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Catechismuxen Selitys, joca
conllttuliumit! murhen pitämisen
cautta ulosannetan, »a jot, vies
Pastori, Herra DANIELWIRZE-

NIUS Suomexi kaandänyt on, on muuta-
mia wosia sitten Ruotzin kielellä coconpan-
du, ja paljo rakennusta Seuracunnas jo
matcan saatanut. Se on sowitettu yxin-
kertaisten käsittämisen jälken, ei muiston ra-
fiwreri, waan heidän ymmärryxens awuxi.
He taitamat tästä oppia, caikista sanoista
Catechismuxes waarin ottaman, nijtä pe-
rän ajatteleman, ja nijstä Autuden järje-
styxen <elkiäst käsittämän. Huonengin
Taulu on sillä tawalla täsä selitetty. Cui-
lengin taritze tämä lyhy Kirja moös wah-
wembata ruocaa nijllen, iotca Christillisy-
dens tiedosa ja tunnosa jo edemmäri tullet
vwat, nijsä tysymyxisä, iotca pienemmellä
trykillä präntätyt omat, joita alcawaiset,
jotca ensimäisen kerran tämän lukemat eli
tästä luetetaan, taitamat ohitze käydä.

Nijn



Nijn 'owat myös täsä caicki Wastauxet
Pyhän Raamatun omilla sanoilla wahwi-
sielut; jssta selkiäsi nähdän, että caicki,
mitä meidän Catechismuxem sisallens pica,
ei ole ihmisten, waan Jumalan vma Sa-
na; ja jonga cautta lumaliftt ja wiriät
Lukiat, costa he näitä sanoja Biblias ylös-
lyömät, totutetan, elämätd wetta lähtestäns
ammundaman.

Jumala andaeon tämangin mahan
KirM olla siunatun, että usiat, sijnäedes-
pandun t»>iwallisen totuden ja Pyhäu Hen-
gen wallstuxen tulisit uscoon ja
lumalisueen saatetuin, ja siinä wabwi-
stetuixi! lulcat, astucam ylss
ran wuorelle, humalan huo-neseen, että h<ln opetais meille hänen
teitäns, ja me waellaisimme hänen
polgmllens. Es. 2: 2.

Tnrnsa fflnä 4. v- Hcl, C.F. MENNANDER.
Zllttuusa,». 1764. A,pa 3«rus«>



Mkmaisct CatcchismU'
xcn Kysymyxct.

Christitty? w. Olm.
Mistäs sen tiedät?
W. Sijtä että minä olen Ristitty >« Kastettu I-

fän, Pojaan ,a Pyhin Hengen Nimeen, ja pi<
dan Christuxen minun Lunastajanani ja Wa»
pahtajmlani.

"'isä seiso sijs meidän Christillisydemme?
Se seift siinä että meille un oitia tieto I«'

malasta, Hänen olemisestansa !a tahdistansa, ,«

pidämme luuiali-sta elämää «dcsämme, se on,
ctta me tunnemme Jumalan ja wacllamme Hi«
lun Kässyijänsa.

Mistä Christitylle suurin murhe oleman M tM
, elämäsä?
W. Sielun «utudesta. Match. 6: n. laikat

ensin lumälan Waldzkundaa >a -Hänen Wa>»°
'hurffauuans», ,a nijn kaiki nömae teille an»
n«aan. Phil. 2: 12. H.aiuataat pelu»olla j>t
wapistuxella, i3ttä te «muaxi mlisiltc.
2. R. Mistä me sell opimmt cuinga me

..»zmixi tulla taidamine? w. Pyhästä
Raamatusta.

2 Tim. ;: 15. Vttas ,'« lapsudcsta olet py<
van Raamatun tainnut, joka sinun taita aum<
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teen ncuwoa, sen uston kautta joka on Chri,
siuxes. IHsuxesa.

3. R. Mika Pyhä Raamattu on? SV.
Jumalan Sana.

l. Thess. 2: iz. Costa te saitte sen sanan
Jumalasta, songa t« meildö tuulitta, nijn tesen wastaan otitte/ ei m>>ikuin ihmisen sanan,
ivaan (nijnkuin s« totisesti on) kuin Jumalan
Sanan, joka myo» teis» nskowaisisa «vaikuttaa.
2 Tim. ;: »6. Raickinainen kirjoitu» on Ju-
malaisa ann«m, >a on tarpelline» opix», nuh,
texi, ojennuxexi, turimxexi, joka on wanhur-
siaudesa.
Mingätthden le kutzutan Jumalan Sanail?
W. Että se on kirjoitettu Jumalan Hengen erin-

omaisen sisälle andamisen lautta. » Petr. i: 2,.
lki yxikin Prophetia ole wielä ihmisen tah-
dosta cdestuotu, waan pyh.'t Jumalan ih-
niiftt owat puhuneet waikutetnt pyhäloH
-Hengclda.

Taitaco ihminen oman koettelemisen kautta tullase tietämään että Pyhä Naamattu on Jumalan
Sana?

W. Taita kaikttickin; Koska hän hartaan ruko««
xen alla Jumalan tvgö, t.iydcsä aitomisesa to-
tcllaxcns Hanvä, tälle Sanalle sian sodimme,
sänsä anda, uijn ha»n senkaltaisen woiman ty«
linänsä tun>e, joka plin luonnollinen ja lu<
malallmen on. Eor. 4 li. lumal«n Sana
on elaw» »a woimallinen «. Psalm. 11?:
,7. Joh. 7: 17. Jos ,oku tahto tehoa 65-
nen tahtonsa/ n,'m hönen pit« tietämän
opista, jos st on Jumalasta.
a. R. Kutka ne ow!t ioidenga kautta

Jumala tämän Sanansa klrjoinanut on?
W.Py,



w Pyhät Prophetaat, Ewangelssiaat ia
Apo,wl,c.

t»c. i: 70. Nijncuin >6an on muinen pu-
hunut propftctainja suun cautta. 2 Petr. ;:
2. t« muistaiftlte ne sanat jotca ennen py-
iiilda Proph<t>vlon sanotut owat,ja myös mei-
dän rissamme, jotca olcmma ja N?a>
pah»aian ApostoUt.

s. R- Kuinga koko Pyhä Raamattu y-
lipään jaetaan? w- W«nhcm ja Uudtn
Testamentin kirjoihin.
Rutka Wanban Testamentin Kirjoin kunutan?
W. r?e jotka ennen «rbristuxen SyndymaH kir-

,'oitemn
Rutka owat Ultden Testamentin kirstt?
W. Jotka Christu«n Taiwasten «finmisen jäl>

ken kirjoitemxi tulleet owat.
Vwatko myös ne, nijn kutzuwt Apochrypha,

pyhän Raamatun Rirjain sekaan l«e«awi,
na, jotk« meidän Bibliaamme sisälle »vcdety-
si tulleet owat/ nijnkuin ludithan, wiisau-
den, Tobian, ja Gyrackin kirjat? ic

Xv. Ni, sillä ci ne ole .'umalan Heng«n sisal,
le annosta kirjoitetut, eitä Juvaan Seura-
kunnalva, nijnkuin joku Jumalan Sana,
wastaan «teturi tulleet, kuitengin että nijsH
loyry tarpellinen nenwo moninaisisa
on Cbristillinen Wanhuus, sen puolesta ne
Bibliaan wasta» otranur.

6. R. Misa Pyhän Raamatun sisälle,
pito yllpään leisoo? U). Kahdesa Kappa-
l<esa: sekä Laisa että Ewangeliumisa.
Mitä Laki opettaa?
W. Mitä meidän pitö tekemän ,« jämamä».
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luc. l<): 2?. Vee se. «iftts saat ela.'
Mitä Äwangelium opettaa?
HV. Sitä tuin meida» uffsa tule. Mom. lS^

8. TsmH on se Vana Mosta/ jota me saar-
naamme.
?. R. Misä lyhykäisesti Laki ja Ewan-

Zelium löyttään? N?. Eatechismuxesa.
tNika on?
N>. Summa si,t3 ChristiNistst» G,

pist», ulos otettu Pyhästä Raamatusta, sul-
jettu lyhykäisiin päacappaleihi>n Rysymyste»
,« Wastausten kautta.

Ruka Cateckismuxen «n koks«« pannut?/
N>. Doctori Martin Lmherus.

8.R. Kuinga monda Paakappaletta on
Catechiftnuxesa? w. Cuusi.
Rutka ne ow«t?
U?. l. Jumalan Rymmenet Räffyt. ~ Useo»

lnnnustns. g. Isä meidän Xukous. 4. Ka»
sieen Sacramcnti. p. Rippi ia Vannin pää-
stö. 6. -HlLXran lLhtollinen.
9. R. Mika on ollut Lltthenmn aiko-

inus sijnä/ että hän lyhykäisesti nämät kuu-
si Paakappaletta on kokoon pannut? SV.
Kuinga nuori Kansa sen yMrtaisesti op-
pimaan tulis.

Ensimmäinen Pääkap-
pale.

». ». Mitä meille ensimmäisesä Pää-kappalesa edcssmman? W. Jumalan
Kymmenet Kästyt.

pene»



Renen namZt RHssyt otvat?
Xv. Iye lumalan.
H<ninga monda nijtä on?
XV. Nijtä on Aymmsne».
tNitn nämZt Rästit siiallansa pilawät?
Xv. I»mala» Lain. s Mos. s. 4: i;.

ilmoitti teille liittonsa, jonga Han teidän teh,
dä rästi, ne kyinmcnet Sanat: >« kirjoitti ne
tähteen kiwiseen Tauluun.
2. R. Kenengä kautta namat

kymmenen Kästya ulos annoi? M. Mo-sexen Palmellansa kautta.
tN'fa se mpahdlli?
XV. Sinain wuorclla. 2 Mos. s. 19: 2>u. Rnin

HiLRra oli tullut alaZ Sinain XVuvrcn
kuckulalle: »»iil, -HiLßra kunui tNosixcn wuc>-
t-en ku«tulalle, jk Moses astui sinne )«lö».
3. R. Mikä on Jumalan Laki? M.

Jumalan Laki on Jumalan' iiaukaickiseu
oikeuden ja angaran tahdon selitys, kumga
meidän pitä käyttämän meitämme ajat»,
xilla, puheilla ja töillä linualaa ja mei«
dan Lähimmäistämme kohtaan.
lKlkosta Inmala» Laki ennen ollut Mttll/ tui»

ne k/mmenen Rastaa ulosannrttin?
XV. Tosin, ensimm»is«sä luomises» se >o ihmi-

sin sydammcbecn isiuttttin, nmtta sen jälken
kappalettain kerrotti». Ron». 2: »s»<l)ngo ihmijillä luonnosta, sitte kuin l>
langeis», ,ocu tieto Humala» Laista?

XV. Vn kaikenckin, ivaicka syndi sen mkoin s<m,
nut on, että tam« tieto, invsansa ia ine,
puolestansii on airoa» heicko ,« nlottumatoin-.
RM. 2: 14. Nom. 7: 8«
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4. R. Kuinga moneen osaan jaetaan
namät kymmenen Käskyä? U). Kahteen
Tauluun.

s Msis.k. 4: l). Hän ilmoitti teills liittonsa,
jonga Hän teidän tehoa kaski, ne kymmenet ja-
nat: sa tirsoitti ne tal'tecn kiwisecn lauluun.
Matth. 22: j?/ 4«. Sinun pitä rak«st«>i,an

sinnn lumalacas, kaikesta sinun sf-
dämmestäs, ,« lgikcsta sinun sielusta», ia faikc«
sia sinun mielestä» z tämä on ensiininäinen sa
suurin toinen on tämän kaltainen; sinun
pitä rakastaman siyun lähimmäistä» nijncuin i<
tze sinua»: näisä tahdeft R,äsi>s» laicki jft
prophetat rippun?«t.

f. R. Mitä edellisesä Taulusa waadi-
taan? w. Nackautta Jumalala kohtan.s- R. Mitä toisesa Taulusa >vaadi,
taan? U?. Rackautta Lähimmäistä loh,
taan.
Ruka meidän Lähimmäisemme on?
XV. Raicki ihmiset jotca Ajamisia alkunsa saa<

ncel »n?at, ia meidän apuamme tarwinen?at»
7. R. Kuinga monda Käffyä on/cde!li,

sesä Taulusa? w. Kolme ensimmäistä.
8. R. Kuinga ilwnda Kastua on eoise,sa Taulusa? w. Seitzemäu jälkimma.-stä.

Ensimmmnen Kllsty.
9. V- Kuinga ensimmqmcu Käffy kuu-

luu? w. Ei sinun pidä pitämän wierai»
ta »umalita mimm (disani.

täst Räst>'sä pose» kieltään?
Xv. Raicki roieraat 2«malat» Mixi



tNixi se syndi koff« jokn pitä wie>
raita lumalita.

Xv. li-paiumalan palweluxcxi. l iv: 14.
paetraat cpäiumalocn palwelusta.

Ret« mcioan pitä )»sin Jumalanamme pitämän?
Xv. Ainoastansa sitä oittaa ja totista HiLßraa

>a taiivan Jumalala. M«tth. 4: ie». HEr-
raa sinun I,umalatas pitä sinun kumartaman
ia Hända Ainoat» palwelem»»».
10. R. KuinZa Lutheruxen selitys tä-

stä listasta kuuluu? U). Meidän pitä pel<
kämnn ja rakastaman Jumalala ylitzen kai,
kia, ja Hauen Ainoan päällensä ustoman
ja turwaman.

11. R. Kuinga meidän Jumalala pel,
kämän ja rakastaman pitä? w. Vlitzen
kaickia.
tNixi meidän piti Inm«lat» yliye» kaicklK ra<

kastaman?
tv. Sillä Hän «n Rorkein -Hywyys j» kaiken

alk». » loh. 4: 1?. Psalm. 146:
meidän lumalata yliyen kaickia pelkH»

män piti?
Xv, Silla Hän on kaickein Xvftnhurs»kai», Kaickitictäwä, Alaickiwaloiaa ja

tillinen Vlemul». Ebr, »2: 28, 29.

12. R. OnZo se epäjumalan palwelus,
jos me pelkäämme jotakuta muuta uijn<
kuin meidän Jumalala peljätä tulee? N)-
On ksiketickin.

Matti). iu: 28. Illtar peljätkö nijtä ,'etka ruu-
min lappawat/ ja ei woi sielua tappa: mutt<
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pehatkäät enämmin sitä jok<r wöi sekä ruumin
että sielun iHelweti>ä hututtaa.

iz. R. OnZo se epäjumalan palwelus,
jos me paitzi yhtä sumella, eli
suuremmalla mckaudella jotakuta muuta
rakastamme? W. On kaiMckin.

Eph. 5: s. Ahne, joka epäjumalan palweliz
»n. 2 Tim. 3: 4. Istk< «nämmin lieknmma
tni» Jumalat» rakastamat. Spr. ia: Sii-
tä tule kaicki )?Ipe/s, tosia ihminen luopu Ju-
malasta , ,a hän>n j/vämmens» räänd/ poje«
L^nojastans».

14. R. Kumga moninainen on ptllo?
N). Kahtalainen: Orjallinen ja Lapsilltncn.
INilä on oriallincn pelko?
XV. Ross», Jumalala «lman rackantta pclhZtäön,

rang.iistuxen tähden «ravittuna.
<Ungo" scnkaldainen «iällinen pelko Jumalalle

otollinen?
)lv. Ei millä» muotoa, sillä Jumala tabto et,

ta »icidä» -Hänoä ei ai»oastan« pelkämän,
mutta m)?on rakasiaman pitä.

U?. Rosia Jumalat» wilpiltömästä rack.ndcsta
peljätään.

Rummalla pelwoll» meioän Inmalat» pettä-
män pitä?

)V. Lapslllisella pclwolla. 8: 15. M" te
ole saanet orsudcn henge, että teidän roiel»
pid»u« pclkämän, mutta te olctta saanet wa-
littnin lasten -Hengen, ,osa me huudannne,
2lbb» rakau Isä: Luon,, k. ;9- y- Ruinga
sis» minä m/n paha ttkism, za ricloisin lu-
mglgm nastan.

is, K.



»5< R. Mitä muut« meidän Jumalalle
tekemän pila, kuin rakasta-
man? N). Hänen ainoan päällensä uffo-
man ja turwaman.
Mixi pitä meidän kaiken ussalluxemme i« tllp-

wamme lumatnn päälle paneman?
N?. Sillä on yxi armollinen Inmala, jo-F

ka tahto auttaa meitä: Raickiwaldia.? luma-
ta joka woipi auttaa meitä < ja Raickitietäwii
Jumala, joka tietä wälikappalet ja muode»
meitä auttaxcnsa.
»6. R. Ongo se epäjumalan palwelus,

jos me uffallamme ja tumaamme johou-
guun muuhun,kuin lumalaml? A?- On
täydellisesti.

Sananlask. ;: s. Luota ,'tze» -HERiaan kai-
kesta sydämmestas, ja älä luom sinun ymmar»
ryxees. ler. 17: 5. Rirottu olkon se mieg jo-
ka luotta inens ihmisten, ja pane lihan incllen,
s: käslwarrexi, ja jonga jyvän luopu -Hilißra-
sta. Job. ;»: 24. Vlengo minä asettanut
la» t«rwaxeni ja sanonut puhtaalle kullal-
le, sinä olet minun ltstalluxeni. 2 Kuu.
l: ;. Ocntähocnko ettei yhtän Jumalala ole
Israelisä, te menette neuwoa kysymään 2daal-
sebliditda Ekromn Inmalaloa.

i?» R. Kuinga moninainen on epäju«
malan palwelus? N). Kahtalainen: Jul-
kinen ja salainen.
WilH on julkinen epäjumalan palwelus?
W Kosta iulllsesti se lunnia ja palwelus luodulle

kappaleelle annetaan, tuin Jumalalle ainoa!,
K lulee. Roni. l: 2;. Ia owae caromattc,-
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ftiftn Twmalan muuttimect t«t<?y?a>,
slen ihmisten, ja linduin, ,g neljä salaillen ja
nmat»le«v«isten muotoilen. Ilmcstye firj.
«, 3. Ilrc»>. ;: 7. <3inu'l lapsen h>ljä«>at
tNinun ia rvannorvat st» kautta joka ci Il»<
,«ala oleck^Nf

M lä on salainen epäjumala!! palwclus?
Uj. Kosta jotu solaljcsti,!!d,MM><j»sä wähcndH e,

li puijes ottaa lumnialda Hänen Kunniansa.
Kuinaa tapahtu salainen cpäjumclau p,!wclus?
W. Oe tapahtui!.«. Koffa ei Ilim«lata nijn pa!»

well»/ tuin Han Ganaftnsa innoittanut o» 2.

Kosta tuMaa ia ricf«„tta, HctMata ja hywiz
rakastetqan kuin Jumpata, e<

li Hänen Käsfyiänsä. ;. Kosta jof» luotta mui-
den chmisteu mmoou ia apuun, cli omaan wij<
santeeMa ja woimaansa.
,8 R. Mit«i Jumala täsä KästvsH

waati? tv. Hckl waati totista jumalisuutta.
Misi seiso se totinen lumal suni?
M. Siina että mc sitä totista Jumalala 1. Alitze

laickia pelkäämme. 2. Händä rafastumme. z.
Kaiken tuovamme ja ustalluxenime Häneen

Mitä Wen tarwitan, että m« oikein iumalismitta
harmitta tad„'simme?

W. Oisia li'm.'lan tundo,eli tieto Innalasta i<^
H nen tal'dostansa. loh. 17: ?. Tämä on f^
,an asfin.il elc.mä, cic! he sinun «un.an toti-
sen 7mmal«n tnndisit, ja jongas lähetit lUi^
sine,» Cb> >sl::xen.

Kunaa meidän lumalo tundeman pit<i?
W. Meidän p:ta tundeman Jumala "anen ole,

niisenm >a tahtonsa puoleit,, n-'ns«'n H n Py
häsa Sanasansa itzeusa llmoitl<nul on.

Tol-



Toinen Käskn.
ly. R. Kuinga kuulu st toinen Kast»?

U). Ei sinun pidä turhaan lausuman si-
nun HERras le.
Mitä to'scsa K Pyft fielbä lumola,
W. lumMn Nimen turhaan lamumisen.
Kuinga Jumala ni<ta uhta jotta Hänen NimensH

turhaan lausuwat?
W. Ei HERra pidä sitä rangaiscmata jola Hi»

ncn Nimensä turhaan lausuu.
20. R. Kuinga Lutherus toisen Kastyn

selittää? W. Meidän pitä pelkämän ja
rakastaman Jumalala, nijn ettem me Hä-
nen Nimens kautta kiroile:c.

21. R. Jos me oikein pelkäämme ja raka,
siamme Jumalala, kuinga me Hänen Ni-
mensä turhaan lausumisen rralttäa taidam-
me? M. Kosta me Hänen Nimens kaut-
ta en kiroile, w.mno, en noidu, en wal-
hettele, euga ketän petä.
lausutaanko Jumalan Nimi turhaan liroilemi»sen, wam>omiscn, noitude», walheen ja peto»

xe» tanttaa
W. Lausutaan lailetitfin.
Kuinga n >tten lautta lumolan Nimi turt)a«lt

lausutaan?
W. Silla tämi Nimi silloin mainitaan senlaldai-

sisa töisä, ia sillä lawall», tuin syndiset ja lu»
wattomat owat.
22. R. Mikä on kiroilla? U). Se

on, loiwotta itzellensä ja LähimmäisellensH
kaickee pahaa. lac. 3: w.

A 6 2Z.R.



23. R. Mika on wannva? U). Se
vn, ottaa Jumalan Todistajani ja Duo-
marixi,wahwistaxensa sen kautta puhettan-sa. Sor. 23: 12.
Ongo fe aina luwatein wanno»?
W. Kosta Jumalan Knnnia, cli «eidän welwolll»

sudemme uskollisuus Esiwaidaa kohtaan, ja se
laillisesti duomarildn meildä waaditan, nijn cisc ole luwatoin. 2 Mos. tirj. 22: n. r»ijn
pitä Walan heidän motemdain wälilläng kär-
inän HtLßran tantta. 2 Cor. i: 2;. Minä

' rukoilen lumalata todistajaxi sieluni päälte,
e«ä minä olen siästänyt teitä, etten minä
la ote Corinthoon tullut.

Kutca Walat owat luwattömat?
W. Jotka ijman asian aihetta/ eli wäalin tnpal>

tnwat, nijnkuin sc myös ensimmäistä Käskyä
»vastoin on syudi/ wanno» Peckclen Nimen cli
muitten Inotuin kapftaldcu tantla. Matth. s:
Z4> ;?. Ällät ensingaän wannoko: ei Cai,
iran kauna, sillä se on Jumalan isnnn; eik«
maan :c. ; Mo'. s. 19: 12. iLi teidän pidH
käärin »vannoman Minun Nimeeni, ja
uäiscsnän sinun lumalaa Nimce/sillä Minä
olen H>LXra.
24. R. Mika on noitua? N?. Se on,

laikauxen tawoin,eli Perkelen awulla pvy"
ta sitä, johon me lllonnollisten wälikappa»
den kautta olnnma peräti woimattomat.

; Mos. k. 18: ic».l2. Ei yxikän pidä sinun
stastas löytymän joka on ennustaja; pniwan-wa-
Uyia, eli ti«tZj«, eli welbo; sillä jokinenkuin
ilnkaldstisia tekee, en HlVHrglle tlslchistus.

2/. R.



2s.R. Mikä on Jumalan Nimen fauft
ta walhetella eli pettää? w. Kosta joku
ilman perustusta puheensa ell työnsä Ju-
malan Sanalla edeswastata pyytä.

Match. »;: 8- Tämä Ransa Minua
suullansa ja Kmmoinee Minua hlwlillansa, mut-
ta heloin sMmmensä on kaukana Minusta. 2
Cor. 2: 17.
Wieläti muulla tawalla Jumalan Nimi turhaan»

Icmsutta taittaan?
W. Wiclä, loffa se ilman arvio»/ eli yhtoisesä

puheesa, eli rutouxesa, Jumalan Sanan tuule»
niisesa ja lutemiftfa, eli Sacramentejä nauti»
tzcmtfesa mainitaan. Saarn. t. s: i.

26. R. Mitä waati Jumala toisesa Kä-
ffysä? lv. JumalanNimen kunnioittamista.
KuiiM meidän Jumalan Nimee lunnioitta»

»non pitää?'
W. Sillä taivalla että me tätä Pphää Nimee l.

Kaitesa hädäsä auxeuime huudamme ja Ixma»
lalda rutoilemme apua ja siunausta. 2. Kijtäm»
me Jumalala sydämmestämme, ylistämme Hän-
dä sanoilla ja töillä, ja ;, Hnneu Pyhän Nft
mcnsä kautta, kosta Jumalan Kuuni» nijn lvaa»
ti/ tetuden tunnustamme.
27. R. Kosta meidän erinomattain lu,

malan Nimee auxi huutaman pitä? N?.
Meidän pita kalkisa tiloisa sitä auxi huuta-
man,, crinomattaiu kuitenM meidän ha-
Vasamme.

Ps. sa: Is. huuva Minua HZdasas.
Mistä asioista MtiHan Fn m ala tl Nwee rnloit.

la tulee?
A 7 W. Sen-



W. Stnsawalsssta s»''n otolliset, ia
Meille itzc ctta lliyös öäbiinmaiftlltmme hyödyt'
täwallcc'ywat. i loh. 14. Ic>« me ,o«-
tin anomme -Hlncn tabtonftl >altm/ nijn H/.n
meitä tuule. loc. l. 5. 7iv3 »oldain, tcist'wii<
saut! puutmis, l?«n anoron stca Jumaloida,

Miugä ebosiH lulee, >ne!dä«ilu!!>a!a»Nimee sijttää?
W. Hzlicn lö-dcnsä edestä. Syr.

V,ijtH saickein mjden edestä,, jor'a s,<
nun luonm, ja ravinnut on.
28. R. Mikä on ylistää Jumalan Nft

mce? XV. Ee on kotqotfaa Hänen Kun-
niaansa ja jlUlstaa Hänen Töitänsä.

Kolmas Kasty.
R- Kmuga luuluu st kolmas Ka-

ffy? w. Muista ettäs pyhität Lep»-

Mlita lumG kynnauncft Kasspsä?
M. kcpoPäiwän linmclemlfen.

30. R. M'ka on LepoPäiwä? W.
LepoPä wä W>i h«sa Testamendisa oli
seitzemas päiwä Wi^ckosa, mutta n»t Uu-
desa Testameudiiä on se ensimmäinen päi,
wä Mlsto»", Jumala tMoo meitä
lepämään kaikista maallisista astareistamme.

R. Kuinai LepoPaiwä turmcllan?
W. Yht-isesti turmellaan se Mä,
kustuxillasa astarei!!a, jotka estawät In,

pa wcluren, eli »imulla sopimatto-
malla edeölwamisella, ja ennomaWi i.



Jumalan Sanan ylön kahelia. 2. Py,
hain Sacramentein laimin lyömisellä, ia
5. Tottelen, momudella eli ylönkatzeeiia O-
pettaita wastan.
Joko siis Jumala ennen «setti LepoWwän pyhit»

tämiftll, tosta Hän täiä Kastysä tahto / ctt<j
McidHn sitä muistaman pitä.

N5. I« laiketickin. s Mos. l. 5: li. Sinun pi-
tä,Hepc>Päin'Z pitämän / cttag >cn puhitäistt:
nisnkuin H i°Xra sinun Inmala» sinun tästi.

Josta Jumala ensin tämän Kästyn aunoi?
W. Liiloin suin Adam ,a Eva wielä olit ParOi,

siä, i Mos.
Mitä sc lumalalda ParadiM annettu Käffy fiMs

läus piti?
W. E tä jola seitzemas päiwa HERralle pnhilek

tsiftln. 1 Most! 2: 2,;.
Mika paiwä Wijckoos» oli ludalaisilla LepoPäi»

w.wz?
W Lauwatttai pä'wä.
MingtähdlN fijs me pidimme Sunnuntain?
W. EttäHEßralEsusChristus,enpäiwän päällH

»n Kuslluifta ylösuosnut.
32. R. Kumga Lucherus tämän Käffpn

sel'itlää? w< Meidän pitä peikäm.m ja
rakastaman Jumalala, niin etten me Saar-
naa ja Hänen Sanaansa u.

z> R. Mitkä sanat ne täla owat joil-
la LepoPalwan turmeleminen ktelt-
t'än? w. Eiten me Saarnaa ja Hänen
Sana M ykönkatzo.
Kuonaa Saarna ia Jumalan Sana vlinkatzotaan?
2v. Kosta en me puvdä olla jaataivlja,a lisna

luma»



Jumalan Sanaa ja Saarnaa kuulemasa, eli
jos wielä läsnä olisimme, kuitengin iknan ha»
lua ja hattautta sitä kuulemma. Saartt. s. 4:
,7. Warjele jalkas koffa» menet Jumalan
»Suoneseen, ja tule tuulemaan. Ejech. ;;: )l.
Ap.t,2«: 3.

Eikö siinä kyllä ole/ etla me yxtnäisydrsä sttä fi«
sällistä ja ulkonaista Jumalan palwelusta Pyhä»
päiwänä toimijamme?

W. Ei suinaan; sillä paitzi tätil/ joka jokapäiwä
tapahtuman pitä < nijn waaditan myös sc yhtei-
«en Jumalan palwelus, joka julkisesti toimitet»
taman pitä, pyhittämistxi. 2Mof.s. l»: 16. iLnsimmailna PaiwanK on tmllK
P)»ha R,c>fou« lc.
34.R. Mika vhteisexi Jumalan palwe-

luxexi kutzutaan? N). Se joka yhdesaSeu-
rakunnc«l tanstt, tapahtu.
Mihin tämä yhteinen Jumalan palwelus on tar-

pellmen?
W. Sijhen, että me yhdellä suulla mahdaisimme

Jumalaa tijttää m kunnioittaa, ia toinen toisiani»
mc keskenämme sijhc» tchaittaiflmme. Ebl.io:
24,25. «?aari toinen toisijmm-
M), että me ahfcroincttl mrirammc raclaude-.
sta ,» b)'wljia röistä: ci
Seurabundaa:c.
35. R. MKa Jumala kassee ja

Kollnannesa Kässysa? U). LcpoPäiwan
Pyhittämisen.
Kuinga LepoPäiwä pyhitetään?
W. Kosta mc I'Lepäämme eli laclaamme maM'

sista affareistaliune. 2. Jumalan Sanan Py»
HHnä pidämme, M kuMmme, o,
pimme tuttWernml,

36. R.



?6. R. Kuinga'Lucherus sen seliittaa?
W. Mutta pidämme sen (Jumalan Sa?
llan) pyhänä, mielellämme sitä kuulemme
ja opimme.
Kuinua Jumalan Sana pyhänä pidetään?
W- Kosta se waftaan otetaan, nijnluin Jomalan

Sana, >« me saicli maalliset ajatueet sijtä eroi»
taimme. i Theff. 2: »;. R,sska te saitte sensanan lumalafia, songa te mciloä kuulitta,
nisn te sen mafian otitte, ci niinkuin ihmisen
sanai», waan (nijnkmn se totiscfii on) tuin
lumalan Sanan, «oka wyo» tcisä ujkoroai-
sisä u?aikuttaa. lac.i:»«. pangat pois kaicki-
nainen saafiaisims sa kaickinaincn p«huu» ja
ottajat Sana sire>e>'oellä rvasian.

Pitäkö meidän Kirlosa ainoastans luulema» I>l«
malan Sanaa?

W Ei ainoastans Kirlofa, »aan myös sotia tul.
duammc, halTtauttamme Jumalan Sanalla woi-
masa pita pyytämän, muistutteleman itzellemme
ja muille mitä me kuulleet olemma. Colsss. ?,:

16. Astraan lumalan Sana runsafii teisH,
kaiulla miisaudella, opcttakaat s» neuwotaat
teinlnne keskenänne. Up. t. 17: 11.

Kninga meidän Jumalan Sanaa oppiman pita?
W. Että mc stu kautta parataisijn ia ylösraketai-

sij». lud. Ep. v: in. Rakcndakaat iniännc tcn
dän kaickein nstonne päälle.

R- Pilakö siis Lepola Pybä-Paii
wauä pemti iomilaslla oldaman? W. Ei,
waan meidän pitä silloin erinomaisimmasti
siewn parahaasta murhetta kandamau, jä
kuiliga me totistsa pyhydesä kaswmsimme^

Jae.



lac. l: 22. Vlkaat Vanan tclM fa ei ainoa-
sians kuullat lc. »Mos k. ;i:i;.
Mistä töistä meidän Lepo Päiwänä lepämän pitä?
W. Senkaldaisista tiista »otsa estenä owat, ettem

me oikein taida koota meidän ajoturiamme
HERrall cdcsa. Lnc. 12: 41,42. si-
nä suret >« pyriit, »vaan )?xi on tarpellinen.
Es 5«: i;,i4.

kaicki ulkonainen työ kiel-
to LepoPäiwmiä? W. Ei kaicki.
Mitkä työt sijs owat?
W. Scnkaldaiset kuin jotu hätä ja Chlisiillincnrackaus meildä waatiwat. lac. l: 27, Se on

Isalle ja Jumalalle pubda» ja saastoin Ju-
malan palwclus, oppia orwoja ja leslejä bci-
dän mnrhesansa, >a iycnsä saassatoinna mail-
maja pitä. lnc.l4:s. lssor. ii.2.
39. R. Pitäkö meidän myös, paihi Gu»s

num.ula, muita päiwia pyhittämän, jotka
yhteisexi Jumalan piilwelureri määrätyt 0-
wm? W. Pitä kaiketickm.

R«m. i;: 1, lokaine» olkon <Lsswallalle jol,
l«»?Älda o»,alammainen. iCor. 14: 42. Raicti
tapahtukoon soweliasti
Ongp st että me bmletlckin näin pyhi,

tämme LepoPäiiyän?
W. On la sctlckin; Sillä Jumala sano tasa Ka<

stysa: Muista.
Toinen Taulu.

40. R Mitä Toissa waadi,
taan? W- Rcickaiitta tygö.

Match. ;M»l.t. 19: >z.
Kuka on Lähimmäili!»!?

