jumalan ,^^^
ialkennoulavalsen lphpka

soalda



I.

11.

111,

RMdalHctettHls.
Samalmpto Roalda lactelläis/pcten sollnittuiden

kätten cansa hapset iaPnZepilä siviasti seisoman Pöy-
dhan edes ia sanoman: Kijltakät HERra/ «e. THän
lukeman Isa meidhän pnna ialkenseuravaisenßucou-
sencansa: Meekijtam sinua HERraJumala/«e.

Gsa meidhan iiHrisilllfes
Katechjsmuxes on se Honelinen Kiriä/

Se on.
caunihit putzet ia opttuxet py-

pphain Ase-
kusten ia Satpin edestä /ioioen cautla itzecukin

hänen cutzumistssans ia wirassans opetems
tule. Ia cnnhmazsest Jumala oncolme Saalp asetta-
nne /soiden aAa caicki IHMsti ovat käsitetyt: Seensi-
mainen sn Henkinen eli KprkolinenSalp/iongaalla
ensin ovat <)p?tca:sst iaSamaiat: Toisc? moninaiset
Sanan cuuiwt. Toinen SälponMailmalinen/ion-
ga alla taas ovat ensin Esivallat/ ia Waldamiehtt/ Ali-
maiset ia 2llemaiscl/itzecukinaseturensialken.
ovat monilaisctAlemaiset/cukin Colmas
on Honclinn? ja lalolinen Sckp/ ionga allaoncolMe
pan IlMisi: l. Mies ia Wanno. 2.Wanhemat ia iap-
stf. 3. Pcchenhaldiat ia Perhe. Samalmoco tpöntteft
taiat ia tpsn tekiat/ete.

vs nis prollxiul I. ?. ?. in tgbula oeco-
nomica-..



I

l

Seenfimäinen Hengelinen Sääty.
~ pispain/ pappein/ ia Saarnamiesten Oppi.

yhden Vaimon Miehen/ Walpan/Raitin/
Siviän / Wierasien holhoian/sovelian opella-

man / el lomann / ei Tuiman eli Calkeran laicka Tav-
pelian /eiKälkan ilkian woiton ialken: Mutta arlni-
an/Suloisen/eiRiitaisen/ ei Ahneen/ ioca hänen Ho-
ncenshywincdesseiso/ iolla ovat cuuliaisct hapset cai-
kcn cunniallisudcn cansa/ ei astcn tulleen
senpaellen ettei hänplss pai susi/ia pi l-
can ala/ ia pila itzcns nijssa Sanois cuin wijsit ovat/ ia
ovelta taitavat / senpacllen että han olis watcvä mana-
man tervelisen Opin caUtta/ iaylitzcvoittaman ne cuin
fitä vastan sanovat/ l. Tim.). v<2.Lc T it. i.v.2.öc 6.
leq. Uct<2.2Q.v. 23. Sama Sana/pidä pacllcn/ aialla
iaaiati / Nuhtele/Waadhi/ Mana caiken Siveyden/
ia opin cansa: Silla se aika pua tuleman/ellei he pidä
woiman karsta tervellstil Oppia/ mutta oman himons
ialken cokoman heillens Opettaila/ stlla heidän Cor-
vansMovat / ia cutkuvat/ ia pitawandamän CowanK
pois Toludesia/ ia nijnjutluchlNkändämänhciläys/H>.
T1M.4'v.,.2.e1c<.

I I. Samn cuuliaiten Oppi.
MMTtäkö tee tiedhä/ että ne totta TempliS

palvelevat/ he Templista saavat 3
ne cuin Allalua walmistavat/ neAltari-

Ayautjtzcvat: oy,nös HERra säätänyt/ että
ueclM



m cltitt Evangelinmi jugisiavae/ ne pila Cvangeliu-
Mist saaman /,. Cor. 9. v. 14. Se cuin Sa-
nalla opelclan/ie tarakan caickia hyvä sen cansa iocahän-dä neuvo/ Gal. s. v. 6. Ne Papit iolcahpvin edesseiso-
vat/piläpldcttäman kelvolisna cahlalaisen Cunmaan/
AMengin ne iolca tpstä tekevät Sanasa ia Opisa: Sil-
la ettäRamatw sano/ Eijsinun pidä lps Harian swia
kinisttonlan: Ia taas: Tpomies on paicans ansiolli-
nen/ ». Tim. ?. v. 17. Lc»B.Deue. 2.;. 0.4. Match. »<?.

P. ic,. iuc. iQ. v. 7. Muistacal teidän Oppetlaiaden
päellen / iolca teillen JumalanSanan sanonet ovat/ ia
«ouoatlacal heidhan Vscons / Heb. »5.v. 7. öc l/. Ol-
cat teidhan Opetlaillen cuulmisee/ ia seuracal heila:
Silla hs waluovat teidhan Sielun ylitze/ nijncuin ne
wtca tekemän pita: Senpäälle eliahe madhaisit
iloncansa sen tehdä/ ia ei hokMen: Sillä eipä se ole
seillen ht)va^i/1. Thes. 5. v. 12. >,

11.

Se toinen MailmalMsn Sääty.
~ iLstyHUZn Oppi.

anvaeat epetta ttitän / tse Amitta
gal/ia andacat nenw teitan te Domarll Maan-
päcäa : palvelcae HERRA pelgosa / ia

Riemuilca wapistosen cansa / Psal. 2,. v. 10. öc 1,.

Techrät (TeßuchtmaliaCumnZat.)
ia Avct Maiimasa corkeari / että Cmmian Cunln-
gas ( CHnstus ) madhais sisälle kapdä / Psal. 24.
v, 7. s 5 9.

CuniNgat pita oleman Saarnailen elätlaiat ia
H ij Zlsmill-



Drslningit heidän poicains imettaiat / Esa. 49. v.
H.akalcapois pahudest/ oppical tekemän hpvä/achkeroit-
cal oikeuden iälkcn / aUttacal stta alabsorlua/ saallacat
-Orwoillen oikeus/ ia icffcn asiat aullacat/ Esa. 5.0.17.
Dem. leci. E,t olepclän Eswalda/ mutta
Jumalasta/ se Esivalda cuin on / se on lumalda asetel-
tu/ ROM, IS. V. l. öc lec^.

