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Ratiat Rippilapseni ja Mäwäni

sydämeni halu on kihlata teitä
sille Miehelle, j»ka teitä paljolla Wallvallc»
kadotuxesta lunastanut on. Hänen on«i
autUudensa oppi on teillä täsä itze lnecla,
lvana, liiinkuin minä ftn p. Raamatusta
oppinut olen/ j<l koen sitä suusanalla la<
lviamnialda teille seliltä ja sydäilnhinne pai/
»,aa. Te olette kalliilla Krisiuxen werellä
ostetut, olemaan hänen omansa ja am
sa, kasiesa myös hänen

Määrätyt! niin olkon Nyt lesuren oppi
teidän johdattajanne autuuden tiellä» t.'i-
dän neuwojaNne taitamattomlidesa, teidän
ojendajanue erhetyxesa, lohdutus murhefa
ja wahchisius heikoudesa. lesuxen
den atria painakon teidän sydämchinne e,
läwän muisiutuxen siitä kuinzja patawa
ne» rakkaudensa on, kuinga paljon hän
teidän tähtenne on työtä tehnyt ja haawo»
ja kandonut; että te sydämen rakkaudessa
ja ilosta hänelle eläisitte, mailman waaiot
wältäisitte, lihan kiusauxet wsittaisilte, j<»
hywän kilwotuxen ki>lwotellet, armosta elä<
män kruunun hänen tulemisensa päiwänä
täsitäisittet

GUST.RANCKEN



Mu-KpspMMt.
Jumalasta, Luomisesta, Täydet-

lisydcn tilasta ja Synditn
langemuxesta.

i. taiwas ja maa ja me il)»
mistr olemme alkumme saa»

ner? W. Jumala on meidän ja ne
kaikki luonut.

2. Mikä ja millinen Jumala on?
W. Gc kaikkein täydellisin
korkein huwpvs.

3 Ongo Jomala nähcäwa eli niin-
kuin joku korkia iyuunen? W. Ei,
n?an hän on hcnqi, tutkimatoln,ää-
retöin ja käsittä mä to in.

4. Jumalalla alkua cli lop.
pua? W. wan bän on ijankaik-
tinen.

5- Misä Jumala W. Jo.
kapaikasa.

6. OnZo Jumalalla suuri ciero?
W. Hän on kaikkitietäwä.

7 Ongo Jumala wäknvä? W.On
KaikkiwaldlaS.

8. Tai-



5

8. Taidaisko Inmalasa voikaa löy,
W, El. sillä hän on Pyhä.

y. Salliko Jumala rvikaa cli waä»
ryccä luoudokappaleisansa? W. Ei,
wan rangaise sen.

iQ. Raiooko -Hän siihen hpwään
tuin nie reemme? W Hän pallitze
sen.

n. Ruinaa Jumala senwuoxi ku<
tzutan? Wanhurjkari.

12. Suoko Jumala luondokappa,
leillensa hpwää? W. Suo.

13. pahoillengin? W. la.
14. Ruinya me hänen seutähden ku«

tzuwme? W. Armolliseni, Pitkämie-
liseni, Laupias, i n. e.

15. Millisen mielen se mcisä wai-
kurra kuin me Jumalan tun»
nemme? W. Noprpden. Pelwon,
Rakkauden, Ilon ja UstuNuzen.

16. Ongo senkaldaista lumalata
usiamba? "W, Ei, wan yzl ainoa/

17. Murra Raamatusa puhutan
Isästä Jumalasta, pojasta ja Pyhä.
sta hengestä? W. Ge Kolmeyhteps
on meille käsiltämätöin salaisuus, jon»
qa laitaa en me tarwitze engä saa
tutkia.

18. Owatko kaikki Jumalan luott,
dokappftler yhtäläisestä arwosta? W.

A 3 Ei,
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Si. wan mliutamat owat kaNiimmast«,
toiset halwemmasta luonnosta.

'9 Rurka ne kallmnmar Jumalanluondokappaler owat tuin me tun-
nemme? W. Eugelit ja Ihnnset.

20 Miri »ne ihmiscr paremmat o»
lcnnne kuin muur? -»5. sscistä on
jÄrjeNincn ja kuolematoin sielu.

21. warten Jumala sinun
on lli0!,ur? W Autuutta tankansa
nautrtzemaan täsä ja tnlewaiscsa e»
lamäiä.

32 Nllsa tilasa autuas ollan? W.
Armosa, pssswanä »a vhdistpfesäsen
quluan ja hywän Jumalan kantzu

23. Miräswarren Jumala niin pal.
nnnra kappaleita luonut on? W.

Tutafemme nilstä »voimansa,
lynsaudeusa i" ja nau«
t'ttaz,'c!nme niitä i tahtonsa M
ken.

24 N?ielako luinala muura hp-
siiiuUc tehnyt on ja tekc? W.

Häa ylöspito ia suojele minun, on
moös tehnyt ja teke kaikki kuin mal>
dollinen on minun auiudefeni.

H 5 siuuu can«än Jumalan
kohdella tule? W, S.)dämest<i hän.
da rakasta ja lapsellisesa kuuliaisuu,
desa häntzä p.lwelw,

26. Ongott-sydämes luonostansa sti<
hcn calpunur? 33. El. Se on k^-
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konans turweldu. lihallinen ja lu.
malasta wierandunut

27, Mistä anasta asti sä scnkaldai»
mn olet rnweimur olemaan? W. Gyn»
dlimisestä«i ja lapftidesta asti.