W. Kaicki



W. Kaicki ihmiset. Matth.s:'44,4s. Raeastakat tci-
öän rpihollisiannc:c.
4'. R. Kuinga meidän Lähimmäistäm-

me rakastaman pnä? W. Nijnkuin itze
meitämme.
Kuinga meidä» itziämme rakastaa tulee?
W. Katzannusa Jumalan ja Hänen Kunniansa puo-

leen, pitä meihin ilziamme wahcmmän ratast««
man tuin Jumalala; mutta muitten Inotuin
tappalden suhteen enämmin itziäm tuin heitä
rakastama». Matlh. lb: 24. Joo joku «hto
m>m»n peräfäni tulla, hän tickdjkoon inensä,
ja ollakaan ristinsä, ja seuratko» minua, l
Cor. ic>: ;i. Mitä te teette/ nijn tehtät kaickl
Jumalan Runniaxi.

Kuinga me yhtä pahoa ja jumalatoindo ihmlsti
rakastaa taidomme?

W. Itze snndiä ja sitä pahuutta luin ihminen te>
tee, pitä meidän wihaman, mutta luilenginr»»
kastaman itze ihmistä eli perftnato, sillä hän on
lumalaldoluotu. Rom. 12:5».N?ih«tka«t pahaa.
»Thess.,:i4, ls.
42. R. Ketä Lähimmäissstainme waatij

Jumala meitä cunen kaickia rakastamaan?
W. Isiä ia Ailia.
Mitä I'än >a kantza ymmärretään?
W. i.Lnonnollisct W,lnhcmmat 2. EjatusWan»

hcmiuat, Appi ,« Anoppi, Isa-ia Mx Puoli.
;. Ejiwallan Miehet. 4, Opettajat. 5. Hol,
hoiat ia Edcswastajat, 6. Isännät ja Emännät.
7. Wanhat ia Ijällifct. I?b. 29: ib.
nä olin köyhiin Dsä :c. Eph. s: Mies
on waimon paä :c. 2 Kuning. tirj. s: /;.

ICN.4: 14/ is.
Ncl-



Neljäs Kässy.
43. R. Kuingä Neljäs Kass». kuilluu?

W. Kunnioita sinun Isääs ja Mäs, et,
täs menestyisit :c.

44< R. Mitä Jumala nijlle llwaa jolla
Isää ja Mia kunmoittawat? W. Mene,
ftyren ja pitkän ijän maan päällä.
Elswätlz t,e aina kaiman jotta kunnio.ittawat I<M ja Äitiä?
Ei: »vaan Jumala tasa lupaa heille mcnestoxen,

sillä ehdolla, jos st on hyödyllinen, jong», sich,
teen Hän usein kulzu heidän täaldä, koffa Zän
stn uäkce, että pitlä «lä heille olis wahl»aolli<ncn. Wijs. f. 4: ic>". 14. -Hänen siv-luns»,
kclpms Jumalalle, sentähocn firuhti Hän bä>
ncn poia »Hsta p«h«,st<, elämästä, l K»!!!I!g.
t. 14: 12, 1;.

Mingätähden moni paha- Lapsi »laä kanwan?
W. I»ina!a kärsi häild<i, odottain sitä, että ftn<

kaltainen lapsi wlhdoin tääunyis ja pahuudesta
lnspuis.
45- R. Kuinga Lutherus selijttäa Nel-

fännen Kaj?»»? M. Meidän pitä pelka-
man ja rakastaman lumasata, nijn etten»
lm meidän Wanhcmbltamme lc.

45. R. Mtä kiclda Jumala neljännesä
Kaffyfä? W. Wanhembaiu ylöukahcen.
Kuiuga Wanhemmat ylönkatzutaan?
tv. l. Sopimattomilla sanoilla. 2. Elkiwallaisil»

la käytöxillä. ;. Tottelemattomudella sentaldai-
Me heidän Kässmlle>,!a jotka ei sodi Jumalan
Kastp,ä wast«n. 4. Awutlöniutzclla heiden hei,

t«u.



?oudes<msa ja löyhudesänss. s.Wäliwallaisubel.
la heidän päällensä. S»r. ;: 18. Joka Isin«
sii hyljä, pitä HHwäistämän, jajoka A't>ns<i
murhellisexi laatta, st on kirottu -HlLXralda.
Sananlsst. ;c>: >?. Silmä jota häwäiste I<
häänsä, ja ylenkano totella Äitiänsä, st>»
Naarneet ojan hackawat ulos, ja R,ot»
kan pojat j^äwät.
47. R. Mitä käffee ja waatij Jumala

«eliännesä Kaffysa? W. Isän ja Äiti»
kunnioittamista.
Kuinaa Isa ja Äiti lnnjoitettamau pW?
W. Että n« pidämme heitä arwosa, palnxlcmme

Heitä, olemma heille luuliaisct, valastamme hei»
<i ja pidämme heitä meidän silmiimme edcsä.
48- R. Mikä on kunnioittaa Wan-

hembia? W< S« heille kaic-
lia kunniata sydämmesä, sanoilla ja käy,
töM.

Syr. ;: 9->-15. IsHH» ja
työllä, puheella ja lc.
Ongo se aina mahdollinen näin palwclla Wan«

hembiansa?
W. On, ellei nwulia tawalla luitengin rulouxilla

ja efirutouMa. Rom. »;: ;<,. Minä ne«wo«
teitä - - - että te minun kansiani ?ilwotteli«
sitte rulouxisa minun eoeftäm lumalan tygo.

PlMö Wanhemmille aina luuliaiftins osstettaman?
W. Pitä lailetickin, lailesa siinä luin ei jodi Iu«

mÄan Sanaa i« omaa tundoa wasta». Apost.
Tel. li«j. s: liina tulee luulla lumalatalllin ihmisiä.
49. R. Mkä on pitää Wanhembian-sa silmäinsä M. Se on, Wa«^

hem-



hembainsa pois oNesakin karttaa sitä kuin
«ohongnun määrään heitä wastoin o«/ ja
he närkästyä taidaisit.

ler. ;,: 14 -l?.
fo. R. Mikä Wanhembain welwolli-suus on lapsia ja alammaisembiansa koh-

taan? W- Kaikella murhcn pidellä edes,
auttaa heidän ajallista ja Hengellistä me-
nestostänsa.

Eph. 6:4. Ce Isät! Alläät yllyttyä teidäi»
Lapsianne wihaan, rvaan faswattataat heitä lu-
rimxesa ,a nuhteesa. Rom. iz: 4.

on Jumalan palwclia sinun
losu«n K>r>. 4: is Minä >a minun huoweni
palrvelemme H

Wljdes KDy.
51. R. Wildes Kästy kuuluu?

W. Ei sinun pidä tapaman.
M>t<i lillnala wissennesä Kasiysä lleldcli?
W. appamisen eli mmhan.

52. R. Kuinga Lutherus tämän Kaffyrr
seliltä? W. Meidän pita pettämän ja ra<
kastaman Jumalala, niin etten me meidän
Lähimmäistämme ruumin ja hengen :c.

f?. R. Kuinga moninainen on tapp»?
Wast. Kahtalainen/ Sekä laillinen ma
laiton.
Mikä on laillinen tappo?
W Kosta Efiwalda rangaifte pahan ttsiöitä.
Mil>> on laiton tappo?
W. Koss« joku erinomaisesta «vihasta lyö LHlm<

nniisens hengettim«x»»
s4> R.



54. R. Millä tawalla tclpahtllll laiton
tappoa W. Se tapahtuu i. Sisällisclla
sydämmen wihwa. 2. Ulkonaisilla wihai-
silla kaycöxillä. 3. Kielellä, ja 4. Itze
t»ösa.
Taitato Lähimmäinen mnnlla tawalla hcnqen

puolesta wahingoitettaa, tuin julkisen murhan
lautta?

W. I«/ kosta tila onnelaan siihen, että hänen e,
lailUns, eli töyhyden, t«icka ylönpaldisuden, e,
li puolettuman murheen / ja jongun muun syyn
kautta lyhetään. Syr. 2tö. Joka toiseloa
o«a poics hänen elatuxensa/ se toppaa lähim-
mäisensä- Luom. t. ,7: ,5. Es. 56: 2.

Klinga lähinnnaistä mafian rikotaan?
W. Ajaturilla, puheilla, täytöxillä ja töillä. Matti).

5: 22. Jokainen joka t)chmM roihajiuu vel-
jellensä, «. Sananlast. 24: 17. Hlä iloiize
wibamiehe» rvahingossa, ja ällän sinun sf,,
dämmes riemuitlo hänen onnettomude<ians«.
Nom. 12' 19. 2lltät iye tosiako lc.

Mingätahden luetaan taimi murhaxi?
W. Silä, seuraa talntaltaista menoa ult«-

nainen murha, cli on ihmis» llä sydämmesä jol»
halu wahingoittaxensa Lählmmiistliusä, i I»h.
; »;. lotamen suin wel>ecnjä wihaa hän on
murha, a. »Mos. t. 4:; -. 8.

Ongo kaicki ulkonainen lappaminen pojes filltty?
W. Ei sentaltanen tuin wälttämättömäsä w«a<rasa oman hengen suosilemisexi tapahtuu: eitä

Myös se tuin Eftwallon tastpn jälteen tapahtuu
pahoin tetiö lle, että myös se, tuin sod.sa lail»
liftsa tapahtuu. 2 Mo> tirj. 22: 2, ;. Jos
»varaa» käsitetään, tofta hän iyens sisälle-
tangotm, j« hän tl»oliHr,i nijn ei pi-oz



KH tappajan wereen c>len,a>t. MM,?
t?: 4. tLi hän tanna niieckaa :c.
ss. R. Taittaank« Lähimlnainen myös

hengellisen elämän puolesta wahingoitettaa?
W. Taittaa» kaiketickin; Koffa tila siihen
annetaan, että hän Jumalan yhteydestä i,
tzeusä luowutta.

i Cor. 8: ii, n.Mingä lautta se tapaytu?
W. Pchennuren eK wiettelemiftn ?Wtia.' Match.6,7. Woi! siti) ihmisiä jonga taurm

pahennus tulee. 2 Tim. ,: iz. Pahoille ja
petollisille ihmisille on tapahtuma, sota edem-
ma sitä pahemmin.
fs. R. Taitako ihminen hengellisen e,

lamänsa puslesta itzensä wahingomaa? W.
Taita, senkaldaisten syndeinkautta kuin tie-
ten ja hanckiosta täytetään.

Sananlast. 8: ;6. lola minua wassan sfn-dii tekee, hän wahingeiyce sieluiya «. 1 Tim.
s: 6. Joka helumaft» elää, st on eläwäldz
tnollnt.

57. R. Mitä kaffee eli waalij Jumala
wijdennesa Kastysä? W. Rajutta ja
awullisuutta lähimmäistä kohtaan, nijn ruu-
millisisa.kuin henaellisisa asioisa.
K»inAa piti meidän auttaman lahimmWämme 7uu»

milllsisa asioisa?
W> mcltxw pitää i. Kandama» kärsiwällista sv<

dända handä lohtan. 2. Varoittaman händH
waarasta. ?. Oleman yftäwälliset händä koh»
taan, ja 4. Itze edesauttaman hänen a»
iaMa onnttnsa. Sananlajl. »4: l». Aum nii-

tä



ta jolta tappaa tahdotaan, ia ill «veda st»
nuas poi» nijden tylos, »otsa kuoletetaan.
Maltl). 2s: 42. 4;. Minä isoisin, ja ett tee
minua ruolinneet »c.

Knlnga täm» «p» ofttettaman pitä henzellifisz
«fislsa?

W. Koska me hyiusn neuwo» ia estcuwan cautt»
edes autamme hillen täändymistänsä. Jae. 5:
ly, 20. Io» foku teisti exyi» totidesta, ««

joku palautais hänen, se tietkän, e«H »ot<»
syndisen palautta tiensä erhet/resiH, se wapkt«
taa sielun cuolemasta.
58. R. Mit<l on ihminen itzellensä wel?a<

pää osottamaan? W. Että hän »varjele
ruuniinsa, erinomattain sielunsa kaikesta wa-
hingosta ja lurmeluxesta.

Eph.;: 29. lei yrikän ole omaa lihaansa koffa»
»vihannut, rvaan elattä ja holhs sitä zc. Matt.
»6: 26. Mitä autta» se ihmistä, »o» H3n tai»
ken n,ailmanj woittais/ ja sielullensa sais wa-
hingon. lc.

Kuudes Kässy.
59 R. KuinZa se kuuluu? W. Ei sinun

pidä huorin tekemän.
Mitä lielda Jumala täsiKu»denntsaKäskysä?
W. Huoruden, ja laite» irstaisen menon.

60.R. Kuinga tapahtuu huoruus? W.
Se tapahtuu i. Irstaisilla ajatuxilla. 2.
Irstaisilla sanoilla. 3. Irstaisilla kaytöxil-
lä. 4. Häpiällisillä töillä!, ja s. Kaicki,

H nai-



Naisilla asioilla, kuin sehollglmn maaräan
tilan irstaisutecn andaa t.ndais, nijnkuin lai,
stuus, ylonpaldisuus, paha seura, jopimat,
lomat leikit ja kelwvttomat ajaan mietteet.

Match, s: 2?. lotamen joka rayo Wamon
päälle, bimoitaxensa Vanda; nijn bän «tt >K
huorin l?snen kansiansa <> dnmmesansä' E»h. 5:
z, 4. Huorutta ja kaickee riettantta «ltat anda-
to teidän scnsanne mainittaackaan ic. Gyr. ;;:
28. jennlasna, opettaa paljon pahaa.
Noin. »;: 1;.

6i. R. Ongo lilMala kieldanyt wissit
polwi lugut Sugustl Michel» ja Waimot»
»vaiheella, nijn että tasa polwi lugusa ei
jotakuta Äwiostäsiyä rakettaa, paliota wa,
hemmin muuta sckannusta sallittaa täit,
ta? (*) W. Ou kaikctickin.

)Mos. 18: 6.--18. G kencngän plda l'l>>m,
maljiä tangoonsa :c. ; Mos. l 2QI
ll > 14. Marc. b:. zB. sinn lle ole UlwM
»en piräa Welses i.Cor. 5: l.
Kuinn« nilmtaimt siihen tulleet owat, että hetäy!>

täiieet owat tätä Kuudetta Käskyä waswan n«
luonnottomat ja julmimlnat cauhisturtt? (1)

W. Nij,

(*) Neuwo tieltyistä „°!wi Inquissa
CattchssmnrenKnjoituicsa p. p. W. l6?j. ;«

p. TnikoKunsa, W. 1720. Ia i). p, EloKunsa, W. 17;-.
(f) Kuwga SaarnaWlrta täs« asiafa crs»wmaM

la huolella ja taidollll tasa tilasa Kuulioita»



N. Mnfllin ei he fahtannt Jumalaa tufa, »is»
, luumla lasti heiden h>n>yyn «ielehcen/ t<t»,

maan r,i>t^, kuin ei sowi Rum. »: 2s.^
62. R. Kuinga Lutherus kuudennen Kä-

styn ftliittä? W. Meidän pltä pelkämäil
M rakastaman Jumalala, nijn että mt K-
lemma puhtaat ia kunniaLlset «.

63. R. Mitä anov ia waati. Jumala kuu-
denncsa Kaffysä? W. SijwolliKlutta ja
kunniallista menoa, puheisa, kaytöxisä ja
töisa.
Kuiuza pitä meidän oleman silwolliset?
W. Sillj tama»a, että me 1. Olemma

sydämmeftmme. 2. KunniMstt puheisa ja tay-
törisa. Puhtaat elamasä, ja 4. ett« en«s,
mattai» itzetutin Awio-Pnylifttansa kalastaa ja
lnnniasa pitä.

Mikä pita waatiman meitä sunniaUecn mcnevn?
W. Sc tiet? ia mmisio, ttt« jost« ir»

siaincll meno culee, efuitaa mc Mu-
niimme ja sielumme Jumalan yhteydestä.
<l: 18/ 19. Walcckrzt Klwrutta - - - tLtser»
tiedä, enä teiden rnu«nitt,« on PvbZtt
gc>» Templi zc. i Pels. ?/: li. WaltlHkär U-
HMMa hiMKia/ja, >stk« sociwat sielua rMian.

B 2 64.R'

ttaryima» pitä, nähdäu Papi» Säädy», Her»
, ram. päiwiliä jultifesta Kirjoittlfcsia 4. p. Kcst

Knnfa, W. 1752.



«4-R. Kuinga AwioParin toinen toistan-sa rakastaman pitä? W. Silla tawalla,
«ttä kumbikin hywälla mielellä aina hala-
ja ja suosittele toistansa, eikä Jumalan
fäändöä wastan pyydä eroa Puolisostansa.

Eph.s! 15.Miehet rakastakac teidän Xvaimoian,
«e 2c. » tor. 7:27. Jo» sinä olet XVaimoon st-
votw, älä pyfdi eroa. Matth. ly: s. Iong»
Jumala yhteen sowitti, ei pidä ihmisen sitä e,
roinaman.
Huinga A»lo Parin toinen toistansa lu»nioitt«««n

M?
W. Ni,« että rumbilin edesautta sitä kuin toisel»

le otollinen on, eikä Awio rarkautlansa wieraal»
se jataa pyydä. »Cor. 7:;. Mie» «ndakoo»
Xvaiwolle welwollistn mielisuosio», niinmyo»
zwaimo Michelle. »Mr. z: l>>7. Waim»t
«lton heidän Miehillensä al«mm»isez,c. Ebr.
,z? 4. Awiostäffy pitä rnnn'!»Uiststi pidettä-
>n3n »« stastatoinna lc.

Seitzemtls Kässy.
e/.R. Kuiuga kuuluu se stitzemäs Kä-

siy? W. Ei sinun pidä waraltaman.
Mitä lieldä Jumala S«'tzemësä HästpsH»
W. Kaicliuaisen wartauden.

66. R. Kuinga selisttä LutheruS Sei-
tzemännen Kästyn? W. Meidän pitä pel-
lämän ja rakastaman Jumalala, nijn et-
ten me meidän lähimmäisemme rchaa taic-
la kalua «.

6?».



6?. R. Kuinga monella tawalla War-
kaus tapahtuu? W. Kahdella tawalla;
salaisesti ja julkisesti.

68. R. Mikä on salainen Warkaus?
W. Koffa joku kaupasa eli muusa meno-sansa osotta lähimmäisellensä jongun peto-
xen eli wäärvden, jonga k.mtta hän omat-
sudeusa puolesta jotakin kärsi.

; Mos. f. 2s: 14. 2!os sinä jotakin mvyt sinu»
lahimnläisilles, taicka ostat jotakin höneloä, nijn
ei /hdenglw pidä pettämän Weli«nsa. 8:
4-6. Syr. 27:2/;.
Kuinga salainen »arlaui lapahtu?
W. Koska jolu ». petollisella la!ull« eli 2. »M»

rällä wa«glllla j« mitalla, eli ;. n»l'etlelem>stll<
ja haukuturilla, eli myis 4. laistudella ja lu»
gunpltämättömydellä wilasansa lähimmäisensä o,
maiiudeu andaa pojes lulla ja tyginsä ft«tt«.
Psaim. ;?: 21. Jumalaloin otta lainan, »a <i
maxa. Sanani, 29: 24. z Mos. k. b:»,;,4/ 5.Icr. 9: s, 6.
09. R. Taitako ihminen vlimmäisemmäl-

däus eli paremmaldans warastaa? W.
Taita kaikeiickm: Kosta ei hän osota hä-
nelle sitä palwelusta ja uffollisuutta, kui»
hä>» osottamaan on.

Sananl. >8: ). I«k« laista o» ty«s'N«, hl»
o» sen weli, joka wahingom teke. l!uc. lö: l. le»
No», ,;: 7. :c.

70 R. Taitako ihminen waraastaa a-
eli halwemmali)a«sa 7



W. Taita; Kossa welwoNinen palckahä,
rcldä pois kalttaan.

lac. s : 4. Cyo - miesten p«lck« - , - sc>ka pe<
torclla teilda piderky on, hunm- - - - HiLßran
?cba?chin -Rorwille.
. 7.1. R- Tapahtuko »varkaus sydämme-
sä? W. Tapahtuu kaiketicki»; Ahneuden
lautta.

Psa!. ii. Hos rickaudet teiden tygomie lan-
Ze, mm »lkat pailgo nijden päälle.
«Am» 6: in.

72.' R. Taitaako ihminen waraastaa i,
tzeldänsä? kaikctickin; cli
l.!u:tH, eli ajan wäärinkäyttämisen kautta,
,<li euhlamisen ja huolimattomuden eli myös
juopumisen »a muun irstaisen menon kautta.

2Thess. ;:n. Muutamat mdan scas.-nne ta-
tvnttomasii lvacldarvftt/ ja ci tee tyota, w,«n
jfoutilasn<t Scmanl. s. 23: 21. Inomarsc

tza syömärit köyhtfwät, fa unikeko pitö r>'>'s>'is«törmän.
R- Mikä on julkinen Warkaus? W.

'Koffa joku salaa ja luwattomasli poisottaa
lHimmaisensä omaisuden, johon myös se
kirottu raj«in siirtäminen lucttapa on.

74» R. Mitä kaste eli waati Jumala
Memännesä Kästosä? W. Makuutta lä-
himmäistä kohtaan kaupasa ja kaikesa kans,

Sillä meidän pitä auttaman
letta hänen kaluns tults cnätpxi «.

KU!«'



Kuinga Lähimmäisen lalu Meidän stpumme lautta
tnättämän pltä?

W. Koffa me mahdolttsude» ikisen kocinim, edei<
cmtta hänen elatukcnsa keinoja, ja sijtä osasta,
suin Jumala meille andanut on, sille

jaka«mme. i Petr, 4: ic>. p«lwelkat loi-
nen toisianne, »okainen silla lahjalla kuin hän
saanut on. Match 7: 12. Mitä te tahoottt
tttä Ihmistt pitä teille tekemän, nim myo»
heille «htä». Ebl 15: ,t». )M«l h/n?i» <eke,
mij?aja jakamista unhottako ?c.<

Kusnga Lähimmäisen lalu meidän <»pumm<
ta ttaan warj^ltaa?

W' K°ssa me »euwolla ja m»zs työllä ryydämme
holhota händä, ja sitä kalua kuiil äänellä «n,
ettei se huckuisi. 5M05 k. 22: f-.4.

Pitäkö meidän jällcns se palkitzeman, jos me j«<
takin lähimmäisen talusta, olenima tygömme vt-

, tancet?
W. Pltä kaikcticki». knc. ,9: 8. Io« min« ,on,

g>,n pettänyt olen, sen minä nel,äkert.aCesti
Mens annan,. Ezech.. z,: 14, is.
75» R- Mikä meidän welwollisudemmeon itziämmc kohtan, tämän kästyn woima-

sta? W. Ahkerasti työtä tehdä ja tytya
osallemme.

1 Thcss. 4: 11, ,2. Gttakae waati omista a-
startistanne, lehden työtä käsillänne :c. i TIM,
6 Glla jumalinen ja onneensa, on suuri
yloitto»

KAH-B4.»..



Kahdexas Kässy.
76. R. Kuinga kuulu kahdexas Kastu?

W. Ei sinun pidä wääraä todistusta sa-
noman lähimmäistäs wastan.
Mitä licltää Jumala Kahdexanncsa KHstysi?
W. Kaiken walhen, tvieckauden ja pctoxen lähinl<

mäistä tohtan.
77. R. Kuinga selijttää Lucherus Kah-

dexannen Kästyn? W. Meidän pitä pel,
kämän ja rakastaman Jumalala, nijn et,
ten »ne lähimmäisemme pclälle walhetttle«.
Kuinga tapahlu «valhe lähimmäistä wastan?
W. Koffa jolu i. lähimmäistänsä wastan wäälin

todista, 2. hänen pettää, ;. panettele händä, j«
4. saatta pahan sanoman hänen päällensä.

Milä on pettää lähimmäistä?
W. Koffa joku lihimlnäiselle wahingofl ilmoilla»sen tuin salafna pidettämän pitä. Sana»!.»:

Panettelia ilmoitta salaisuden, waan >oll«
<sv» uskollinen syvin salaa sen.

taitafo ihminen wai olemisella syndiätehdä sawäl»//..rin todistaa?
W. Taita lailet ckln, loska ei hän sitä puhu, luin

ivutu lähimmäiselle hykdytvleei <a pzr>ii!nu«ri.
Sanani, l. z<: 8, S». Awaa <uus m>ttn ede,
fti sa auta hyliättyin asiata, Awaa suu» ,<

duomine oikem: ,a pelasta waiwainen i« tö/,
HH. 1 Sam.;: »7, «8.

ihminen l«>'st«« wääli» iziänsä wastan?
N.



W. laita s«isetickl»; Oy.<kämise« ia l,rssan,'<e«
lautta. Psal. s: b. Oscarit ei pys/ smun
silmû edesa.
7«. R. Mitä rästee eli waatij Jumala

Kaljdcxanuesa Kästusa? W. Vxiwakai-
suutta lähimmälftä kohtaan, sillä meidän
pitä waftainan lähimmäisemme edestä, hy-
win ajatteleman ja puhuman, ja laicki a-
siat parhain päin käänd^nän.
Kosta meidän lähimmäistä edcswastama» pitä?
W. Silloin tnin muut, syytä paitz', hänestä puhu»

w»t. I«h. 7: 51.
Mingätähdcn piti meidä» hylvin ajatteleman lä»

himmusesiä?
W. Scntähdcn etts hymistä alaturista tule hywH

j« oitia todistui, ja ei mitan pchaa. »Cor. iz:
;. Ni rackaus pahaa ajattele l sor.4: 5.

Kosta meidän laicki parhain päin käändämän pitä?
W. Silloin fmn lähimmäisen meno ja täytös syy»

stä e, ole la tettapa ja paha. » Peer. 4: s.
Rackau» peittäi paljo rikoxita.

K>»'nga me dän Oifendm edeft puhuman pitä?
W> T»»uu< pitä mei!>.« puhuttama», jos me »»

lemm« asian »maiset, Du»lMrit, eli »ob'st,lat.
loman f. 7: »?. Ilmolta minulle mitä« teit,
,a ölä salaa. 2Mos. l ,8: 2», 12.

79. R Kuing i pitä meidän ylipään kie-
lemm.' oikein käyttämän? W.
kuim.axl ,a lahlmmaiselle rakenna>exl ,a
hywa>i.

2 5 lal



?ac. l: 26. Jos joku ei fnista kieldänsä , -

sen Jumalan palwelns on mrha. Eph. 4: 29.
Alkon yxikan rietas pube teidän suustanne ulo»
lähtekö, waan mitä ftweljas on parannuxen
«arpeexi.

Phdcxäs Kassy.
80. R. Kuinga kuuluu yhdexäs Kästy?

M. Ei sinun pidä pyytämän sinun lahim-
mäises huonetta.
Mitä täsä ymmärretän pyytämisen lanjja?
,W. Kaickinaisct halut Jumalan tahtoa «astan, ja

ja kaicki haukuttiret syndijn, jotta sydämmcsa p<
lösuou ewat. lac. 1: 14, Jokainen kiusstay.,
koska ban «maldn himoldanfa wietellään jn
baukutcllaan. Rom. ij:§.

Mitä lähimmäisen huoneen tantza ymmärrctän?
M. Kaicki lähmlmäiscn omaisuus, ja

tijndläsä talusa, jofa ei ole hcnge.

fll. R. KuinZa Lucherus selijttä Phde,
Mun.cn Käffyn? W. Meidän pnä pelkä-
män ja rakastaman Jumalala, nyn etten
me lWmmäisemme perindö cli omaisutta!c.
MW «eitä Kmaln Odexsimcsä Msk?ft?
N. Äuikeu vahan yulun lähilumäisen, scnlaltaisen

lalun tyssö josa ci olc Heuge, ettei se oiteude»
warion alla meidän tulisi.

Kumga tnxahtu tämä paha halu?
W. tapahtn 1. Kateuden, 2. Ahneuden, ja ;

uuchan lum»»«« pyynnön lautta. Gaarn: l. 4:
8. »Tim.6:3»



82. Ri. Mitä käffe ia lvgatlj Jumala
, chdexqnnesä Kästysa? W. TytywälWtti
ja pahan halun tukahuttamista.

Gal. 5: 24. Jotka Christuxen omat owat,
ne owat rijfinnaulinnct likansa, baluin ja hi,
moi», kanssa. iTiM. b: 6. Se on suuri U"»itta,
olla jumalinen ja onneensa.
Miliä »,e pahat halut tutautta taidanMc?
W R»sV,ilella ia rvalwomistNa. Matlh. ib: 41.

W.'.llvolv.t,a rukoilijat ettet te jonduisi t,u-
sau^cen.

,K«sl),llll yie eiiuiitM taidamme kaickinalset pahqt
himot, ettei ne s>a siaa »ncift?

W. Kvfia me wält«mme tilan niihin, ja p!'dam<
mc aiua HERr«« jsnan sndämmesämme ia mit-
lesämme, joko mcit,l Taiwalliftsti micldyneili
tele. iCor. ;', 3lli'öt andgko pectäO tei.
zänne, jaaricnxet turmelemat bywät ta-
«.'at. Pf. 119: il. Minä piQan Adamejani
sinun «ccn »mnä rickoit; sinua wajlan.
Cv.oss. ;.' 2. Purkitat nijpcn perän kuin yl-
h'll« cuoac,, ja ei perän, kuin »»«M
päällä oruat.

SZ. N. Mn seiso tämä lumalalda Ma-
'Viltu ty'l!)wM)»s? W. Sc seisoo
cilä n'.c 1. tl)di)mme sichcn osaan ja o»,
mcn, jonga Jumala meille andäyut on,
ja feutähdcn 2. fuotnme lWmlnälscllemnle
HKnou Miansa, n>!M.yös awub
tlsee,. että Hall s'.is omansa Mä rauhasa
ja. nauN^



Kymmenes Kässy.
84< R. Kuuiga kuuluu se Kymmenes

Käsky? W. E» sinun pidä himoitzemau
lähimmäiscs emäudätä, eikä hänen «.

Kuinga namät sanat lllemmi» allu-tielen jälleen
K luulnwat?
W. Oi fiuusa pidä mitan senlaldaista oleman / i»n»
,

ga tantta sinä saatetaan pyytämän lähimmäiscH
«mändälä il. Rsm.7: »8. Minä tiedän etti
mmuft, se on, minun Uhaftni, ei asi» mi,
tään h/wöä.

Vlilä siis meisä on jola saatta meitä pahaa pyy»
lämään?

W. Se on perlsyndi ja lantzasnndynyt paha him»
2lom. 7: 8. S>ndi otti tilan kästM, ,a te,
hoitti minnft kttickinaisen himon, luomise»tirjan 6: s.
Bs. R. Kuinga Lutherus tämän Käskyn

selijttä? W. Meidän pilä pettämän ja
rakastaman nijn etten me wedä
engä houkuttele meidän lc.

86. R. Mitä kieldä Jumala kymmenen-
«esä Käsiysä? M-Vdteisest, kaiken kans-sa syndvnen paha» himon, ihe perisynnin,
ja erinomaisesti kaiken himon lählmmäisenvmaisuden tygö, iosa hengi ou.
Mingätähden läsä nimitetä» lähimmäisen cmändä,

karja, iuhla, pallollinen?
llv. Se tapahm eiimrrtll, o!o't,''n sen san§a,

«lli Ptl.sond,, jot« me,ft ,n, s«lta« m^tä
l>»l>«



pyytämää». iMes.s.s? „. M s>»n» plvz hl,
moiyeman sinun lähimmaiscs huonetta, hi»
nen pelvoans», pallrelzatansa «.

R. Mitä käste ja waatif Jumala
Kmnmenennesä KäsiMl W. TäydclllstH
sydamiuen puhtautta.

Matth. 5: 48. Vlkaat si>> te täydelliset, ni,««
kuin «idän Caiwallinen Isanne täydellinen o».
Eph. 4: 24. pukkaat päällenne rmsi ihminen,
jota Jumalan jälken lusm «n.

8». R. Mingä tähden taickein Kässyll,
selityxet aljetaau näillä sanoilla, meidän pi«
tä pelkämän ja rakastaman Jumalala?
W. Silla Jumalin pelko ja rackaus onse lähde/ josta kaicki hywät työt uloslrus-
lawat.

Sa«rn«i. l"'ri. ,2: ,;. Pelkä Inmalata»,« pl,
dä Hänen Rässyn«; sna tulee kaickein ihmistei»
tehdä. > I»l). 5: ;. Tämä on rackau» I«ma«
lan tyso, että me Hänen Rasiansa pidimme.

Ny. R. Kuinga meidän sudämmen vuh<
taudcst, mettämme ahk<ro!tzcm»,n pnä? W.
Niin että me ». hillitzemme j, tukahut'nv
me himon mei'a, ji 2. neuwoiil.i ia
töillä autamme että lähimmäinen puoliso,
pilkollme-', >a juhta alallansa ja te<
leivät mitä he owal welkapäät.

90. 3. Mitä sanoo humala loikista nä«
sta Kälkyistä? W- Nam sanoo Hän: Mi-



na HERra olen sinun lumalas, wäkewä
ja kijwas:c.
Mifi Jumala itzensa täsä s«tzupi?
W. Kijwaaxi sostajan'.

'Kuinga Wvas kostaja Hän fi.s on?
A). Nijn lijwas, ettg Hän ctzi isäin pahat teot

- lastm päälle,
KumM lauwas Hän lostaa lupaa isäin pahoja

teloja?
W, Kolmandcen ja neljäudccn polwcen.
Mingäkaltaisten lasten päälle, HERra isäin pah^t

teot, nijn moneen polwcen toffa?
W. Scnkaldaistcn, jl/tka Handä ivHawat.
Vlitästä HERRa hiille telee/joita ei Hän lysta?
W. H«n tefe l>nipiud<!,.
Kninga moneen polwcen, HERRA niille laupiu,

den ! ,° -'

«W. Msiwen tHanbe,en polwcen.
Fniclle HEna tMs«ttcheu tefc?
W- Jotta minua rakastavat, minun Käytti

' pitMmt.