11. Domareitcn Oppi.
Plss etzi stnulles caiken Kansan seas/ toimelisia

Miehiä/ ne cuin pelkävät lumalata/Totiset/ia n/ cuin
wihavat Apeutta /ne pane heidän plitzens: Ne cuin
aina Domitzeman pitä Kansa/ lB .v.21.26.

Sanoi losaphat Domanllen: Catzocal mitä tee
eeeltä: Sillä ei/ tee pidä Inhimistcn Domioea / wan
HERran/ iahän on teidän cansan Domios: Sentäh-
denandacaeHLßran pelgon ollaleidhäntpksnan: Ca-
vatlacae eeitän ia lehkätä näin: Sillä H Erän mcidhän
Jumalan tykönä ei ole pclänä warytta/ eikä personan
catzetla/lika hän mös ota lahioia/ 2.. Eron. 19. v. 6.7.

111. WeronottcliteniaSotamiestsn oppi.
Niin tulit mös Publicanil / andaman heiläns Cas-

«tta ia sanoit hänellen: Mestaria mitä
sijs meidhän pitä tekemän 3 Sanoi hän hciUen: Hsä-
ta enämbätä vluos waatico/ cuin päällä pandu on / i«c.
3. v. 12. iz. Nijn kpspil mos häncldä Sotamiehet ia sa-
noit: Vlitä sijs meidhän pila tekemän k Hän sanol heil-
len: Hkätä kenengan wäkiwalda m wärpltä tehkö /ja.
tptpkät teidhän palcaan/ ö. ,4.

IV. AlemaistcnOpPi.
Hlcae almaiset cajkellen Inhimisellm. Sadylle



HERwn tähden/ etc. i.Pet. H. v. i3.K<tey. Olcat
alemaisei/ ei vaivon tähden / mutta msö
omantunnon tähden / etc. Roln.iz. v.s.öc Andacatse Kcisarillen / cuinKcisarintule / ia sclumalalle cuin
Jumalantule/ Match. 22,. v. 21. Minä mamn/ ett en-
nen ca ickia / etc. 1. Tim. 2.v. i. 2.. 3. Mana heila että
he ovat Paaruchtinailell ia Esivallan alcmaistt ia
liaftt/Tlt.z.v. 1.

111. Kolmas Sääty/on se Honelinen Sääty.
». AwiHmesien Oppi.

Te miehet/racastacat teihhan Emänditän/ nijn-
cuin mös ChristusracastiScuracunda/ia on itzens vlos-
andanut scnrdest/elc. EPH.5.V.27.28.29. Tee Miehet
tacastacal teidän Waimomn/iaälkälä olco katkerat hei-
tä maltan, CS/.3.V. 19. Tee Miehet asucal teidhän
Waimoin lpksnätaidon cansa/ elo. 1.pct. 3. v.7.

2. Awiowaimoin Oppi.
Vaimot olcat Miehillens alamaiset nijncuitt

HTRrallc/etc. scq. Vaimot olcon hei-
dhän Miehiltens alamaiset/ nizncuin Sara/etc. 1.ptt.
Z.y. l.Lc6. Ibiclern. v.3»

3. WanZimnlsten Oppi.
Ne Sanat pila sinun Spdämes pane--

man/ ia nijtä sinun tapsillesteräwsittämän/ ianijstä
heidhän cansans puhuman/ costas istut sinun Honesas/
taicka tien päällä waellat/coscas panet sinus levätä/taic-
ka ylösnouset/Aettt.s.v. 6. öc ieq.
Hä lacka curittamast pilti / sillä ios sinä lsöt händä
Witzalla/ nijns wapahdat hänen SielUtlS Helvetift.Proy. 2 3.y.,1.Lc14.

H iij Sliow



Se ioca Witza saasta / han witzapi hänen iasians/
VNUlla se cuin stta racasta / han curilta stta oikealla alal-
la/Prov. «3.0.24. Jos sinulla on hapsia/ nijncurila
Keitä/ia suiuea heidhanNistans io norudesta/Sor. 7.
v. 25. Tee Wanhemac älkäta pllpltakö teidhan Lapsian
wihan/ multa plöscasvattacat heila Cunmas/HER-
tan opis ia Eph. f.v.4.

4. Lasten Oppi.
Tee Lapset olcal cuuliaiset teidhan Wanhembain

HERmsa / silla se on cocmus/Cunnioita Isa ia Alia
ioca on se enfimainenKasto iolla lupaus on / senpael-
läetla sinun pitais menestymän / ia olisit pidkaijalinm
Maanpaclla/ Epheft 6. v<,. sc lecz.

tapstt / cuulcal teidhan Wanhenbilan caickis Asi-
ois/ silla Mse on HERralle ololinen. Col; 3. v. 20.

5. Pawelislten/ paltapijcain/ päivs-
c»nnsist«n ia Csmiesten Oppi.

Tee paluelial olcal cuuliaiset «idhanRuumilis-
ten HERmin/pclghon ia wapisio.ren cansa/teidhan

/ eij
waivan paluellen Silmäin edhcs nijncum Inyimis-
len mielen noutoi/ mmtanincuin Cht istuen Palue-
liat/ tedhcn Spdhamesta mila Jumala laclohpvan mie<
len cansc». Ia viläM ft nijn/ nincuin te HERna pal-
uelistt ia ei Inhimism/ ia tietkät/ että mitä hpva cukin
«ekc/ sen hänen pitaiallensHEßralda saaman/ olcon
seOnaeliWapa. Cph. 6. v. 5. Lc secl„Col.). v. 22.
Lc 1.Pe1.2,.v.i8.

6. Isändain iaCWändäinOppi.
Ia le HERrat lelM stta vastan/ia plön<

andacat



andacat vMlyee ia waalimiset/tieten/ e«ämös teidhalz
HERranomTainasa/iocaetcatzolnhimisenmuodhon
ialkm.EphesF.v.^.Collos.z.v.l.Sect.l.