28. Mistä tämä paha sisu ensim-
mäisen alkunsa on ottanut? W. A.
daunn ja Evan ensimmäisestä lange»
mufcsta Paradiisssa.

29. s"fiin ettei siis Jumala alusa
ihnnstä stnnnoisixi luonut ole? W.'Ei.

ZQ Mingäs kaldaisixi? W Itzs
muotoisifensa, sangen onnelliseen ja
täydelliseen tilaan-

. '3l, Mingäkaldaiser Adam ja Gva
siuoin oln? W. Wiisaat ja pMt,
Jumalan armosa ja yhdistpzesä au-
tui»l.

32. Ruinga sinun nyr
on turmelyn? W. En tunne oitem
Jumalala, autuutta ja autuden tie-
tä, man olen taitamatoin ja exywä
hengellillfH asioisn.

Nnlljnen sydän sinulla luon»
nostas on? W, Kangla »a nurza
Ininalata ja hänen tahtoansa wa«.
stan. lei ratasta händH) multa tai.
punut moneen pahuteon.

Laidarkos min runnelduna au-
tuas oUa? W. En.

Z;. Mikäs sinun luinalasta ja au-
A 4 cude-
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tudesta eroitta? W. Minun pahu-
deni ja syndini.

36, Mikä syndt on? W- Kaikki
ne himot, ajaturet, puhet ja työt,
kuin Jumalan pyhää tahtoa wastan
owat.

37. Mistä,ne Jumalan tahdon nyt
tunnemme? W Hän on sen meille
sanas.mft ilmoittanut.

38 Nuinga <uonenlaista sanaa lu,
mala pyhään Raamattuun on kirjoit,
ta andaimr? .W, Kablalaifta: Lain
ja Evangeljumin sanaa.
Jumalan Laista ja Synneistä.
89. Mikä Jumalan Laki on? W.

Se osa lunwlan sanasta, »osa Ju-
mala on sanonut, millinen meidän
sydämemme ja elämämme pidäis o«
leman, jos me hänelle kelpaman pitä.

40. Nlirä Jumala . lyhykäisesti sa<
noen) laisalyu meildä waati? W»
Että me sydämestämme Jumalala ja
muita ihmistä rakastamme.

41. Mi<a Jumala tämän lakinsa
lyhykäisesti on edespannur? W. Nli»
sä kymmenesä kaskpsä kuin Jumala
kirjoiteltuna kahteen osaan eli tau-
luun MoseMe annoi.

42. Misä tästyisä Jumala on sa<
nonut kuinFa ineidän Häne>, tohdel-
la tule? W. Kolmesa ensimmäisess.

43. Mi,
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45. Mitä lyhyesti sanoen Jumala
niisä waati? W. Että me hänen ai.
noan krrteimbona ja rakkambana sy.
dämenune ilona, turmana ja autu.
dena piosisimmc.

44. ttliräs on Jumalan tahto sei.
ftcmäu jälki,»nnäisen käskyn jällen?
W Että me niin rakastaisimme mm.
ta iftmtsiH, niin hywää heille soisim»
me za tc?:simme, kuin tahdomme hci»
dän mcile tekdH.

45 Eikös uämätole oilvan bvwär
käftvr? W, Owat kohlullisct,hpwät
ja ay<ualUs?t.

46, Mutta raidarkos luonnollisefa
tilasao nältä käskyjä pirä? W. En.
(Katzo 25 2ss. 32, 53 kpsum)

47. Etkös ulkonaisestiran niiden jäl,
kcn elä taida? W. Taidan niinkuin
m?n< muu surutöin ja ulkokullattu.

48. Aikio Jumala siihen tydy?
W. Ei.

49. Mitäs euä Jumala rahto? W-
Ettän olisin warsm puhdas pahoista
haluista ja aiatufisw, ja sydämen
palawttlla rakkaudella Jumalala ja
lähimmäistäni kohtelisin.

50. OiiFos joku ihminen nyt enck
niin täydellinen ja pyhä? W. Ei
ainoatan.

;:. Gckos siis lain pitämisen kaur<
ta taida luuialau edesa lvanhu^cxl

A 5 ja
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ia autuuxi rulla? W. En. Turmel,
du olen ja wewasa seison-

52 Erkss kostan sixi rullara-! tai-
erräs näin I'ln,alata ia lähin,,

mäistäs rokastftisir? W, Taidan le-
snxela armoitettuna ja uuden elä.
mäu faanunna; luitengiu wajawu»
desa sitttngin.

53 Mibiugä yä,nä lati sinulla 'M
tawellinen on? W Onsin. tutaxcui
siitä turmellureni ja suuren »velkani;
Toiscxj, ojennlyezi elämälleni armo
lilasa.

54. Xumga,ne tfemme syndiä Hn
simmäistä Rästvä wqftan? W Epä.
jUtyalhen palwelemisella; kosta sudH<
memme enämbi rakasta, rippu, ustal,
ha iloitze muusa kuin Jumalala.

5 5 Ruingn . . , joista Hästyä
n?astan? W Koffa me Zumalan hal»
pana pidäillme, vilkkamme hänen Onaansa eli töitänsä, jq kelwottomastt
händä paltvclemme.

56. Ruingg . . . Rolmatta Rä,
styä wastan? W, Lepopäiwsn wtet,
täin ilman sielun plosratennusta;
wan pahännurefi.

5? . , , Neljättä Rästyä
waftgn? W unsepdel.
lä za lottelematlomudeila Wanhcmdia,
wastan.

58. Ruinga . , - Wiidettä Rästyä
iva»
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wastan? W, Lähimmäisemme tappa.
misella, wihumisella ja lvahingoitta»
miftlla.