91. N. KumZa kuHexus tämän selittä?W.
ftM nämat KViM :c.
jNilFu tämä raugMzxen ~'chkaus meitä Wsati.s
W. Sijhen. että me pclMmmt Hänen wihaMsa, niin etten me Häneii KäfiyMs rito.
Mluäe lupaa lumM aiuionsa?



Mihin tämä annon lupaus meitä »vaatiman M?
W Sijhen / cttcl me rakastamme Händä/turwaaw-

me Hänehcn, ja mielellämme Hänen Käskynsä
jälteen teemme.

92. R. Taitako nyt joku pahas ihmi-
ckcn na»l Lakia täyttä, eli elää Lain jälken
niinkuin se waatt? W. Ei suingan: waanse on m.,hdotoin.

Job. t. 14: 4. Ruka l«3?tä puhtaan nijde»
stasa, kusa ci pubdasi» ote? Jae. 3:2. Moni-
naisisa me kukin puurunima. Jae, 2: 10. Do»
joku toko Lnin p<ca/ ja ricko zchocsa/ h«n o»

»vikapa kaikija.
Mikä estä etten me taida Lakia täyttä?
W. Laki on hengellinen »a waati kuu<

liaisuutta/ mutta me stemma lihalliset i« K)»>
nin kautta turmelduneet. Rom.?-»4- /2.qkion
hengellinen, waan minä olen lihallinen, son-
nin <la m^^ty.

humala meildä sitä waatia tallaa/ joka
linillc täyttäxemme mahdotoin on?

W. I»mÄa on «lusa ondannt ihmiftlle wouzian
MtäMän ia täyttämää!! Lakia, ,st»tähdcu-Hän
lilyis syöstä waatij sitä kuin Hän esiwalcheim
Mijlemme anyanut on. Gaaruuja tirj. 7: ?c>.'

13«!"ala on luovuit ibnusen
> Most k. 27: 2<6. kirottu oikoniska ei kaickis

nml« /!.aln ta/tg, ett» ha» nijdc»
jalkem tckis.
9;. N. Qwatk» sljs kaicki ihmiset ran<

lllMw«tt, kossu e» .he HuvwL
UN



lcn sa?ia t/vta? W. kuonn«sians owat
kaicki r.mgaistuxen alaiset.

Eph. 2,: z> Luonnsfiamn» «limma m« wihan
lapset.

94. R. Mihingä siis Laki on hyödylli-
nen? W. Laki opetta meitä i. Mitä n»ci,
da» pila tekemän ja jättämän. 2. Tun-
demac-n syndimme '. ja z Kuritta ja ajaa
pakenemaan Lain täyttäjän Ehrlstuxen tygö.
Hulnga me tunnemme synnin Laista?
W. Kosta me luemma ia tutlistclemma lalia ia

loettelnnma siinä fiwula elim'itämme, ajaturi»
«mme> puheitamme ja töitämme/ n> n me toh»
ta löydämme tli'nga me olemma syndiä tehnet
yhtä ia toista Kästyä wastan, Jumalan laif»
nähdän sielun wirheet ja puut»«t.

K,.11,ga lati tulitta meitä shristnl»» lygö?
W. Kosta tali osotta meille sonnin, nijn ne nh«

tauier tn n syndiä seurawat, patottawat meiti
mnrheclli etzimiäl» synnistä pelastusta, ,o',i ai<
«oast««s Cyr-stul sa löyttää talttaan. GU. z:
,4 Haki on ollu» meioin opettaiamme Chri,
siuxen tygs.

95. R. seisoo synnin turmellus?
V. Se lei!oo ». sima, että meidän um,
niärryxemme on luonnosta pimitetty. 2.
Tahlomme Jumalasta kokonans poiswie-
randunut; ia 3. woim i hengellisiin astoUa
po»s puuttunut, nijn etten me ymmärrä, lah,



to, eli woi tehdä sitä kuin hywH on, i<
Jumalalle kelpaa.

96. R. KuinZa ihminen senkaltaiseen ti,
laan joudui? W. Se tapahtui sunnill-
langemisen kautta.
Mistä ihminen pois langeii?
W. Tiydclllsyden tilasta.
MisH tämä täydyllisyys seisoi?
W. Sijnä, että ihminen oli luot» Jumalan f»,

«axf.
Misä timä Jumalan luwa seisoi?
W. Se seisoi / tantza luodusa «vijftudesa, hurssau»

desa, pyhydesä, ruumin «nnellisndesa ja luole»
mattomudcsa.

Eiti ihmisellä enä luonnosta ole titä lumalMluwaa?
W. El: se on synnin lautta tullut laboteturi.

97. »» Kuka on syy syndijn? M. Per-
kele ja ihminen, perkele kärmen kautta wiet,
teli Ewan syömään kieltystä puusta, ja E-
wa saatti Mieheusä Adamin tekemään Msamaa.

98- ». Mikä synd! on? W. Kaicki se
luin sotii lumal.m lälkyja »vastan, wihoil-
ta m ja ningaistmen ansaitze.
Kunga moninainen on sondi?
W. Erinomattain luhlalamen: Pelispndi j« tel»,

syl.d!.
«ltt »N ptlisoM»

N.



W. juurtunut paha himo, ja turmeldu luondz,
josa me synnymme.

9watl« lalcki ihmijct perisynnisä syndyncct ja mk»
ilmaan tulleet?

W. la, tosin. Psalm. Si: 7. Rano minä c>lc«
fyndisesta siemenestä synoynyt, ja minun Hitjt
ni on minun syNwsä fij«än)t.

Mikä on tekosyM?
W. K- cki mitä iylmnen pasiasta himostansa aja'
, tuplia löiV, Jumpan wastan

tr tee.
O-!go se ainoastans telosyndi/ mitä ihminen läffyä

wastM tefe?
W Ei sc auoaslaui ole tck!>sy»di, mutta se

myös telosyndi, kosta ci ihmitscn tee sitä tuin
tastctty en.. lac. 4: 17.
tehdä, ,a ei tce, nijil ft on hänelle s/nnixi.
y«>. R. Tallako ihminen ehdollisesti siM

dia tehdä? W. Taita; kosta hän tietensä,
ja hywalia tahdolla teke pahaa.

loh. 8: Jokainen tuin teke spndiä, han
«m orsa.
Ongo se ihminen armosi, Jumalan tykönä/ jM

tietensä ja haucliosta tekee?
W. Ei enfinMn. »Job ;: 8/ y. syndiä

hgn on perkeleitä, zc. Eal, 5! 24.
Owatko liskomaiset sielut, nijnkauwan fu!'n hc ar-

niyn tllasa seisovat, tck» symicistäi
W- Ei; siliä hc tckcwät snndiä hctkoudcsa. l

loh. l: 8. D»s me sanomme e«ci meisä ose



syndiä, nifn me petZmm» iyeMme, ja ei to-
tuus ole »ne sä.
ic,o. R. Mikä on heickouden sondi? W.

Se kuin yhdeldä ustowaisclda sielulda wa,
stoin tietoa ja tahtoa tapahtu ja tchdan.

ij. Erhetyxet kuka ymmartä :«.

K«''naa mcnettH itzenftl ussowainen, kosta
lva-lze hänenlä lonscnnexi?

ZV. Hän katuu sydämmesiänsä «rmoa?O»suren tähden ruko Ie ja tykönänsä cde«
päin w!s>!!!!M!N suuremmalla ahkerudella karttO
fcnsa. 2S«n>. f. 24: »o. Ia Dawidin sydän.
y'h tti lt. loh. s: 14. Hlä fillen syndiä tee.>
psalm. 19: 13.

sMHErra «ffolvaiMc senkaltaiset snunit?
W, E> suiuqan. Rv»>, 8: ». W ole yhtan ka-

dotussa niisä socka CHristuxesa owat,
ja ei waella lihan sälken rvaan henZen.
ic>i. Mikä on synnin rangaistus ja

.palcka? W. 1. Jumalan wiha ja kirous,
Ma owat hengelliset rangaistnxet.
ainaiset ajalliset waiwat ja 3. ijankaickin«ll
kaootus helwetisa.

Iol). ;: ;6. Joka ei usto pojan päälle, ei
'hänen pidä elämätä näkemän, mutta Jumalan
wihaa pysyy hänen päällenst.
Mitä Innalan wlha >a kirous matkaan saalta?
W. lewottoman oman tunnon, epällyfen, sokeude»

ja paatumisen. luom. K. ,: 8 - »o. Adam
lpinmyi Mandmcns Jumalan ka<-

lvoin



«voin edestä puiden sekaan zc. Eph.4: 111. loi-
den ymmärrys on pimitetty, lc. Ebr. Z: IZ.

Kuixza syndi ajallisesti rangastaan?
W. Sairaudella/ ttnhydellä, yllnsatzeella ja maa»

woswvilla lc. 5. Mos. l. 28:22/ ;8, 4;.
Kninga rangaise Jumala iianfaickisesti.
W. Helwelin fadotuxella. Ilmest. l. »l: 8. -Hei-

dän osansa »n sijn» jarwesä joka wliriwt<t<»
palaa.

Rsngaiselo Jumala aina nl Jumalattomat.ojalli»
ftsti?

V. Ei se tapahdu aina. Ps. 7;: z. Minä nä>n
Jumalattomat menesipwön.
iO2. R. Taitako ihminen tehdä itzensH

osalllsexi t»ijen synnistä? W. Taita tai-
ketickin monella tawalla. i. Kosta hän an-
ta toiselle tilan syndijn, eli 2. suostu toisen
syndijn. Ia 3/ kosta ei hän mahdollisude»
jälken estä eli nuhtele loisen syndia»

~ Tim. 5:22. ~M05.5.0:7.
»03. R. Eikö ihminen ensingään tal<

da osottaa kuuliaisuutta Jumalan laille?
W. Jumalan armo,, kautta wajmu,
desta stmdvnyt ihminen tarttua kuolette
waisia omaa lundoa sotiwaisia smii»
tcjcl ja elamätä, ja yxiwai-
ttllscsti HENran pelwosa waeld^a.

104. R. Miri ne lvöc kuhueaan jotka
lain csiklljoitmcn i liccn tehdään? W. Ne
lutzutaan hmvl>i lö^i.

E»h.



Eph. 2: li».
Omatko failkl ne' työt hywHt/ jotsa ulkonaisesti

tästy sanain tantza yhteen sopimat?
W, Ei faicki. Rom. 7:14. Laki o» hengelli,

nen: Matth. 6:»- -5.
Joi joku wl oilein hywä oleman vttä, mitä sijheen

waditaan?
W Että se mlpittömästä rackaudest« Jumalan ty»

gö, j« Jumalan kunnian etzikosta tapahtu. l.
Zol» ;: l. Sm» me tunnemme, «ta me ra-
kastamme lumalan lapsi«, kosta me Duma-
laea rokastamme, l. Cor. Lo: 3». MitH «

teette, ni>n tehköät caicki Inmalan kunmafi.
Omatko taicki soweliaat hywiä töitä tekemään?
N. Ei fuingan. Tit. i: ,6. Sanowat tnndewan»

sa lumala», mutta tsillänsä he se» kiel-
däwät.

Kutka omat ftmeljaat hywiä töitä tekemään?
W. Jotka «ston lautta yhdisteltyni owat lEsu»

xen kansia. loh. >;: 5. Jok» minus» ,«

»nina häncsä, hän tanda» paljo hedelmäta, sil-
la ilman minuta «t te woi mitän tehdä.

Taitalo ihminen lu»nnollisest» w,imast«nsa tehdä
huwiä töitä?

W. Ei fuingaan. 2 C«r. 3:5. lLi n,,», «ta me
«l«nma iye meistämme soweliat lc. Phil. 2:
1,. Inmala waikutta» meilä seka tahdo» et-
tä toimituxen.

Owatk, ulkomaisten hywät työt täydelliset, nij»
että nc itzesä»si j« itze tähtensä telpamat Iu»Nalle?

W.



W. Ei, MH nijsä löyt" w«jiwa'suNs, suiten<ji»
ne shnstuxen tähden tclpowat Jumalalle. Pf.
izc»: ;. Ie» sinä H«iXra joimat jyndiä:

? 'slKßra luk» si,g p><>. i.Plt.2: s.
Ansaitzelo ihminen hywillH töillänsä jotakin?
W. Oi. Luc. 17: 10. Rost« « olette «bnet

kaicki/ kuin teille on, njjn s«nok«c,
me olemma kelwottomat pnlweli«t.

Miugätähden fijs hvwiä töitä tchtämän pitä?
W. Ium«I«n säffy» tähden jola sit» «vaati, pai<

tzi sitä, nijn pitä meidä» ostomme hcdelmöche<
män hywisä töisa >« kijtolllsudcu mertin Juma-
lan armolle luulialsudcn osottaman. Eph. 2:12.
tN« olemma hänen tekonsa luodut Cl>r!liurus»
15. Chrifiuren rack«u» rvanti. meitä lc. Jae.
»: 18. Gsom minulle sinun ustos sinun toi l-
lä«, 1.I0H.;: 4. Roni. 8: 1;.

Maxalo HENra armostansa ustow»istc« hywät työt i
W. Maxa cMtctickin. Ps.6i: b. S,nä Huma-

la annat perinnön nijlle jotka sinun nimeas
pelkäwät.

Kuing» nwnella taalla HERra hylM tiiöt maxa'?
W. Han tele se» ajallisesti', hcngclliscsti ja ijaw

kaickisesti. iTim. 4: 8. lumalisnus on mr-
pcllmcn kaik.sa asioisa, jolla on sika, nykyisin
etca tnlnvaijen clixM lupaus.

595. R. Kumga moninaisen kmlliaisll-
den laki meildä waau? KahtaKuscn:
lisen sydämmesa ja ulkonaisen clämW.

Kuin»



meidw snuliaifndemme l«malalle
telwata, tossa en me lakia täyttä taida.

W. lEsus Ehriftns on lain täyttänyt Meidän e«
destämme, ,a wapahtanut meitä lain tironre»
sta/ ftntähdcn on meidän liniliaisudcmme, luin
«lkosa tapchtu lumolale Chfiliuxen tähdc»
orollinen.

Toinen Chrislilliscn opin
Päakappale

Ustosta.
7. R. Mitä toisesa opin paäkappalttsa

meille edespannaan? W. Ust».
Renen päälle meidän uskoman pitä?
W. Jumalan päälle.
Pitälö Ml!'dan täms «ff» myös suullamme lum

nustaman?
W- Ia täydellisesti. Rom. »o: ic». <3ydämme<

ussolla me ivanbnrffaxi tulcmma, ja luu>»
N«'N.stuxcll« mc muuaxl tulemma. i Pet. ;:

i;. Gltaat w«lmi,l «'«liamssn, lolaista kui»
lcioan peruftu!>a Mttilicle, jottei»
p on. Malch. lo:;^^;.
2. R. Mistä me sen opimme Klill Mei,

dän Jumalasta mmnlstaman pkä? A3»
Osittain luonnon walkendesta; mutta >par<
Haitin Jumalan sanasta.

NON».



ston». 2! ls. »Heidän oma tnndonft ynnä to,
dista,c. R»m.»: 19, 20. Se kuin taittaa» lu<
malasta «»«, on heillä tietäwä, sillä lumal«
ilmoitti sen heille,c. loh. >: IZ. 11-i kengää»
«le kostan lumalaea nähnet, «inokainen P»ik»
j«ka on Isän helmasa, Hän ilmoitti meille.
Mri se oppi kutzulan 3laam«t«sa johon uffe p«r«

hoitM itzens pcrusta?
W. Ewlingelium xi.
Vtitä se sana Ewangelium merlitze?.
W. Suloista sanomata.
Mitä Ewaugelium ilmoitta?'
W. Jumalan «rmon Christnleft lEsnnsa, iok«

meidän cdcstämme o» «los ann-ettu, ette kaicki
«e jotta Hänen päällensä ustowat, pitä syndins
«ndexi saaman ja autuden. Ioh.;: ib.v7ijn
rakasti Jumala mailmaa, että jokainen kuin
uiko hänen päällensä ei pidä huctxman mutta
ijancaickistn elämä» saaman.

Ongo st ihmisellä luonnosta tuttu?
W. Ei Matti). ,6:17. lLi lih» eikä weri il,

moittanut sitä sinulle, lc.

3. R. Mikä on Jumala. W. Jumala
«n se kaickein täydellisen olendo, kaickein
kappalten luoja ja ylöspitäjH.

Zer. ia: 6. HHXra, ei yxikän ole sinun wer-
«aiscs «. Apost. tel. f. 17: 24/ 25. l. Tim.
6: ls, lb.

Ningalaltainen olendo Jumala on?
W. lianlaickinen, laickiwuldias, hurstaS, rakas, wij»

l«s, totinen / laupiss »a hengellinen. Ps. «?c>:
».



2. Ps. l°;: 2<-27. lue. l: 57. Ps. II?: ;.

s.Mos. f. ;2: 4. Ps. 5: s 7. 10h.2i:i7.
P,',;.;:4> 110h.4: »s.

4. R. Ollgo uioilda lum.ilaa? - W. V-
ji on luinala olennosa, mutta tasa olen-
tiösa on lsä Poika ja
Pyhä Hengi.

5 Most. 6'.4. Run?e Tlsracl, mei?
b«n lumalam on -H<6Rra. 1 Iol). s: ?.

olval toVista«V«t Taifyas«, lis>
'Snoa ia Pyhä >a »ie Kolme 3?>i owat.

Mingätzhdcn Eu-simälsexi Personaxi nimi'

W. Sillä c: hän ol< kenestäkään syndynpt eli u<
lssläypä.

Mingätähden Polla loisvi personaxi nimitetään?
W. Sil!,i hän on syndrnyt Isistä. Ps. 2: 7.
Mingätähdru PHä Hengi Kolnianncxi sanotaan?
W, ,C'lta Hän setä Isästä ja Pajasta nlosläy.
Ougo senwltaijta croitusta pcrknau, I«<

malndcs.'., mä yxi woiinalliseml'! cli toisiaiisa
- rt!l.'lliicuibi viis 7

V. (Si: saicki koluie Pelsunata i>wat yxi

5. R. Kuiliga tainän olen«
t»v klitziilaan kaicki Kolme mai<
nitcsa? Pyhä Kolmc yhlcys.

C Tn».



su«nusl«mmelo uston kappaleisa lmcki Kolme Pcr<
sonaca?,

W. la.
e. R. Mika on Usio? W. Usto on

wahwa ustallus nijhin joita tolwoman, ja
ei näkymättömistä epäile.

Ebr. ii: l. Catzo wijdennen Ehristillisen opin
kappaleen 8. lysymys.

7. R. Kuinga monda on uston paäkap<
palella? W. Nijtä on kolme.

Ensimmtlinen Uston Kappale.
8. R» Mistä ensimmaisesa uston kappa,

lesa W. Isaziä lumala>tc
za luomiselta.

9. X. Kuinga kuulu st ensimmämci
uston kappale? W. Minä uston Imua
lan päälle, Isan taickiwaldlaan:c.
Kcnengä Persouan päälle lumaludcsa, sinä, 5uston tappaleeja tunnustat ustowas?
W. Isän Jumalan päälle.

iO. R. Kuinga kutzmaan Isa Jumal,
tasa uston kapp«leesa. W. Kaicklwaldia
xi taiwan ja maan luojani.
CM Pojasta ,a Pyhästä Hengestä mpls sitä s<



notta taltta,' että he myös Kaickiwaldiaat Im»»
jat owat?

W. Tosin, Isa Posan sautta ja Puhin Hengen
on taicki luonut. Ps. ;; : b. HVXran sa»
nalla owat miwat tehdyt, ja caicbi heidän
jonckc>nsa, Hnnen suunja Hengellä. iLbr. 1:2.

Moigitähden omistetaan luomisen tfö Isälle lu<
malalle?

W. Slll,' t,'ma on se ensimmäinen työ, jonga
cautta Jumala itzcnsä on ilmoittannt, ia Is<i
on se ensimmäinen Persona lumaludcsa, sen<
tähde» nijn järjestystä pitäin, paremman ym»
märryxcn tähden tämä työ Isälle omistetaan.
,1. R. Kuinga Lutherus ensimmäisen

uston kappaleen seliltä? W. Minä ustonettä Jumala on minun ynnä muitten luo-
tuin:c.
Mitä meille täsa cnsimmäisesä pääkappalcsa edef,

pannaan?
W. Isan Jumalan hywät työt.

12.R. Mika on ensimmäinen Isän Hu-wä työ? W. Se on luominen.
Mitä Jumala luonut o»?
W. Taiwaan, maan ja mitä nijsä owat.
Mistä Jumala nämclt luonut on?
W. Tyhjästä. Ebr, ii: ?. Raicki kuin me »«em-me, ne owat tyhjästä tehdyt. Rom. 4: 17.
Mingäkaltaiseri laicki lappalcct luotijn?
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W. Sangen «Maxi, l Mof.K. i: zi, 3a l?ano,
ne olit sangen l)^n'.'s.

13. R. Mitä Jumala luomiscsa ih>ni>sellc audanut on? W. Nuumi», ja sic-
lnn.
Miugasaltaiscn rnuuiin yän andanut on?
W, Sentaltaisc», jolla on silmät, lorwat ia cai»<

ki niuut jäsenet.
Mitä Jumala ihmisclle erinomattam sarjettömäi»

luondotappaltcn suhteen andanut on?
W. Tiedon, toimen ja pmmarrpxcn.
Minglttaltäisen sielun Jumala ihmisclle ondannt

vn i
W. lälltWn sielun, Valth. ia: 28. WGe. 9: ,s.
Kuml»i lsllijmbi on, siclnso eli nmniis?
W. Sielu on lllNijnvbi/ Matth, ib: 26.
Kutlo owat sielun »oimat?
W. Smmänys ja tahto.

14. R- Mistä Jumala ensimmäisen il),
niifen ruumin loi? W. Maan tomusta.

1 Mos_ k. 2: 7.
Mistä sijs sielu tuli?
W. HERra pnhalsi clalvin Hengen h.iucn sl«

ramijnsa.

,5. R. Minää jäljen ihminen luotijn?
W. Jumala» oman kuwan jälkeen.

«Mol.



! Mos. s. l: 27. Jumala loi ihmisen omaxi,
Klwa>en,a.
Mitä Jumalan lnwan kansia ymmirrttään?

W Imualan muoto. 1 Mos. s. 1: 26.
lämme ilxiuncil >neld,«n meidän
Niuowmmc jäljen.

,5. R> Mifä tämä Jumalan kuwa i-
ftensä 'hmisesci osotti ia hawiita tailliju?
W. Ihmijcu »mmänMesä ja tahdosa.
Kl>!l!g«l st ynxnärlyxesä ilmoitti itzenft?
W. ' ij„ä tiedoia sa wiisaudcsa sli''n ihm'sclsä 011/

ctta hui lunff ja t-esi
lohtunsa. Cl>l. ;: 12. hä,n»
,l-cnft uuvi!'etaa!, lun-.'.»ft jällVc/»
t>i.ft,i luonut on..

Kuinga tämä suwa ihmisen tahdosa itzensa osolti?
W. Sijnä ja lvanhmseaiiotsa lnin ih.

lii, että hän scta «chdui ja taisi tehdä
mitä Jumalalle lelpais. Cph. 4: 24. plike-
ta.n päällenne uusi itiminen, <ol'a humalan
jälkecn luon» totisesa n'lu»l)urstaudesa >»
p)-b)-oesäi

»7» R> Seuraisto tätä Jumalan ku»
w.ia lokll ajaalliuen omii? W. Semais
kaiketkin; sillä ihmistllä oli ruumin kuo»
lcm ittomus ja herrans knickein luo«dokap<
pellen ylitze.

1,M?5.1. i Mos.l. 2:17.

Cz Mij»



N>jn luotiin fijs ihminen kokonansa hywari?
W, Luotuin kaiketlckin. Sa«rn. s. 7: ;o. Iu»

mala on ihmisen luonut oibiaxi.
18. R. Wieläkö tämä Jumalan kuwa

nyt ihmisisä on? W. Ei, waan he owatsen k^doltaneet.
Rom. ; : 2;. Raici-'l owat he chndiä teh-

neet, ,a ei heillä ole mitan kerstanapa D«mal«n
lvesä.
Mingci kautta he sen kadotit?
W. Synnin langcmijen lautta.
Kuing» ihminen lallgeis?
W. Ku>cn hän tottclcmaltsmudesa söi kieldyn pun

hcdclmästä. Rom. s: 19. Khden ihmisen km,
lemanomuden tähden monoa owat syndisejl
«ullcet.

19. R. Taittanko tämä Jumalan kw
wa jälleens ihmisesä »lös rakectaa? W
Talttaan, Jumalan armon kautta.

Rom. 8: 29. Jotka hän on edes kanonut,
ne hän on poikansa kuwan kaltaisexi sääcän^
Tapahtuko se täsä elämäsä?
W. Tapahtu,. «luun tawoin, kosta ihminen usti

kautta tule armon tilaan. 2 Cor. 3: 18. N
muutetaan siihen tuwaan kirekauoesta ni,
kirckautecn.

Kosta se täydellisesti tapahtu?
W. Kunnian waldakunnasa tmwasa. Ps. 17:1,

M,



Minä rawitan herättyäni sinun knwa« jal-
kcn. i loh. :2.
20. R. Ongo Jumala myös luonut

näkymättömiä kappaleita? W. On.
Col. »: 16,

Mif! ne nälpmättömät kntzutaan?
W. Engcleixi. Ebr. i: 7.

21. R. Kuinga monenlaiset Engelit »<

wat? W. Kahtalaiset, sekä hywät että
pahat.
Mit-lä hywät Engclit owal?
W. lotla siinä lanha luodusa KtMydesä seisowab

stna pnsyit. Marc. 8: ;8. Pyhäin engelein kansisa. tNatth. 18 : 10. Heidän engelein» takroasa näkewät aina minun isäni kaswon,
ta on taiwaisa.

Mitä on hywäin engelem wirsa?
W. HcitzÄ, wirlans on, tijttää

tää hänm käskyjänsä, ja olla heidän kaihiansa
jotka ustowat. Pj. lc>,: ic>. RijttäkZt
raa te bänen engelinsä lc. Ebr. i: 14. lLiks
de kaicki ole palweleroaistt henget, palwellu<
xeen l' hcictyt nijlle jotka autuden perimän
pitä.

Kntk.i pahoni enallciri kutzutssan?
W. Ne jotka fi,tä tauji« luodusta pyhvdestZ Ino<

WN>'t., 2 Pet. 2:4. lLi lumala nijtä engelein
tä, jotka syndia ceit, armabtanut, Waan on.
pimeyden kahleilla helwcttijn s/ostlyt.
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Mitä uämat pahat eiMlit t^ewät?
He h'w.u>'wät I>!!,ia!iif«, est>'wät hänen tahtonsa

ja !?n!)'nql)itzc!v>tt ihmisi.!. l Pct. s: 8. 3lei-
-0«n tvibolliftin!.' pertcle kä)< ymbärin,,
ku ii b'>lnlwa lalopenra, ,a cni kenen ban »le-
l,Z. > Mos, K.;: 4,5. Match.' i-, : 25.

Taitawatso pnhat si-gcsst tehdä Nickiä sitä pahaa
tuin hc tahtowat/

3i?. Ei. Edcmmä s.un Jumala sen hettle.saldf.
Äoui. L! I"» Jumala on mcioan l^^'
i ! 12. Matth. 8 : s».
!22. R. Mikä on se toinen Isän I,mm»

l<in byivä työ?' W. Se l,»! bäncn ylös-

Miläfz wiM l!mtt>'cn Kiotzuisia kappalei'
siansa'^

W, Pitä 101/.5:!,/. Mmm t<^
te t)'ötä

kairtt janalla Mallh. lv: 29.
Kenen Jumala parlMin y!.'s piti?
W, K«icki ihmiset. Matts,. 6- ?6 Rankkaat

taiwaän linduia-- ettäkö te paljo enämbi ole
ole knm l>e. Matth, »o: ,;i

Klttla clit,l?maisil,»>i Jumalan cdcs kammista nau-
tita laawat?

W. Ne «ssDwaiiet. Pf. io;,: iz. ist
, «rmahta lapsiansa, nijn, armahtapelkawslsianst. l Tim. 4:10. .

2Z.R'



2> R. Kuinga Jumala edes fchoo il),
miscn? W. E>ta hän nämat laicki wiela
nyt woimasa pita.

Apoft. Tct. 17 : 28. <snesa on elämme sa
,a olcmma. ler. ,<,: 2;. zl-i ihmisen

tie ote l?änen wsimasansa eitä yhdengän miehen
-ivallaft:e. Pf. 71: t'. Job. 14: s.
Kuinga hän sijs ue woimasa piti.?
W. Hän anda »'»nftasti jokapaiwä rawinnon,«

werhon, todon ia huoneet, waim»n ja lap.-
stt,:c.

Millä Jumala sielun edci sotzo?
W. Sannansa. Matth. 4: 4. 5Li elä

avioasians lciwaltä, »uutta lotaitzcsia sanasta
lm,: humalan juufia lähte.
24. R. Mikä se kolmas Ismr Juma-

lan hywä työ on? W. Suojeleminen ja
nieleminen.
Kuinga Jumala suojele?
W- Että hän taicki wnhingot i« pahudtt »neidin

pääldciiuue estä ja torju. Ps. 91: 9/12. 3?-
limmamnl on sinun turwau> ei siima pids
mitan pah» kohtaman.

Mingä tähden lum«>a saldi toifinans.waarat ja
muut »ichiugoi ihmisiä kohdata?

W. Se tapahtu/ osittain hurstaan rangaistureri,
osittain myös Isilliscri turituxcxi. Pftl. 6:
l. Ah H,LRra.äla rangaise minua nuha-saa. Sananlass. ;: il. Älä ruri,
W<i«
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Kmnga Jumalan edtskatzomixen mcuettä itzcnsä
ihmisten sondein ja pahain töitten siwusa.

W. Silla tawalla, että Jumala ne yriwafaisesti
poics ticldä, ci kaikin aiwoin estä, waa» saldi,
luitengin h»wääu paätörce» uhja. Ps. s: s-.
2 Sam. l?: 14. i Mos, K. sv: 20. Te a,at,

minua »vastan > <ch«a, mutta lumal<»
on ajatellut sen hyw.'xi.

25. R. Mingätahden Jumala kaickia
tata hywäa teke ihmiselle? W. Omasta
sulasta armostansa ja Isällisestä hywydc-
stänsa.
Eikö ihminen ole sitä ansainnut?
W. Ei ensmgän/ waan paitzi minun ansiotani.

26. R. Mitä ihminen näitten hywäin
töitten edestä on welkaa? W. Joiden
kaickein edestä, minun tulee hända kitttä?
ylistää:c.

27. R Pidätkös kaiken tämän fydä-
mcsäs lujana ja wahwana? W. Se on
totinen tosi.

Toinen Usson Kappale.

28. R. Mistä tois«sa usson kavvalela
pnlmtaan? W. Jumalan Pojasta ia Lu-
nastuxesta.

MB



Mikä «n lunasta»?
W. Se on, täyden hinnan edestä, ostoa taka?

s», sitä tuin kadotettu on. M«tth. 16 : 26.
N?ica anda ihminen sielunsa lunastuxexi.

Kutka olit nijn kadotetut että he tarwilzit lun«<
stusta?

W. Kaicki Kmiset, jotka synnin tähde» päällensä
wedit ijäisee ranaaisturet. Rom. s: 18. Vb-
den synnin kautta on kadstu» tullut kaickeilt
ihmisten päälle.

Eikö ihmsfct ilman lunastusta ja hindaa tainneet
autctuxi tulla?

M. Ei. Elllii Jumalan wanhnrffans waadci lain
täytettä ja tehtyin rikosten rangaistusta. Jos.
24: 19. 6än on pyhä luma'a. 4 Mos, 14:
18. Ia ei pidä yhtään rviallista wiatoina.
s Mos. K. 27: 26.

Kuka siis tämän Innasiuxcn hinnan on maxonut,
kärsinyt rangaistnrtt ja täyttänyt lain?

W. lEsxs Christui. Matth. ,8: n. Ihmi,
sen P«ika tuli antuaxi tekemään sitä kuin ka-
donnut oli. 1 Tim. 2: 6. Joka iyensä kaic,
kein edestä lunastuxen hinnaxi on anvanut.

29. R. Kuinga kuulu se toinen uskon
kapvale? M. Minä uston lEsuxen Chri<
stlixen päälle, hänen:c.
Mlki Jumalan Poika t»lsä lutzulaan?,
W. lEsus Christus.

C 6 Mi.



Milä tämä lEsus Ehrisius nicille ihmisM o« ?

W> Hän on mcidä» HERram.
7,0. R. Minga tähden hän on meidän

HERrammc? W. Että hän »ninuu ka,
dotetun M duomituu ihmilen lunasii kai-
killa lc-

?i. R. Kenestä Chrisius on siinnyt?
W. Hän sikisi Pyhästä Hengestä.
Ongo hän luonnollisella tawalla tullut ihmiscxl?
W. Ei, Wann »lön tuonnollisclla. i Tim. ;.- 16/

Se on julkiftlii sinlri Inmalisnden »alaisnu»,
että Jumala on ilmoitetm llhasa. Es. 7:14.

Ongo Christnrcn miehnns ollut synnillä tahrattu?
W. E> ensirqän. Ebr. 7: 26, Silla senkaltai-

nen ylimmäinen Pappi meille sopi, pyhä,
iviawin, saastaroin, fynnciftsta eroitcttu:c.
Z2. R. Kenestä Cöristus fyndynyt on

ihnusexi? W. Marmsta.
33. 25. Mika on ollut syy Christien

kärsmiiseen? W. Meidän rastaat son-
dimme?

Es. Is. -Hän on baawoitem, meidän
l,ain tctoimmc lahden, ja meidän s)->,deimmt
tähdl'n on hän hosMtn ie. Rom. lu.

Mitä Christus t,»ft»yt un?
W. Ulkoncliscsti ruumlsansa karsci hän pillat/ haa-

wat ja ivihdom ristin Niolcunn. Matth,2s:in 7.
Si,



SssMjcstH sieluansa färsei hän tliffat, ilhdistlst
xet, murheen ja hämmästyxen. M«rc. 14: ?z>
)4> Xupeiu wapisenum >a kauhistumaa!,, »

sanoi, minun sieluni on suuresti
ft kuolemaan asti. Luc. 22: 44. Ps. ,8: sv 6.