7. NorucaistenOppi.
Tee Norucaiset/olcat nijlle Wanhimaisille alimai-

set. Hlcatkestenen loinen loistan vastan nottiat/iapi-
takat leitänwahuastnövrpdenpäin. Silla että Jumala
seiso nijtacoreilawastan/ mutta nijlle nöyrille andapi
hän armons. Mjn nöprytlakät teitän Jumalan wäke-
uän Kädhen alla / että hän teitä corgtzotais aiallans.
Caicki teidhän murhen heittäkät häncn paellens/sillä että
hän mulHem leidhän edhcstän. i. Pel. 5. v.;. K 6.».
Cor. 6. v. IQ.

s. Lestein Oppi.
Joca oickea i.cffi / prinäinen ia lurvatoitt on / hän

euruackan häncns Jumalan tpghs/ia pyspkänrucoufis
ia anomises/sdh ia painat. ,Muttä se cuin hecumas elä/
hän on elauälda Cuollul.,. Tim. 5. v. 5. öc le<^.

9. calckeln Inhimisten Oppt.
Caicki mitä te ladhotte että Inhimistt pitä teille te-

kemän/se lehkältcmös heille. Silla se on taki ia Prophe-
eat/ Match. /.v. 12,.Racasia sm«n lahimaisiäs/nincuin
idzes/sthenSanan ouat caicki Käffpsanat sulielUt.Rom.
»3. v. »o. Olcat cuuliaistt iocaista vastan/ racastacae
Weliä/peliätkat Jumalala/ CunnioitcaCuningast.
l.pet. 2. v.»?. Olcat caicki ylimieliset/ynnä kerstuäi-
fet/pilädhen Welielistä rackantta keffwän/ iaupiall-
set/ Pstänäliset. Eij cosiadhen pcha pahalla / eikä loro
toralla / mutta sitä waftan hpuästisiugnatcal loinen eois-
tan/lietädhen että lö oletta schen cudzutut / ettäteidhän
pila perimän i.Pel.3.y.y, 8.

Cukm



Cukln alatelcan wlrcans pHHllä,
Ia tehkän wiriast eäättä.

loca ei rvircans t?stä tiedhH/
Sen Riria sihen racto wiedhH.

- pappi pieäkän tauae/
Canft cnulcan Jumalan Sanae.

Esivalda oickeudhen?lss pleHkän/
Hlimaists heidhäns lfteeäeHn.

Mies ia sopican hyväst/
HllHn rtzdheles coftan s^tzHst.

N>anhemar Lapsians sickeln oppeeacan/
tapsit sin iälken idzsns oHsntzacan.

IsänZV toimen cans pertzens hallitcan/
Perhe wacadhen ia heil iällenskaricsn.

wanha neuvo/ Nuori cuule/
H.essi tee mitä Cuttniaxes tu!s.

Racasta HHHimäiffHs nincnin idzes/<l>ls hsnen cansänsRauhan sises.
loca nHin nythänms

Sen HKRra onnelia armollans rä^tts.

Seuravitt colme Vscon mnnustost/lotcaPy^
hän Ninan isAposiHlisVen Dston tlMNusisMn c^nsch

>sceH pitävHe/ ia osdttsvat mingHkaltainen Vsci> ia
Dppi aighysta sn ChristiZisis AeurKcannas

ollne/ ia mingskalLOinen wielä nyrhin
piräolsman.

MettiM Vscon lunnustos.
<tzt?nä Vscon ydhen Jumalan päällä: Isän

Caickivaldian Taivan ia Maan ia caickein näky-
väisien ianakpmallömilttn ttkiatt.

Ia



laMenHEßranpHällalestyen CWlMen Dl-
Malan ainocaiscn Psian /ennen caicki aicoi Isasta spn-
dpnpen/ Jumalan Jumalasta/ walkeudhenwalkeulHes-
ea/ totisen Jumalan totisesta Jumalasta/ spndpnen ia e«

lsans cansa pdtzes olemisesa/ ionga caula caicki
svat teddyt. Joca meidhänllchimifieniamcidhänUu-
tudZcn tadhen alas astui Taiuahasi/ iamiehudhenottt
Ps)an Hengen cautla Neidzsfia Manasta/ia Ihmiseni
tuli/Ristin naulitlin nzös meidhän edhestam pontiusen
PilatUfen alla/Cuoli ia Haudhalin alas astui Helvetin»
Ia plösnoufi Cuolemasta colmandena Paiuana kiriv-
«Ufen ialken. Ia vlös astui Taiuasen/istnpi Isan oic-
kealla/iaiallens tulena on Cunnian cansa Duomitzeman
Clauitä ia Colujtft / ionga waldacunnal eiPidhä loppu
Hemau.

Ia minä Vscon Pyhän HMZen paella HERran ich
Virghotlaian / ioca Isästä ia Polästa oluoskappi / ioca
Mss Isan iaPoian cansa puna cuWatdelan ia punacuw-
nioitetan/iscaPwphetain cautw on puhunut. Ia pdhen
ppMn pcteidzen ia Apostolisen Seuramnnan. Minä
tunnustan pdhen Castsu Spndein saamisef/ ia
odhstan Eolueen plssnousemista/ ia mlmajsenMail/
Man Elämät/Amen.

Athanastuxen Tunnustss.
MMVm itättäns tMs Auiuaxi tulla / ttijtt

ennen saickia taruitan/ että hänellä onse oickea
pctcinen Christilinen Vsco. loca ei sitatevohe-

lisnä/ puceana ia lurmelemaloinna pidtzä/ st ilmanepä-
lemae tulepi ijancaickisest.

Nijn sn npt tämä se oickea pcteinen ChtifiilinenVsco/ etts Röp«ä Jumalala colminaisutHesa / iacol-
I mjnaj-



minaisntta vctevdhesä cumardam ia cunnioitam. Ci
euilengan Personait secoleadhen/ eikä Jumalista ole-
musta erottadhen. Sillä että toinen ombi Isän Perfs-
na/ loinen Poian ia loinen pyhän Hengen. MIMBIM-
Iä/Poialla ia Pyhällä Hengellä ombi pfi lumalus / v-
dhencaltainenCunnia/ ia ynnä ijancaickinen Corckeus
iaHErraus.