59 Ruinga. Rliuverta Rästpä
wastan? 3ö. Haurellisilla haluilla/
töillä, puheilla ia melloilla.

6u. Rullitta . ,
- Gcuzemättä Htä.

styä wastau i W, Ahneudella, wa»
lastamisella, wäärnden te?emisellH,
laistudella ja tuhlamlsella.

6i. Ruinga . -. Ra»
ftyä waftan? W wlek»
kaudclli ja paneturcssa.

5: Tuing^. . Ilhdcxäcra jaRpn,,
Mrocrrä Räffyä waftun? W. Slsäl-
lisella sudämen wahin»
gon,silla himoilla ja juonilla.

6z monenlaista tvetkäa eli
syndiä ssimUa, Meilesti.sanoen, nyr
on? W Kahtaläistai Petisundi, ja
TekosynviH.

64 Mikä stnutt perisyndis
W. Minun luondoni spwä turmellus,
eltän olen valutöin ja woimaloin Hu»
wään, mUtta taipunut paljoon pa-
huleen,

65 Rntkas terost>ndis owat? H.
Ge paljo paha kuin minä tehnyt o«
len himoilla, ajaluMa, pubeilla ia
töillä Jumalan tahtoa wastan; ja
ettän olen paljon hpnM tetemätä
jättänyt.

A 6 66. Nti-



12

66. Mira wahingoo sinulla näistä
spimeistäs on? W." Eriäminen pois
Jumalasta, ja sitten ajalliset jaijan»
kalkkiset rangaistuxet.

67. Tnidarkos nyc itze autta sim«s
tästä onnecromudestas? W. En mil»
läll tawalla.

68, Mixec? W, En taida rikon-
ani enqä welkani sorvitta, wan»
hurst, rl itziäni tehdä, ettan Juma-
lalle kelpaisin

69, lunmla tahtone fi<
nua auruaxi rehdä? W. Tahto kai»
keti.

vo. Mitä uutta muwoa hän siihen
picänjt on? W. Hän on sulasta rak»

millun edestäni.
71. Mitä. tekemään? W- Wapah.

lamaan minua kadotettua.
72. Mistäs rämän riedär? W. E«

vangcljumin sanasta.
73. Mltä st Kvangeljumi on? W.

Se osa p. Raanmlusa. jusa puhutan
humalan Pojasta, kuinga liän mei«
d n lunastanut on, ja kuinga me
hänesä taidamme armon saada ja au»
luiri tulla.

74. Mikäs nz't on perustus ja ftp
siihen, että sinä syndinen raidat Iu«
nialan edesä wundurstaxi ja auru«xi

tulla?
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tulla? W sinänsä Jumalan armo
ja lesuzen Kristuzen lunastus.

Kristuxcsta ja Lunastuxesta.
7s. Ruka nyr on sinun N)apahra«

jas? W. Jumalan Poika, joka ku<
tzuian IesuS Kristus,

76 <Z)nc;o rä,n« Rriftus totinen
Jumala? "W. On totisesti.

77, Millä se wahwistetan? W 1
Paljoilla Raamatun E«

loh. 1: l, 2, 3. Rom, 9-
5 2!ft Jumalan suurilla ilmoituM
la taiwasta Luc 2: 9,10, il. Match.
3: 27. l?: 3 3'fi lesuren omilla
ihmelöillH hänen elämäsänsä ja myös
kuolemasansa.

78 Mitä se ensimmäinen asla on,
tuin Jumalan poika meidän luna.
stuxemme tähden teki? W Hän ot-
ti ihmlspden luonnon päällensä.

79 Ruinga se tapahdut? W. V'
zi Neltzy ludan maalla, jonga nimi
oli Maria, synnytti Jumalan snge.
lin llmoituren jällen Pojan, josaa.
suu koko lumaluden täpdellisys ruu-
nnlliststi.

30. Oliko lesus senkaldainen ih,ni<
nen tuin mctin? W Oli kaiktsa mei»
dän kaldaisemme, paitzi syndiä.

Bi. Millisesä tilasa lesus maan
A?, päällä
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päällä ,!i? W, SUukesi, köphrdess,
ylönklitzes.', waiwoisa ja huonoja or-

-82, Hikäs hän kostansa torkeuira nämränpr? W. Näyt»
ii. ftatioisa ihmetöisä; multa ppspi
tultengin alaballena.

6? M>Li lu,„a!ci lhmisyden lnoN.
ilon otti, >a ,nln ihcnsä alensi? W>
Sulasta rakkaudcsia . minUa ja mui»
ta spnvisiä lunastamaan
ja aUtUatt tekemään.

34. Mmgära!sailctla mielellä
Ninlan poka täällä oli? W, Hän c»
Ii siwia, lakaS, p.<lwele>'oa,
cnmabtawainen ja awuttincn kalkkia
kohtaN,

K 5. Dliko lesus otollinen ihmisille
i W. Oli kaikille halulla

sille ja autuutta etziwäisille; mutta
suun osa wihaiS händä ja wainolS
kuolemaan asti.

86. Mingärähben? W Hänen op.
ja elämänsä ei kelwannut su<

rMoimlle. ulkokullatuille ja lihalli.
sille »dnnsille, ja senkaldaisia enin 0.sa silloingin oli.

87. Mitä hpwää lesus tNeidän au<
tudexemn'e inailmasa r«ki? W. En»
siri, Hsn oletti meille muodon kuin»
ga me syndlstt nyt taidamme armon
saada ja auluixi lulla.