Kärseiko sshristns myös helwetin- »aiwat?
W. Kärfei tailetickin,.M häwhnusi riskin päälle:

tNinun lumalani, minun Jumalani, miris
minun, annoic. Matth. »7: 46.

Kuiufia taisi sshrisius niin lyhyen aiaau sisällä hel-
waiwoja, j,tta ijanlaickifet owat, kärsiä?

W. Aiaan pituden puolesta, nijn shnstus, jol«
oli yxi määrätöin persona, ei sitä tarwmnut
lärsiä, luttcngln on hän kässnyt sen mitan ja
määrän jällen, ku-n helwctisä tHrsttään.

34. R. Mingätähdcn pitä ristin,
«auliltaman, eikö sijna kyNa ollut, että
hän paljaldanfa olis tapettu?- W. Hän
lahdoi tämän kautta osotta sen, että hän
oli kirous meidän tähtemme, silla Jumala
oli sanonut; kirottu on jokainen joka puu,
sä rippu.

Gal. ;: iz, 14.
Olicko täuiä ruumlsincn lu»lema mpis meitzäll

fyndeimme rangaistns?
W. Oli kairetick!!,. l Mos.K. 2< 17. Ebr. 2:14.

35. R. Mingätahden Christus haudat,
tin i W. sijhen ella hän tä»,
dclliftsit oli luollut; hän tahdoi myös sen.

C? la«t<



kautta pyhittä meidän hautamme. Meille
lepokammioxi.

l ssor. »s: ;, 4. Cs. 57: 2.

36. R. Mingätähden Christus alas a-
siui helwettiin? W. Julkisesti osottdrensa,
että hän täydellisesti oli ricki polkenut kär-
meen pään.

Col, 2: is.

37. R. Ksssa Christus kuolluista ylös,
nousi? W. Kolniandena päiwänä.

38. R. Koffa hän tniwaleen ylös meni?
W. Sitte kuin hän ylös nousemisensa iäl-
keen neliä fymmendä päiwää itzensä elä<
wäxi osott.mut oli.

A-psst. Te'. Ä. ,: ;.

Eilösta hän lnää meitä lafnä ole täällä maa»
päällä?

W. On iosapäswa/waickanäsymättömästl. Matth.
28 : 28: 20. N?na olen teidän tykönänne
lvkapäiwa, hftmaan mailman loppuun asti.
39. R. Mitä ymmärretään Christuxell

istumisen kcilcha Ilän oikialla kädellä?
W. Inmalan Maiestetiyden, kunnian ja
kaickiwaldimsuden täysi harjoicus.

Ps 77: 11. .'plimmäften oikia kast woi kaicki
muutta. Ps. l6: 11. Sinun l"a>wo,2 cdesä o<^



täydellinen ilo, ia riemullinen meno «isialla l<ft
della» ijankaickisefti.
Sano wicla minqä faltaisixi sinä ym<

märrtt tämän Christuxcli istumisen Isan osial'
Ia f.idcllä?

W. että hän nyt, nfjnsliin >va!t»'at
HERra, täydellä Jumalallisella »voimalla ja
suno-alla hallitzcpi taicki lappaleet. Eph. i:

40. R. Wieläkö ChriNus foffus näh-
täwcsti tulema on? W. Wielä kaiketic-
km, jlcldä jällens tulewa on duomitzemaan.
Keitä hän duomitzepa on?
W. E!äwita ja kuolleita.
Mitä M duomiosa ilmei tuotetaan?
W. Uskowaisten hywät työt, ja

pahat työt, Saarn. K 12:14. lumala tir«r<l
duomiolle kaieki salatut työt, ne owat
bywat eli pahat. Matth. 25: , ;6,42, 4;.

Minga duomion langetta Hän ussowaisisn ylitze?
W, Tulfat minnn Isani siunatut «. Mattl).

2s: 54.
Milä ssjs ou suma!«ttolm''n duomio?
w. Meng it pois mmun tyköni te lirotut ljanlaic»

liseen tuleen, Matth. 2s: 41.
Koffa tämä päiwä on tapahttiwa?
W. päiwW >a ei tiedä kulaau.

41. R.



41. R. Kuing<i Lucherus toisen uskon
kappaleen scl>ttää? W. Miua uffon että
lEsus Christus, totinen Jumala, Isä»stä ennen:c.
Mitäs M tunnustat pssowas lEsnxcso, Chri»

stuxesa i
W. Että hän on lotin-en Jumala ja totinen ih-

minen.
42. R. Ongo sijs Chrisinxcsa kaxi lu,

ondoa? W. On, seka Inmaluden cuä
ihmisydän luondo.
Mistä hänellä on lumawden luondo?
W. IWä ijanla-ckisen fyndymnn lautta. PsM

»: 7. SinH olet. minun Poikain tannpana w,»
nä sinun synn>'M'n.

Mistä hänclla on ihmisyden luondo?
W. Neitzcstä Mariasta ajsllisci: syndymän lautta.

Gal.4:4. Kosta aika oli t«>'te«y lähetti Ju-
mala poikansa waiMosta s^nd/n^t.
43, R. Mingätähdcn Jumalan Poika

piti chmisexi tuleman? W. Että hän o!is
tainnut kärsiä ne, rangHistuxct kuin ihmisen,
synnit M ansluuueet, ja anda itzensä lain.
slle, ja sen sainuu ihmisten siasa täiM.

El»'. 2: 14 - < »7, lLcrä lapsilla on, liba ia
weri, n>jn on ban myo.'; niistä oftllisexi tullut,
että hän kuolema» kautta
zolla kuoleman u?al0»t oli,,
Et>s. l>: 22. 4: 4, s.



Vilö paljas ihminen sitä tehdä olisi?
W. Eir Sillä ?.iicki olit sy»d'sct, jot?a !opi'U!W»

lo,nda wain>na iunqim to sen edestä: ci
wcintieet / eikä salilla hmstmidcllaoso p°.i:in.

toiftn cdesiä Äom. ;: 2;. Mne-
ki oniae Ke ft'noij'et Ps. >Z, Ei? wc-
likan tait,a kccan lunasta, eikä Il»n«l«llc t'»x
tän sowitcaa, l7: 12.

44. 3-. Kosta lEWs ClMus VII hu-
mala ia mies, ongo siis hänesä kari Per-"
sonata? W. Es, waan nn, sillä sana tu-
li tchaxi, ja asui meidän scasammc.

loh. 1: 14.
l Tim. ;: »6. Ilimala on ilmoilvtw liliasa.

Ok!go> !!,n,ät' taxi'liwndua erolttamatt>?m«sti pl)»
tten pei-sonasn yhdlstctlyllä?

W, O,! täiset ckiu, L»e. 1: ?s. S°e Pfb'. kin'n
stnulia ssnd>' p«ä knnuriaxian
,axi, 1 3'lN. 2: s. I'rl on Jumala ,a )xi cm
rl'.'-! lnn',7!,?n ,a ihnustn watilla, ihnn-

-4- R. Mitä mmi lEsus merkille?
W. Wapahtaja ja lunasta^.
Min hän niin sntzutnan i'
W Sillä hän on wnpahtannt meitä synncMnp

»ke Matth. i: 21.-

46. R. mmi Christus meckitze.?
M. Woideldua.

Ml<



Mixi HM nijn sutzulaan?
W Sillä hän on miehndcn puolessa woidcldu Ku»

wingaxi, Prophetaxi ja Mmmäiscxi Papiri. Es.
6l : i > ;.
nun päälleni, jcnsähden on HtkXra minua
«roiccllnt. Ebr. 6:2Q. loh. 6:14. Ps. 2: 6.

Milla Ehristus woidcldu on?

W. Pyhillä Hengellä ja woimalla. Apost. Tel.
K. iu: 58.

Kuinga se on ymmarrettäpa?
W. että hsnen michudensa t»li osallisen laisesta

Hengen lahjoista/ ja itze lunialudengin sunnia»
sta ja woimasta. Ps. :8. lum.Ua on sinun
Jumala», woidcllut sinua ilo oliolla enä kuin
sinun osalvel,e«. Ej. n 1, 2. Col. 2: p. -Ha<nesa asui toto lumaludcn ruw
millisesti.

Krssa Christuxen miehuus näistä osalliscxi tuli?
W, Se tapahdu,' itze sisiamisesä, jona luma,

luden Inoudo michnden cantza yhdistcttln. Luc.
1 : .s.

Haljo'tt'so sijs Christus lihansa päiwina tätä Iu»
maludcn sunnma ja woimaa?

W- Ei, wa«n aisa b.irwoin, soffa Jumpan-sun»
nia sitä wadci, nijn hän jongun sipinän (nijn
sanoin: sijtä osotti.

Mrci hin sitä harjoittanut täydellisesti?
W. Ei l)än olisi sitte tainnut lVrstä ,a suolla, sen

tähden nijn hän itze harjoituxen helttxi aisa po.
,cs



jcs pani. Phil, 2: 8. Nöyrytti itzcnsä oli lum
lialne» kuolemaan asti, tosin ristin kuolemaan?

47. K. Kuinga menda on Christuxen
fatiiä eli tilaa? W. Kcixi, M alcnda-
misen että ylöndämiscn sääty.
Misä seisoi hänen olcndamisensa?

W. Se seisoi sijnä, että hän miehudesansa ia
lihansa päiwmä , ei aina että täydellisesti har«
joitlannt, sitä hänen miehudcllcnsa annettua Ix»
malan kunniaa, woima ja wäkcwyttä, wnan
wastanotti orjan muodon nuhtctcouiasa hcickon.-
dcsa, köyhydefä ja alhaisudesa. Phil. 2: 6<?.
waicka han oli Jumalan muodosa, ei luke»
nut saalihiri Jumalan kaltainen olla, waan
olensi inensä :c. 2 Cor. lz: 4. HKn oli ristin,
naulittu heickoudcsa, Ebr. 4: is.

Misä sijs hänen ylöndamiscnsa seisoi?
W. Se seisoi Niuä, että hän sen Jumalan sun»

nian woiman ja wäkewydcu täydelliseen hariui»
tnxcln astui, kuin hänen miehudellensg, perso-
nallisen yhdistyrcn kautta Zumalude» luonnon
kansia annettu ,o!i. Rom, 6: 9. Chr-stug,
ta kuolleista ylös herätetty on, ei sillin kuo-
le, eikä kuolema saa taM edes hänen pääl-
lensä waloa. Phil: 2: p».-ii.

Knmman luonnon puolesta fijs nyt sshristus alet,
t» on?

W. Paljan ihmisyden luonnon puolesta, sillä lu-
nialuden luondo on ijaucaicfisudesta muulum«-
loi»/Iac. »: 17. -

Kum<



Kmmn.lt! liwnnon pnoicffä 3!)risius istu Isän ?l<
lialla puolc^l,?

W luonnon-
sta l'!i ? sn cknM!d:-s j>i maisstctillinn»

Eph. 4.'!!?. 710t,, o»,
li'n on se joi',: kaihein
«sini. Ps. iic> : i.

K., Mmgat.ihden Christus kuhittaan
Proi Hetaan? W Sn!a han on ilmoin
tiN'!!t inctlle taiwalliscn Isälisä mhdoil mei,
dän antlidestamme.

Lnc 4: 22. -He l,anm,l'ss)'it l'änen op etusian,
j>./ sllj,i l?ä>,en pnbeenja oli l!ue.

l6. 7!c l'a leit.': Nmle !e minua kliulc. I^'h.
l,:. iL. f.Mos.-K, 18! l?.

49. K. MincMhdcn Christlis kxtzutciiin
Pliir.mäiscn Pliriri. W. Että l'än ristin
puun päälle itzens on sowinnoxi
meidän syndcimin..' edestä, ja rukoile IsänsäWkönä nieidän c-destamme.

»,l?r>nsu, mo>:c»l jh'>öliä on«maan, (/br.
7 : 27. Mun». 8 ' Z4. <'l)!!s'l,>' on Il,n«lan
oivalla
stäilime?
Kosta sshrislus uhrais itzNift oicid.'» cdcstaminr?
W Silloin fuin hvn tuli tänne magman kävst,

niään meidän rangiustunalnuie ja täM»nv<m
meidän siasamme Jumalan lalia. Rem. 5:^4.

K »M



Kossa l>'„ sijs 5»?oile nielin cdcsiännre?
W, Hän rlä oma ja ruloilc «ina heidän cdcMfä.

Ebr. ? : 2-s.
<.a. K. Mmqatäbdcn Christus knhutaan

Cmnl!g?>,i? W- Enä Käu hallitze i. woi,
man wcild.Mnnasa kaickciil olihs kuin tai,
wasa ja ma owat- 2. Auiion walda-
kunnasa Christillisen feurMndansa »litze,
ja erinomaisella lamalla 7ntzu, »löspitä ja
suojele sen. Z. Kunniansa waldakunnasa
taiw,usa..

Icr. 2;: s, 7'ok« <?n bvtvin «.

2Z: 3?. Apunen useii» ladoin >N'nH
kc>,>ea slnnn lapftt, ' Vs, z. Minä sohd<-
ta<i siyliil munm silmilläni.

sl. K. Mitä hywaa I,l)t lama Juma-
la ia mies lEsus Christns meille tehnyt
on? W. Joka minun kadotetun ja duo,
niitnn ihmiscll luuasti.
Mistä lunalii?
W Kaikista synneistä, slwlemasia i« pcttelen wal'

l„n alda.
Eitö-sijs niä ihmiftsa syudii ele?
W. On failetickln, Mutta Clmsius on meitä wa°

pasxi »chnnt lsnniui! lviasiu ja rangaiftiinst,,,
»iijiicuin »N)ös stn woiiuassa ja hcrrandesta:
Waicka syndi as» mcisä wiclä, lujn ci se kuu
tliigan cnä kadotta taida, joi me ain»asim>s us>
«lla rjfunime Christuxcfq,. Cvl. l : 14. Io«<



ga kautta meillä lunasslis on, hänen werrnfä
kautta, nimittäin sondein andcxi andamu».
Rom. 6: 14. !l:i synkin pidä teitä
man ic. R>?m. 8l i> ole kadom»
sia ni,ja

Onao ihminen myös pelastettu Christuxc» kautt»
kuolemasta?

W. On saikencfln', sillä synnin palcka on cnolt'
ma. Rum. 6: 2;.

s 2. K. Kuinga monenlamcn on kuole»
ma? W. Kolmenlcuilen, ajallinen,
gelliuen >a ijancaictiuen.

Mika on ajallmen kuolema?
W. Kosta ruumis ja sielu erkakewat lolnen

sta«»sa.
Mikä on hengellinen kuolema?
N. Koska sielu synnin kautta eroitta itzensä lu<

malasta. Es. s 9: 2. Icidän pahudenne eroit»
t« teidän ,a teidän Jumalanne loisen toise,
siansa.

Mikä on ijankaickinen kuolema?
W, Kosta sielu ia ruumis nnuä eroitetan Inma<

lasta iMtaicklsest'? Matth. 25: 41.
poi» minun tekoani te kirotut ijankaickikcn
tuleen, zc.
53. K. Kuinga ihminen tmta olla wa<

paa hengellisesta kuolemasta? W. Koffa
hän



h in yhdistettynä elää Jumalansa kansta, joka
tapahtu uston kaittta.

Gal. 20. Minä elin, «n rmtengan m!n«
Mutta Chr,jiu» elää mi,usa. loh. ic>: 23.

54. K. Kuinga ihminen pelastettuna
wältäsen iianknictlsei, kuoleman. W. Kosta
hän tatwaseen Jumalan tygö jouiu.

loh, 10: 28. Minä annan heille i,a-ntaicki-
sen ellmän, ja ei heidän pidä huckuman ijan-
kaickisejii, ei yhdengan pidä rcwäiscmän heitH
minnn kädestäni.

ss. K. Wältäko ihminen myös nyt sen
ajallisen kuoleman? W. Wältä, Mutca'
sillä tawalla/ ettei se enä wahingoitze lh,
mistä, waan on y>i läpikaytäwä ijantaicki-
jeen elämään.

loh. II! 2s/ 26. loka ufko mmun päälleni,
hän elä ehkä hän olis tuoliut, »a ,oba elä ia

usto lc.

56. K. Millä tawalla ihminen on wa-
paa perkelen mallasta? W. S llä tawal-
la ettei perkele tahtonsa jalken meitä ena
taida eikä saa waatia ja waiwata.

Col. i: »;. Iol°» meitä pimeyden mallassa
pelassi: ,a on meidän siirtänyt rackaan poikan-
sa waldakundaan. Inc. 4: 7.

57. K. Ongo Christus tänä tawalla
lu-



luncsi.nmt kaicki ihmiset? W. On kai-
ketiMl?.

! Tim. 2: 6. I«ka incns?. kaickem edestä lu.--
nastlixcn on awdanut' 2 Pct.2.- l.

Mixci sijs laicki tule autuaxi?
W. Scntchden ettei he oitiaft nffsu jäijestyrcsH

wastan ota tätä ansiota. Ma«. l6:
16. Joka uftoc», se tulee mutta jss-

fa ei nsto, st taoote«a».

58. K. Millä Christns mcila lunasta,
luit on? W. Ei kullalla eikä hop!a!!a,mul,
la Hancli pyhälle ja :c.
Mika sa«tti ChnMen tätä tekemään?
W- Se sanomalonl rmkalis suin hiessä »!i mci-

lohtaan. Eph. s- 2. Clnissus rovasti
meitä, ,a ulos ailnoi hänensa meidän cde-
stamme

sy. K. Mitä warten Cbristns meitä
lunaftamlt on? W. Että me hänen o-
maus olisimina.
Mi?ä st on olla sshlistufen om»?
V, Se on., että hänellä «nt on walda meidän <p-

litzemme ia me hänen alammaisensa ölemma.
Roni. ,4:5». Semähdcn oi» M!'3sEhristns tiwl!
lut ia ylös »«suut, ia iällcns cläwäxi tulttit, et.-
tä hän olis tlloiluittcn ja clawlttcn HERra.
Ps. 2: F..

Vi.



Mitä meidän, iotla Christine» omot olcmma h.l»
nelle tekemän pitä?

W. Hänen waldocnnnasansa hänen aliansa ela<
män j>a händä palweleman.

60. K. Kuinga sijs Christusta palwel-
daman pitä? W. Ijankaickisesa wan-
hurstaudesa, wmttomudesa ja pyhudesä.

6i. K. Mikä on perustus sijhen, että
tämä wcmhurstaus ja autuus on iinukalc-
kinen olewa? W. Nijnkuin hän on kuol«
luista ylösnosnut/ elää ja hallitze i/ankaic-
klsestl.

62. K. Kuinga me taidamme lEfu,
M tygö tulla, tällä tawalla hänen alian-sa elämään? W. Se tapahtu lotisen u-
ston kautta hänen päällensä.

Ebr. n: 6. Jumalan tulla tah-
to, stn pick ustoman le. loh. 7: ,7, )8.

Mitä ne tekcwät jotka ci c>lä niinkuin Christuxen
«mat, eitä händä palwella tahdo?

W. He warastawat Christuxelda pojcs sen kuin
hän ostanut o», ja myywät «tzensä niastauude»
sta orjaxi siinnillc, kuolemalle ja perkeleelle.
2 Pct. 2: 19.

63. K. Kuka meitä smitta uffomaanlEsuren päälle, ja nijn muodoin HänenD an-



ansionsa osallisilleen? M. Ihe JumalaHänen HengensH kautta.
' Joi). 6: 44. , i3i kenZan taida minun t>'-zöni tulla, ellei Isa »oka minun lähetti ,i'ed,'i

1 Cor. »2. ?. l3i taida kunua
liiisusi» HiLXraxi, wg«n pyhän -Hengen r«ut-
t«. 2 Cor. 4: i;, 14.
Mipi se toimitlK lutzntaan/ »osa Jumala HM

gcnsä kautta ussen ihmiseft «ailnttaa?
W. Se luhutan pyhittämiscxi.

Misä «ston lappaleesa siiti puhutaan?

W- Sijni l»lman«es«.
64. K. Kossa me loisen uskon kappa-

leen jällen tunnustamme että lEsus Chri-
<lus meitä lunastanut on, eikö sijs Isä ja
P»yha Hengi myös meitä ole lunastanut?
M. Poika lEsus Cbristus Isän ja Py,
l)än Hengen rackaudesta ja laupiudesta, ja
nijn muodoin Pyhän Colmeyhteyden neu-
wosa ja päatöxen jällen, on meidän lu-
nastanut.

Kolmas Uston Kappale.
65. K. KuinZa kuulu se kolmas utksn

kappale? W. Mmä usion Pyhän Hen-
gen päälle, yhden Pyhän «.

Mi»



MinqätMden Jumalan Hengi tM s»tzntan W«
haei Hengex,?

W. Se tapshtu «momattai-» pyhittämisen työn
tähden. Nom. l,s: 16»

66. Mikä tämä ChristiNinen sema-
kunda on, jotas tunnustat ustowcls? W.
Se on pyhäin ihmisten yhteys.
Mingätähde» tämä scurasunda tutzutaan yhdexi?
W. Sentähde», että taicki joten Hn« ow.,t, he

owat nijufuin jäsenet yhdesä niumisa, yhdistet-
tynä Christu?cn f<MM, jota pää on. i Cor.
12: 27. olcera <sl)ri<iuxe!» ruumiij jn >ä-
senet, jokainen oftu<« lättien.

Mingätähdcn tämä jeulalundo lutzutaa» pyhaxi?
W. Että caicki sen iäf«et omat ersitettuna j«

nilpaat nijn synnin wiasta ja rangaifiuMa,
tuin sen wMastalin. Eph. 5:25.27. <l,hri-
jilii, rakasti seurabnndaa, ja ulss «ndoi
<ä Hänen cde/iänjä, että hän sen p/hitäis.
ja on sen puboist<u,ut - - että bän pyhä !«

lssittamatoin sliu.
Kuinga tämä seurakunda on yhteinen, eli pyhäin

yhlendcxi kutzut«a!«i
W. Sen puolesta, ettei se «Ie sidottu wWn tuns'

sacundaan, paickoan eli!mak«!lda<»!l,waan iöyt'
<äau jofapsilusa, lnsn ussow.uftt >,'«?«. Apost.
3es. t. io: Ci lumala caizo ihmise»
muoto., ic M. 3et. k. l.):'li, Me ustom>
me lGsuxen Khiisiuren a»A,o» kant
ta autua/ei tulemmme niailuiu hekin. Ish.
4: «l.
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Ongo tämä fturakuuda «ijn nöhtäwä että sen ji<
senet tuta talttaisiin?

W. Ei. 2 Tim. 2:19. -HLLRra nmde oman-sa. Ps. 45: 'l4. Runingan tytär on koro-
nan» Runmallinen sisalda. 1 Co»'. 2: li.

Eikosta siis laicki ole tämän seurakunnan jäsenet
jotka ulkonaisesti tunnustamat bcittnsä thristi<
tyixi?

W. Ei »illan.muotoa. Matti) 7: 21. W sorai-
nen tuin sano minulle H!3Xra, Hliißra, pi-
va tuleman taiwan waldacundaan. Match,
i;: 47 / 48.
67. K. Kuinga se seurakunda kutzutaan

joka tunnusta Christuxen, kokoon tulee, lu,
malan sanaa kuuleman ia sacramenteja nau-
titzeman? W. Se kutzutan nakywäisexi
seurakunnaxi.
Taital» ihminen auda itzcns joka seurakundaak,»osa Christus tunnustetaan?
W. Ei suingan. Sillä Christuxen tunnustus mo-

nelda wäärin käytetään. 2 Cor. 2: 17, Embi
me ole senkaltaiset rnin muutamat, lotka lu<sanaa 2 Pet. 2: 1.

Kuka näkytvWstä seurakunnista on se oilia seura»
tunda'!

W. Se, josa Jumalan sano oikein opctetan ja
sacramcntit Christuxcn asctuxen jälken jaetaan.
Joy. 8: ?i. Jos te pyytie minun plchewni,
«ijn te tobisesti minun opetus lapseni elettä.

Matth,



Match. 28: »9. Vpettakat kaicke Ransa sa k«-
stakaat ic.

Topahtulo je meidän sc«s«m sijnä seurakunnas»
johon me mciiämme tunnustimme?

W. Tapahtu kaikctickin, kiitos ollon Jumpan.

68. K. M tkä owat tämän seurakunnan
edustuxet, jotta sen ockat jäsenet nautita
siuuvat? W. Ne owat, syndein andexi
saaminen, ruumin ylösnouseminen ja ijan-
kaicrinen elämä.
Misä tämä ruumin ylösnouseminen seiso.
W. Siinä että samat ruumit suin meillä ta.M

maan päällä owat, luolluista ylisherätcttämä»
pitä, ja enWcn sieluins lantza »ällens hHdiilct»tämän. loh. s: 23.

Eilosta ihmisen sielu ruumin lanha luole?
W. Ei, waan sielu on kuolematoin. Saarn. s.

12: ?. Nkulda pitä jällcns maalian tuleman,
nijnkun se ollut on, ja hengi pitä sillens tu»
lcman Ilimala» joka sen andanut on.

Mihin ihmistcn sielut jvutuwat eritlyensä
misto?

W. Ussoivaisten tulewat taiwaan »«tuuleen, mutt«
uffoltomain helwctin tsdotuxeen. Luc, 16:22,»;.

69. K. Kuinga Lutherus tämän kap,
palecn seliltä? W. Minä uston ja tun-
nustan , ettcn minä omasta ymmärryrestäni
ja woimastani taida:c.

D; Eili



Eikö ihminen omin wmn taida «stoa ja Christn-
xeu tygö tulla?

W. Ei millän mnutoir/ sillä minä usson ia tunnu»
stan etten minä omasta ymmärrpxestani «.,

Kuta ihmisen ftweljaxi tele?
W> Pyhä Hengi.

Kuil-ga ha» sen tett.
M. Ewangeliumin sanan kautta, kutzu ja lahjow

lansa walaisr.
Kninga Hän kutzu?
W. Hän osotta meille Isän tahdon meidän autu<

oelMmnc, ja taritzc sen aimon, jouga Chnsius
anftinnut o». 2 3'in. i: 9. lota mcitä c»i

»s t tchu)?t> ja pyhällä rulzumistlla blll,
N,MNtt.

Mingä wälttappalec» lautta hän kulz»?
W. Ewangeliumin Sanan kautta».
Eikö lati tnsä mitään tee?
>M, Se paoitta au,g>'.rnde!!ausa lumaläii

musta wastan ottainaan. Matth. 9 : >2. iiii
lcrwet tcu:»vine

lun«la myös muitten wällkappaltcn ka!4t-
m wetäa ihmistä tygönsä ja sanan
ffa wana ottamaan?

N? Kokee kaiketickin, osittain waiwain ja rangai-
simk'!! kantta', »sittÄn erinomaisten hywäin lii»'
dcn kuttta, osittain myös lomalain tapausten
laulta, »olla »a«aw«t Mta ihmisen perään.-

aj<v



«fatuliil!. Es, ?z: ly. Rangaistus opetta ot<
t.nnan sanoista »vaarin. 2KUN! l. 5: 14, 15.
Watth. 2.;,

70. K. Owacko kaickl HERran kutzn-
nuselle kuuliaiset? W. Ei kaicki.

Rom. ia: 16. Vi ole kaicki Äwangeliumille
tuulmiftt. Es. 6s: 2»

Mila on siis meidän wslwollisudcmme täsä? >

W. ?änäpäu jos me knnlemme HFRran äncu,
ättämme paaduttako fpdammitämmc. El»'. ?:

7, 8.
71. K. Joko sijnä kyllä on, että Pyb«

Hengi paljaldans kntzu chmiscn? W., Ej
suingan.
Mitasta hän wlelä tetVi
W. Hän walaifte. t

Kuinga hän walaise,?
W. kuunnossift,! sokeuden siaan ««da waionfä, s«l

ticbun kaikesta sijtä tuin alttnutren tarpell «en
»N. Eph. 1: 17, 18. meidän -HEW-
ramme Christuxen lumals, kunnian
Isä, andain teille wijsauden jn ilmoituxen
hengen hänen tundcmist<,n>a ia ylo«walais>«
teidän /mn»ärryxennc silmät ic.

72. K. Mistä tämä »valaistus saada»?W. Jumalan Pyhästä sanasta.
2 Pet. 1: ly. Meille on rr>«h«>a prophe-

tftllwci» sana, ja te teette b)'w!N, että te sli^
D 4 »5



ta waarin otatte, n,',nb'um Antilasta j«ka pi<
meisä walistaa.

73. K. Milla Pyhä Hengi walaise?
W. Lahjoillansa.
Mitä Pyhän hengen lahjaln canha ymmärretään?
H. Ne waicntuxct ia lilcitturet iotla aina ftnon

tanha yhdistettynä owat. loh. 6: 6;. Sa-
nat kuin min» teille puhun on»at hengi ja e-
lama, 1 Thesf. 2: i;. Hi nijnkuin ihmisen sa<
nan, waa», niinkuin se totisesti on, kuin
lumolan sanan, joka myös «isä ustowaislja
»vaikuttaa. Ej. Ss: io, n.

74. Mitä Pyhä Hengi aikoi näitten lah-
fninsa kansta, ioilla hän ylös walaise?
W. Ihmisen käändymistä.

Apost, te?. 26:18. Minä labetZn sinun heidän
filminnjä «wamaan, j« heitä pimeydestä wab
lcuxen kaändämäin lc.

Hlulewatls faicki lul» ylöswalaistaan, itze työs<l
läätyri?

W. Ei, w«an moni wastan seiso laandnmlfcn ar<
moa, ja estää / tykönänsä ylis walistufen pää.
tarkoituxen. Nom. i: 18. Jumalan rmka il,
mesty nijlle jotka totuden wäaryocsä pitäwät.

Itze käändnmisen menosta, liyttään siinä wijdcn»
ncsä Chnst!» opin päätappaleesa, 6,7,8, ja 3tysymyxisä.

75. K. Mixi usion sytyttäminen ihmisesä
kutzutaan? W. Uudexi syndymisexi.

i Ioh: s: «. Min-



Mingätähden se uudexi syndymisexi cutzut«an?
W, Sentähden, että ihminen joka ennen ou ol»

lut luollnt synnisä, saa undcn elämän usson
l»uttta Ehristxxc'! päälle. Gal, 2: 20. I"a
minä nyt elän lihasi, sen »ninä elän luma?
l«n Posan uskoja. 1 loh. s: 12. Jolla Poi-
ka on, hänellä on elämä.

Tulelo sielu «ston lautta yhdistetyt Jumal»»tantza?
W, Tulee la^ckcticklN: lossa hän ussosa tulee IE»surens tyqö, nijn Yhdisty lM Jumalan

Cheillurcn lautta. loh. 17 : 21. zLttä he b'aic<
ti yhtä olistt, nijnluin sinä Isä minusa olet,
,a minä sinusa, että Helin meis» ni>n yhtä
olisit. leh. 14: 6.

76. Mingä n-älikappalecn kautta Pyhä
Hengi usion waikuttaa? W. Ewangeliu»
min, ja mitä pienijil lapsiin tulee, kasteen
kautta.

I Cor. 4: 15. Minä olen teitä Christnxesa
IlLsuxcsa siittänyt »Lwangelmmin lautta. loh.
z: 5. liMei joku synny wcdcstä ,a Hengellä,
ei hän taida Jumpan waldalundaan sisälletulla.
Mitä Pnhä Hen-zi sitle tele, luin hän «ston sy,

lyttänyt on?
W. Pyhittä ja wahwisto, oiliasa «ffosa.

77. K. Kuinga Pyhä Hengi pyhittää?
W. Hän eroitta ja wapaaxl teke ustosa

D s ftn-



fyudisen, MM h»win synnin wiafta fa ran-
gaistuista/ kuin sen woimasta >a herran-
Vesta.

l 3or. 6: li: Te oletta pestyt, te oletta py-
l»icet»t/ te oiectn «'anhurstaxi tel>Vyt. Eph. 5:
25--27. Apost. Tet. d. 26: 19. Saamaan syn-
Vein andcxi andamista, ja perimistä ynnä nijoen
kansia, sotkl» pyhitetä», ussson, kss»ma minun-
päälleni.

78. K. Mixi se työ klltzntaan, kossa
Aumala wapaan teke ihmisen synnin »via-
sta ja ranZaistuxista? W. Wanhurstari
tekemift?i/ eli syndein andexi andamlse>i.

79- K. Tuleko ihminen silloin wanhur-
ffaxi, kosia sonnit hänelle andexi annetan?
W. Tulee kaiwickm.
Kcncngä tchdcn Imnala synnit andefi anda?
H!3. 3l)lift,ixcn josa ihmisten siasa lain täyt»

tänyt, ja smiden'. rangaistuxct kärsinyt on. Rom,
;: 24> 2,";. >6e tulemat waichurffaxi ilma»
ansiota hänen <cn lnnaiiuxcn kaut-
ta c>n <sbristurcsa, ,o»ga,lu,
walaonarmo istutmcxi asettanut/Rom.ia.4.

Mitä Hmist!! puvlclda waaditaan walikappaluxt
tnllesansa osalllini spndein andexi saamisesta?

W, llffo, jonga kantta ihminen waffnn otta niit.l
Cl>rlstus hänelle aniainmit on. Gal. 2: 20.
tilinä olen cshristurcn cansia ristiin naulittu
Ohi!. 3:9. lktt«« y,!/nm l<n«



ffa olisi, waa« ,oka tulee uskossa <rhM«xe»
päälle, nimittäm, se wanhnrstaus jok« Iu«
malaloa uskolle, onlijic^aan.

Kwnga Imnala anda ustowaiscllo synnit anderil
W. Gillä tawalla, että hän omistu hänelle I<K>

uue» wanhiirffsuoen, ja sen puoleM, ei eni,
soimaa sondeja. Nom. 4: 6»»8. Autuus on

»en »limijen, jolle lumala wanhurskauden lu,
ke ilman töitä , Auma» c»n se mies jolle lu<»
<nala ei syndiä luc. 2 Cor. 5:

synnit »ffowgisille andccxi tiioen «m
Nojia, eli annosta?