Mingäcallainen on Isä/ sencallainen on mös Poi-
ca ia pyhä Hengi, tuomaeoin on Isa/ luomatoin on
Poica/luomattoinon Pyhä Hengi. Mittamattoin sn
Isä/mittamatoin on poica/millamatoin on Pyhä Hen-
gi. liancaickinen on Isa/iMwickinen on Poica/ijan-
caickincn onPyhä Hengi. Ia ei cuitengan ole colme
ijancaitkista/ mutta nijucmnmss ei
colme lUomaloinda / eikö colme mittamatojnda / mutta
pfi luomatoin ia mitlamaeom.

SamallanwotoCaickivaldias onlsä / Caickival-
dias on Poica/ Caickivaldias on Pyhä Hengi: Ia ei
cUitengan ole colme Caickivaldiast / multa pfi Caicki-
valdias. Nijn on mös Isä Jumala / Poica on Juma-
la/ Pyhä Hengi onlumala: Ia ei euilengan ole col-
me Jumalala/ mutta pri on Jumala. Nijn mös Isä
sn H ER RA: Ia ei cuitengan colmsHEßra/mul-
ta vfi ombi HERRA. Sillä että nijncuin st Chri-
stilinen totuus waali meitä erinomaisesta lunginper-
soyan lumalap ia lunnusta,nan: Ni/n
mös se pcleinen Thtistillilsn Jumalan Paluelus kieltä
meidhän colmelumalam eli HERra sanomaA

Isä ei ole pdhestäkän tecly/.eikö luom eli spndy-
«pl. Poica ainoasta Isästä on: Ei tectp/ eikö luom/
MM spftdpnyt. PM Hengj on JM jaPojasta/ei

«M



Mip eiluottt eiks syndpnpe / mutta vluostappa. Sen-
tädhen ombi Isa /ei colme Isa i Iri poica ei col-
mc poica: IriPyhä Hengi/ei colmePphä Hcnge.

JaläsaTolminaisudhesaei persona toi-
fians edhelisembi eli iälkimäisembi/ eik prikan suurem-
bi eli wähembi toistans. M««a caicki colme perso-
nat/ouatpSheniMcailkisetia pdtzencallaisel: Mnel-eäplitzencaiMa/ mncuin ennen sanottu on/ Colminai-snus pcleydhes/ ia pceeps Eominaisudhesa pita Cun-
nioite«aman/Se on / että meidhan pitä colme Perso-
nat pdhes Jumaludhes/ ia pctä Jumalala colmes Per-sonas paluelematt. loca fijs tacto Uumari tulla / talla
muoto hänenpitä Colminaisudhest aiateleman.

Muna se on mss tarpelinen i/ancaickisehen Uultt-
Hen/etla hän mss »vahvasta Vsco meidhan HERran

ottanen/ ia Inhimiseri tul-
len, on npt tämä se oickea Vseo / että me vscom ia
tunnustam/että meidhan HERralesus Chrisius Ju-
malan Poica sn Jumala ialhimincn. Jumala hän on.
Isätts olemisesta ennen caickia aicoia ijancaickiststa spn-
dpnpt: Mutta Inhiminen hän on Htins olemisestaaia-
liftstö fpndynpe. Tapsi Jumala / tapsi Inhiminen»m-'

Sielust m Inhimisen 4ihast ppspuaineu
lsänswerlainenlumaludhm puolesi: Isawa-

l Inhimispdhen puolesi. Ia waicka hän on Jumala
t .chlmmcn/ ei mitengan cari/ multa ombi Chri-sic. I/l han on/ ei nsjn että Jumalus on muuteltu ii-

mmm että Inhimisvs on oteltu Jumalani. Micaicfcti/ei oiemifen Persona» pcteyrelz.
Silla ellä nijncuin pmmärtauaincn Sielu ia iiha on
M Inhiminen: Nijn Jumala ia Inhiminen on pfi
Christus.



loca meidhän Uttludhelt labhen pijnalin / alas
astui Heluetin/colmandena paiuän ylösnousi Coluista/
Ilös astui Taiuasen / istu Isan caickiualdian Jumalan
vickealla / sicldä on lttleua Pomitzeman Elämts ia Co-
luita. longa tulemista wasian caicki Inhimiset pitH
Heidhänßuumins cansa ylösnouseman ia lughun teke-
män omista töistans.la iolca hyvä ouae tehneet pila kap-
matt sihen ijancaickistn Elämän: Multa iolca pahs
ouat tehnyt sihen ijancaickisen Tulen.

Tämä on se oickea peltinen Christilinen Vsco/ ioca
ei sitä totisesta ia ivahuasta Vsco / ei hän taidha Aulua-
fi tulla.

Abrosiuxen ia Augusilnuxen Vscsn tun-
NNfiHsisMoslvlrsi.

kijtämme / sinua HEr-lra me tunnustamme. Sinua ijancaickisia Isä
Cunnioita caicki Mailma. Sinua caicki Enge-

lit / Taivat m caickinaiset WaNat. Sinua kiiltävät
Cherubin ia Seraphinsanodhen ilman lackamal. Py-
hä/Pyhä/Pyhä HERra Jumala Sebaolh. Täpdhee
ovat Taivat e«ä Maat sinun HERRaudhes Cunnia-
ea. Sinua kvltäpi ppha Aposiolitlen ioucko. Sinus
msskijttävät caicki Pyhät prophctat. Nijn möskircae
Matlptil kijltävät sinua wHvalla Se
pyhä Seuracunda pmbäri Mailman tunnusta sinua I-
Wi vMpaldisefa wallasa. Ia sinun Cunni.alisia / to-
tista ia ainocaistapoicas. NiM mös loohutlaialPvhs
Henge.

SinäChriste Cunuian Cmtingas. Sinä olet Isa»
ijancajckinen poica. EH sinä wieroinul Neidzön Cocl»
mjHUttst ottadbetz / lnhjmisien sikjät Sins
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plitzen voitit Coleman/ iaÄlaisttTaivan MeVsw-
uaisille. Sinä istut Jumalan oickcalla/sinunIsäscun-
mas. Sinä mösvscolan tulevan ydtzerilomaryi.