88. Ei-



15

88. <K»rö? sisä ennen tiecsy? W.
Tleitln; luuna nyt on se siiä pavcm-
h', ja wlfninhi, kuin Jumala
on ollut mnUmasll sen ftlttlq iiäsH ja
wahwlsta>t»isa.

89. Mikäs oli lyhykäisesti
Icsure" aiitlluden yppi? 26. Se cl»
tä me hengen syo.>n»cn n.
ffolla itzemu.c tyqhnsä p däi,
stnune, ja niin paratulla
duqen essmcrktlänsH Ka.
tzo 3)latl!). 5:3- lci,

90. Mira inuura hyy?aa ra'l»
lä ineille reki? W Lunant mettä ka,
hotetuita ja du niluila wndisiä,

ci l. Millä tawalla hän sen reki?
M Hän otti päällensä kaikki meidän,
syndimme, ja kärsei ineihän siasam»
nie kaikki rangalstuM.

92. Rosta hän sen reki? W. K",
ko elämäsänsä, multa erinonmltain
Gehemanesa, oikeutlen ehesH ja Go!,
g atasa.

93. Ruinga waiwar wjh,
poin loppu»? W, Siinä että bän
annoi henkensä ja kuoli ristin päällä.

94. Mitä hywäa IGsuo sinulle räl.
la roimicri? W- Täyden pelastunen
synnin welaasta ja rangaistuista, niln
myös synnin mallasta ja oriudcLa.

95. Mira warccn lesuo sinun lu«
nasti?
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nasti? W, Että mins olisin sänen
omansa, i. n. e. Katzo Lulh. Catech.

Mihingä Icsuxen tuulni» ri-
stistä jondui? W Se haudattin pr«
tllarhaan.

97. Jäikö se sinne sitten? W. Ei,
wan hau ylösnousi elämänä kolman»
dcna päiwänä.

98, Ongo meillä siiräki!, mirän hy»
n?ää? W. Slttä me witzlst» ticdäm»
me, e!lä hänen lunastuxcnsa on täh-
dellinen Jumalan edesä. Ia sen kaut-
la bän on korotettu meille Kunin-
gas! ja autuan tekiäfi.

99. <l)ngo Icsus nyt nahcä.
wänä maan päällä?. tzL. Ei, sillä 40
päiwän perästä hän astut plös tai.
wascen, ja istu Isän oikialla kädellä.

INQ. Ongo meillä coiwoa kostan
saada händä nähdä? W. ÖN wli-
m:isenä mailman päiwänä.
' 101. wiclätö l?än nyrkin znitän ce,

ke meidän aurudexemme? W. Hän
ki.'koo sl)ndisiä tygönsä, armoitta, hol-
hov ja marjelc heitä, ja rukoile hei-
dän edestänsä.

102. Renen Rristus lunastanut on?
W. Minun ja lallki muut ihunset.

103. Taidaisto nyr kaikki ihmiset
auruixi tulla? W, Taidals, jvs he
wan todella tahdoisit.
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io4 Kikös kaikki Rristuren lnna.
stcrut aurnixi mlc? W. Ci,

,u;. Mistä sc rule? W. Siitä et.
tei oikeln tunne spndejänsä, el
tunne lesusta, ei huoli hänejiä, wan
plönkatzowat hänen, ja tolywät sun»
nin tilasa pysymään

ic>6 Humga senkaldaincn nncli kn»
tzucan? W Epäuffoxi.

107. N7ucra enin osa kaiken tn n.
nusta iyLilsä spndiscxi, ja sano nsto»wansa lesuxm päälle? W. «3?e syn,
dein ia usto on kuollut ja lel.
wotoiu, koffa ei se waikuta sydämen
parannusta eikä hengellistä elämälä.

ioB- Rningas me nyc annon rai.
damme saada ja aurmxi rulla W.
Kosta me elämällä ustolla Wapahta.
jamme lesurcn tpgö tulemme, ja l«
tzemmo hänen lpgönsä pidämme.

109. Taidainmekos omalla roimel.
la siihen rulla? W. En taida, mut.
ta Jumala woi ja tahtoo sanansa
kautta meitä siihen mieleen saatta.

no. Rninga se muuros meisä tn,
huran? W. ParannuMi, uudesta
Mdpmiseri, käändpmiseri, j. n. e.

Eläwästä Uffosta
Ia sen mpötäseurawaisesta Mielen

muutoista
m. Rmnga I«mala meidän pa«

ra n.
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rannuxcmme päälle nyt työtä teke?
W- Hän kutzu meitä.

ii .. meitä kuhu?
W, Sanansa kautta panee meidän e«
teemme autuden jakadotufen, ja n e.

il 3 Ruinga wielä? W Sisälli,
sten lttkutusien kautta herattä mur-
hen pidon ja halun autuden perän.

f 14, Reirä Jumala näin kutzu?
W. KaiMa ihmisiä.

1,5. kaikki ustoon le,suxeen päälle? W. Ei.
nö. Nlixei? W, Enin osa seiso

kutzunusta >pajian< plönkatzo ja tuta»
hulta sen.

~7. Vuingay meidän Jumalan
kulumista itzenune rayccä ru,
le? W. l. oleman kuuliaiset. 2. ql>
kerafit lutkinnin Jumalan 3.
Rutytleman. 4> Walwoman-

118. Mikä ensimmäinen astele au»
tuden tiellä on, johon mcldän stn
kaiuta tuUa? W. Spnhcim-
me elämä tundenunen.

»ly. Kutka ne synnit oryar tuin
meidän eläwästi tarwitze tura? W.
Se paljo paha jolla me Jumalan
käffyt rikkonet, olemme, hunea ur>monsa ja Wapahlajamme lesuren
pahoin kohdellet, ja paljon hpmai
tekemäiä jättänet.