W. Sulasta armosta ne a«de<i:i annemaN.
Eph. 2: 8. Armolla te ole«a autu«M
wlleet uskon tantta :c. Rom. 1l: 6. Io«
se armosta on, mj» ei se en» ole t«iM.
Nom. 2;, 24.

Unhaso humala myös nijllc andcxi, jotka wasta»hafoisesti ja tietensä synnisä pyrtiwät?
W Ei ftiingan, sillä heildä pnuttu usso/ eikä heole Chn'!>u!re» santza. i loh. ;: 6,.

Jokainen tuin häneja f>y!/,, ei hän «e
öi« lc. Obr. »2.

Bc>. IMetaanko. uffowaisille andexi kai<?<
ti heidän syudinlä? Aliuetaan täy-
deUiststi.

Ps. lc,;: lof< sinulle faicki anVeJi
1 Iol). >: 7. I>i<is«pen Chrijmxe-n

poikansa rveri puhdijZa meit» läikistä synneiltä.
- 3'. SsiälM Jumala yM sM,in wian

V 6 tcttzs-



kansia myös rangaistuista? W. Säästä
kaikctickin.

Malth. 18: 27. lon. ?: 'O.

Eikosia ustowaisct usiasti täsä mailmasa tussaa ja
wainoo kärsiä täydy?

W- Kätsiwät tossn. mutta ei st »Ie heille joku
rangaistus, wäan isällinen kuritus. El,r, ,2:6.
Jota HERra rakastaa, sitä hän myös l«ngai<
st/ :e. Icr. ?a: 11.

Mitä h«wää ustowaisilla on wanhurstoxi tekenu'<
stsiä?

W. Jumala otta heitä lapffrcnsa ja perillisirenla,
ja ermomaistlla tawalla ichdislW heidän kans«sans». Eph. i: s. Roriaa meitä lapsixensa

Christuxen kautta. Rom. 8: l? Jos
nie olemma lapset, nijn me c>lemma
perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja
CKristuxen kansiaperillisec. Tit.;. ?< 2 Cor.
6: NIe oletta cläwan Jumalan templit,
niinkuin Jumala sano: minä tahdon hcisa.asua, sa heisä waclda.

Kossa ihminen »n uskon kautta wanhurssas, eikö,
sta hän silisi» myös ole synnin »vallasta ja hcr-
nmdesta wapaa?

W On kaikctickin. Rom. 6 : 14. lei ftnn''n pi-
dä teitä Kallineman, ettet te ole lain, waan
ftrmon alla. Ps. 130: 4. Sinun tykonäg on
«ndcxi andamu», että sinua peliataisin.

82. K. M''ri se armo työ kuhutcm jon«
M kautta uffowa sielu wc,pcihdetaan sun<
nin wallasta ja henaudesta.? M. 'Se
LU,



kukutaan jokapäiwäifexi uudistuki ja PY-
hittämisexi.

2 Cor. 7: i. Rom. 12: 2.

Kuinga Jumalan Hengi senkaltaisen Pyhittämisen
ustowailieu tykönä »vaikuttaa?

W. Han anda heille woiman Mze woittaxenja
sonnin, ja wacldarensa Jumalan kZffyisa.
Gal. s: 16. W«eloakaat bcngcsä, niinet te li-
h«n bimoia tayca, Ezcch. ;6: 27. Ia annan
minun hengeni teilnin, ia t«n nijn että te
wacllatte minun sääo^isZni.

Mingätähdcn se kutzutaan uudifturefi?
W. Siltä mc jMpäiwä pääldämme riisumM ftn

wanhan ihmisen, ja pucnnnc piillemme sen
uuden joka jumalan jällen luotu on. Col. ;:
p: IQ. Pois rijsuraat teistänne n?anha ihmi,
nen tekoinenj» ja päällenne puteraat
uusi lc.

Mitä ymmörretän sen lronhar. ihmisen canl)a?
W. Meidän turmcldunut lu»ndomme, syudiset tai-

pnmiset. Eph. 4: 22. pangat pois se
rvanha ikminen jonga konfia te ennen wacl-
sitta, joka himoin kansia inenst tnr«
mele. Nom. 8 : 7.

Mtta pmm>'rretän scu uuden ihmisen lauha?
W. Jumalan ku»an jäisen muutettu mieli. Rom.

12: 1. Muuttataat tcitäl«e teidän mieknne un-
dissuxcn kautta.

Misä st uusi ihminen ilmoitta itzensä?
D 7 W. Uffen



W. Usson ja fäsnd«mffen hedellniD lnin ow-x
h'wät työt. Matth, ;: 8. Tebka fii» paran<
nuxen sowcljaita, hedelmitä. lac, 2 : 1?. U<
sko, jo,<> ci hänelle töitä «le, o» kuollu irze«
sänsä ic.

83. K. Mingä wälikappaleen kautta
malnn Hengi pyhittämisen ja uuWuxen
waikutta? W. Sanan erinomattain E^
wauZelluniin kautta ja pyhäin Sacramen-
tein.

loh. 17: 17. pyhitä Heini towdefas, sin»»
puhee» on totuus. Tit. 2: 11 / 12. lumalan
«rms kaikille ihmisille terwellinen on ilmestynyt
joka meidän opctla kaiken jumalattoman meno»
hyljämäan, ja mailmalliset himot, sa tasa mail,
masa siunästi ja hu<siasti ja jumalisesti elämään.
MingH esikuwaa meidän tasa sonramon pitä?
W lEsuxcn Christuxc», M meidän piti mj»

waeldaman tuin h«w waeldanut »n 1 luh. 2:
6 Joka sano inen» hnnls» pysywän, Käoe/l
pitä nijn waclöama», tmn
Phil. 2: 5.

Mingätähden ihmisen julapsiwä uubistumssx pit<i?

W'. ENi,'i se uusi ihminen päiwZ päiwaldä lisän»
ny, »ijn hän wähene, ja'niin sc hywyyi t)nc<
»n, tmn lncift tuli,!t »n. 2 loh.v. 8..
2>!.an!or'>u wisusti tcitanne, etten me kadota»?
Si, mitä me tystä n'hnct olemma:c. 2
4" 16. en mc wäsy, Ma uiaic»
ta mlidän ulkonainen ihminen turmellaan»
nijn sisällinen tliilengin päiwä pgiwaldä u»-
Hi/icNan.



Tnlttf» meidän uudistMmme tW elämäsi la>
dcllisexi?

W. Ei, ftllä peri syndi se rippu aina mcisä.
Phil. ;: 12. Ai nijn, että min» sen jo fa-

olen, eli jo täydellinen olen. iLbr.
12: l. Pois pangamme kaicki kuorma M syn<
Vi, loka aina meihin taattu j«a hitaaxi tele.

KUinga me sijs taidamme lisandyä uudistuxesa,
losta syndi aina wiclä ineisä lijni rippu?

W. Taniätt tähden tulee meidän jola päiwä
,-nnnusta tehdä, ja taulomata sotia sondia wa,
stan. ;2: s, 6. Nlinä sanoin, minä tun<

nustan minun pahat tekoni: nijn
sinä annoit andexi minun syndini «äaryveN sc.
Gal. s: 24. Jotka Christuxen omat owat>
ne owat ristin naulinneet lihansa himoin ja
haluin kansia.

Kossa me fijs taydellisesii uudistumme:
W. Silloin kuin me taiwaisa ft«mme toista elä»

mää naultita. l Eor. 1;: io> Nosta täydelli-
nen mlce siue wajaa lacka.

84. Mitä Pchä Hengi wielä pyhittä-
misen, siwusa sin»lle tckce? W. Hän y-
löspilä oikiasa uffosa»
Millä tawalla se tapchtn, että han uss,s« ylös»

pitää?

M Sillä tawalla, että Jumalan Hengi nffowal»set sydämimsänsä osittain nuhtele,, osittain opet»
tn ja neuwo, osittain Wdaltcle j« lurittele,
GltBM mpö« W mhwistq. Ich.iö z



8. -Hau nulitelc marlmaa synnin tabden. loh.
14' 26. -Hin opetta teille kaiet',', ia inuisluta
teille baicki. Rom. 8: »4, 16. lu!N«<
lan hcngelda u?>ntuielan, ne owat Jumalan
lapset. Se -Hengi todistaa meidän liengemme
kansia, että me olemma Jumalan lapset. 1
Pet. 5: ic>.

Mingätähdcn Jumalan Hengen meitä ustosa ylös
pitämän pita?

W. Meidän hengellisten »vihollistemme tähden,
j«tka mlllitoin äkisti meidin ustomme tyljäxi
tekisit, ja sannmttcnsit. i!ne. 22: ;i, ;2. Ka»
tzo fttan on teitä pnytännt seuloaxensn niinkuin
nisuja/ waan minä rukoilin siuun cdestHs:e.

Kutka ne hengelliset wihollisct owac?

W. Pcrkclc, mailma, ja meidän oma lihamme,
l Thctz. ;: s. l loh. s: 19. Gal.,: »?.

Mitä meidän ustimlme ylöspitämiseii tekemän pitä?
W. Nukonxclla ja wa!wom'sella ne wälikappalect

oikein täyttämän / joidenaa kantta Jumala mei<
ta «stosa ylös pitää. Matth. 26:41. U?al-

ja ruroiltaat, ettet te langeiss kiw
sauxeen.
85- K. Mitkä ne »välikappaleet owat,

joidenga kautta Pnhä Hcn.ai meitä uffosa
ylöspitää? W. Jumalan Sana ja HEr-
ran EhtoMnen.

ler, is: »6. Sinun sana» owat saawmctut,
ja minä, olen ne käsittönvt ic. loh. 6: s6. Io-

k«



ka syo minun lihaani, >a suo minun weveni,
han on minusa, ja minä häncsa.

86. K. Kutka owctt antuden wälikap-
paleet? W. Sana ja Sacramentit.

i loh. ;: 8. Rolme owat jarka rodisiawat
maan päällä/ Hengi wesi ja weri, ja nc kolme
zchdcsä srrat.

Kcncngä kautta Jumala sanansa ilmoitta ja Sa»
cramentit ulosjakaa?

M- Saarna wiraan kautta, i Cor. 4: i. ?o<
täinen pitskon mci:a Chrisiuxcn palweljoina,
ja lumalan solaisut.en huomn haldioina 2
Cor, s: 20. Nijn olemma me Christuxcn
puolelta tässylaiiec, silla Dumala neuwo mei-
dän kauttamme. Oph. 4: il, 12.

«7. K. Pitäkö Jumala yhden aut-u-
-den järjestyren kaikesa ChrMunnasa?
W. Pitä kaikctickin, nijnkuin hau koks
Christikunnan kutzu, koto», wa-
lai>ee:e.

88. K. Andako myös Jomala kaikille
uffowaisille Christikunnasa »okapaiwä syn-
nit andexi? W. Anda, »osa Christikun-nasa hän minun ja kaikein uffowaisten syn-
nit jokapaiwä armollisesti anda.
Taitako ne/ jolla kerran uffon käsittäneet owat?

jällens armosta pojes langeta? W. Taita/ ko-
ska he lvasto uudesta andawat synnille mallan y»
litzensä. 2 Pet. 2: 20. Si«e tuin he owat

PAEN-



paenneet moilman saaaklaisodessa f<»
»vapalnajan IlLsuxen Christnxen tundcmistcn
nijn Kc kmtengin beit'»» nijhcn kaärirvät, ja
lvoitttaa", ja c>n heille wiimeincn pahcmma»
> lullnt kuin ensimmäinen.

K>'ssa ioku nffusi., pu,es lange, taliako hän sitte
enä uston saawulta ja armohon ylöi olctuxi
t«lla?

W> Taita kaiketiclin, >os hän ainvastans maltaa
mielensä/ se,sahf« synnin jnoxusa ja lclända itzen«
fä Jumalan tystö. Ps. 68: ly. 2 Pet. ;: L>»
Hän on meidän kansiamme kärsiwäinen/ ja ei
tahdo että longun pidäis huckuman, waan et»
tä jokainen paraunuxcen itzensä käännäis.

89. K. Mitä Jumala sinulle leke tä<
mau elämään iMen? W. Hau ylös he-
ratta imuun wijmeisnä päiwänä kuolluista^
Mitä ymmärretään wijmelscu päiwän kansia?
W. Se paiwa< jona dnouno, pidettumän M, ja

mailma hucku?
Kn!'ns« stjs mailma hucku?
W, Hän tulella kuluittaan. »Pet. ?-. 7.

w«t ja maa l,anen si->!!a!isa kalnm säästetään,
lulen waraxi Quomio pairväan «<ti.

Kenen Jumala ynnä sinun kauhas ylös herättää?
W. Kaicki muut ihmiset, eli kuolleet.
Kenen kautta Jumala taicki ihmiset ylss he'
,

räuäj,?

W. lE'



W. lEsurcn lautta. 2 Cor. 4: '4. tie-
dämme sen, joka -HVRran I!äsuxcn berät»
ti, että hän meidängin INfuxen Kauna he-
rättää.,

Pysywätko ihmiset sitte kuolemattomina?
W> Pysywät täydellisesti, l Cor. 15: v; Rats°

«,,a picH puleman päällenjH tv>toma«omudcn
,« tuolew» puke päällensä ruolcmanomuden.

Kuing» niiden kanh« käypä on jotka sijhen ai»
laan eläwät?

W. He äkisti muutetaan. 1 Cor. is - si, si.
tLn me tosin kaieb'i nuku, rraan taicti n«
muutetaan

Eikosta ihmiselle toista «uimisia
auncta?

W. Ei suinaan, waan samalla ruumilla ihmmc»
ylösnouse kuin hänellä täylläkin ollut un. Job:
19 : 26 , 27. Mim; saan. kuuengin minun lil
bas?ni näboä lumalan lc. Ilmesty s. 20:12.
Minä nmn kuolleet scra pienet että suuret,
stisowan Jumalan tnawoin evesä.
yo. Mitä Jumala meille kaikille

uffowaWe ylösnousemisen jälken andawa
on? W. Ijankaicklsen elämän.
Mitä ymmärretään ijankaickisen elämän kansta? >

W. Sanomatoiu j« loppumatoin autuus! 1 Cor.
2: p. ei sslmä ele nähnet eitä korwaa
kuullut; ,a <i ldmiftn ftoäunncen ole astu-
nut, ,'onz> Imnala nijlle on »valmistanut >ot<

Miss



Misä silloin paras autuus seisoo?
W Me saamme silloin nähdä Jumalan ninluin

Hän on, ,a yhdistymme Hänen kauhansa, llior.
i;: 12. N)>t me näemme niinkuin speilisä ta,
pauresa, multa silloin Aaswoisia
i Cor, »5: 2g. lueuala silloi!, kaicki kaikisa o».

91. K. MM Autuus silloin erinomattain
sieluja kohtaa? W. Jumalan kuwan tay-
dellincn ylösrakendaminen suurimman ilon
ja miclmoulteen kantza.

l Ivh. ;: 2. Rosia ft ilmestyy min me H-
nen kaltaiscxcnsa tulemina, sillä me saamme Hä-
nen nähdä niinkuin hän on, Ps«lm.i6il>. Sinvm
Raswois edesä on täydellinen ilo jariemullinen-
meno lc.

92. K. Mikä Autuus fijs kohtawa on
ruumista? W. Se tule Christuxen kirka,
stctun Ruumin kaltaistxi.

Phil. 21. Joka meidän heikon r«nmimme
kireästä, et>ä se Hänen kirckaan Rllnminsa cal-
lainen olis.
Misä kaicki tämä autuus nautita saaoan?
W- Taiwaisa; ioka myös Parad sixi lutzutaan

i!uc. 2;: 4;. 2 Eor. 5:1.
Kutka meidän kaniia kumpantmme siellä owal?
W. Pyhät Engclit. Ebr. 1^: 22.

Kninga kauwan tämä autuus pysywä on!,
W. IMkaickisijn aitoin. lPelr.l.'4»

Ong,



Ong? autliitten auludcn ja lunnian «välillä joln
eroitus?

W. On wiMickin. l Eor.is! 41. Pxi Tahti
rvoilta toisen liirckaudesa, nijn m/os kuolluit,
ten Z^losnousemuZ.
93. K. Kuhuuga ne jumalattomat ylös-

noulcmisensa jälken joutumat? W. Hel-
wettijn ja kadotuxecn.

Luc. ib: 2;. Match. 2;: ,z.
Mitä tadotettuin onncttomui olewa on?
W. He eroitetau Jumalasta ijaucaickifesti. Matll).

2s! 41.
E!lö heitä sielun ja ruumin puolesta myös pl>

n«ta?
W. Kailetickin. Es. 66: 24. !3i heidän maton,

sa pidä cuoleman, eikä heiockn eulenft, sammu-
man zc. Matth. 22: iZ. Siellä pitä olema»
ittu ja hommailen tirisi) 3. 2 Thcss. 1: 9.

Sa«l» täm« ladstettuin rangaistus jossus lopun
W. Ei itänänsä. loh. ?: ;6. ei usto Po-

jan päälle, ci hänen pidä ijancaickifta elämä-
tä näccmän, mutta Jumalan Wiha p/s)' hä-
nen päällensä. Esai. 66: 24. Matth. 2s: 46.

RangMaang» he tilden ansion «oituxclla?
W. Rangaistan laitetilkin. M«sch. Sen,

lähden te saatte sitä rowemman
tuc. 12: 47.
94. K. Ongv Jumala edelläpain

k icrlsudcja nähnyt kutka piti eli autuari tu,
leman ell myös laootcttamau? W. On.

Apost.



Rpost.Tcks Kirj. ,s!ls. Jumpalle owat-kaicki
tzänon tie«ä«e»ät mailman alusta.
Kutta sijs Jomala auiuteei, walmnnt on?
W. Jotta han edcllapäin näti izstmvan lEsufeu

sshrisiuren päälle, ja ussosa loppuun asti pysy»
Wän. Ilmest. KM. 2: 10/ Gle ustollinen
lcmaan asti, nijn minä sinulle elämän kru,
nun annan.

Kutla Jumala hyljännyt on?
W. Jotka Hän näki edelläpäin ettei seidan piti»

«ot'ussoman, eli «fiosa loppuun asti pysymän.loh,
Z! 18. Joka e> uffo, hän on jo Duomitni,
silla cj hän ustonutlnmalan ainoan Pojan ni<
men päälle.

35. K. Mitä Jumala tainkaltaisella
walitzemisella ja hyljämisella tarkoitca«ut
eli hangllmut «n? W. Että kaicki ne jot-
ka uffosa lEsuM päälle loppuun asti py-
sywät, pitä autuaxi tuleman / mutta sitä
wastan muut kaicki kadotcttamau.

I»h. 6: 40. lHämä on sen tahto jota minnn
lähetti, c«ä jokainen joka näke Pojan / ja nstH
hänen päällensä, hänellä pitä yankaickinen elä-
mä oleman. Iol). j: 18. Joka <i usto hän on
>o ouomittu.
Ong» sijs Jumala sy jongun ihmisen labotuxeen?
W, Ei ensingän; Sillä hän on täydellisesti >!los«

andanut Poikansa fMein edestä, ja wielä l«<
»itze tallille armonsa, »onga tauM jx tait.,wat

lää»



!N!)5! ia «tttmxl ilcks. ! Tim. 2! 4 "6. Io»
ka rahti, kaicfia ihmisia aumaxi, ja cltä he
toruden mndoon tulisit. »Pct. ;:9. HErra ei
tahdo että jongun pidaig h«ckuman, waan
että jokainen irzcnj» parannuxen kaannais.
Elch. z; : li.

Kenesä sijs wlka on ctlä ihmiset kadotetaan?
W Ihmisisa ilze, jstka unhottawat ja wasta»<

seisomat lumalan tumou, ja hyljäwät ne wi-
likappalcct, jossa Jumala antudexi säatä<?pt on.
Ioh.;: 19. Tämä onduomio, ctta walkeus tuli
-»naiUnaan , la ihmiset rakastit ennmmin pi-
meyttä kuin walkcutcalc. 2spost. Tck. 7: 51.
iHe oletta aina Pfchaa -Henge wnstan. Luc.
7: zn. Phariseuxct ,a lain oppcneet kanoit 7-ton Jumalan neuwon inc, heilansa köhran',
ja ei heiia kastettu hänelda. Matth. 2;: 57.

96. K. Millä Enoilla kukin uffon kap-
pale päätetän? W. Se M totinen tosi.
Mingatähden «»»iät sanat kaickein uffon fappaft

dc« tygö panduna bwat i
W. Että me silloin muitiaisimme stn, kuinga sy-

dän >a mieti aina yhdistcttyn.i »lcn,an pita, senkanta fnin mc suuliammc tunnliftanime, 2,
Tim. 1: 12. lieden kenen pää!le m<na
«ston, ja olen luja, ctta K«n rvoi minulle
minun uslomn kaluni sichen Mi.Roln. ia: 9.
97. K. Mitä hywää meille Mä ön,

Mä me ussbtnme? W: Me saamme In-
malan



malan armon kautta uston lopun, joka on
iMkaickiuen autuus.

98. K. Kuinga monda perustusta on
meidän autuutemme? W. Kolme: '.On
Jumalan avmo ja laupius. 2. On lE-
suM Christuxen ansio, ja 3 on usto wai-
kutettu Pyhaldä Hengelda, joka wastan
elta Jumalan armon ja Christuxen ansion.

Kolmas Lhristilliscn O-
pin Päakappalc

Rukouxesta.
1. K. Mikä on rukoilla? W. Se

on, pitää nöyrää ja sydämellistäkanstapuhetta
Jumalan kansia kaickinaisista tarpeista.
Ketä pitä meidän rukoileman?
W. Jumalala ainoata. 4: ia. -H<LX-

ra« sinun lumalara« pitä sinun kumartaman
,a hand» ainoata palwelcman, 2 Mos. k.
2u: 4, s.

Kenen tulee rukoilla l
W. Kaic»



W. Kmckein ihmisten. Es. 4s: Mittulle pi-
tä kaicki polwet kumartaman inensa Ps. 8 :?.
riuortcn lasten ja imewaisscn suusta perustit
sinä wc» mau. Ps. 145 : i;. Raiekein silmät

sinua.
2. K. Rukoilematko sijs kaicki oikein?

W. Ei suingcm.
lac. 4: Ce anotta ja et t< saa, että te

kelwottomasti anorra.
Kmnga oikein rukoildaman pita?
W lEsiile» nim«n. Joi). 16: 2;, 24. Mitä

ikananll te anotta isäldä minun nimeeni, nifn
. han anda teille.

3. K- Mikä on lEsuren nimeen ru-
koilla ? W. Se on lEsuren ansion ja e-
sirukouxcn päälle, wahwasa ustosa katu-
maisella sydämellä rukoilla.

Mattl). 21: 22. Kaicki mitä te anotte r«Kuxe>sa «stodcn/ sen te saatte.
Mixi lEsmen nunee» rukoildamau pita?
W. Sillä lEsus on meille ««Linnut kaiken hen,

gcllisen ja niumillisen siunaurtn, ja ruloille ai-
na hywäa meidän edestämme.

Miri wahwafa «ssssa ruloildaman pitä?
W. Sillä ilman nssota »n mahd»toin kelwala Im

m«I«l!c. Ebr. n:6.
Mifi tatnwaisesta sydämmestä pitä rnkoildaman?

W. Sillä



W. Sillä nllolullatlmn ia ilimalattomain rukous
on tauhistus Hsßralle.

Kuka meitä opetto ollein rulorlem«an?
W. Jumpan Pyhä Hcng». Nom. 8' is. Te o»

lctta saaneet walittuin 'lasten Hengen, josa me
huudamme Abba rakas Isa.
4. K. Mitä me lumalalda rukoilla

saamme? W. Kaickia kuin. tule Juma-
lan kunniari, omaxi ja meidän lähimmäs
Dem tarpecxi, olis se hengcllisisa eli ruu<
millislsa afioift.
Mitä ymmärretä» ruumilistcn asiain ?a tarwetten

kantza?
W. Kaicki luin ajallisen elämän tarpeexi tulet/ j«

lutzutan jolaftaiwäisexi leiwäxi.
Mitä ymmärretän hengellisten aslain fa tarwette»

lanha?
W. Kaicki luin sielun ylösvitämiseri ja ijaw

caict»jen elämä» läsittämisepi.

s. K. Ongo kaicki rnumilliset hywat
jvita me itMmme loimotamme/ meille>hyö»
dnttäwäiset ja Jumalalle otolliset? W. G
aina.

Match. 2«: 22. zl?t te tiedä miiä teanvlte.
Kuinga nxidän ruumlllista hywäö ruloileman pitäl
W. Ehdolla, jos se on lumalaNe otMinen ja mcil>

Ie ilze hyödyllinen. Matth. 8: 2. jo«
sinä tahdot, nijn sin» ivoit minun pulidiftaa.

Kuiw



Kniliga hengellista hywiiä rucoildaman pitää?

W. Wahwasa «ffosa, hywin tieten että s« aina Jneuialalle kelpa, ja mettä itze hyodvttä. Lue. li:

rvin lahjoja anda teidän lapsillenne, paljo e-
nämmin teidän Taiwallinen Isänne anda
hän sitä anowaisille.

Taidammelo me rukoilla hengcllista hywää, sen m,i<
tan ja määrän jällen ja sixi ajoxi tuin me itzetahdomme i

W. Ei; waau meidän lultt se jättää Jumalantchdun ja yywäxi lhytämiftn ale. 2<Cor. s: 2.
Minä olen-otollisella ajalla sinua rMillut, 2
Cor. 11: 9. Tydy Minun Armooni, :e. l
Cor. 12: ii.

6. K. Kenen edestä meidän rukoileman
pitä? W. Seka ihe edestämme että myös
muitten.ihmisten edestä.

Jae. 5: 16. Rukoilkat toinen toisenne edessä.
Matth. s: 44. 3vukoilr'aat niinen edcjiä
teitä wahingoilzewat.

?. Kosia meidän rukoileman pitä? W.
Joka aika.

lThess. s: 17. Ruroilkat lackamata.

8. Kuftl meidän mkoiloman -pitä? W.
Kailisa paikoisa.

1 Tim. 2.: H.
Pit«fö Jumala rulottlaman ynnä Mulla ja läyts«

rillä?
E 2 W.To-



W. TM: meidän pitä nöyryttäman itziäm HEr»
»au edes» taitella tawalla sekä ruuinin että sie>
lu» wuimalla. Ps. s: 2/ ;. ota mi-
nun sanani torwiis, hawaitzc minun puhcni.
Ps. ys-> 6. Culrat, lumartatam ja polwillem
langetkam sa maahan lasicram -HlLßran mei-
dän luojam eteen.

9. K. Mika »vaati meitä rukoilemaan?
W. l. Jumalan käsky. 2. Jumalan lu-
paus rukouxcn kuulosta, z. Christuren esi>
rukous ja sijtä ulos wuotawa rukouren
woima / ja 4. meidän oma tmpeemme.
Kliinga tuulu Jumalan kasty rulouxesta ja sen

Kuulosta?
M. Ps. s«: is. Auxes huuda minua

nijn minä tahdon autta sinu«, ja sinun pita
kunnioittaman minua.

IQ. K. Ongo se sondi jos ei Jumalaa
hartaasti rukoilla? W. Tosin se on suu<
n sondi: silla Jumala on käskenyt meica
alinomaa rukoilemaan: joca sen laimim
lyö, se tekee sy-ndiä Jumalan kaffyä wa-
sian, uijnkuin sekin jota huorin tekee eli
warastaa.

n. K. Kuuleko Jumala aina meidän
rukouxemme? W. Kuule kaiketickin, ko-
sia me handä oikein rukoilemina.

12. K. Mitä pitä meidän tekemän ko,
sta



ffa Jumala apunsa kansia wijpy? W.
Meidän pita silloin kärsiwällisydella odotta-
man Häudä. Koffa hän wiipy, silloin
hän koettele meidän kärsiwällisyttänie, ia an-
da wihdoin, eli sitä kuin me rnkoilemma/
taicka sitä kuin hyödyllisembi on.

13. K. Kuka on paras rukous? W.
W. Isä meidän rukous, sillä lEsus sen
itze on kokoon pannut ja käffenyt opetus,
lapsensa rukoilla.

Luc. il: 2.

Kuinga tämä rulous j«eta«n?

W- Kolmeen osaan / esipuheesen itze lulouxiin ja
paätixeen.

14. K. Kuinga esipuhe kuulu? W.
Isä meidän joka olet taiwaisa.
Kula M Isäxi lutzutaan?
W. pndä Kolminaisuus. lac. 1: ly.Raic,

kinainen ando ia kaikinainen tähdellinen
lahja tule ylhäldä wttlkenden ifalda.

Kenen Isäxi Pyhä Kolminaisuus täsä lutzutaan?
W. Meidän Isäxcmmc.
Mmgitähden Jumala lntzutaa» täsä, meida» I<
W. Isän nimellä tahtoo Jumala lekoilta meitä

l.ustomaan ettäHlw on meidän vitiä Isämme
Ej iol»



joka meidän luonut ja sastcfa anno lapstrcnsa
ott nut on. ?.3u»'wall!slstl h>'mda rukuilcmaan,
nimsu n lapsi rHkeimlmn Istäusä ruso lc suin
palfMiicn. Es. sj: 16. S„Z olet lwnengm
»neioan Isämm?, sinä HLRra olct meidän
Isamme ,a mcivan lunajiajamme-; ja st sn
ijati sinun nimell.

Mirct sinä sano, minun Isänl, waan meidän I»sämmc?
W Nijntuin me olemina jäsenet keskenämme, nijn

tulee Midän riifoilla , ci atnoaji.ms itze ede«
stämme, mutta myös mnideGin etzestä, liuilen»
nin nijdc» edestä, jotka owat meidän talchawcl,
jemme ja sisaremme ustosa, Gal, 6: 10. Ro-
ssa meillä aika s», nijn «lMmme jokaiselle
hnwää, muua eniminen nijlle jotta meioän.
kansia wcljcmme owat.

Viri mc ensimmäistxi janar! sanomme, Isä mei<
dän, miiei »!><« hywin, meidän Isämme?

W, Että me lohta alunsa nijn rackaasta sanasia
tehoitettaisiin hartauteenia händä toh<
tan. Rom. 8: is. 16.

is. K. Koffas rukoilet, Isä meidän lo-
ka olet taiwaisa, Mitäs silloin ymmärrät
sillä sanalla: Taiwaisa. W. Taiwasten
kantza tasä ei suingan ymmärretä joku
ln taiwas joja Jumala asuis, silla taiwa-
sien taiwaat ei hä»dä käsittää »voi. Mui-
ta taiwasten kan§a ymmärretään, Imna,
ian puoletoin Mli,cstet,i, kunnia, woima ja
joka paikaia läjna oleminen, ja kosia me

ru>



rukoilemma, silloin eroittaman pitä meidän
mielemme maasta ja taiwaseen ylöndämän.

Job. li: 8- san on l'orl'iamdi kuin mitvag »c.
loj: 19. on walmijfannt istuimensa

taiwosa ia -Hänen waloakunoansa halNne taic-
tia. Col. 3: 2. pprkiliäät perään tuin
)?lhallä owat. Tt»

16. K. Kilinä Lulherns tämän esipu-
heen selittää. M. Jumala bschto meittt
wetä wahwasti, ussouiaau, että :c.
Mihinga linlmla meitä weM tcht»o?
W. Wohwosti!!sto«NMn< cttä h,in mi,mc!d>s«' »«»

fia Isamme, jo me hänen rackaat lapsensa..
MilMgä se telpa, ellä me sen «ssowma?
W. Se keloa ett», me sitH relMwlM»wal>wasa usfosa handa rulo-ilcmma.
M-na.' saltaisell» mielellä m«,vän Iwala» tuwl,

la tulee?
W. Senfaltaisclla, smn hywät lapset wanhcmmil-dansa tarpeitansa anoivat.

1-7. K> Kumga monda rukousta on Isa
meidän Nukouxesa? W. Seitzemän.
KnnM n,wntt eroitttnan?
W. Kolme ensimmäistä fntziitnnnikonxixi, ne loime jalsimmäista pois poistami«

ftn rukoiixexi, jotta funsi rnfousta tarloittawatprngclllsi.i tarpeita, Vutta se lesimimäinen eli
neljäs rutous ruuuiillika tarpeita.

E 4 Mixi^



Min sshnstus ni!n monda »'»solista meille opctta»
nut on hengcliisistä tarpeista, mutta vuumillisi'
sta ainoastans yhden rulMxcn? W. Sentäh-
dcn että meidän vitä ensin ja »li taicklln etzi-msn Jumalan waldakund.ia ja hänen wanhuv«
ssauttanft/ niin me taidamme siitä olla wa!'nu-
letut että Jumala kuulee meidän rutouxcmme
«iällisistä tarpeista.

Ensimmäinen Rukous.
18. K. Kuinga kuulu ensimmäinen ru-

kous? W. Pyhitetty olkon sinun nimes.
Misä st on? W. Jumalan nimi ou itzestänsä

fyllä pyhä, zc.
Mitä Jumalan nimeen lanl)« Mmälretään?
W. Sen kcmtza ymmärretään, i. Jumalan olemi,

nen, 2. Jumalan omaisudet ja kunnia nimet/
2. Jumalan hywät työt/ ja 4. Jumalan sana
ja Sacramentit.

Eiti Juumlan uimi mnuloin ole pyhä, ellen m«
fijtä rufoilc?

W. On saifetickin/ Jumalan nimi on itzcstänsä
fyllä pyhä zc.

Minaätähdcn sijs me ruloilemma täsa scn pyhittä»
misestä?

W. Sentähdcn että se meildalin pnhittetäisiin «Ii
»ijn pyhänä pidetäisi<n suin se ou.

19. Kuinga Jumalan nimi meildä pyhi-
tetä» ?



Man? W. Se tapahtu i.sessiän ja puh-
tau opin kautta. 2. Jumalisen elämän
kautta, kosta Jumalan s.um selkiästi ia
puhtaasti opetetaan, ja me sen jälken niin-
kuin Jumalan lasten tulee, Jumalisesti e-
lämme.