Nijn me sijs rucslema stnua / ettäs Paluelioita»
aueastt/ iotcas callila MerMo olet lunastanut. Ia an-
na heille ijancaickinen ilo/sinunPphäiscansa. O HEr-
wwapadha finun Cansas/ iastuna finun Pericundas.
Hallitze mös aina heitä/ ia ylss corghoea tzeilä ijancaic-
sesia. locapäiuä me kijtämme finua /ia cunnioitam si-
nun Nimes ijancaickisesta nijn ijancaickischen. Warie-
le meitäHEßra tänäpäiuän caickeisia Synneistä. Ar-
madha meidhänpäälläm HErra / ia ole meille laupias»
Sinun laupiudhes olcon meidhän paelkm HERra/
nijncuin me finun päellcs toiuom. Sinun HERra me
emuamme/ älä anna meitä ikänäns häpiän ala tulla/
Amen.

Jumala Mosexen cauea cslmanes Kirtas
euudhes colmatta kymmenes lugtzusa/ lupahy?
västisiunauxens nijlle culn hänen Käskynspi-
täuät / ia suurenrangastoxen nijlle cuin ne ylitze
käyvät.

MMdhälte minun Käffpni /ia «että ne / niin minä
anda teille Salen aiallans. Maan pitäcasuons teille audaman/ iaPuudpttätäpnänsHedhel-

«ät oleman. RiHen aianpitä vlo«uman wijnanHti-sen asti. Ia wijnan Wtitten pitä olottuman Kpluön
akan asti. Ia eeillee pitä oleman teipäkplla/ia AsumaaMan pelkamät omao maasan.Minä ladhon andaRau-
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Vanteidhän MaaclMdan / että«idhän pitä saaman Te-
uälä/la ei kenengän teitäpeliätä. MinätadhonPebhot
ia wahingolisel MedzänElämet eeidMn Maastanpois
olla / ia Miecan ei pidhä teidhän Maacunnan läpitzen
käymän. Teidhän PitH laca aiaman teidhan WGo-
listan/ ia heidhän pitä Miecan caulta langeman tei-
dhän edhesan. Mjst ceistä pitä sata carcollaman/ia
sala teistä pitä tuhannen carcottaman. Silla että tei-
dhän WMisenpitä langeman «idhän echen Miecan
rautta.

Ia minä tadhon cadzacta «idhän päellen/ etten-
dä teitä / ia anda «idhan casuata. Minä teen mss
minun lijlton teitchän cansan. Teidhän pitä
syömän sitä Wanha/ ia cuin Wdhet edhes tuleuat/ nijn
eeWanhat plsn annatte. Minä talHon Asuma sijan
pitä teidhän seasan/ ia minun Sielun ei pidhä teitä pois
heiltämckl. Minätgdhon waelda teidtzaukeffellan/ ia
plla teidtzän Jumalan / nijn teidtzän pila oleman minun

Silläettä minä olen teidhanlumalan/iocaleidhän AgiptinMaalda vluos iodhatin/ ettei teidhan
pitänyt oleman heidhän Hrlans. Minä olen pöicki
taittanut teidhän nissan iken/ia olen teidhätl andanue
käydhä oickean ia ppstpän.

Mutta ios etie minua cuule / ia caickia näitä
Käffpiä tee/ mmtaylsncadzot minun Kastpni/ ia lei-
dhän Sielunpoisheittäyäl minun oickeuten / mjnctL
tei te caickia minun KDvani tee/ia minun lijtlon iätät
eacaperin / nijn ininä tadbon Msb teidhän. nämat te<»
dhä. Minä tadhon teitä edziä ia Rangaista wapis-

Casuoll pitä mulluman / ja ecidhän Ruumin näen-
dpmän.



bymätt. Siemenen pitä teidhän tttl-han kpluämätt/
ia teldhänWiholisen pitäne plös fpZmän. Ia minä
tadhonasetla minunCafuoni «itä nastan/ia te tulet--
<a lpödWi teidhän Mhamichildän Ia jolcateitä
wihavat/ pita teidhän hallitzeman. Teidhän
pitH mss pakeneman / cosca ei kengen «itä laca aia.
laios etlewielasttlakän minua cuule/ nijn minä ta-
dhon sen seidzemen kerda tedhä/ Rangastaan
teitä leidhauSyndein tähden/ ellH minä teidhän Co-
reudhenia Nisturudhen alas painaifin.

Minä teen teidhän Tainan nijncuin Raudhan/
ia teidhän Maan nijncuin Wasten/ ia teidhän wai-
van ia lpön pita huckan tuleman / nijn ellei teidhän
Maan pidhäandaman casuotans/ eikäPuut maanpäel-
lä Hedhellnätäns candaman. Ia io» tee minua was-
san waelatte/ ia ette ladho minua cuulla / nijn minL
tadhon wielä stttä seidzemen kerta enämän tedhä lps-
dhäxen «itä teidhän Spndien tädheu. Ia tadhon
hettä teidhän secan Pedhoe ia iulmat Elämet teidhäl»

syömän/ ia teidhän Carianrateleman/ia wä-
hendämänteitä ia teidhän Tien pita plsnannetNf tule-
man.