120. Nuin»
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'2v. me näin simdimmy
taidamme rulla tundcmaan? W Ko,
ffa me Lain ja Evange'jumin sanan
jälken spdändämme ja elämälämmtz
todella tutkimme.

12». Kitös kaikki ihmiset omia spn«
diänsä tunne? W, Et oikein kosta
he suruttomana tytywät niisä eIH,
mään.

122. Mingäskaldaiselle mielelle me
siitä tlllemmc, toffa me oikein
dinune mnneiine? W Murbellisifi
Jumalaa nuelcu jalken, ja köyhlfj
hengesa

L 23 VnFos ft rarpellista autuuteen
ertä me nun raaasti laeläwäftiiyem»
me ja sondimme tunnemme? W. On
kaiketi.

124. iLnrtös mc muutoin tajdais
lesuxen päälle ustoa? W, Kalkki
muu usto on kuollut: nimlttäln sy«
din surutöin, ylpiä, synnin tilasa

plöukotzo cli
wetä bänen armonsa synnin peitteet.

125. Mikä elärväusto lesuten pääl-
le on? W. Se on hengesä kövhän
synvisen halullinen sydämen pakene-
minen lEsuzen tygö, ja pysyminen
hHnesä, hänesä armon,
elämän ja autudcm

126. Millisen sinun siis tarwitze
ensin olla,, jos siium pira taitaman

Ie-
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lesnxm päälle liskoa ia hänen iVFön<
sä oikein W Syndinl lun^

Hengesä waiwaifen mi-
nu«l olla.

127, R.uinga s: cl«'.vä nffo lesil-xcn päälle köyhä»'; lnnrhcliistla sy-
dänn-sä ensin'alka? W, Salmeni»
täioölFemisellä ja janomlftlla Icsuxen
perän.

12K Mistä st haln syny? W. le<
sufen tllndcnusesta.

129 Ruinga I?sus niin runlriru,
lc'i W Evan geljt:min sanasta, ko«
sta marhcllimn sydän sitä tutki.

IZO. dNingäkaldaiscxi lesus siinä
edeopannan? W. Ratiat ja armai>
tawalsezt raiktla waiwalsia kohtan.

,31. Mirä wiclä? W Että hän
paljolla waiwalla ja kuolemallansa
on täyden mazon meidän syndeimme
edestä tehnyt

,32, Ongo se sillä hywä että mci»
dän sydämemme ainoastans halaja
lesujta? W Ei. wan hän tadto et.
tä me tnrwÄlll!esti händä lähestyisim.
me, jakoko sydämellä hänen wastan.
otamme, ja hänen lpgönsä itzemmspidämme.

133. Rmnga sixi mllan? W Ko.
fia rakas sydän ja täpdelll»
nen lunasinS aina paremmin tutuxi
tule.

134. On«
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i?4> C>nyo siinä rilasa hywä olla?
W. On auluallista.

135. Mitä autuutta sinä siinä tila.
sa nautltzer? W S«Dn kaltkt <yn«
dini pääsen lapse»
fi ja »Mwäri, saan undcn hengelli-sen elämän ja ijankalMsen autuuden.

136. Eikös muusa miclcn tilasa
diä andcxi saada eli autuaxi rulla?
W, Ei Jumala sila luwanuut ole.

137. Ongos rainkaldaisilla usko»
waisclla ja urmoirerulla Jumalan lap-
sella rvielä sama »nieli "kuin ennen?
W. Ei, wan uudet pybltctyt lunde-
miset, halut ja »voimat.

138. Milliser rundciniser? W. E-
läwä tundeminen Jumalasta, synnei.
siä. lesuMa, oikiasta autudesia ja
autuden tiestä.

139. Mixi endisen tilansa ja elä.
mänza pirä? W. Häpe, »vihaa ja
kartta silä.

,40. Misäs »nieli ja halu on?
W. lulnalan ja lesuxen ratkaudel.
da woitetlu.

141. O>»gos sillä armoitetulla myös
lvoima uureen elän»ään? W On woi<
ma Jumalan käskyjä ja lesuxen esi.
merkkiä seuramaan.

142 Ruinga "fumalan lapsi e-
lä iLl»silN»nä»sen Rästyn jälken? W.
Pitä Jumalan rattmmbana ja kul,

liim«
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tiimbana osattansa, ja tuffisa N3ah<
wana lurwanansa

,4Z, Rninga. . » Toisen Rastan
jälkr»? W. On juuri nnprH luma<
lan edessä plistä ja knnnwitta Iu-
Malata puhella la elämänä

144, Rumga . . . Kolmannen Rä.
st^n,ält»'n? W. Käyttä lepopäiwän
nnelellänsä lumalisuden harjoituj!isa
sielunsa rakennurexi

145 AuinAa « . » Neljännen Rä,
styn jälken?

'

W On wanhemmillenisa ja ejimiehiNensä nöprä ja kuuli,
ainen

146, Ruinga . . . Kä<
stpn jälken? W Kuolelta ulpiän
ia wihan sisnn; on rakas ja awulli»
nen kaikkia ja wihamiehiäkin kohtan,

RuinZa - - . Ruudennen Rä«
styn Men? W Kartta baurellisia
menoa ja sen tiloja, waelda railm.
desa ja puhtaudesa.

t4B. Ruinaa » » « GeihcmännenRästyn jälken? W Ei ahnehdi ei<
tä tee wäarpttä; wan on rehellinen,
uskollinen wirasansa ja awullinen tar»
witzewille.