2Q. Kuinqa Jumalan nimi siis hawäi-
stäan? W. Se tapahtu 1. wääran opln
ja 2. luiualattoman ja pahendawaisen e-
läman kautta; sillä joka toisin opetta ja
elää kuin Jumalan sana neuwoo, se ha-wäise meidän seasam:c.

21. K. Kosta me tasä rukouresa sa-
nomme: pyhitetty olkon sinun nimes, mitä
me silloin anomme? W. Rukoilemma sil-
loin että Jumala l. tabdois warjella mei-
tä kaikesta ovin waärodestä. 2. Andaa
pyhän sanansa puhtaasti ja ilman petosta
opetettua ja saarnattua, ia andaa meille ar-
monja elämämme sen jälken käyttää.

Toinen Rukous.
22.K. Kuinqa kuulu <e toinen rukous?

W. Lähes tulkon sinun waldakundas.
M'sä se,n?
W. Jumalan lvaldalunda lahest» kM «.

E s 2z. K.



23. K. Kuittgä moninainen on Juma-
lan Waldakunda? W. Kolminainen,
<. Woiman waldakunda. 2. Armon wal-
dakunda, ja 3. Kunnian waldakundaa.

on lvoiman waldaknnda?
W, Taiwas ja ma« >oisa Jumala kaicfi woimalli-

sestl hallilze.
Mitä on armon waldakunda?
W Jumalan Scurakunda täällä maau päällä, jon»

ga Hin sanan ja Sacramcntclil kautta armosa
hallilze.

Mika on kunnian waldakunda?
W. Il<mkäickincn elämä taiwoisa, josa Jumala»

lasien kunnia luuialasa llniaichuwa on.

24. K. Kuta Jumalan waldakundaa
me täsä rukoilemme logomme tuleman?
W. Me jotka elämme woiman waldakun-nasa rukoilemme 1. armon waldakundaa ja
2. kunnian waldakundaa logomme tule-
maan.

Rom,i4: >?. Ilonalan waldaknnda ei ole rno<
ka ja juoma, mutta wankurfkaus ja rauha j»
ilo Hengesä. 2 Lim. 4: »8.
Eikö s!»malcm mmon ja kumi»» ilman

meidän lutoustammc meitä lähesty?
W. humalan walda'»nda tosin lähessy kaics-a/

mutta jos n>e sen oikein wastaan ott»
me, mj» mcida» hartaasti luisilla tulee, ettise meidängi» tpgim llilis.

2s. K.



2s. K. Kninga armols wMaklltlda
meidän tygömme tulee? W. i. kosta mei-
dän miwallincn Isämme anda meille Py-
hän Hengcnsä, ja 2. me hänen armonsa
kautta uskomme hänen sanansa, ja 3. tasa
mailmafa Jumalisesti elämme.

36. Kuinga kunnian wcldakunda meitä
lähesty? W. KoD me Jumalan armon
kantta wahwasa uffofa loppuun asti pu,symme, autuallisesti kuolemina, taiwaan i,
loon siialle kapunne/ ia fitte alati elämme.
K?ffa niinä nyt rukoilen, l.'hes tulkoon sinun wal»
- datu«das, mitä mmä silloin anon?
A., Minä anon j« ruk,ikn, että Jumala taiwql-

lincn Isäni anvais minulle armon / Christillist'sti elöxenl ja autuaasti kuo!la»ni.

Kolmas Rukous.
27. N. Kuinga kuulu se kolnnis ru-

kous? W. Tapahlilkoon sinun tahtoanijn maasa kuin taiwasa.
Mssä Jumalan tahto on?
W. Ka'ck< nntä IM fanaftns uimittaitr lalsa j«l

ewangtliumisa uieilda wa»ti.
Mitä st ou sss kuin Jumala meildä wuati?
W. Hän wssati l. Jumalista elämää, 2 oikia ussso

fK;. tälsiwällW särsiwällisyttö. l Tim. i;, 14.
E H Mini,



tNinä k'st'en stilua, ettäs kassan saastatomna
ja nuhtctoinna i Ish. z: 2Z. T,m>ä
on lxinen käskynsä, että me hänen poikansa

«lhrisiuxen uffoisimma ja ra-
kastaisimme toinen toisiamme, nijnkmn
kasken meille anoo» Rl>r. ic>: 36. Rärsnräl-
lisyys on teille tarpellincn lehdeenne Juma-
lan tahtoa.
28. K. Kuinga Jumaliin tahto maan

päällä tapahtuman pitä? W. Nynkuin se
tapahtu taiwaisa.
Kutta Jumalan tahdon taiwaisa täyttämät?
W. Pyhät Engelit ja ne «valitut. Vs.

RijttMät HVXraa te hiincn engelinsa, te wä«
kcwät sangarit, jotka hänen käskynsä toimi»
ta«e. Ilmest, k. 7: is. Scncäliocn owat he
humalan istuimen eocsä, ia palwelewat hän-
bä päiwällä ja yöllä hänen templistnsä.

29. K. Pitäkö meidän toiwoltaman si-
tä, että me heidän kaltaisensa olla tai-dai,
simme? W. Ei ainoastaus loimottaman
M, mutta myös sen perään pyrkimän,
että me joka acka heidän
tulla taidnsimmc.

Rom. 12: 2. Ebr. 12: 2,.

30. K. Eikö Jumalan tahto 'lman mei<
dail rukoustamme tapahdu? W. TosinJumalan howa )N armolllncn tahto tapah-

M<«-



MinMhden me ssis läsä sitä turoilemma?
W, Me rukoilcmma/ että se meidängin seasM»

me ja lmikdä tapahtua taidais.
31. K. Kuinga ja koffa Jumalan tab,

to tapahtu ? W. Kosta Jumala estää
meidän lihallisen tahtomme, ja kaicki pa-
hat neuwot «.

Mitä pahain ncllwoin tasa ymmärretään?
W. Pcrkclc» ja mailman aiwotnxet.
Mitäst.i pcrkclccn ja mailman «iwotuxet tckewät?

!. Ei salli mc dän Jumalan nimee pnhittä , ei<
la hänen waldatundonsa umdan tygömme tulla.

32. K. Kossa me nyt sanomme, olkon
sinun tahtos u »i maasa kuin taiwaisa,mi<
tä me silloin rliroilcmma? W. Me rukoi<
lcmna että Jumala andais meille armon-sa, ollaxem kaikisa hauen pyhään Ohioon,sa tytywoisct, ja mm mieluisestl tehdarem,
me >cn kri! engclit ia pyhät talwa-
sa'lllm.,l..n tahdon tekemät.
Tahtoko Inmala sen meille lainata?

>. Se on hänen hywö ja armollinen tahtonsa

Ncljas Rukous.
33. K. Kuinga kuulu se neljäs rukous?

E? W.An-



W. Anna meille tanäpäiwäna meidän jo>
kapätwäinen leipämme.
Mitä leipää me täsä lumalalda rukoilcnmia?
W. lorapälwäista leipää.
Mingatähden st lntzutaan meibin leiwäxomme?
W. Sentähden että me mieleemme johdataissmm»

tuillga medän aina tulee syödä oma»,
mc, ja ei laissndesa eli wäärndcsä lajomaan toi»
st» leipähään. » Thcss.,: u, 12.

Miri se luhutaan jolapäiwäiscn' leiwäxi?
W. Sentähden että meida» pitä !suloi!e,n«an sis<

tä luin tarpcllinen on, joka päiwan tilan ja tar<
pen jälleen. Ps, 104: 27. eoottawatsmua, ettäs heille andaisic ruaa» aiallanfa.

M>ngätähden me täsä sanomme anna meille?
W. Sillä ilman Jumalan andoa en mc mitaä«t

toimittaa taidl'. Ps 127.- 1,2. ei
ra Knouctta rakenna, nijn hc huelaan- txstä,

jotba sitä ral?end«n'«t.
Mixcn me täsä sano - Anua minulle./ wnan <ne

sanomme, anna meille?
W. Sny on tämä: meidän pitä myös oleman

hnolda pttawäiset lähw-mäissstämme, ja jala-
man tarwitzemaisllle siitä tuin humala meille
andanut on. Icr. 7. Aan,ob'aat sen kou°
pnngin parssssa«. Ebr. ,z:i6 Illtääc hirvin
tcremistä ja jFamisia undottarc,. ?c.

Ming-ätahdm me tasä pypbanime ainoallans'
mä»



män pällvölstä leipää, j« ei monen päiwäistz
leipää?

W, Sillä en me tarwitze aiaattomallä murheet»
la rasittaa itziämmc huomisen päiwän tähden.
Matth. ö: 34. Hitaat surelo hnomenijcfta pHi,
wastä.
34. K. Kuinga Lutherus selittää tämän

rnkouren? M. Jumala tosin andaa kai-
kille ihmisille ja pahoillengin.
Kenellä Jumala andajotapäiwäisenleiwän?
W. Kailille ihmisille ja pahoillengin.
Mingätähden me tasa rutoilemma Jumaloida j«<

ta päiwäistä lttpää, jong» hän muutoingi»
anda?

W. ScntZhden että hän andais meidän ymm.w
tää/ että se leipä, jolla me rawitaan, on hä<
neldä annettu ja että me tijtoxella sen nautitzisime.

Mitä on jotapäiMincn leipä?
W.Kaicki mitä rukmtjn rnwinnoxi ja larpecxi tulee.

Wljdrs Rukous.
?s. K. Kuinga se wijdes rukous kuu-

lu? W. Anna meille meidän syndimme
andexi, nijnkuiu mekin:c.
Mitä me täsä rukouxesa Iuma!«!d« ruloilemma?
W. Syndein andexi andamift».
Kuta synnit Mecxi «nda?

W.ltze



W. Itze Jumala joka on rikas armosta ja lau<
piudesta.

Kutka lynnit Jumala anda audcefi?
W. Kaicki synnit, seka tietyt että tietämättömät.
Minää määrän eli mitan Mc» Jumala andcri

«uda?
W Seu jällen luin mekin annamme meidän wcl<

wollistcmme.
36. K. Kumga Lutherus tämän rulou-

-I,en selltläa? W. Me rukoilemina tasa
rukouxesa, ettei meidän taiwallinen Isäm-
me katzois meidän syndejam )c.

Ongo se mahdollinen ettei Jumala näe meidän syn<
dejämliic ja katzo nijden, puoleen?

W.Uston kautta on se mahdollinen, koska me IE«
fufen ansioiia osallisixt tulemma, ja hänen wan<
hurssaudensa meille omistetaan. Ps. Si: n.

ta r'«sivo« minun ja pyhi poi»
kaicki pahat tehoni. jLs. 38: 17. Sinä heitit
kaicki minun syndini silräs tal^a.

Koska Jumala katzo meidän syndejämim, mitähänsi!!oin mc-Ue telee?
W, H n Heljää silloin meidän rulouxcmme.

3?. K. O'cmmako me mahdolliset saa,
nm» siia kuin me rukoilemma? W. Ei
jliilgin, me ole mahdolliset sammin
slla kiiiu n.e rukoiielnmä/ enga ole sitä an-
saittl»».^.

Min»



M,!M s!M puolesta sijs me ruloilemma, että
Jumala meille andcen andais?

W. Että hän armostsnsa laicki meille andeexi
andais.

38. K. Mingätähden me joka päiwä
rukoilemina syndein andexi andamista?
W. Siliä me teemme syndia monella muo,
to jokapäiwä.
Mitä me jola päiw<«isten syndein lautta ansaitzcma?
W. Ei muuta luin rangaisiulen.

K. Mitä meidän jällens teke-
mään pita, tämän Jumalan hywän
työn suhteen / että hän meille andexi an-
danut on? W. Andecxi andamaan mei<
dän welwollisillcmme; nijn me myös tah,
domme sydämmcstämmc andexi anda. :e.
Taitalo ihminen tällä anden andamiscllansa ansai-

ta lumalalda syndeinfa andexi saamista?
W. Ei suiugan, sillä i. mcidän andcri andaml»semme on halpa ja puuttuwoincn Jumalan tck,

siltämättömän laupiudcn suhteen, jn kosta me
teemme mitä meille käffetty on, nijn me kui<
tcngin ukmma kelwottomat palwcliat, jotl« ei
mitään ansa ta taid>i.

Mixi meidän sijs pitä andexi andaman?
W. Sen kantta osottaxemn« meidän kiitollista

ja kuuliaista shdandamme luuialata lohta» / jo«
la



la meMfin andcri alidanul on, enämmän kuln
me läh »nnäiftliemme andna tainneet oiemma.

40. K. Millä ihminen sen jul'isesii o-
fotta, että h n sodämmestänsä on sopinut
lähimmäisensä W lulklsilla hy-
willä töillä: ja tehdää nijlle hywää jolta
lncitä wustalin rickowat.
Jos mc »Ikioma sornnatiomat, andaako Jumala

silloin mcillc an^cri?

W. Ei smiM». Matth. 6: is. lallct te a nVexi
anna ihmisille heidän min ei my6«
teidän Isänne andexi anna «ioän
Watlh. 18: js.

Kuudes Nukons.
41. K. Kuinga kuulu st kuudes ru,

kous? W. Ia älä johdata meitä km-
fauxeen.
Mitä se on?
W. Gi Jumala ketään kiusaa, mutta me lukvl'<

ltmma tasa rukouxcsa, ettei perkele «.

42. K. Kuinga moninainen, on km,
saus? W. Kahtalainen, sekä kiusaus l)u,
»ryteen että myös pahuteen.
Kencldä tulee kiusaus hywytecn?
W. Itze lumalalda joka on kaiken hpwyden ol?!!.

Mi-



Mitä ymmärretään tiufn!,xcn kansia hywyteen?
W- Jumalan toettelcmncn, jolla hau ustoamme

rackauttaiume ja sarsiwällisyttämme koettele.
Miuga tuulta Inmala meitä tocccele?
W. l. Sanansa kantta, 2. hywäin töidensä

t«utta, ja 3. rist»! lautta, tuin owat ruumll,
lijct wawat ja hengcllistt ahdistuxet.

Mitä Jumala aitoi <ällä koettelemisellansa?
W. Ilös herättää mc sä «stoa, toiivo», rutom

rtt ja muut jumalisuden harzoituxet.
Rutoilcunnato me täsä rukoMfa tätä tius»ust«wastani
W. <fi sulngan, sillä »ijnkuin se on meille h«ö.Vylsincn, että lunlala meitä koettelee, niju tu<

le myös mctdä!» sitä rukoilla lumalalva.
43. K. Misä seisoo kiusaus pabuteen?

W. Se wso haukmtelcmislsa syndijn ja
kaickeen pcchuteen.
Kcncldä tulee tämä kiusaus pahutecn?
W. Se tulee Pcrkeleeldä, mailmalda ja meidä»

«malva lihalvamme.
Eikö Jumala meitä pnhutecn tiusai
W. Ei Jumala ketään kiuso?
Taitako joku kuftus meitä k»hdata ilman luma»

lan saldimisia?
W. Ei suinga». Duom. K.2: 21, 22. Job.

2.: 6.
KUIN,



Kuinga se on ymmärrettävä, että Jumala johdat-
taa jongnn kiujauxccn?

W. Scn kautta ymmärretän 3»«,alan sald''m'nen/
että ihminen oman syynsä tähden, niinkuin kie<
too itzensä pahaan kiusanxecn. Psal. 8>! 12,

lUiinm Ransani ei kuullut minun Aänd.'-
m, ckjn minä lastin heitä sydämmcnsä p.:-
bueec!,, wacldamaan ncnwonsa jälkeen. 2.
Tim. 2: 26.

44. K. Mitä me siss rukoilemma tasä
lukouxesa kiusauxia wastan? W. Että
Jumala tahdois warjella meitä.
Mistä pita Jumalan »varjeleman meitä?
W. Ettei Perkele/ mailma ja meidän oma liham-

me wlcttelisl ja saattaisi mcitcl epäustoon/ epai»
lyliin ja muihin suurijn syndi,».

Tulecfo epänsso, epäilys ja muut synnit Perkelel<dä, maiimalda ja meidän omalda lihaldamme?
W. Tulee raiketlckin. l. Thcss. ;: 5. 1. Tim.6: 9.

45. K. Kuiuga Perkele kiusaa? W.Pahain ajatusten sisälle andamisella sydam,
nieen.

l.AikaK.2i:.. loh. »;:2.

46. K. Kuinga Mailma kiusa? W.
1. P »hain esimerckcin kautta. 2. Wainon
kautta, ,a 3. Huluttelemise» kaucta pahu,
teen.

Matth.



Match. 18:7. wsi lNailmaa! pahennusten
tähden. loh, 16: ;;. Mailmas» on teille tusta.
Wijs. K. 2: 6<.'2.

47. K. Kuinga oma liha meitä kiusa?
M. Taipumisillansa pahoin ajatuM ja
synnin himoihin.

Jae. I: 14. Jokainen kiusataan kosta hän 0-

malda himoldansa wieeellään ,a hukmellaan.

48. K. Mihinga Perkele, Mailma ,'a
meidän oma lihamme kiusaustensa kantza
meitä saatta pyytämät? W. Epaussoon/
epäilyxijn ja muihin suurijn syndeihin.
Kuinga meid; lmsauxiapahuteensohtamanpitä?
W. Jumalan Canalla, rukouxella ja hengellisellä

walpaudella sutimaan nijtä wastan. Eph,
l6<>ly. Raikija ottakaat uskon kilpi, »ollz
te woirta sammuttaa kaicki ftn Ruman tuliset
»uolct, ja hengen miecka, joka on Ijumalan
Sana, ia rukoilkaat >oka aika, kaikella ru-
koilemisella ja anomisella HengesK, ja sl>nä
walwokaat kaikella ahkerudclla.

Eilö Jumalan lapset lokonansa ole liusMlsta wa<
paat?

W. Ei. Aposi. Tel. Klr. 14: 21. Meidän pit»
monen waiwan kautta Jumalan Noaldakun<
daan sisälle tuleman. 2. Tim. »: ;.

rvaiwaa, nijnkuin lusa lEsuxen thristuxen
Sommies. Spr. 2:l^

MILI



Mixi Jumala saldi kiusauxet tulla Hänen Lasten,sa päälle?

W. Että he i. Oppisit tundemaan itzensä. 2.
Tämän taiftclemijen alla sa-stt armon ja smi'
«mman lisändymlscn ja ;. Että heidän ussonsaja tärsiwälllsydcnsa sen tantta muille ilme, tu<
lls. 2 Cor. 12: 7. Nttei ilmoitusten Mn-
paldisun minua ylonpalfon korgotaig, on pi-
stin annettu minun likaani' :c. lac. 1:2,4.
Pitäkat se sulana ilona koska te msninalftj»
kiusauxi/n langeette, tieten että teioän uffon,
ne boetteleinnn »vaikutta kärsilvällis/ocn. Ro»U.
5: 4. saaua kscttclemnren. 1,

Petr. i! 7. lac. 5:11. IM« kärsiwällifpden
te oletta tnullcet.

4y. K. Mixi me siis rukoilemma, ctte<
Jumala johdatqis meitä kiusauxccn? W.
Me rukoilemma sijnä mielesä että Jumala
1. El otnis meildä armoansa pojes, waan
2. Tahdois warjella meitä, ettei Perkele,
mailma ja meidän olya lihamme pettäls ja
wiettelis meitä, ja 3» jos me nijldä kiusa,
tan, wijmcin Jumalan armon kautta woit-
taisimme.

Scitzemäs Rukous.
s«. K. Kuinga kuulu fe Sei.tzemas

Rukous? Mestaus. Mutta päästä meitä
pahasta.

Mitä



Mitä ymmärrrtan sc« sanan kantza, poya?
N5. Kaicki paha, luin Perkele, Mailma ja mei<

hän oma lihamme meidän päässemme tuottaa,
sielun, ruumin , kunnian ja tawzron puolesta.

sl. K. Kuinga Luthems tämän selM
tää? W. Me rukoilemme täsä Rukonxeft

yhteisesti että meidän rakas Tai-
wallinen Isämme :c.
Mitä me täsä Nukourest Imnalalda anomme^
W. Että «neidän Taiwallluen Isänlme ivapahdais

meitä kaikesta pahasta.

Kuinga Jumala wapahta.meitä loisesta payastas
W. Sillä tawalla, että Hän i. Anda ineille ab

mon tärsiwällisestl kaudama» ristiä, m wuima»
urhosisesti sotimaan hengellisiä wihollisia wastan.
2. Tekee sälstmlsen päälle,hywän lupnn, ja ;.

Kosta kuoleman hetki lähesty, ondaa nutuan e<
rou, >a «mnollMi korjaa meitt.tästä murhen,
larosta tynönsi Taiwalcrn. loh. i?: is,
täs heitä pnhasta yoariellsit. Ps, 68: Ho, 21.
Jumala panee kuorman meidän »päällemme,
mutta Hän m)>os auttaa meitä ic. Psol. 94.
lp. Minulla c>li paljon surua
muna sinun ilabntti mmun> sielu-
ni. 2. ssor/i: ia. Inmala, !«'r'« meitä niin
suuresta tllolcmafia päästi.

s2. K. Kosta Jumalan lapset kokonan,
fa kaikesta pahasta pelastetaan? Wastaus.Wihdoin kosta kuoleman hetki lähesty.

Ml<



Mitä Jumala niille andaa jotka loppuun asii py,
sywaiset ustosa owa:?

Wast. Hän aidaa nijlle autuau lopun ia armol»
liscsti torsaa tast.i murheen-laxosta tygönsä Tai.-wasccn.
53. K. Saako ihminen loimottaa itzel-

lensä kuolemaa? W. Saa tosin, ainoa-
stans ettei se tapahdu kärsimättömydefta,
lvaan halusta! ollaxensa Jumalan tykönä,
ja lannistamisella Hänen Tahtons ale.

Phil. l: 2Z. Minä halasan taalaa eritä, sa
olla Chrisiuxen kansia, Rom. 14: 8. Jos me
elämme, ni,n mc -HERralle elämme, jos me
kuolemina, mjn me cuolemma, sensäh-
den joko me elämme eli lkiolemm«,nij».l meHHr-
ran omat olcmma.

Paatos.
54. K. Kuinga kuulu Päätös Isa mei,

dan Rukoures..? Wastaus. Sillä Si-
nulla on Waldakunda, ja Woima, ja
Kunnia:c.
Mmgätahden täsa sanotaan: Sinun on Walda«

lunda?
W. Sen lautta meille muistuteta»» , että Juma-

la hauen armonsa waldakunnasa on »«idän Ku<
«inqaammc, iota umdän rutoilla tulee/ jola
lnnis el wcdä ilz'än!ä lataisin ustollisilda alain-
maisildansa. Ps. 44: s. I»m»la, sinä olet

m»iun



'MINUN kmnKgaani, joka „ auttlden Jacobille
lupaat.

Minaätähdc»'tähän t!)göpMnna on se sana, 1«
woima?

W Sen lanha mnlstutctaan mtille Jumalan laic-
.fiwaldiaisus, jonna puolesta hän woi ia täit»
andaa meille faickia nutn mc tarwitzemma.
Eph. ;: 2c>. loka "kaicki ylonpaldistlti woi
tebda, kaiken sengin ylitzc kuin n« rukoilcm-
ma taika

Mingätähven »vihdoin sanotaan, i« kimnia?
W> Sen salitta muistutetaan Jumalan aut»M>

nen m sottta Majestcti ia lunnia, loka Hänet»
le kaitisa tulce. jota meidän rufouxisammc yli-
stämän pitZ; joka lunnia itzensä myös ilmoittaa
siinä että Jumala lnule rusoultt Ps.
Auta meitä, meibsn «utuoemme Humala, si«
nm» nimes funman tähoen. I>cr. 3i :y-

tMn tpgipailduna »n tämä s«na,t
ijonkaickischen^

W. Sentahdcn etts, kvffa ihmisen'Mldalunda,
wvlma ja lunnia seisahtaa, mjn pysyy luma»
Ia muuttmnattomasti samana tuin hän ollut on.
Dan. ;: Hänen waldaluntxmla on i,aufa!c-
tinen waldaluuda :c. Ps. l<D2; 28. Sinä py-
tyt Nlinsnins «!et, ja sinun wuotcs « iop«.

ss. K.- Mitä se sana Ameli melkitze?W. Se on totift^.
Mingätähden se sana tähän tygipanduna on?
W. i Osoitaxcmme luinga me sydammcstämme



ittwlltzemme ia halajamme Jumalan armoa l«
«pua, jonga tähden me 2. nyt hartaasti r»toi<
lcmma, ja Z. olemma waluutctut nstosa, et»
ta Jumala täydellisesti tuule ja «uttaa meitä,
ja sen puolesta händä tijtämme j« yliMmme.

56. K. Kuiuga Lutheruxen selitys täsä
kuulu? W. Että minä totisesti ustotl/
tainkaltaiset rukouxet «.

Mitä meitä w'tzeyttä sijtä, että Jumala luule
meidän rutouxonme i

W. Hän on itze lästenyt meitä näin rnloilla ja
luwannut meitä tuulla.

Kunlelo Jumala lohta uskowaiftensa rulonM?
N. Kuule lailetickiu. Es. 6;: 24. Ennen kuin

he humawat, tahdon minä wasiaea, kosta
dc wielä puhuwat, tahoon minä tuulla.
Dan. i»: 2j.

Tapahtulo lalcki mitä he rukoilemt?

W. Ka'cki Mitä heille oiliati hyidytyxerl ja autx
dtti sopii. Ps. 84: >l. sßßra anda armo»
ja kunnian, ei hän anna burstailoa mitään
h/wää puuttua, j!uc. l.»: »^

Ncl«



NcW Christillisen O-
pin Pääkappalc,

Kastista.
i. K. Mitä meille edes pannan neljän-

nesa Opin Kappaleesa. W. Kasien Sa-
«rame«!tt.
Mikä on Sakramcnti?
W- Se on, pyhä toimitus, losa Jumala maalli»

sten tapvaldcn lautta taiwallisia armo lahjoja
«los jata».

Mingätähden Jumala Sacramentejä asettanut on?
W. Sillä hän Ilosi ne tarpellisexi meidän heickou»

dcmme tähtien, uskon herattämiscxi ja wahwi»
meisä. Ron». 4: li.

Ku,nga moninaiset owat Sacramentit?
W. Kaht.ilaiftt, wanhan ja uuden TestamentinSakramentit.
Mitä wanhan testamentin fanha ymmärretään?
W. Seurakunnan tila mailman aluusta Christu»xcn asti.
M'tä ymmärretään uudcx testamentin tanha?
W. Seurakunnan lila Christurcn ajast» m««lm«

loppuun asti.
§2 Kul»



Kutka olit »vanhan Testamentin Sacralncntll?
N. lelckaus ja PääsiHis lammas.
Kntla owat miden Testamentin Sacramcutit?
Kaste ja Altarin Sacramcnti.
Kula on lasteen asettanut?
W- Itze Jumala läff»n lautta Ichannes Kasi»,

M tygö jonga lästyn myös Christus tvrtoi O«
petus lapsillens Luc.;: 2, ;. M«lth. 28: i?.
2. K. Mikä Kaste on? W. Kaste

ei ole ainoastans paljas wesi,, :c.
Ongo wesi lumalalda säätty uälywäisexi lappa<

leexi tasteseen?
W. On lailetickin, sillä se on Jumalan lässynn

suliettn. loH, i. ;,. Joka minun lähttti we»
de»ä lastamaan, loh. ;: 5.

Kuinga monda lappalctta lasteesa on?
W. Kaxi, yxi maallinen, toinen taiwallinen.
Miti on maallinen lapMe lafieesa?
W. Wesi.
Vlilä on taiwallinen ?appale?
W- Jumalan Sana j«ng« lantz« wesi on Mi-stettpnä.

z. K. Kutka ne Jumalan sanat owat?
W. Meidän HERra lEsus Christus l>
m Mattheuxen wljmcisesa lugusa:c.
Kuinga l4»ul«wat lasieen asetus sanat?

W. Opel<



W. Opettajat kaiNo kansoia sa lastamaat h<its
nimeen Isän ja Pojaan ja Pyhän Hengen.

Kettä lEsus näitten sanain kanha pnhuttele?
W. Opetuilapsiansa ja heidän seurattansa

wirasa. loh. 4:2. 1 Cor. 4:1.
Eikö l)ätä nlasa jolu muu Christitty saa f«stett«toimittaa?
W. Saa kaiketikin 2 Mos. f. 4:25. 1 Maecab.

4. K. Kutktt kasiettaman pitä? M.
Kaicki ihmiset.
Mingatähden kaieki kasiettaman pitä?
W. Sillä kaicki l»vas Inonnostansa wihan lapset,,

ja wieraandunect siitä elamasia, jota Jumalasta,
on. Eph. 2! ;,. Epd. 4: 17, ls.,

Kuinga se ymmärrcttämän pitä, tuin Chrisius kH»
sic tasa opettamaan kansoja (palanoim)?

W IMset ihmiset eli pakanat, kvffa nijtä ka-
stetaan, pitä edelläpäili lUuwLttaman ja Chw
stuxcu llpctuslapsixt tchtämän, jota pienden la-
sten taniM ei tapahtua taida , waan kasteen
kautta.

Pitäkö sijs pieniä lapsia tafiettaman?
W- Pitä kaikctickin, sillä ellei joku synny wedestH

ja Hengestä, ei hän taida Jumalan waldakun-
daan siiHUe käydä. Iol). ;: j,;. Mare. iv:
Sallilat lallcn tulla miuun tyköni, ja «lkät
tc kieloko hcitä, silla senkaltalsten c>>r It»"a>
l«n waldakemoa. i Mos. l. l?.' 12.
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s. K. Kenen Nimeen laskettaman pl-
tä? W. Isa», Pojan ja Pyhän Hen-
gen Nimeen.

Dngy siis Isä, Poila ja Pyhä Hengi säatawis»
lasteesa?

W. On lailetickin! niinkuin Jumala on läsnä io»
tapailasa, nljn hän erinomattain on läsnä, jaarmonsa wuoxi wailjlttawainen / täsä Sacra»
mentisä.

Misä seiso Jumalan Pyhän Kolme yhteyden «l<
mo wailutus lasteesa?

W. Isä ottaa sen, joka lasittaan lapscxensa, IE»sus puhdista hänen «verellänsä laitista synneistä/
ja Pyhä Hen«i waituttaa uston sydammesä.

e. K. Mitä hyödytystä kastesta on?
W. Kaste saatta syndein andexi saamisen/
wapahta kuolemasta ie.

Klunga moninainen on lasteen hyidytys?
W. Kolminainen, luin on ~ Syndein anderi

ondainus, 2. pelastus luolemasta ja perlelee<
siä', ja ;. ijanlaiclinen elämä.

Kuinga lastc saatta syndein andexi andamjscn?
W. Sillä tawalla, että Christuren ansion woima

je «lottu lastcscen jota ansio meille omaisudcri
lahjoitetaan Apost. Tel. l. 2: ;8. Andakaan

jokainen HZnensä kassan IjLsinen
niineen sondein anDeri «ndaniisexi, niin te saat-
te pyhän Hengen lahjan, l pct z: 21. Ei että
lihan saastaisndet poio pannaan, waan ctta

st



se on hvwän oman tunnon liitto Jumala»
tykönä, Christuxen )?los nousemien
lautta.

Kuinga laste wapahta luolcmasta?
M. Sillä tawalla, että lasicen kautta elääsus mesä, jo nle häneiä, ionga puolesta ei mi»

kään nyt enää Meitä wahlngoilta taida. Gal.
2: 10. Minä elän, e» sillen minä, waan
thristus elää minuft , sillä jota minä nyl e,
län lihasa, sen minä elän lunialan po,aan
uskosa, joka on >mnna rakastanut, ja annoi
iycnsä Min«n

Kuinga moninainen on luolema? Katzo siitä asia»
sta toisen usto» lappaleen sclilyxesä 52. K><symys.

Wapahtaalo laste lailcsta luolcmasta?
W. Wapahta lailetickin; waicka meidän ajallisesti

luolia täyty / ci meitä se «pahiugoitze,
sillä el se taida pidättää meitä iianlaictiscsii,
waan me ylösnsusemma wijmmeisnä päiwäna
nijnluin uncstä, ,a sitte elämme alati. loh.
li: 25, Minä olen ylösnousemus ja elämä,
joka ustoo minun päälleni, hän elää/ ehkähän olis kuollut.

Wapahtaalo laste myls pcrleleeslä?
W. Wapahta: synnin tähden olcmma me Pcrle<

len fangina, mutta tastccn lautta me saalctaai,
Chrlstuxcn «aldaluudaan ja pertelestä tlvitetan.Col. 1: 12, iz.

Andaalo laste ijanlaicfisen elämän?
F 4 W.An«



M, Anda faiketickln silla tawalla: että koffa st
lmda meille ivoiman tullaiem Imnalan !al'sixs,
«in se sijna samssa tekee meidän Jumalan ja
ijankaickise» elämän penllisixi. Iol). i: 12,
!Ni,»o jotka hiilc» wastan «ic, annoi l?.'n
Voiman Jumalan tapsixi tulla:r. Xöm. 8:
17. Io» me olemma lapset, niin mc olemma
perilliset,, nimittäin Humalan perillisit lc.

7.K. kiellä tämä hyödvtys kastista on?
W. Kaikille nijlle jotka ustvwm.
Taitaako pienet lopset uskoa/ ja sen plwlesta knsielMa hyödyttää i
W. Taita saisetickin, M usko «nnetan heille ka-

steest. Matth. 18 :6. Näistä picnimmisis,
sotka ustowai minun p«allenl.

Ncssä me st» ticdämmä että uskowaljM tämä
hyodytys tasiecsia on?

W. IlMialan sanat ja lupaus wHhivistawat meil?
le sen.
8. K. Kutka ne Jumalan sanat ia lii»

pmixel o,v.u? W. Meidän HERmsus Chrijlus sano Marcuxcn :c.
Kadotetaanlo ne jotla ilman kastetta kuolcwat?
W- Ei ftiln>,an, sillä Sacvamentin ylönkatze st

fadolta Moasians, waan ci sen puutos. 2

Sam. 12: 2;. L«c.7:;0.,

3.. K. Kuinqa wesi nijn sorkiat asiat
nwckaan laatta? .W- Wcfi lofm ei sna
pestaus tee ilman Jumalan «.