Ellei tee wielä näidhenanna teilän opetella / mu«a kävtlä Minna wastan/ nijn
minä tadhon mös teitä wastan käpdhä ia lpödhä tei-
täwielä seidzemen ketda enämin teidhän Spndein tä-
dhen. Ia tadhon sa«a teidhän päellen pdhen costo
Miecan / ioca minun lijtton costamanpitä. Ia ios
tee eoo«e teidhän Caupungihin / nijn minä tadhonRuno taudhiu läheltä teidhän secan/ ia anoa teidhänMhamiesten käten^

NijM



NA Minä mss eadhon tUMella ia pois Mctttta teibtza»
teiuän einen / nijn että kylnmenenWatmopitäpdhes
PHzis heidhän teipäns leipoman/ia leidhän ieipän pi-
tä Vicdillä punnittaman. lacoscatespötta/nijneitei-
dhän pidhä rauiielu/i tulelyan. Jos edh « wielä ni/V
cuule minua/ muttavaellat minua wasian/ nijn minä
eadhonmsshilmusudhencansa teitä wastanvaelda/ia
seidzemeu kerta enamlttßansaiftateitäleidhänSpndein
«adhen / nijn että teidhän pitä spömän leidhän Poican
ia Tyttärten tihan. Minä tadhon mahan lpööhä leidhän
Cusulan/ ia teidhän Cuvan poisserkä/ teidhän mös
Ruumin teidhän Epaiumalitten paella tzcitä / ia minutt
Gielun pitä cuotlmnan teidhän ylitzen. Minä tadhon
eeidhänCaupungin lcdhäautiar/ teidhän mösKircon

. häuittä / engs mss.tadho teidhän makjae haiun enemän
«asian olta.

Nain minä tadhon Maan häuittä/eltä teidhän wi-
tzoliselkin iotca fijna asuvat pitä sen plitzen hämmästy-
män. Mutta teidhäl mitta haiotan pacanotten secan/
ia wedhan vluos Miecan teidhän iälken / että leidhän
Maan tulis kylmille/ ia teidhän Caupungin mahancu-
kistewxi. Nijn Pila sijs Maalle kelpaman hänenPHäe
päiuaus/ nincauuan cuin se Uttlian oft / ia te olma wi«
hölisten Maalla. Ia silloinDen Maa lepo ia pyhä pitä,
mincauvan cuin se Attlian on/ia te oletta wiholisicn
Maalla. Semäbhen ettei hän saanut ppha pitä/ silloincosca teidhän Piti Wen andamanpphänspita/ ja ecas
/nilte siellä.

Ia nijlle iotca iallens iääuätteistä/ tadhon minä
pdhenwapisevan Svdhämen heidhäns Wiholis-

eens Maalla / nijn että vxi capiscvaiecti pitä carcolla-
Man heidhän/ ja Mä sen edhel pakeneman/ nineuin

« Miecks



Miecka heitä taca aiais/ ialangemattsijnäcusaeiW>
län heitä tacaaia. Ia heidän Pila toinen toisenspäM
langeman mjncuin Miekan edhellä/ia cuitengin ei
prikäncarcsea heitä. Ia ett tee todhi päetän ylösnosta
leidhan Wibamiesien cdhes/ ia teidhän pilähuckuman
Pacanoiten seas/m Wiholisien Maapitä teidhän ylös
syömän. Ne cuin iällens iaevät pitä waipmnan heidZän
pahoisa töisans wiholisienMaalla/iaheidhan Isans pa«
hoisa loisa pitä heidhän waipunmn. Sitioinheldhän pi-
tä stjs eunnnstamatt pahat legtzons/iaWanhemitens pa-
hat teghot / ioillehe ovaeminun mielen nckonut/ ia mi-
nva wastan waeldanut. Sentädhen tadhon minä mös
waelda heila wastan/ i<r carcytlm heidhatt wiholisiens
Maalle. Silloinpitä heidhänMbärileickgmnloinGy-
dhälnens idzens noptyltäman. Silloin mös heidhän
pahanlekons Rangastos pitä hcillakslpamssn.

Ia minä tadhon muistaWtoni paellä / ionga minä
tein Jacobin / Isachin ia Abrahamin cansa / ia tadhon
matilla Maan paella iocaWidapisnanncllU sn. Joenmss ombi Pphäns ceoliscri ottanut/nijncauvan cuin
hän on Aution ollmMta. Ia että he ovat pahanlekons

ottanet hpva//silla he ovaeplmcadzonut
minun Oickemen/ia heidhän Sieluns ombi cuoitlanue
plitzen minun Säätyni. Ha waicka he wielä wtholisten
Maalla ovat /en minä cuilcngan sen Mdhen vle heitä
pois hplianpt/ia en nijn heistä caulMunut/että heidhän
peräti piläis tzucknman/ ia minun lijtton heidhän can-
sans ei sillan mitan piläis kclpaman. Sillä minä olen
HERRA heidhän lumalans. Ia minä tadhon
Muista minun cndiscn lijtton paella cosca «mna vluos

heidhälWptinmaaldaPaeanojlen Silmäin
K edhes/



edhes/ osottadhen että minäheidhänlumalam olijia
Minäpä HERRA olen.

MifiH pahus Mailman tule/
Sen sinä eästH wghnsta cnnle.

Leutticl. XX.

WWA HERRA puhui Mofexen canft / ia
sanoi: Sanos Israelin hapsille: Jos jocuIs-
raelintasten seas/ eli iocu Mwcalainen cuin

Israelisasupi/hänen Siemenestäns Molechin Epä-
lumalalle andapi / sen pitä Colemalla surmaltaman/sen Canssan Maassa pitähendä kiuittämän. Ia minä
ladhon panna minun Casuoni sencattaiseu Inhimisen
wastan/ ia ladhon sen Canssastans vlosjuritta ella
hän Molechil hänen Siemenestens andanul on / ia
minunPphpdheni saastuttanut/ ia minun pyhän Ni-
meni laios Maan Cansa sitä Inhimistä
säästä/ ioca Siemenestäns sille Molectzille andanul on/
nijn etteihe sitä surmaisi/Nijn minä cuitengiu ladhonsen Inhimisen wastan/minun Casuoni panna/ iahänen
Sucuans wastan/ Ia tadtzon sen ia caicki ne / cuin Mo-
lechin cansa Hoorintehnpet ovat/heidän Canssastans v-
losiuritta.

Jos iocu Sielu hanens Meaili ia Welhoin fp-
ge känoä/ ia hoorultekis heidän cansans/ Nijn minä
tadhon Casuoni panna sttä sama Sielua wastan / ia la-
dhon sen Canssastans vlosjurilta. Sentädhen pphit-
tekät lntän /ia olcat Pyhät. Sillä minä olen se
HERR A teidän Jumalan. Iapitekät minun Sää-
tyni/ia ccchkät nijlä/Sillä Minepäse HERRA olen/
iow lchä Wittä. locs



loca Isattseli Aitinskiropi/ sen pita Colemalla
olcoon hänen ylitzens/että hänIsäns eli Aitiänskitonut on.

loca Hoorineeke iongun Emänän cansa/sen pitä co-
lemalla coleman/sekä se Hoorintekiä että se Hoora.