,49. Ruinga - . - Rahdexannett
Rästyn jälken? W. Ei wiekastele
eikä walhettcle, wan puhu ja tele
totuutta Jumalan ja ihmisien cdesä.

15<2. Ruinga - , « )?l)d?xäm'm ia
Ry in.
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kymmenennen Rästyn jäikin. O.
Kuolctla turmeldua luondoansa ja
selxhimoja, ja ahksroitze uuden luon»
non kaswamisesia.

t?i. Gikös siinä avMHitetusa enä
wikaa oletan? W. On turmellus jo-
ka liikku ja kiusa ja tarwitze joka
päiwä kuolettamista

152. Krhettykö hän myös? W.
Sen pahembi että erhetty.

15) Muttti kuinga hän silloin tt»
ke?_ W. Hän huomaitze wikcmsa.

154 Ruinga sirten? W. Mieli
VN paha ja murbelllnen,

155. Ruinga tvielä? W. Tunnu-
sta Nlofensa Jumalan edesä, etzi ar<
moa ja löytH armon, ja waelda sit,
ten wisummasti.

156. Taitako se armoitettu tauivanarmosa pysyä? W. Taita, kuole«
maan asti.

tg7. Taidaifto tapahtua myös et»
tä langeis pois armosta? W. On se«
kin mahdollista.

«58. Ruinga se tapahtu? W. Ko-
sta sydän kylmene Vapahtajasta, ja
rupe ehdolla pahulta noudattamaan.

»59. Ruinga yxi Jumalan lapsi
armoja säily? W. Koffa hän wal<
womisella, rukouxella ja autuden wä«
likappalden oikem käyttämisellä p».
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tä itzensä kiindiästi Vapahtajansa
lesuren lpgö.

Rukouxesta.
isso. Mirä se o,» rukoilla luma.

lara? W. Kanda tarpeitansa luma«
lcm eteen.

i6i. <l)>igc> meillä lupa sira rehdä?
W. 0n WHlimisben lesurcn kautta.

162. Oimos sillä wäliä kuingalu»
malata rukoillan? W. On kaiketi.

163. Taidaistoo errä me
kelworcomasti rukoillsiiume Jumala,
ra? W. Se tapahtu
aiwan usein.

Nuinga kclwotcomasti rukoil.
lan? W. Patjalla suun puhella, il.
Man elämätä tarwetten lundemista,
ilman hartautta/ nöpryttä ja lapset»
lista uskallusta.

165. Ruka niin rukoile? W- Kaik«
ki suruttomat, ulkokullatut ja hen.
gellisesti kuollet.

166. Ougos heillä mirän hywää
siirä? W. Ei ole.

167. Mixis he sicä tekewär? W.
TehdärensH sillä palwellusta Juma-
lalle.

168. RuinZas oikein lumalara rn.
koillan? W- HartaNa ja nöyrällä su«
dämellä ja lapsellisella ustalluxella.

163. Mi-



25

,69 Mikä harras rukous on? W.
Kosta se tule sydämen tvNudestä ja
larpensa cläwM tuudemisesta.

Ruinqa nöyrän sen rarwihe
olla? W. Että me kerjäten mcchdvt-
tomudemme tundemisesa armosta tar-
peitamme anomme.

171. Rusta se lapsellinen ustckssus
rukouxesa tule? W. Kosta Wäli.
nueben lesuxen turwisa Isän tygö
käyvän.

172. Ruka näin rukoilla taita? W.
Se joka omat larpensa ja Vapahta-
jansa eläwästi tunde-

»73 Mikä mahca meitä kehoitta
Jumalala rukoilemaan? W Juma-
lan armolliset lutzumisel ja lupauret,
niin myös omat tarpemme ja hyödy-
tpxemme.

174. Mitäs me rutouresta hyö-
dymme? W Saamme mitä me pyy-dämme, sydämen tuffa huojene jatu-
lemme tutummari Jumalan kantza.

!75< Gngo meillä lupa kaikkia tar-
peitamme rukoufcsa eteen
tanda? W. On, ainoastans se ta.
pahtu lapsellistsa röyrydesä za pfin-
kertaisudesa.

1?6 Ongo myös meidän wapah.
tajannne neuwonur meitä näin rukoi.

N lemaan?
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lema<-m? W. On, I<A meidän ruko«
uxcsa, jonga han iye opetti.

177 N7irä niillä ensinnnäi,
stllä sanollla: Hsä mcidHn joka c,
ler taiwaisa, osi?«a? W Eltä
hän tahto meitä lapMsella nartau»
della. nöyrydellH ja uffallurella ru»
koilemaan lumalatc,.

l? 8 Ruinga se lVnsinnnäincn Ru-
kous puä ymlnärrcecä>Mn? W Isä
anl.a sanas puhtastl opetella, ia mcl,

dan sen jälken mmtuin sinun lapfts
elä, ellemme sinun mmcäs hamäljlS.

179. RuinZa Toinen Rukons . ?

W M, smra meltä ulos pimeyden
tvallasla sinun Poltas waldakunbaan,
naulitzemaan wanhurskuutla, rauhaa
ja lloa Whäsä Henaesa

tBo- Nuincza Rolnms Rukous..?
W. Isa, eltVl mesoan ltyalllnen lal),
tomme, la aula meltä lelemaän sinun
hpwä tahloS mclvän aulUdezennne.

18 l Ruinga Ncliäs Rukous - . ?