KoM



Kossa ei wesi sitä tee/ mW fijs se w,ima tulee^
W. Jumalan sanasta / joka »ueden lansia ja tyti>

n» on.
Mikä ihmisen puolclva tähän waaditaan, j«»< ka»

ste muutoin woimMsen oleman pitä?
W. Uj?o/ joka sanan wcdesä ustoo, ja sen Pialle

itzcnsä luottaa.
Mikä wesi on ilman Jumalan sanaa?
W. Wesi ilman Jumalan san» ei ole mun lui»

wesi/ ja ei kaste.
Mikä wesi sitten on, lossa se yhdistetään sanax

kanha? W. Se on kaste.
Mixi senkaltainen kaste kutzutaa»?
W Armon ja elämän wcdexi, ja uuden snndymi.

sen pesoxi Pyhäsi» Hengesä.

10. K. Taidatkos sen raamatun todistus
>eNa wahwisia? W Pawnli sano Tit»'
xen z- lugusa: Hänen laupiudensa kautta»
hän meidän autuaxi:c.
Kenestä Pawali näisä sanoisa puhuu?
W. Isästj Jumalasta.
Mingä kuulta Jumala mcitä «uluaxi teke?'
W. Uuden syndymisen peson ja Pyhän Henge»

Uudistuxen kautta.
Mingätähden kaste kulutan uuden spndymisen pe»

jofi?

F 5 W.Sen"



W- Scutähden elia hengellinen ia uusi elämä la<
stecn lautta sytyteM ja myös wahwistctaan.

Minqatähden se kutzutaan Pyhän Hengen »ndist»,
xcxi?

W. Scntähden että Pnhä Hengi lassee kasteen
kantta meihiin penlsturen yhteen Jumalan ln»
wan jällen «udisttttunn mielehee». 2 Cor. 5:
17. I<>« tokll on Chrijiuxcja, nijn han on n-
si luondokappale.

il.K. Kuinga Pyhä Hengi meihin rvh-
lvmaan tullut on? W. Jumala wuodat,
taa Hänen runsaasti kastesa meidän pääl-
lemme.
Kenen lautta Pyhä Hengi «vuodatetaan?
W. Meidän lunastajamme lEsuxen Christuxen

lautta.
Mitä «varten Pyhä Hengi näin »vuodatetaan?
W. Että me hänen armonsa lautta wanhurffaxi

tnlisim, ja pcrillisixi ijanlaiekiseen elämään.
,2. K. Joko me täällä eläisamme tai,

damme olla wanhurstaat ja naisen elämän
perilliset? Jo tosin, toiwpn jällen.
KuilM se ymmaxrettäman pitä?

W. Jumalan lapset täsä clämälz toiwowat sitä 5

jota ei he wiels näe, Mena/n sen lujana p'ta.
w.,t ja ussowat,. niin muodoin luin HERran
Hengi heille jijhen pantti on. R«m.B.'24^s>

Me



!Ne olcmma toiwosa wapabdetnt lc. jos me
nyt toiwomme sitä, jota en me näe/ niin me
odotamme sitä karsirvöllisydesa. 2Cl>l. 5: s.
«oka meitä siihen malmisina, se on Irmal»,
jota my« 2 Hengen on meille pantixi pannnr.

Ongo nyt tämä täydclliscsti päälle luotettana asia?
W. Tämä on totinen tosi.
. 13. K. Mitä kaste merkitze? W. Et'

ta se wanha Adam joka meisa wiela on:c.
Mitä sen wanhan Adamin lantza ymmärretään?
W. Se turmcldu luondo ,a kanha syndynnt paha

himo, jonua mc Adamilda perineet olcmma.
Eph. 4: 22.

K, tzo tästä asiasta soimannen llffon lappalccn scli<
tyxesä 82 kysymys.

Mitä tämän wanhan Adamin lalltza tchtämanpilä?
M. Se pitä syndein ja kaickein pahain himoin

kanha upo«ttaman ja kuoletettaman.
Mingä kautta tämä wanha Adami kuoletetaan?
.W Joka painaisen katumnxen ja paranmmn

kautta.
Mingatöhden sijhen joka päiwäinen katumus tar,

witaan?
W. Sillä se wanha Adami joka päiwä tunge

itzensä wälisesti edes ja Mens willoo.
F 6 M



M 3 tätä wanhaa Adamia täydellisesti liwlettttaa,
loitta tM clamäfä ?

M. Ei suinaan., Roin-, 7: 2,: 2,. Minä lsv-
Lm imftni l«m, tabtoc» hywää tchd»,
että mi>n!sss,ppchl<ng, fisni rippu zc.

Kuinga kuivas me taidmnwe tulla »vanha»' Adn»
min tuolettamtsesa Jumalan awun lautta?

W- Niin lauwas ettei saa »va Idaa meidän
nlilzemmc, nij» ett« me seuraifimm« händä ha>luifan<a, Rom.6: 12. faldito synnin
mallita teiden snolclvaisela ruumisamit/ niju et»
tä te haiidä luulisitte hinioisansa.
14. K. Mitä tämän wnnhnnAdamm

fiaan jällens ylös tuleman M? W. Uu<
si lhnnucn.
Kuinga uscm s«n ylis Me>uan vita?
W. lolapäiwä.
Mmgä tähden uusi ihmineu jolapaiwil ylös non»

stman pttä?
W, ettH minllnn syndi se jofa päiwH

alas poljettaman pilä, nim pita mvös taipu»
nnsot ja l>»!»<, siihen slnn hywä on jola p>>i-
wä ja taulomata »mdiffettaman ia liftndymön.
2Emv4< 16 Sentähdc» en me wäsy, fi>lH
waickn se ultonumen tulMtlläa» nijn
sisällinen tuitengin paiwä uudistetaan.

Kninga lauwW tsmä uusi ihminrn metsä elaman
M?

W St»



N5. <3e« pitä elämän pyhrdcsä, wanhmssauresa
ja puhtaudesa ija»laickifesti lunmlan edcsa.
is. K. Mtä. Pawali tästä asiasta- sa-

noo? W. Me olemma Christuxeu kalchss
handatut kasteen kautta:c.
Minaätähden Pawali sano meitä haudatuxi lastec»

lautta kuolemaan?
W Hän muistutta meille sen lautta, luinga me laste»

taan Chllsiuren kuoleman osallisutcen. Rom. 6:
R,aicki ,otk» olemma li«isuxeft» Christ»xes<»
kastetut, me al«nma hänen kuolcmaans» kw
stecut..

Kuinga me shristuien luolemafiä tulemm» »Mi»
W. Jumala ylös Ma meitä, nijnluin «istä

owat tulleet kuolctetuixi, m nijn muoboin tay»
diellisesti mataneet syndein edestä. » Cor. s:
15. 7lo»yxi on kuollut laickem evestä, ni>»:he kaicki owat kuolleet.

Kulm,a mc Christuxen luol e m a laNaisexi t»
Icmma?

W. Koffa lnc jokapäiväisen latnmnxen lautta kuole»
tamme jen ivanhan ihmisen. Rom. 6:6. Tincn
se, että meidän wanha ihminen on risiinnau-
littu hänen kansian», että sonnin ruumi» pi-
tä mrmcldaman, etten me tästä edca s)?ni>i»
pnlwelifi.

Mmgatähden Pwali erittäin sa»»/ meitä haudv
tnri ChlistuM l«»^a?

t 7 W. H«n



M- Hän iahfo sen /«Ma ofotta meille itzc toluöen
ja wiiieyde» sijta osallisudest^, suin meillä on
Christnxcn , sijuä että synnin wila

. ja woima, lasteen lautta/ nijn tulee alas pai-
nctnri, suin pxi luullut, ruumis, hautamiscsä/
mullalla alas pi nctaan ja peitetään.

i6. K. Mikä on meidän welwollisu-
demme tämän kuoleman ja huutamisenjälken Chnstuxen kantza? M. Niinkuin
Christus on kuolluista ylös herätetty, I,
fan kunnian kautta, nijn :c.
Mingätähdcn Pawali sano, että Christus on y<

lös herätelty Isän lunnia» lautta?
W. Sillä Isän Jumalan woima ja lunnia nät),

täwasti Christuxen ylös nousemisesa itzcnsä osot»
ti. Phil. 2:11. Raicki kielet pitä tliimufia-
man, e«ä lEsu» Cbrisius on !!3«san lumalan kunniaxi.

Saalo ihminen sjs woima lasteesa clääxenftl uu<
dcsa elämasä?

W. Saa lchfetickin, sillä lastesa lahjoitetaan
meille Christuxen ylösnousemisen woima, jola
st» aisoin saa / että me Jumalalle lunniani e»
laä taidamme. Noim b: 8: n. me 0-
lemma cthristuxen kansia kuolleet, nijn me li-
skomme, että me saamme elän hänen
kansiansa. Col. 2 : 12, 1;.

Kuinga sijs meidän elää tulee lasteen jälleen?

W. Meidän ritä jola aila luo!em«n synnille ja
llaman nijnluin uutttn Minään ylösnosncet.

17.K. TU-



»7» K. Tulematkokaicki autuaxi jotka
kastetaan? W. Kaicki ne jotka ei wa-
paalia ehdolla riko kaskensa lijtto, he tu-
lemat autuaxi; ia jos niin olis, etlZ desen rickowat, koffa he jällens wilpittömän
parannuxen kautta sen uudistawat, ja
siinä loppuun asti pysywat, nijn he myös
autuaxi tulewat.
Mistä ssis tnlce sc että moni kastettu ihminen ka»

dotetaan?
W. Se tulee siitä, »tta he rickowat kasteensa lii'

ton ja katumattomudesa loppuun asti
wacld>:wat.
18. K. Mika on meidän lastemme liit-

to? W. Jumala puoleldansa on ottanut
meitä lapsirensa ja perillisixensa, me sitä
Wastqn puoleldamme olcmma luwanneet
luopua perkeleestä, hänen töistänsä ja ms»
no stans", ja usioa Jumalan Isan, Po-jan ja Pyhän Hengen päälle.
Ongo Jumala makuuttanut meitä jotka kastetaan,

armostansa Chnsturen tähden, ia että me saam»me uston kautta ijankaickisen elHman?
M. On kaiketickin. i Mos. f. ,7: 7. Minä c>.

Len sinun ,« sinun sicmenea sinunjMees. Marc. ,6: is. Joka usto ,a kaste-
taan, se tulee autuaxi.

Eilö Jumala joskus puoleldansa ris» tätä liittoa?
W.EI



W. Ei enjmgän, l ssov. i: y. Jumala on u>
stollinen. Rom. ir: 29. lLi Jumal» lahjoa
sansa ja kutzlinullsnsn tnsu.

Milotaango tälliä lijtlo ihimsild»?
W- ?ofin saisildn nijlda jotla andawltt spnnln

iitzensä Hallila. 2Pet.»:2a.
Onas ihmisillä mitään hnwäa- lastecnfa lisistä,

sitte Niin he se» rickoncet. owat?
W. On se I'yw<i, että hcslla entisen Esseen M«

ton «voimasta »n sällens wapaa tligö layminm
uuteen lywindHo» Jumalan lanssa.

Mmgä kautta sasiem lijtto tulee uudistctuxi?
W. Se tapchtu tVtistn tatumuxen ja elämän pa»

rannuxe» lautta.

19. K. Millinen Sacramenti iijs ta<
mä kaste on? W. Se on uuden ttsta,
mentin istuttamisen Sacramenti>, jonga kaut<
ta ihminen ensin Jumalan armoo lijttoon
ylös otetaan ja ChriMtym yhteyteen saa-
tetaan.

Apost. Tek. 2: 41 Jotka mielellänsä banensanansa onr w«st<x,, ne l°as?ettin, >a sinä pai-
wana lifändyi, lähes kolme whatta sielua.

Wij-



Wijdcs Christlllistn O-

Ripistä ett synvein päästöstä.
i. K. Mitä Rippr on?, W< Se on

totinen syndcin tunnusills ja täysi syndein
andexi andamiscn makuutus, soka sanan
'Mlwelmlda Christuxen sinsa ilmoitetaan.
Kuing» monda lappalctta ripisä on?
W. Kori: Zfi että me tunnustaoime meidän ftw

Liinv tullien, että me otamme Nippi isäldä syn-
nin päästön, uijnluln itze I«malald«.

Mitä st sana rippi merlitze?
W, Se lncrlitze synvein ttinnustamista.
Kenelle meidän synnit tunnustaman f itä?
W. Elil!mu>3ttain Jumalalle, mutta st» siwusti!

myös lähimmäisttle ja starnamichelle.
Kuinga meidä» Jumalalle synnit tunnustaman pita?
W. Seka yxinaisydesä sydammifamnie ja nilou»

xisaunnc, eitä myös sturasunnan yhteydcsck.
Ps. :s. N7inä tunnustan HERralle mi,
nun pKhar tekoni:c. Nchem. 9:

Mixi meidän Jumalalle tunnustaman piti?
W. Jumala jola lvettele svdammet,, ja tutkisit.

le



Ie munassuut, sanoo woi nslle sotka tahtowat
olla zalalut H<!Nrun edesä j- peitta alwoitu»zcnsa.
2. K. Kosta lähimmäiselle synnit tun-

nusteleman pitä? W. Silloin kuin me
hauen mielensä olcmma rickoneet ja pahoit-
taneet, eli myös kosta lähimmäinen, niin-
kuin vri duomari / »raati meiloä rikoim-
me tunnustusta.

Mqtth. 6: 2;. Jo!.. 7: »9, 20.

M'tlä synnit lähimmäiselle tunnustcttaman pitä?
W. Ne synnit joilla me hänen wihoittaneet, cli

hänclle waäryttä tchnct olcmma.
Kuinga tämä linnustus lahimmäifclle tapahtuman

pita?

W. Silla taivalla, että me 1. annamme hänenymmärtää että mc kadumme scn luin me hän»
dä wastan olcmma lchncct. 2. Pyydämme ha»ncldä sitä andcri, >a ;. tocmma !>n »vahingon /

tuin me lchnct olcmma, palkita.

3. K. Kusta Saarnamichelle pita syn<
nit tunnustcttaman? W. Kosta me käym-
me ripille, ja myös muutoin kosta oma
lundo waiwaa.
Minqatähden saalnamichclle synnit tunnustcttaman

pitä?

W. Siyä Chrisius on «ndanut saarna lviralle wal»
lan syudejä «»dcxi anda. Matth. 18:1».

Mit-



Vtitla synnit saarnamies Jumalan Molesia andee<
xi anda taita?

W. Kaicki sunnit, luin yri katuwainen ihimnen,
Jumalan ja Rippi isänsä edesa wilpittimallH
spdämmcllä lunnnstaa.

Kuina" saarna miehelle synnit tunnusiettama»
pitä?

W. Eli niin/ että me yhteisesti tunnustamme i<
tzcinme fyndiseii; Eli myös, että me erittäisin
nimitämme wihit spnnit / jotta vmaa tuutzo«
waiwawat.

4. K. Mitä hywaa sista on, että me
Saarna miehelle tunnustamme syndimme?
W. Kahtalainen hoödutys siitä on, i. Et,
tä me saarna mieheldä Jumalan sanasta
»euwotaan sa lohdutetaan. 2. Myös saar,
namieheldä makuutetaan sijtä, että synnit.
Jumalan edcsä taiwaisa owat andeexi an,
netut.
Pitääto meidän ylös luetteleman ripisä laicti fyn<

nit i
W. l?i! sillä niintuin ei se taida olla mahdollinen,

nijn ei se myös ole tarpelliucn. Ps. iy: :Z.

Saalo saarna mies ilmoitta ne synnit suin salai-
laisndesa hänelle tunnustetaan?

W. E< sninqan; sillä saarna miehellä ei ole wal»
daa ilmoitta sitä tunnustusta tuin Jumalan He,
sä hänelle usioltn«».

S.K.



f. K. OnZo katumatttomilla mitään
l)»wää sijtä, että saarnamies heille jyn,
dein anderi saamisen ilmoittaa? W. Ei
yhtään hywaa; sillä että he saarna wiraan
palwclluxen syndcinsa peittcexi määrin käyt-
läwät, scnmhden on heidän kadomrcnsa ff»
l.a rastambi heille, olema.

Apost. 3. 8:2,, 2:. f?-,' sinun ole osia, eli
«rxa tasa sanala, stllä ei sinun M>.',mmeg ole. oi<
kia Jumalan edesä.
Taitcillko siis sanrnomks siellä jnlfffilda katumat»

tomilda syndcin päästön?
W- Taita laikctickin. Matty. ?: 6. HMZt an,

dako koirille pvd.'n:c, Matth. ,8: 18. Mft
»a te maan pnällä sidotta, pi« m/ou oleman

' fioocmi taiwaisti:
6. K. Misä katunms in elämän paran-

nus seiso? W. Se seiso ihnnsen tään-
dymiftsä pahasia nijil hywään.
Millä tawalla izmiscn ilzensä käa»däm>!n v>'ta?
W. Sillä tapnlla, ctttl yä« hyljä entiset pahat

lnöt, puh»et, känlöxct ja meiiot/ ja sitä kallan
svdäinmcsiansä ohlcioitze, tumga hän nnt l)y<
wiä töitä, plchcita, k.;»töciä ja menoja Mttää
ja noudatta taidais. Sanarlast. 4: 24. Pane
poi» sinnloas paha suu, I» uMrat huulet
ann« olla sinusta» kaukana.

Kuinga monda kappaletta oiliaa» laändymisce»
waaditan?

W.Ka,



W. Karl, nr> on murhe snnxin ylitze
tönien eläwa «sto sshristucen päälle. ?':

FQ. Se nmrhe >oba Inmalan inielen
tapabtu, saatd» kammuxen autlidcxi. Apost.
3. 16: ;>l. Usso H>LXran INsuxcn Christl»-
xcn päälle, nijn sinä.ja sinun huonees au>
tuaxi tulee.

7. K. MM VN ?atua syndiä ? W.
Se on sydämmen murheella tuta ja tun«
mustaa syndinsä ja kauhistua sitä.

Ps. 5»: 5. 2N''nä tunnen pahat tekoni lc. Pf.
38: 19. Minä julistan pahat tekoni, ia nnu:,

hihoin minun syndini tähden. Walltus wirt.
5: »li. IVoi meitä, eitä mr ni'jn olemma sy»«
dia tebnct. Eft. Y: H. Minun Jumalani,
minä hapeen, ia e» kehtaa minun filmiäni
nostaa sinun tygos «.

Mingi kautta wailutta Jumalan Hengi latu»
muren?

W. Lain lanan lautta. Rom ;: lc>. kautc
ta synnin tundo tulee. Rom. 4: l;> H..'.ki
tehoitta wihan. Luc. 23: ;i. 102 he nämnt
rcliewät tuorees» jmusa, mitä sitte kuiwaft
«pahtu.

Miugätihden ihmisen syndinsä l«tuman pitä?
W. Se« lautta osottarcnsa sekä Jumalalle vttächmlstllä sitä sydaMmellistä wchaa fyndiä wastan,tu», h«n Jumalan arin» wailutuxe» lautta lbsittilnyt on.
Ong, simi lyllä totiseen laändymiseen/ <tlä «e«inoastims kadumme spndimme?

W.EI



W. Ei sulngan; sillä sofla se PaMeen saluimf»
xeen ftisahta, nijn sen päälle seu« ladottawai»
nen epäilys.

Kuinga tämä cp.Ulyi wältää talttaan s
M Kosta >ne ustolla Jumalan armon Ehrisiuxcsa

omistamme.
8. K. Mikä toinelr katumuxen kappale

on? W. El.iwa usso.
(lbr. n: 6. 7,lm«m nstom o» mahdotoin

telwsta
Ml's.i on usio?
W. Uffo on ei ainoastans wahwa tieto Jumala»

sta HH ic» olcmiseniu, omaiililttnsa ja laht»n>a
puol sta, Chrliiurcsta unastllillla >a auludcn
jar!>stylesta , multa myös wahwa suostumus sa»
Niaau titlvsn, j« tänsi sydämmcn uskallus fcn
Paale, cltH Jumala Cyristl.pcn tahdcu, jota
lneid.in wcltamun: maxanut o», tullsesli
le lynnit audeei auda sa ,MtMi>«n elämään
ylis ottaw« o».

1010 fimä lyllä on, että meillä on tieto "suma»lasta, Chnstuxesto ja autudcn ,arjcstynstä?

W E> fuingan: Tit. »: 16. -He sanowat wnde,wa.sa humalan, muna töillänsä he l.en kiel-
d.'wät.

lo'o siinä siis l>M on, että mc samaan totoon
suostumme >a pidämnie sen to«n« luin me lie»
dämmc?

W. Ei sijnäkän «vielä lnllä ole. Jae. 2 > 19.
Perrelel m/ss sen usiowae,,« »»»pisewat.

M.ti



Mitä tähän fijs wlelä waaditan?
W. Täysi sydimmen »skallns ja luottamine». Ebr.

l» l. Uffo on roakwa uslallus nokin joita
toiwotan zc. Ps, 2! i,.. Aucuar owat kaicki
ne >ott» Hänecn uskaloawat.
9. K. Mitä täsä ymmärretään sydam/

Men uffallaren kan§a ? W. Että yri il)»
minen / svndeinsa alla /

wi,

staan otta Clirilinren annon, luottaa sen
päälle, että hän nyt Christmen ansion täh-
den löytä armon, andex» saaxiisen ja au-
tuden.

l Tm. l: l6. Ve on totinen sana m l°ai«
tetickin maboollinen wassan otectaa, eicH liii«
su» (sbristug on tullut mailman syndisia rv<<,
pahkamaan, joisi» minä suurin olen: mutta mi-
nulle on laupius tapahtunut.

Kuinga ttmä uskallus ltzensä ilmoitta?
W< St ilmoittaa itzcnsä hal»sa eli isomisesa i»

janosa Chrlstuxen ja tvanhurssnidsnsa
perään. Mattl). 5: b. 2lutu«t owat
isowat sil janowat wanhursiantta, silli Ke
rawiman. Ps. 42: z, 4. Minun sieluni ja-
noo Dumalat» lc.

3a'taafo ihminen senkaltaisella ustallnxella tulla
lEsurens tygo?

W. Taita todellisesti. Eir. 4: ,<«. K3ykZm e<
oes ulfalluxella armoiliuimen t^go, että me
laupiuden saamme j» 10/o«isimme armon,c.

OTT»»



Ottako lEsus seulaltaiscn ihmisen wastan/ Mtällä tawalla hänen tykönsä tulee?
W. Otta täydellisesti. loh. 6: loKrminun

mlr, sitä en minä hettä
Mitä Me ihmiselle tapähtu, jongn lEfus wa«

stanstta?
W. Hänelle onnutaan synnit «ndexi ja Hän tel)»

dän waichurstaxi.
Ksslzo toiscsa Christin opin fappalcesa sen solman-
> nen uskon päälappaleen?B. 79. 80. sysymyxet.

!Q. K. Mtä se sana fvndem päästö
lnerkitze? W. Se merkitze synnein alOee»
I,'i andamista.
Kula synnit andexi anda?
M. Itze Jumala.
>Eilö muille sitä waldaa annettu »Ie?
W. Saarnamiehille on Chnstus Jumalan Polln

«Ndanut mallan ewanqeliumin armo lupauxet
fatu«ai«l!e fyndisille ilmoittaa. Matth. »8: 18.
Totisesti sanon minä teille:'kaicli lnilä tepa-
statte maan päälle, pitä m/os oleman pää-
stetyt taiwasa.

Minä se' sondein andeli andaminen pita pidettä'
man wnga saarna mies ilmoitta?

W. Niinsui» olis se itze lumalalda taiwafa ta-
pahtunut. H<lor. 2:10. 2<lor. ;:iB.

Ketä tämä andeexi andamine» Hyödyttää, j«lga
saarnamies ilmoittaa?

W. Ai'



W. Ainoastans katumaisia l« syndeius »Me su,
'Nwaisla sl)ndsD. 24: 47. Matth. 12:1;.

Katzo kolmannen Chnstin soi» kappaleen wijdel
rukous, ja ;s. ;6.«. kysymyrtt.

n. K. Kutka synnit meidän ripittämän
eli tunnustaman pila? W. Jumalan ede-sa pitä meidän tunnustaman itzemme caic-kein syndein wikapäaxi:c.
Mingatähden meidän itzcmme laickein syndein wi'

tapani Jumalan edcsi tunnustaman pitä?
W. Scntahden että laiclcin syndein siemen se loy<

ty meid.iu sydäminisam, waan ettei laicki tau«
histuxet ole tulleet meildä t>ytetyri, joidcng»
siemen mcifä on / se on tullut Jumalan armo»
sta, jola meitä on lataisin pitänyt.

Min Rippi Isälle tunnustcttaman pitä ainoastant
omatundoo waiwawaisct synnit?

W. Että me sitä turwallisemmin saisimme senfal»
tai>eu neuwon ja lohduluxeu tuin sielummetila jse »vaati.
12. K. Kuinga monda on taiwan wal-

dakuunan awainda? W. N<stä on kari,
paasto ja sidet awain.
Mitä ymmänetään päästö awaimcn lansta?
W. Se w„ma jonqa Christus andanut on, pä<l»

stämään tatuwaisia heidän snnneistänsä, ja il»
moittamaan heille syndein andeexi andamusta. ,

Mitä ymmärretään sito awaimen tMa?
W.E,^



W. Se »volma ionga CHrlstns «ndanu-t on, ps«
katumattomia heidän syndehijnsa ia

estämään heitä ripildä ja HERran Ehtolilielda.
Matth. i8: 17. Pidä hand» pakanan» ,»pu<
blikanina.

»3< K. Kuinga kuulu se yhteinen sl)N<
Nin tunnustus? W. Minä waiwainen
syndinen ihminen / joka syninsa sekä le.
Mingatihden sanot sinä tasä: Minä?
W. Scntähten että jokainen puolestansa pitä t»»«
i dcman, tunnustaman ja tatumsn syndinfa, ja

pelkÄnän rangaistusta/ niinkuin Jumala Lai<sansa jolaitzelda waati. ler. z: Tunne ai,
»oasta»« sinun pahat telos, ja ettäs HtLR«
raa sinun Jumalala» »vastaan synoi» tcbnyt
olet. l5: ig. lNina sanon, Isa min!
olen sondia tehnyt taiwasta wastaan ja sinun
tdesäs. Ps. ;8: »s. Ps. s: 4.

Mingätähdens sanot, minä waiwaincn?
W. Sillä me olemn» ilzestämme juuri waiwaW

taickeen siihen luin hywä on, taida itziäm'»,e auttaa, eli j,taluta luotua kappaletta !oy<
M, joka meitä auttaa taidais. Match. s.

Mingatähden cutzut itzes syndistxi?
W. Setttähdln että se lauhistawainm ja l,rot«

tu synbi meihijn juurtunut on ja meija aju,
Kom. z: 23. R,aicki owat he sondia tehneet,
<a ei heillä ole mitään kerskanapa Jumalan
»desZ.

Mingitähden sinä lutzut itzes ihmlstli?
W. G<



M Se tulee kaickein tehdä, letka järicllistn sse,
lun ja ihmisen niumijn saaneet omat, ilmai»
latzandota säädyn / tilan eli ijnn puoleen.

Kuinga moninainen tämä syndi on, johons itzci
tunnustat wiallise^i?

W, KahtaUainen, sekä peti syndi, josa me saisin
sitiämmc ja synnymme. Ps, ;i. 7. Että telo
syndi, jota nijnluin paha hedelmä pahasta puu<
sia ulos puhte. Matlh. 7: 17.

Ko,?a tämä syndi itzensa osottaa?
W. Se osotto itzensä kolo elamäsä la waellurefa.

l Mos. k. 6: s. Matlh. iz: 19. Rsm.?:i4.
Mikä «n tunnustaa?
W- Se »n, sanalla ja hnokantilla ilmoittaa te-

konsa. Sananlask. 28:13. Ps. ?8: »o.

Mingätähdcn sinä täsä tnnnustuxesa sanot, kaik<«
sia sydämestä?

W. Sillä ?nmala pqrhaitin katzo sydämmm pus»
Icen, ja tahto sen tolonans, eikä kärsi wilppia.
1 Sam. 16:7. Ose. 10: 2. Matth. is: 8.

Miugätähden sanot, sinun cdesäs Jumala?
W. Sillä tnnn«-ff!!s erinomaisimmast, pf<

tä tapahtuman Iwiialan edesä, ja sitte ästen
ia muitten ihmisten edcsä. Ps.

32: s. Matth. ,8: 18. Jae. s: ib.

Mingätähdcn sinä kntzut Jumalan kaickiwaldiarl?
W. Silla hän woi tehdä mitä hän tahtoo, woi

rangaista Jumalattomat, ja «»daa luma!"-i



pclkäwäifille mitä he holajawat. Dan. 4: ;».

Rom. 2:6/7,8.
Mingätähden sini kutzut Jumalan ijankaickisexs?
W. Sillä ei hänellä ol« allua eli l»ppua, hän

taita myKs kostaa ihmisten työt/ sekä täsä et»
ta tulewaisesa mailmasa. Ilmest. k. 22: l;.

' Matth. 2s: 4t>.
Mingätähden sinä kutzut Jumalan Iläxi?
W. Sillä Jumala nyt sshrrsinren tähden kandaa

Isällistä sydandä meitä kohtaan. Ps. in;:

Mingätähden sinä sanot, minun Isäni?
W. Sillä meidän tulee erittäisin Jumalan armo»itzcllemme omistaa. loh. 20: 28.
Mingätähden» sanot/ raka» Isäni?
W. Sillä Jumala nijn suuresti on rakastanut mei<

ta, että hän andoi ainoan Poikansa luolcmaan
meidän edestämme, sentähden tule mctdän taas
händä ratasta». 10h.,: 16. 1 loh. 4: 19.

Mingätähden sanot, taiwallinen Isäni?
W. Eroittaxeni hända muista maallisista Isistä, ,'a

wiheyttäxeni itziäni hänen määrättömästä woi<
mastansa. Eph. ;: is, 22.

Mihingä sini täsä teet itzes wiallisexi?
W. l. Siihen että minä Jumalan ja lähimmN,

sen rackautzen olen laimijn lyinyt, ja niin laic»
liin spndein sppääxi jvntunut. Matth. 22:;?.
lii. I«l» »: »o, ii. 2. Myis sijhen, ett»



minä lukemattsmalla tawalla, Jumalala ja ha-
lien pyhää lakiansa ivastaan, seka fpdämmcllä
suulla ja ulkonaisilla töillä ja täytörilla, sitä kuin
paha on, tehnyt olen. A;8;6. Ps. 40:1;.
Ma>«j), rnkouren v. 9.

MinMihden täsä sanot/ sen pahcmbi?

W> Osottareni, kuinga meidän walitulella ja kyy.
neleillä sulluttelcman pitä sitä, että me tehneet
olemina wastoin Jumalan tieldoa, ja ei hänen
tästyxs jätteen. Pj. 6: 7. Luc. 17: io.

Mingätähden tähän panduna vwat nämat sanat,
minun Iftlini fan ha?

W. Sentähden että Isäin pahat teot luetaan lap'
sille ja jällen tulewaisille / kosia he waichem»bainsa syud-sia asicleita noudattawat. Match.
2?: 35.

Mitä warten sinä sanot, tiedän ,'tzeni ansainneenhclwetin ja ijankaickiscn tadotuxen?
W. Näitten sanain kantza me osotamme sen, kuin-

ga me Jumalan laista olcmma tulleet tietämän,
lain hinnuisen kironxcn, ia ne puolettomat ra»«
gaistuxct, luin mc päällemme wctäneet olem-
ma, ei aiuoastans ajasa, mutta myös ijankaic»
tisudcsa, jos Jumala tcchdois oikeudelle käydä
meidau pahan "ansiomme jälkeen. 2 Mos. t. »o :

5. ; Mos. k. 27: 6. i Mos. k. ?: 22.

itä se sana, mntta, Wlläns pitä?

W. Sen kauha tahto syudiuen, nijn palj» sanoa;
waicka minä olen wiheljäinen ftndimn jvka pai»
M p«haa ansaiimut olen, cn miuä, tuitengan
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epäile wielä, waan käännän m»t itzenl polei
minun riettaasta menostani, Jumalan armon ia
lEslixen minun ««pahtojani ansion tpgö. Pf.
77: n.

Mingatähden sinä täsä taas sanot rakas?
W. Sillä Jumala on suuresti rakastanut mcita

jyndlsiä, ja säätänyt wälikappaleet meille aut»
tamiscii >n ansioxi ussusa, jota nyt tyitä tcke
rackaudcn lautta, ja laatta meidän jällcens hän<
d« eatastamaan. l The», s: 9. Gal. ;: 6.

Mingätahden si«ä sanot, taiwallinen?
W. Sillä Jumala tah!o meitä kaickia, ei maalll<

siei, waan Taiwallifti pcriliisixi. Phil.;: 21.

Minzcltähden sinä sanot, Isä?
W. Silla Zilmala tahtoo meitä kaickia lapsixcu-sa, usion lautta päälle. Gal. 3:27.sa, lisien tautta Chrlsioxen pHM. Gal,; 127.
M«igitähdcn sinä tasa Jumalan lnpsuria Mlii<

siutat'?
W Silli Il!M°!at! lupausicn m»ilt uus on se

ras as,.i, ,oila mc hmcu ylilz.ivoitta taidamme.
Ps. 27:8.

Mii!gät.'>hdcn sanot, kaickcin syndistc» santza?
W. C«'!!>', Jomala ci scta m nlos suljc, jola ei i-

sl»l« >!z ä,i,a ulos. Matth 11: Os. »jl9-

Mingatähdcu sanot: jolta hcitänsa parata tah<
, lomat?

W. Sillä ilman parannusta ei yxikän syndcjansi
oudcxi landa talda. iluc. 24: 47.

Mi.



Milä tämä usso on?