Sentadhen että hän iehimäisells Emennän cansa
Hoorin tehnyt on.

Jos iocu Isans Cmänan cpkenmaca/ nijn että hän
Isäns häpiän alastanne on /he molemat pita Colemalla
Coleman.HcidanWerens olcoonheidanylitzens.

Jos iocu hänen Poians Emänän tpken maca/Wn
he molemat pila Colemalla Coleman. Silla he ovat hä-piän tchnpel/heidän Werens olcoon heidän ptitzens.

Jos iocuPiltein lvkenä macapi / nincuin longun
Vaimon tpsene / he ovat pdhen Cauhistoscn tehneet.
Heidän pita molemat Colemalla Coleman. Heidän
Wercns olcoon heidän plitzens. -

Jos wMWailzzon otlapi / ia siihen hänen Silins/
hän ou tthnpt/sen pila mlcklapoltetlaman/
ia ne vnnemoimm/ eltci pcem iaieost olis teidän se-
asian.

I«s iom Cleimen eli Juhdan cansa makapi/ sen
pitä co>'lln. 'ta sen Eläimenpitätapettaman.

Iss Wauno iongun Eläimeen cansa lpchlp/
Ne pune li.gZrmat pitä tapettaman/Heidän werensol-
cesu heidän plitzens.

Ds iocn peneu Sisarcns osla/heneN Isäno Tyttären
eli A tcns Tpllären/ ia hänen hapiens nakevi / ia se taas
häl»u Mpiens/ Seon Mcrenhäpie /nepitä mestat-
taman heidän SuZhuns Canssnn edes/Sillä hän on Sl->sarens tzapien alastanttt /hänen pitä hänen pahalleghons
cgzidaman.

K ij Jos



Jos iocu Mies iongun Waimou tytön maca /

mn Cwtaudhissans / ia alasiapi hänen häpiens/ ia aua-
pihänen lachlens/ ia fe alastapi hänen Werens läch-
een / ne molemae pila mcsiallaman heihän Cansas-eans.

SinunHtis Sisaren häpial/ ia sinun Isas Si-saren häpiät / ei sinun pidhc alastaman/ S illc stucallai-
nen on hänen hangon alasianul/ ia ne pila
heidän pähatleconscnndaman.

losiocu hänen Setans eli Enoms Cmennen can-sa maca/ hän on iangons tzäpien alastanm. Ne pila hei-
dän pahattecons candaman. iapsttoin heidän pila co-
leman.

Jos iocu hänen Wcliens Emennen otca / se on M
hapialincn lös/heidänpitä Lapsitöin oleman senlädhenettä hän on Weliens hapien alastanne

Nijn pilakst nyt caicki minun Säätyni / ia minun
Oikimeni / ia lechkel ne/ ettei Maa leieä vlosorennais/
ionga siselle minä teitä wien/ että le hänes asuisitla. Ia
elkät waeldako pacanain Sädhpis/ iotca mine teiden
edhellän vlosaiva olen/Silla caickia sencallaisila he ovat
lehnpet/ ia minä olenpdhen Ilkiudhenhnsie pilenpt.

Jos iocu MieselrWaimo/Midhari eli Melhorilulepi/Ne pitä Colemalla Colsman/hcidan pilä kiuitel-
temän/heidän Werensolcoon heidän plitzens.

Deueeronsmij xxvii.
Moses ynnä pappein Fevlterin Su-MM ghusia puhuit caicken Israelin Canssan tpge/ ia

WM« sanoit. Merkitze ia cwle Israel. Tenepäwäna
sinä olet tullut sinun HER A Slumalas Canssari/että.



mä Mun Ptta clvliaisen oleman sinun HCRRAS
lunzalas Anelle ia tekemän telkin hänenKastpns ia Oi-
tiudhens/ iolca minä lencpaivanä sinun Kästen.

Ia MosekästiCanssalle samanapeiuanä/ia sanoi.
Ncmel Pila seisoman stnworcnGrisim päelle/ Canssa
siugnaman / costa te Jordaninplitzekapncelolette. Si-
lncon/<lcui/ Juva/ Wschar/loseph iaBcnlamin. Ia
namet pitä seisoman sen worenEbalin päelle kiromaan/
Ruben/Gad/ Asser/ Sebulon/ Dan ia Naphlhali. Ia
ne ievilit pitärupeman/ia sanoman iocaitzellclsraellstMallaAnella.

Kirottu olcoon/ ioca iongun Epaiumalan eli tvale-
<un Cuvantckipi /HERRAN Cauhistoxen/ wirea-
miesten Kcsialaisel/ ia asetta sen salaisesi. Ia caicken
Canssan pitä wasiaman/ ia sanoman/ Amen.

Kirottu olsoon / ioca Isans eli Htins kirolepi/ I<r
caicken Canssanpitä sanoman/Amen.

Kirottu olcoon/ ioca 4chimäisensRaijat sijtlä / Ia
caicken Canssan pitä sanolnan/Amen.

Kirottu olcon/ ioca salli pdhen Sokian erpmän
tien päelle/ iacaicken Canssan pitä sanoman/ Amen.

Kirottu olcson/ ioca sen Mwcalaisen/sen Hrvoin/
ia Lesten Oikiudhen wäendha/ Ia caicken Canssan Pitä
sanoman/Amen.

, Kirottu olcosn/ioca Isans Emenett epkenmacapi/
että hänrijsuhanewlsäns peittämisen/ Ia caiken Can-san pitä sanoman/Amen.

Kirottu olcon / toca iongun Eläimen cansa tpchlp/
Ia caicken Canssanpitä sanolnan/ Amen.

Kirottu olcou/ioca Sisarens tpkenä maca/ ioca hä-nen Isans eli Htins sn / Ia caicken Canssan pila
lattoman/Amen.