W. Isä, anna lapsilleS tämän päi.
wälnen sielun ja ruumin rawindo
ju tarpet.

,32 Ru''nga N>iidcs Rntouo .» ?
W Isä, monella muotoa me rikom»
me sinua wastan, mutta armahda ja
slästä mettä, Ia kuin me niin ar-

mah»
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mahtamista larwitzemme, niin me
myös armahdamme niitä/ jolta meK
lä wc: sian rikkomat.

»BZ. Rumga Ruudw Rukous.?
W. Ginä tunnet Isä kiu suuret ja
waarat, enä tuin me tiedämme, älä
anna meidän niikin joutua; jalosta
en me niitä warun wälttä taida, »uin
mie meitä woilclla nnden lapltze.

184 RuinZa Seizz«?mäyßukous - ?
W, Pelasta meitä ruumin ja sielun
waiwcista ja lustijia, sinun
autuat olemaan ijankaikklsisti.

,85 Ruinga päätös.. ?W, St.
nun wallafts Isä on kaikki taiwat
ja maa, Sinulda siis kaikki hmvH
lahja tule; Sinä woit enä tcddä
kuin me rakoilla ymmärrämme Si«
nulle ainoalle me annamme,
niinkuin sinä tcrtia olet ollut ennen
kaikkia aikoja, ja myös pyspt mlu
lukkamata. niin myös Sinun lapscSsen loludesa ustowat-

Pyhästä Kastesta.
,S6. Mikä se ensimmäinen armo,

työ on. loUa Jumala mcicä aurude»
rennnc kohtele, ruldummnc tähän e-
lämään? W, Se, että hän kasiesa
meitä liittoonsa ja tapfirensa otta.

tB7> Millinen roimituo st kaste on?
B 2 W.
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W. Gen?aldainen että ihminen we«
dellä kastetan kolmrphteisen luma<
lan, Isän, Pojan ja Pyhän Henaen
inainitzen-isen ja aufihuutamisen alla»

188 Ruka senkaldaiscn toimiruxen
osircanucon? W. lesus meidän Asa<
pab taiamme täällä maan päällä olle-sansa,

189. Mira hänellä sen kansia mie<
lesä oli? W. Kootaxensa meitä ar>
moyhdistyxeen kan§aunsa, ja luma»
lan puhdistettuna synneistä
auwdesa händä palwelemaan.

190. Rcirä warren .lesus tälnän
tonnicuxen asern? W. Niille jolta
tahtomat oikiat Kristityt olla. Se
on: sydämen elämällä uskolla hänen
Wapahlaianansa pitä, händä kuulla
ja palwella-

,9,. Sopiko se pieniin lapsiinkin?
W. Sopi, stllä lesuS sano että mi.
dengin vn taiwan waldakunda.

192. Mitä hpwä ,ne kastesa saim-
mc? W Armon Jumalan tykönä,
lapsen oikeuden ja autuden.

195. Nusta Raste meille sen
dxryxen ruo? W. lesuzen »vapaasta
aseturesta ja lupau^esta.

194. se autuus säilit-
tä? W. TaidaiS, jos walwoii;sel>a

ja
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ja rukourella lesuxen tundemisesaja
saktaudcsa pysytäis.

195. Mikä siis kastetuin Rrijii.
pää asta pidäjs oleman,? W, Py.

spä lesuzesa ja maelda uudesa elä.
mäsä.

196, V7iingös rehdänctin? W, Ei,
wan suurin osa wierandu Wapahta»
jattansa, ja mene mailman ja lil,an
teille surmtomudesa ja ehdollisisa fun-
neisä elämään.

'97 <l>nyos silloin kastcsta miräll
W. Ei muuta kuin jos Ju-

mala wielä pitä armonsa tarjona.
«98. wielätös armon sirren enH

taidalnme saada? W. Wlelä, oiklan
palajamiftn ja paranneen kautta.

199 <l)ncfo Ilcsus wielä mitän e-
roinncusta meille sielun

hywäri asecranur? W. On, hänen
pptzän Ehtollisenta.

Ehtolliscsta.
200 Mikä Herran on?'

W. Yri pyhä attla, l"sa lesus lel.
wän >a kansia anda lneille
hänen pphHn ruumin sa ja werensä
nautita.

2QI. Hosta meidän Wopahrajam.
mc rämän atrian asem'4 W. Ga-

V 3 mana
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i,nana"p§nä jona ludas pctorella an<
noi hänen Juvalaisille waiwatta ja
surmalla.

202. Nuinga me rämän atrian luon,
zion W. Ei se ole
meUdä lulkittawa eikä ymmärrellä,
wä, wan lestifen sanan vsällc urin»
kertaiset nssottawa ja sielun hvwH,
)l nautiltawa.

203 ??enen nanrira sitmi tä>
män arrian asecri? W, VstäwillensH.

204. Rncka lesurcn pstarvia owat?
W, Ne olka händä rakastamat.

205 Ruckas syndisif pesusta vaka»
simvat? W. Ne iotkn oikein armoa
etzinet ja armon löptänet omat.

256, Nlixi hän heille rämän arrian
ascrri? W- Palaman rakkaudensa ja
ketteräin waiwainsa ja kuolemansa
muistori-

207. tilitä hvödycpt' heillä lesu,
x?n ehtolliscsta on? W. Gieluu ra,
wivdo ja hengellisen 'elämän wah-
wistus.

208. Mikäs sielun haluc rannra
rairaH W. Minäns Icsus, jola
n,pös täsä alriafa erinomalsclla tu«
massa itzensH sielulle t-lritze ja jakaa.

209. RuinZa st hengellinen elämä
rv ah.
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W. Usso Ml,

le tule kiindiämmäxi ja rakkaus pa,
lowamMlixi.

2ic> Renelle siis tämä a?ria sopi?
W. Niille spndisille. jotka benqessiset
puutorensa tundcwat, ja lesuren pc»
rään janowat.

2ii. Mitä lesuxen ystäwac reke.
wär nautitccanla tätä atriaa? W.
Julistamat heidän Herransa kuole»
mata

212. Ruinga st rnpahtu? W He
tunnustamat tällä omalla,
ralkauoesta heidän auludexensa l)aa«
woja kandanen, werensä wuodalta,
nen ja kuollen.

213. Ruinga wiclä? W Uhr«-
wat itzensa Icsuzelle elämsHn jakuo-
lemaan.

214 Gwatko kaitki kilin räcä a.
triara nanriftcwar stnkaldaisia? W.
Ei wan palzon on telwottvmia.

215. Rutka kelworcomia on? W.
Kackki suruttomat, ulkokullatut ja
hengellisesti kuollet.

(2,6 Rnrka suruttomixi tutzu»
tan? W. Ne luin ei eläwäsii spn-
dejänsä tunne, waan tptpwät niisH
elämään.

»17. Rut»



32

217 Rutka ulkoknllaruica owar?
W Ne kuin ulkonaijestl ainoastanS
lumalisutta harjoittatoat, mutta
dän on muuttumatoin pahudesa.

218 Rutka hengcUisesli kuolleita?
W. Ne jo,l?a el uffon wutta lesu.xesa ole sisällistH halua eiks woimaa
pyhpeen, wan mailman ia himois-sa orjtna eläirät.)

219 M'ris sensaldaisit lesnxcn
ehrolli<ta nc.l>riycwnc? W. Ei he
ymmärrä paremmin, wan luulemat
sillä sowinnon Jumalan kanssa leke»
wänsä. Muutamat paljasta totuttua
tapaa nuuvallaxensa.

22Q l3ikös he siitä sicren h>ädy,
tän? W. El, wan pahenemat.

221, Ruinaa pahenewar? W Paa,
tuwat encmmln surutlvmudesa ja pe»
tollilesa uuti>den loiwosa.

222. Mitä Apostoli pawali heistä
sanoo? W. He tulemat
Herran rummseen ia wereen, j. n e.

223. T.aida,nmeto iye tietä jos me
olemme son?el>oita tätä pyhää atriaa
»murihemaan, raitka ci? W. Taldam»
me, jos me ihemme koettelemme.

224 Rnmga koettelemme? W Nl»
sustl >a llnmn pelcsti tutkimme, jos
sydämemme hengen töphpdesä on Ze»suzen
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suxen puoleen taipunut, rakastamme
höndH ja teemme mitä hän laske.
Kuolemasta, Duomiosta ja Ijan»

taittisuudcsta.
225. Nlicä wcrren "funlala anda

meidän täsä clämäsä elä? W Wal.
mistetla auluan ijanlaikkisuuteen.

226. Rmnga «ne siihen walmiste,
tan? W. Senkaldmscn sundctmme
tundemisen, uffon ja mielen muuto-
xen kautta kuin täsä edellä selitetty
on?

227. Ruiima ja kosta ,ne ijankaik.
kisuc«n rulemme? W Ruumillisen
kuoleman kautta, kuin sielu ruumii»
sia erkane»

228. Ruinga nwnmlainen 010 on
ijanraiktisudesa? W- Kahtalalnen:
Autuus ja kadotus.

229. Mika ijankalkkinen auruus on?
W. Täydellinen pelastus kaikesta" pa.
hasta, ja riemullinen 010 Jumalan
ja kaikkein pyhäin kanHa

230, Rutka sielut sinne rulervat?
W. Ne jotka elämäsi ustosa lesuzen
päälle kuolemaan asti ppsynet omat.

231. NAkä ijankaikkinen kadocus
on? W. Se on .jäinen ero luma,

lasta
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Ksta ja k.ikesta autndesta. ja sano-
nukoin surkeus, luffa ja klpu hel-wcti,H.

232. Rnrfa sinne joutumat? W.
Ne jolka ervllettuna sun.neisänsa eläwät ja kuolemat.

23F Piräko ruumir iM kuolleina
pviymän? W E», wnn ne pila ker-
ra,, elainään wirkoman.

234. Rxinssa se mahdollista on?
W, Kaikk!loaidic>S Jumala joka netpbjästä luonut on, wot ne mpös e-lamään heratta.

235 Vosta se on wpahruwa? 3V.Wiiwmcijenä mailman pätwcinä.
236 MlUisinH ihmisten ruuinic y.

lösnonsewar? W. Jumalan lasienruumil tlrkastetluna, mutta lumalat-
tpmain hHplällisinä.

23?. Mitä wa,ren runmir ylös,nouseman pirä? W. Vddistcttä sic-luinso ja asetella wiimeisenduomion eteen.
2ZB, Ruka silloin Dnomari on ole.wa? W. Mailman

suS Kristus, kirknstetusa ihmispden
luonnosi'.

239. Ruinga monenlaisen dnollfionhan silloin julista? W Kabtalaisrn:
Ettt<
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Erilisin pstäwäinsH ja »vihollistensa
plitzc.

24c? Millisen duoinion ystäwäinsss
y!l?,!,'? W Tulkat minun Isani siu.
Nlitul, ja n. e.

241. Millisen wihollistclisa yliye?
W- Mengät pois, ja n. e

242 Ntirä sicrcn sen päälle seura?
W Molemmat duonnut täytetyn

243. Ruinga tämän mailnian kans»sa käymän plrä? W. Sen pltä lU'
lesa palaman ja hukkuman.