K iij Kirolla



Kirottu olcoon/ iocaAnopins tpkene maca/Ia cai-
?en Cansan pila sanoman/ Amm.

Kirottu olcoon/ iocatähiinäiseno salaisesi löpi/ Ia
eaiken Cansan pila sanoman/Amen.

Kirotmolcoon / ioca tatzijoia ottapi/ että hän ion-
gun Wighattoman Sielun lsmänpidhäis/ lacaiken
Cansan pilä sanoma/Amen.

Kirottu olcoon / ioca ei caiki naita tain sanoia teu-
«/että hän semälkin ttke. Igcaikm Cansan pitä sano-
man/Amen.

Polvein Lughuisia.
HERRApuhui Mosen tyge/ sano-MM dcn. puhulsraelin lapsille/ia sanos Heille/Mi-<MW na olen se HERRA teidän Jumalan/eipä tei-

dhänpidhä tekemän sen EsypeinMaan tavan ielkin/ios-sa te asuitta. Eikä mss sen Canaan Maan teghon pe-
lesiä/iohonga minä ceitäsiselVien/ Eipä teidhän mös
pidha heidän menoissans waeldaman. Man leckätmi-
tlun Oikiueen/ia minunKastpdheni iclkin / eeeä le nijsse
waellaisitta. Silla minä olen se H ERRA teidhän
Jumalan/ Sentähden pitä teidän minun Säätyni pi-
eemän/ia minu Oikiuleni / Sillä ioca Inhimmen niM
leke/ sen pila nijnen catitta elemen/ Silla minäpä se
HERRA ole».

Ei Kengän pidhä hänen tetzimäisens tango lahäs-
tyman/hänen Häpiens alastaman. Sillä minäpä se
HERRA olen. Sinun Isäs hepiän ia sinunltishäpie ei sinun pidhä alastaman. Se on sinun Zlitis/
elä fis hänen häpiens alasia. Ei sinun pidhä alasia-man sinunIsäs Emenän häpiä/ Sillä st on sinun IsäsIsäs



Isäshapie SinunSifares häpia taickaFästäseli Ai-
«istäs/cotona taica vlcena spndpnyl/älä alasta. Ei sinun
pidhä alastaman sinun Poicas eli sinunTptläresTyttä-
ren häpiä/ Sillä se on sinun häpiäs. Ei sinun Pidhä ala-
staman sinun Isäs Emänän Tyttären häpiälä/iocal-
sälles spndpnpt on /ia sinun Sisäres on/ Ei sinun pidhä
alastaman sinun Tätishäpiätä/ Sillä se I/äs lähimäi-
neniango on. Ei sinunpidhä alastamanNtis Sisaren
Häpiälä/Sillä se sn sinun A«is lehimäinen

Ei sinun pidhä alastaman sinun Selas hapiätä/ nijn
ettäs nait hänen Emänäns/ioca sinun Heimos ombi. Ei
sinun pidä alastamä sinunMiniäs Häpiätä/Sillä hän on
sinun poicas Emändä / sentädhm ei sinun pidhä hänen
häpiäns alastaman. Ei sinun pidhä alastaman sinun
WeliesEmänän hapiälä/sille st on sinun Wclies
Ei sinun pidhä sinun Emänas ynnä hänen Tptlerens
häpiät alasiaman/eikä hänen poicansT plätt eli Tyttä-
ren Tplärt ottaman/heidänhäpiäns alastaman. Silla
hän on se iähimäinen iango /iase on Sucurutza. El
sinun pidhä mös ottaman sinun Emändäs Sisarl / hä-
nen hapiensalastaman/ hänen vastaas/ wjelä hänen,
eläisens.

Ei sinunpidä siselkeuman Malmön tpse/nijncauvan
cuin hänCwtaudhins kmstzi/ hänen häpiäns alasta-maan.

Eipä sinun mss pidhä macaman sinun tähimäifts
Cmänän tyken/ hänehen rpchtpmäu/ Jollas itzes hänenpälens saastutat.

Et sinun pidhä Siemenesies andaman/ että se senEpäiumalan Molechin Vffrataisijn/ettet sinä riiva si-nun Ittlnalas Nime/ Sj«s minäpä se HENRA
olen.

G



F I N I S.
ERRATA,

Candidus Lector inter legendum corrigat ipfe.

Präntätty SeockholminKaupungis/
Ignatius Meuerin Tykönä/ '

Anno 1628,

Ci sinun pidhäPilttin cansaMcaman/ ttittcuiu ivU-
Mn Vaimon c.infa/ sille ston p^icauhistos. Ei sinun
pidha mss iongun Eleilnen cansa rpchlpman/ että sinä
heidän cansans itzes hierelct. Ia ei paikan Wailno pi-
dl)ä iongunEläimen cansa rpchlpmän.

'

Ei teidän pidha näissä caickissa saasiuman^Sillänäissä
caikissa ovatPacanathcitäns saastuttanet/ iotcanlinäta-
dhon poisaia lcidhän edestän/Ia loilla se Maa onsaastu-
tettu/Ia minä tadhon heidän pahatteghons heidän plie-
zens etziffella/niju että sen Maan pitä hänen Asuiamens
vlosoMdaman. Sentähden pitäkät minun Säätpni ia
Oikiuteni / ia elkäevctekän näistä lchcks/
taicka ne CodHollset eli vicoUsee tcidhanseasan. Sillä
caicki sencaltaifet ovat temän Maan Can-
sattchnpel/ ioeca teidhän edhellän olit/ia ovat Maan
saastuttanee / SwpäeNe ettei se Maa inss teitä vlos-

tee sen saastutat/ nijncuin senePaca-
Ngt/ Silla iotca
temän tekevät / heidän Sielunspila vlos-
jurilettamattheidZän Canssastans. Sentädhen vitäkät
Minun Säätyni / ettei tee tekisi ninen CauMauaisielt

<apain peräst/ iolca teidlM edhellän olit / ettei tee
ttijnen caulta saastutetut tulisi. Sillä mi-

näpä se HCRRA olen leidhänJumalan.