W- Se on wshwa luottamien la »»

stallus siihen jota me loiwomme. Ebr. li: «»

Maith. 24:1;. Ilmest. t n: »o.
Mmgätähdcn sanot; >a paeta tahtowat»
W. Niinsnin me pahasta meMmme

ja pätenemme si,hcn suin hpwä on, nijn syn<
dinen myös täsä torkcimman olteuden edestä,
asiansa I>M suurimman armon tngö. Ps.b.'2,z.

MiHingä syndinen täsä asi«lsa lyckä?

W- Ilmolan angarasta wanhurssandcsta, hane»
lasittamättöman laupiudcns lygö, ia moninaist»
sta foodeinsä wioista Christuxcn lopMM«ltoma«'
ansion tygi.

Kuwqa andexi andanUnln t«vahtu Jumala» ty<
tönä?

W. Ehkä fuinga «sein la raffaasti, yxi katNlvai»
nen olis lanacilnut/Nljn Jumala kuitcngin syn»
nm po es pyhtia nijntuin pilwcn ja lnmun, ja
«' tahdo «na muisiaakan, waan mc«« sywy<
teen heittä, j» rangaistueista säästä. Rom. s:
20. Ps. 103: 12. E5.44:22. ler.,i:?4»
Mich. 7: 19.

Mmqätähden tasa tygö panduna owat nämät <a>
nat; ei itänäns heidän syndcjänsa soimata?

W. Os'ttain sen kansia, tuinga Jumala täällä a»
jasa sunnin pojes otta, ci sllä tawalla, mintuin
ei syndiä cnä ihmiscsa löydyisi, sillä niinkauwan
kuin me täällä elämme, pysymme ia olemma
me siMsmä ihmisinä, waan'ettei Jumala ena

G 4 l»e



lue syndisell snnnln roilosa, mutta lule hancffe
lEsuxen kallijn maron, 1010 mailman syndci»
edestä. Rsm. 7: »8. Ps. 32:2. lloh. 1:7.

Kul'ng« tämä luottamus itzcusä ojotta?

W, Gillä tawalla, että latuwa syndincn, nijnsnin
llänäns heittä itzcusä kolonans Jumalan he!<
maan, ja peräti nstaldaa Jumalan armoon
Christuxesa. Hab. 2:4.

Miugätähden sanot; rukoilen lurivallisesti?
W. S-llä »osa rukoile epäilyxesä, ci händä luullaMarc. n: 24. Jae. 1: 6.

Mingälälden sinä sanet, laicki synnit audcri?
W. Sl!>i me rukoilcmma täsä iluia» ehdota, el<

tä Jumala annais meille andexi, niin peri syn<
«in kuin telo synnit/ sekä wasta hakoiset, tie<
tämättömät ia heickouden synnit, pienet ja suu-
ret, jullisct ja salaiset synnit/ ja tossa synnit
»wat «ndcn annettuna/ seisahtawat mpös syn,
«in rangaisiuxct.

Miugätähden faiwt/ sinun pyhiin nlmes lijtoxeri
ja kunniaxi?

W. Sillä sgicki hywa mitä Jumala tekee mcil<
le, ei tapahtu meidän tähtemme, waan hänen
pyhälle nimellensä fnnmoittamlsexi Ps. 2;:;. :c.

Miugätähden lopulda täsä sanotan, andakon meille?
W. Sillä Chriliillincn rackaus sitä, että

me myös sisälle sulicmme meidän lähimmäisen»»
»ne ja häucngm edestänsä rukoilemme. Gal.
6: 10.

Min<



MinMMen mc rukoilemma lumalÄda armoa
parata meidän syndistä elämätämme?

W. Sillä katumus ja parannus ei ole meidän
lihamme ja wercn teko, waan luma»

lan telo meisä. Icr. Zi: iB. Ps. 14;:?.
Phil. 2:1;.

Mixis sonot, saada ijankaickist» elämätä?
W, Sillä ijanlaickmen elämä on Jumalan armon

lahja sshnstuxcn kautta. Matth. 25:
Nom. b: 2;.

MinZätäh>en sanot, Amen?
W. Osottaxeni wahwaa uskallustani, että Imua»

la itzcllenft lclwata andaa, minun suuni puheet,
ja aj»l»xet hänen ctzesänsä/ ja ar<
mosta meille andawa on, mitä me hänen tah»
tonsa jällen anoneet olemma. Ps. 13: 15.
, loh. s.- 14, is.

Mitä tämä synnin tunnustus itzesäus käsittä ja fi<
sällensä pitä?

W. Kaxi parannuxen olennollista kappaletta/ l»i»
owat, murhe synnin plitzc ja elawä usto.

Mitä synnin murheesen waaditaan?
W. Neljä scurawo kappaletta/ i. on synnin t»n«

do, 2. on syndein selliä lunnustue. ;. On ti,
wistclcminen spdammcsä, ja 4. lanzaistuxenpello.

Mitä ussoon tulee siitä on edelläpäin jo sanottu
8- ja 9. kysymylesä täniän wijdcnnln Chrifiilli»sen opin lappal<es«.

Kuu-GZ



Kuudes Thristillisen O-
pin PäÄappalc,

Marin Sakramentista.
i. K. Mitä tasa ymmärretään Marin

kansia? W. Pöytä jonga tykönä tämä
toimitetaan.

l. Cer. »o: 21.

2. K. Mixi tämä Altarin Sacramenti
muu oin kutzutaan? W. HERran EH,
lollineu.

i Col'. n: 20.

3. K. Mingakaltainen Sacr>imenti tä<
mä Ehtullinen on? W. Se on.
Uuden Testamentin wahwistus Sacramcn-
li/ jonga kalitta mc siihen armo lijttoon,
johon me Jumalan kansia Kasteesa tulleet
olcmMi, /< meidän uffom-
me täyHcllisestl sijtä makuutetaan.

4. K. Ougo se tarpellinen että ne iotka ,
ensimmäistä kertaa aikowat käydä HER<
rm Ehtolliselle, ustolliscsti neuwotaan Ka, !
steen laiton uudistamisena? W. Se on
ftkä tarpellinen että hyödyttäwäinen, Dä

tä«ä



tZma wchwisius Sacramenti tarkoittaa sii
lä autuata tilaa, johon me Kasteesa olem»
ma ensi» tulleet lMctuxi.

5. K. Mikä Altarin Saeramenti W?
M. Se on mndan HENran lEsuxen
Christuxen totinen Ruumis ja Weri :c.
Mingä f.i„tza ,'a alla Christuxen Ruumis ja Wo,

ri annetaan?
W. Lciw.w ja Wijnan alla ja sansja.

Kenelle hywaxi tämä Ehtollincn asetettu on?'
W Meille Fhriftilpille.

G?z muut saa tälle Ehloliselle mennä kuin Chri'
fiityt ?

W. Oikeutta myiden el sniugan.
Mnci muut saa tätä Ehtollista nautita, luin

ainoasians Ehlistitntl
W. Sillä ei heidän ensingän ole siitä hywä, waa»

wahiugo ja kadotus..

Kutka siis ne sslmstityt owat, jotka Ehtollista
nautita saamat'!

W. Ne sotka Jumalan ja sshristurens oikM tNN'
dcwat/ ja wae!sawat HUien K>issyistnsä.

Mixi Cbristnren Ruumis ia Weri Aiwän js Wi«
nan tanha meille annetaan?

M SM6 ja juotan.

O 6 Ke<



Kenelda tämä EHMinen on asclcttu?
W. Itze Chrisiuxclda.

6. K. Kusa st on firioltettuna? W.
Nijn kirjoittamat Pyhät EwanZelistcrit,
Mattheus, Marcus, Lucas ja P. Pawa-
li: Meidän HENra lEsus Christns sinäyönä jona Hän pettltin :c. >

Mili tämän Ehtollisen Asettaja lutzutaan?
W. Christu2.
Kosta Hän tämän Ehtolliftn asetti?
W. Sinä yönä jona Hän petettin.

7. K. Mitä Hän ensin teki ascttaisänsa
tätä Ehtollista? W. Hän otti Leiwän.
Mitä oli tämä Leipä ennen tätä ottamista?
W Jätös, siitä cdcllätaowäiscstä Ehtolliscsia, e«

Pääsiäis Lambaasta. Lnc. 22: 15," 18.
Mitä Hän sitte teli tällä Leiwällä?
W. Hän siitti/ mursi ja annoi OpeluslapMnsa.

Nisä tämä tijttäminen seisoi.?
W. Siinä'/ että Hän siittämisellä ja' rusouxella

anoi Taiwaliiselda Isäldänsä, että tämä Leipj
Sacramenteilllliseen menson siunatmW. 1 Cor.
«: 16.

Mingätähden Hä» mursi Lciwiln?
W. Että Hän sitä paremmin olis tainnut se»

and<»a j« ja.lg<, OpetuslaMensq. Es. s 8: 7.
MI.



Mitä Hän sanoi andalsansa «eipä Opetuslapsille?
W. Ottalaat ja syötät, tämä on minun Run<

mini joka teidän edestänne ulosauuetaan.
Andoiko Hän sijs Lciwän laiil)a ja atl» oman

Ru»min>a?
N. Andoi lailctickin. » Cor. in: 16. Se Lei,

pä jonFa me murramme, eikä se ole Chri»
siuxc» Ruumin osallisuus.
8. K. Mitä Hän siis Leiwan nlosjaka-

mifen jälkeen teki? W. Samalia muo-
to otti Hän myös Kalkin.
Mitä Kallin tasa ymmärretään?
W. Vxi Pilari »osa Wijna sisällä on.
Andoilo Hän myös fijta Opetuslastensa juoda?
W. Andoi kailetickin! Hän andoi heille ja sanoi,

otttckaat ja luotaat t.istä taicki.
Milä tämä Kalcki fi,s oli, latzannosa juomisen

puoicen/ luin nyt tapahdui?

W. Xämä Kalcki o» se Uusi Testomeuti.
Mingä päälle tämä uusi Testamcnti on pernstcttu-?
W. Minun Wcresäni, se »n Christurcn Wcrcsä.
Andoilo Han OpetuilapMnsa Wijnan l«ns«/jonga hc nyt joit, oman Werensä?
W. Andoi täydellisesti. Matth. 26: 28.
Mitä Hän muuta sanoi tästä Merestä?

« l W. I<»



W. lo'a teidän ia monen edestä uloswuodateta»'
fyndein andcxi andamijeri.

9. K. Kenelle muiston tämä Eblollincn
toimitetttitnnn pitä? W. Se tehtaat te
minun muistoxeni.
K»'""" INsus Ehtollisesa oikein muistetlsmanpitä?
W, Että me mieleemme johdatamme sydämme»

tiiwaudclla Hänen, meidän edestämme ulossei<
sotun kipunsa ja kaickea waiwaa, wahwasti us»
kuin, että me se» lautta olcinma Jumalan kauha
fowitetut, ja sen puolesta nyt annamme ltzemme
Hänelle ijanka-ckiscri omaisudcxi. l ssor. n:
26. t?i>n usein kuin te jyotte tästä H.ciwäs?a
,« suotte tästä Rallista, pita teidän -Herran'
kuolema julistaman.

!O. K. Kuinga moninaiset kappalet EH,
tollistsa owat? Wast. Kahtalaiset, sekä
maalliset eli näkywaiset, että Taiwalliset e,
li näkymättömät.
Kutka owat ne nakywäisct cli maalliset?
W- Leipä ja Wijna.

Kutka owat n» näki mättömät cli Taiwallistt?
W. ClMuxen Ruumis ja Weri.
Ongo siis Leipä ja Wijna Christucen Ruumis ja

Weri?
W. Ei suinaan; waan on leipänä ja wijna!

»u wijnana mullttumatoinna.
MER<



Merkltzsso leipä ja wljna Christuxen Ruumista ja
Wcrta?

W. Ei sulngaan; sillä Chrissus sanoo leiwW,
tämä on minun Ruumiui, ja wijnasta/ tämä v»
niilNln Wcrcni.
il. K. Kuinga monenlainen syöminen ja

sllomncn tapahtu Ehlollisesa? W. Kol-
minainen. i. on Luonnollmen, 2. on Help
gellmen. ja 3. on Sacramenterillinen.
Mikä on luonxollinc» syöminen ja juominen?
W. Kossa leipä ja wijna suuhun otetaan, alas»

niellään ja luonnollisella tawalla kulutetaan.
Mikä on hengellinen syöminen ja juominm?
W. Kosta latuwa sielu/ lEsuxen ynnä ansionsa,

lpanhurssaudcnsa/ rackaudcnsa ja kaickcin taiwal,
!istc» armo lahjoinsa kantza ustosa »vastaan ottaa
ja omistaa. loh. 6: s<z. Iloka syo mimm

Lihani ja juo minun Wereni, hänellä on i»
Mämä. loh. 6: 40. Jokainen

fun! nakcc pojaan, ja uskoo Hänen päällen-
sä, hänellä pitää ijankaickincn lLlamä olc«
man.

Mikä on Sacramenterillinen syöminen ja juomb
ncn?

Wast, Kosta me Ruumin suulla wastaan otamme
lcxväll ,a wijnan alla >a tanjja, asetus sanain

»voimasta, ja täsittämätrömäl»
lä tawalla, Christuxen Ruumin ja Wcren.

Misä asiala tämä Sacramenterillinen syöminen j«
juominen «oitetaail shta Hengcllileftä?

W.HEN,



W. HetKicN-nen sylmmen ia juominen Kpahtuu
ainuastans ustowaisilda/ niju hywin itze Ehtol,
liftjci suin »ikvna Ehtollisto; mutta se Sacra<

wnisilda elta »stottomilda.
12. K. Saamatko ne uskottomat myös

Christuxen Nnumijn ja Meren? W.
Saamat kaiketickin, sillä Sacramentin mc,
no ei ftiso sijnä, mildiset wicraat omat, waan
ainoastaus Christuxen asetuxcsa.

Nejm. ;: ;.

Ongo sijs ussottomilla se hyödvtys, k»:'» tämä EH-
tolliuen myötänsä tuo?

Wast. Ei suilMan; waan he tulcwat wikapääli
Christnxen Numnisten ja Werce»/ syöw.:t ja
jnowat itzcllcnsä duonnon. i Cor. ii: 27, 29.

kelwottomasti <»)« täsiä Lciw«st« ,a juo
-HILRr«„ Ralfista, se on rvitapää
Ruumisten >a Wereen, hän <j/<5 ,a juo dus«
mion inellensZ.
»3. K. Taitaa?» ihminen »mmartä <en,

kuinca lElus Ruuminsa leiman alla >a
Werensa wijnan alla meille anda? W.
Ei; sillä se tapahtu vlönluonnollisella ja
tutkistelemattomalla muodolla.
Kuinga me sijs sen totena pitää taidamme ja us<

foa/jota e» me ymmärrä?

W. Meidau pitää täsä huono järscmme fangixi
«tttUlNlss Chnstuxen t«nlia>s«dW ole, ja usko.



nian yrtterlaffudcsa, että Christns, iola ssaicki-
waldias Jumala on, täyttää totisesti se»/ luin
Hän täsH luwannut on.

14. Kuka oikeutta myöden HERRAN
Ehwllista jakaman pitä? W. Ainoastans
Sanan Palweliat.

» Cor. 4: 1.

is. K. Mitä hywää tainkaltainen syö-
minen ja juominen matkaan saattaa? W.
Sen andawat nämät sanat tietä: Teidän
edestänne ulosalmettu ja :c.
Kuinga lyonilainen hyldytys sijs on?

Wast. Kolminainen. Syndci» andexi
Elämä, ja Autuus.

KuiiM meille näitten sanain kautta syndein on»
dexi andamus annetaan?

W, Nijn ninodoi» kuin me täsä saamme Cliri<
stuxen Nuulmn ja Wereu, nijnkuin Luuastuxe»
hinnan, jola meidän syndeimme edestä maxan»
nut ou.

Eilosta mahdollinen wicras so Ripisä s«a synde»
jänsä andexi?

W, Saa faiseticki»: mutta tasa Ehtolttsesa se wa»
sia wahwisictaan ja lukitaan.

Mika Elämä se on josta täsa puhutaan?
W. Hengellinen eli Uskon elämä.

Misa seis» tämä hengellinen elkma?
Wast.



Wist. Siinä, että nffowalilen sielu on MMfy
Jumalan lanha, elää sslinstnscsa jachrstus
häncsä. Gal. 2: 20. tNinä elin, e» sille»,
minä, waan Cl>rissus esä minu!'n, silla io«
ta minä nyt elä» liliafa, ftn minä elän II»,
malan pojaan uskoja.

Mitä täsä ymmärretä,. Autuuden lansia?
W. Kaicki se hywyys luin Jumalan tytöllä IE»

fuxcn yhteyden lautta nautita taittaa». Psal.
6,2: 8. lumalas» o» minun autuudeni lc.
Thcss. s: 9-

16. K. KuinZa ruumilliuen suömincn sa
juominen nam korkiat ajmt matkaan siiat-
ta? W. Svömincn ja juomiuen ei >M
itzcMja tee :c.
Mila sijs sen lclee,. että meillä tämä l)ywä o»«

taitaa?

W. Sanst ,'otla täsä feiftwat: Teidän edestänne
lilosannettu j« uloswuodatetlu syndcin andexi
«udamisefi.

Owatlo nämät sanat ylistänsä paälaypalect tasä
Sacramcntisä, cli ongo jotain muuta nijttcn
lantza yhdistetlyuä?

Wasi, N'»,ät owat ynnä syömisen ja
juomisen laicha päätappalct tasa Sacramentisä.

Mitä täsä ymmärretään ninmilliscn syömisen ja
juomisen tansja'i

W. Että me ruummin suulla nautitzemme jiuna,
tun



tnn lelwan ;« wiinan, ia sm sanya ynnä Chrl<
stureu totisen Ruumin ia Wcrcn, tämän S«<
lraun'l'.lln asttuxcn jalttn.

Misä katzminosa rämät sanat: seidan edestänne
ulosamiettn snndcin andcri saamiscxl, owat pä«
tappalcct tasa Sacramcntisa?

W- Katzannosa tämän Sacramentin hyldptyxen
ja hcdclmän päälle.

KcncNc se hyödytps on jonga nämät sanat lupaa,
w»t?

W. lola uffoo sanat, H3n faa mitä nee
lupaamat, nimittäin: Spndcin andccxi onda»
>nise«.

Mitä ihiulstn puolclda waaditaan tat« bVödpWä,
wustaan otta»i«an?

W. Eläwä Usto.
17. K. Kuka tämän Sacramentin m«l>dollisesti naiuilzc? Wastaus. Paastota ja

ruumilliststi itzensä walmistaa on kyllä hy,
wa :c.
Onqo se seweljas paastomisella eli muulla ulconai,

sclla ruumilliscsti walmistaa itzensä talle
Ehtollisclle!

W. On, se on hywä ja ullonaincn tapa.

Tcleelo se meitä mahdellisixi wicraixi?
W> Ei suilMN.
K«ka siis oilein mahdollinen ja lelwollinen Wie,

W.l»<



W. ?oka ussuo nämat sanal: Teidän edestänne
ulos annettu ja ulos wnodattttu syndein andexi
samisexi.

Mingatahden st joka ustoo, on mahdollinen?
W. Silla usion kantta puke hän päassensä

xeu Vanhurskauden, joka ainoastalls Jumalan
edesä kclpa. Es. 6>: ;c>. Matth. 22: 12.

Mngatähdcn usiowainen kutzulaan oikein lclniolli»
sexi?

W. Sillii usto tekee hänen kclwo-llisef! wastanol,
lamaan ChrisiM» Ruumista ,a Werta itzcllen,
sä autudexi.
18. K. Kuka sijs on mahdotoin ja kel-

wotoiu? W. Joka ei usko naita sanoja
waan epäile.
Mistäs sen tiedät että hän on mahdotoin?
W. Sillä namät sanat: Teidän etxstänne, »vaali-

wat aiwan «Mistä sydindä.

Mitä ymmanetan ussollistn spdämmen kani)a?
W. Joka oikein itzchecnsä sowittaa nZmnt sanat:edestänne, luottaa sen päälle, että n<jn<

tui» lEsxs on hänen cdcsiänjä ulus annettu,
nijn han myös lEsuxen kautta saapi syndein
anderl saamisen , elämän ja autudcn. 1. Tim.
l: 15, 16. Gal. 2! 20. ">ska on minua ra-
kastanut/,a annoi incnsä minun edestäni.

19. K. Mitä nijldä »vaaditaan, jotka
tahtoivat olla mahdolliset wkrat HERran

Ch,



Ebtollisellc? W. r. Christillinen walmi,
siuS tälle Pyhälle Ehtolliselle. 2. lum«<
linen meno itze Ehtollista nautitcsa. Ia 3.
Pysywaisys usiosa ja pyhäsä elamäsä nau-
titun Ehtollisen jälkeen.
Kumga pitä meidän »valmistaman mMmme HEr<

ran Ehtolllscllc?
W. Että me ensin loettelcmma meit-Zmme, mei-

dän omaa tundoamme / ajatuxiammc, puhei»
tamine ja töit^nuue; ja toifexi annam«ie scn«
tällaisen tocttclemurcn meitä tonscen taandymi»
fecn waatio ia herättyä. 1. Cor. 11: 28, Roe-
telkan ihminen iiziansa, ja nijn tastH
lciwästa ja suokaan M» kalkista. 2 ssnr. i;:
f. Roetclkaat teitänne jos te olecm usiosa,
kokekasst teitänne.

Mikä °n mcrli sijh»n, ettei meille ole uskoa j»
että me olcmma mahdottomat?

W. Kofia en me kadu ja sydämmcstä murhehdi
jynbejHmmc, cngä mielellemme lannistu meitaine
me Jumalan tuntnleen ja hänc» armo waitutu»
fillmsa tluiliaisct ole. l!uom. t. b:,. i»:i mi-
nun Hengen: pioä nuhteleman ihmistä iian-

, silla Hsn on liha. Xom. 8! 7»
Lihan halu on wiha Jumalala wastaan, et»
tei se ole Jumalan laille kuuliainen.

Owallo laicki uffsttomat yhden laltaises» til«s«?
W. Ei, muutamat owat suruttomudcn, toiset or,jude» m moni ulkofullaisuden tilasa.
PlMli nijta jotla uffottomuden tilaft owat, lvaa,

blttaman ehioii.M?
W.EI



W. Ei snlngan. l Cor. n: 29. loka sys ta,c«
ka juo kelwottomalii h«n sj'6 ja juo duo-
mion iyellensa, ettei hä>» HiERr»»» rnnmist»
eroitta.,

2Q. K. Mihin ne uffottomat waroitet,
famcin v>tä?W. Ettähe HERran puoleen
käännoisit.

Apost. Tel. s. B.' 22. VentaKden tee para»-
nu« sinun pabuocstas, ja rukoile lumalata,
että sinun sydämmc» ajatuxet sinutle
«nnetaisijn.

Kuinga ne uskottomat läandymiseen tulla taitawat?
W- Kosta he tuikiwat Jumalan sanaa, rukoile»

wat haneldz armoa/ ja Mäwät saisista lijku»
turista/ luin heidän tpsonänsa tap«htu larckaa
waaria ottaa.

21. K. Noudattaako käändymistä ama
elämän muuto» ? W. Noudattaa kai<
tetlckin.

Matlh.?:«. «Joy.4: 19. , loh.;:is.

Saalo ihminen ilman sopiwaista lahiul'
mä.stänsa lchtaa» mennä HERRan Ehiolli.
stilc!

W» E< suingaan. Matth,. s: 24. Mene cnstl»
sopiniaan wel>es ransj», ja tule juce
uhramaan.

Mitä oinaan sowlndoon waaditaan?
W. Ett.i me taritzemme lähimmäilclle sowsnnn?!,
, spdammestH annamme andcefi hänen nlsxcnsa,

!»



la Meroltzemme parand»a mitä
wahingoa tehty on. Match, s: 25. Sorvi
nopiajli riftarveljea kansia lc. b: Andexi
«noakaat, nijn teillekin andexi anneta»». Lu«
13: 8.

Eili sijni lnllä ole, kossa me oin,asia»s koette»
lemma ultonaisct työmme?

W. Ei: waan meidän pitä erinomattaln koettele»
man s,!d.indammc, etten me ultotullaisudesa te»
tisi wäärä« luuloo omasta menostamme ia tila»
siamme. Gal. 6 ;, 4. Jo» ,oku luule ,'nen«
sa sotakin olewan, ioka ei kuitengan mitäm
ole, l?än rvietcele irzensä, mutta koctelkaan ku«
tin oman tekonsa «. tNacch. 23: 25 - 28.
22. K. Pitääkö nijtten myös jotka a»

mon tillisa pysyneet owat, koetteleman
-siousa lisäudymiftä ennen chtollista? W.
Plta kaikmckm: että he taidaisit nähdä ja
paranda mitä wic'ä hcilda puutlu.

Phil» ;: 11. iLi niin että miuä sen so kasit,
olen, mutta minä aftkeroiyen suuresti et<

ta minä sen inyos käsittäisin.
Taitaso Wkn soetessa >Mns>! olscin ellei l)äu ru<

toile Inmalalda ylös wckistusta i
W. Ei sningaan. Ps. i;y: 2;, Tutki mi,

nna Jumala ia koettele minun s)dämnnni
kiusa mmua i» ymmärrä kuinga minä ajan
telen lc.

2Z. K. Kuinga vita meidän ltze Hl?r<
RAN



ran ehtoMa nantitzesa meitamme käyttä-
män ? W. Meidän pitä i. Tutcn tun,
nustaman oman mahdottomudemme/ nijn
myös Jumalan suuren armon ja lEsu-
xclda meille osotetun rackauden ja 2. uhra,
man itzemme hänelle ijankaickisexi omaisu-
dcxi, »oka ristin puusa meidän tähtemme
»n uhrattu.

24. K. Kuinga pitä meidän ehtollise»
jälkeen meitämme käyttämän? W. Mei-
dän pitä julistaman HENran kuolemata
sichenasti kuin hän tulee.

1 Cor. l 1: 2s. tTlijn usein kuin te syötte tästä
leiwäjiä ja juotte tällä kalkista, pitä teidän Her-
ran kuolemaa julistamaan sijbenasti kuin hän
tulee. 2 Cor. 5: is.Han cx» stmähden kaickein e-
Qeliä kuollut, että ne jotka eliwät, ei nyt cnäH
elä>» iyellensä, waan -Hänelle >oka hcida» ede-
stänsä kuollut ja yloZnosnut on.

»n julistaa HERran lnolcmaa?
W. Se ou 1. kijtta ja ylistää lMdä ha,

«en lackaudenja edusta, ia 2. kaikesa inc-dän <-

lamasamme ja tärsimisesamnie hänen aiMeltaN'sa noudatta.
2s. K. Misä oikeutta myöden HER-

ran ehtoUinen toimitettaman pitä? W.
Seurakunnan yhteydesä.

l ssur. 1,: 22. Rlönkayottaks te lumalai»
seupssknnnan.

Eilz



Eili hätä Masa saa ulkona seurakundoa HERranehtollista nautita?
W. S«a tosin, mutta hätä ti!asa.Matth. 18:20.!Ru«sa k«xi taicka kolme mlervat kokoon »ninun ni,

meeni, sijnä min» olen heidän testellensa.
26. K. Ongo se tarpeellinen että Chri<stitty ihminen usein käy HERran ehtolli-

selle? W. Se on suuresti tarpellinen,'
silla Christus on sen täydellä todella kä-
sienyt syökäät, juokaat, telM se.
Kuinga usein pitä meidän läymän HERran EH,

lollisellc?
W. Nijn «sein luin omalundo sitä waati/ ja se

sisällinen ihminen halaja wahwistusta.
Mingälaltainen sen ihmisen tila on, j»naa oma»

tundo ei pitlän ojaan sisällä kaipaa HERranehtollista?
W. Aiwan waarallinen, sillä se on mercki sijhen

että oma tundo synnisä nuckununna makaa/ sen»
kaltainen ihminen rukoillaan Jumalala, sanan»sa kantta händä oikein ylis herättämään. 31»
mcst. k. z: 17, »8. lLttas sanot, wina ole»
rika», en min» mitään tarrviye, ja ett tiedH
ettäs wiheljäinen ja raadollinen olet. iLph.
5:14. Heräjä sinä »oka makaat, ja nouse
kuolleista, nijn Christus sinua walaisee.
27. K. Taitako ihminen itzestänsä olla

mahdollinen wieras ehtolliselle? W. Ei:
waan Jumala tele meitä mahdollisiri su<

H la-



lasia armosta lEsuren tähden, kosta me
hänen elämällä usiolla itzellemme omi-
stamme.

28- K. Mingatähden sinä menet HEr-
ran Ehtolliselle? W. Christuxen kijraan
kuoleman muistoxi, heikon uskoni wahwi,
stuxexi, syndein andeeri saamisen ja ijan-
kaickisen elämän wakuutuxevi.

29. K. Ustotkos sen, että Jumala tä-
män elämän jälkeen anda sinulle ijankaic-
kisen elämän? W. Uston totisesti, sillä
nijn rakasti Jumala mailma, että hän u-
los andoi ainoan Poikansa, että jokainen
kuin usioo hänen päällensä, ei pidä hucku-
man, »vaan ijankaickisen elämän saamalt.

zc>. K. Kuingas taidat auttuaxi tulla?W. Kosia minä Jumalan armon kauttapysyn ustosa loppuun asti lujana.

Huo-



Vuonccn Taulu.
Mlti ymmärretään Huonen Taulun lantza? '
W. Yri sentaltainen neuwo ,a manaus, sosa fai.LiNe säädyille annetaan esssulv.» ,a ojennus min.ga zalteen, heidän wirasansa elää tule. i Tim.

i. K. Mitä Huoneen tauluja edespan,
naan? M. Itzekungin säädyn welwolli-suus seurakunnasa.
Mingä päässe se on perustettu?
W. Jumalan sanan ja raamatun.

2. K. Kuinga monenlaiset säädyt owat
Jumalan seurakunnasa? W. Kolminai,
set: Kircko sääty, mailmallinen sääty, ja
huoneellinen sääty.

Kircko Säädylle.
3. K. Kuinga me Kircko säädyn ale lue-

tan? W. Taicka lnjnkuin opettajat, eli
myös mjnkuin sanan tuuliat.

Opettaille.
4. K. Kuinga Raamattu kutzu oikian

opettajan? W. Hän kutzu hänen Pispaxi.
Mitä yhdcldä Pispalda cli opettajalda waaditaan?

W.HHdcn Pispan pitä oleman nuhteettoman.
H 2 Mii.



Miltisen hänen awso säidysä oleman pitä?
W, Yhden emännin miehen. >

Millisen hänen itze puolestansa ja tehtaansa ole»
ma» pitn?

W. Walpaan/ raittij» ja siwiän.
Miltisen pitcl hänen oleman tarwitzepia lohtaan?
W. Vierasten holhojan.
Miltisen pitä hänen oleman opetuxesa?
W. Opettawaiscn.
Mitta pahat tawat hänen wälttämän pita?
W. Zuopumisen/ kiusun, ahneuden ja rijdat.
Milä paras awu hänesö löytymän pita?
W. Armeliaisuus.
Miltisen hänen huonesansa oleman pitää?
W. Joka oman huoneensa hywi» hallitze.
Miltise» lastensa suhteen?
W. Jolla hywät lapset o» sailella luuliaisndella.
Miltisen opisansa?
W. Ei äsken Christityn.
Miltisen wlrasansa?
W. I,la tijni pitä puhtaasta i« «peltalvaisesta

sanasta.
Mikä sana se o», lola o» puhlas ,a opetta,

wninen?
W. Se on PM Raamattu. 2 3i«.;':»;.

Pf. «i>: «.

Min-



MingälMe» Hsnen täs3 sanasa lijni pitämän
pitä?

W. että hän olis wäkewä terwellisen opin k«ulta
neuwomaan/ ja wastan seisoita woittamaau.

Sanan Ruulioille.
5. K. Mitä Sanan kuulioilda waadi,

taan? W. Muistakaat teidän opettaitan-
ne, jotka teille «Jumalan sanaa puhuneet
owat ja seuratkaat heidän ustoansa.
Waatiko HERra sitä että opettaille ulottuwa y«

löspidändö wirasansa annettaman pitä?
W. Waati kaiketickin, sillä niin °n HERra sää-

tänyt että Men jotka ewangclinmita i!mv'tta.-
wat, pitä ewangeliumista clatlyens saaman,
l Cor. ?: 14.

Pitäkö opettajat sanan kuulioildansa marettauM?
W. Pitä, joka sanalla neuwotaan, se jatakaan

saickia hywnä sillä joka hända ncuwo. Gal. 6:6.
Mikä nijNe opettaille palkasi on, jolla hywin hai-litzewat?
W. Ne pitä kaxikcttaiststi kunniasa pidettämän.
Kutka opettajat erinomattain näin lunnioitetta»man pitä?
W Ne jotka sanasa ja opisa lpltä tckewät.
Mitä Raamattu sanoo, osottaxcnsa, että opctta»

<at maxettaman pitä?
W-Ei sinun pidä riptä tappawan härjän suutaIIM sitoma,; työmies on pakkansa «nsainnnt.

1 X,m. 5: 17, 18.
Kuinga sanan kuuliat neun),laan fuuliaijutcen 0-

pettaita kohtan?
bi W.Ol»



H. Olkat teidän opettaillenne fuuliaiset/ ja seu<
ratkactt heit»i.

M«'n<,a kantta opettajat sanan kuulieilda kuuliaisw
den ansa:tzlwat?

W. Sillä he walwowat teidän sielujanne, nijn»
tuin ne Ma lugu» nijstä tekemän pitä.

Misä aiwotuxcfa opettaita kuultaman pitä,
W. Että he sen ilolla tekisit ,a ci huokauxilla.
Ongo sanan luulioilla wahingota sitä/ että opct<

taja työnsä tekee huokauxilla?
W. On, ei se ole heille hyödyllinen. Ebr.i;:i7,

Maalllsclle Säädylle.
6. K. Kuinga me maallisen säädyn alt

luetaan? W. Taicka nijnkuin Esiwalva,
eli nijickuin alammaiset.

Ksiwallalle.
7. K. Kmclda kaicki esiwalda on? W.

lumalalda: ei ole Esiwaldaa muutoin kuin
lumalalda, ne mallat kuin owat, Imna,
m da ne smtyt owat.
Mitä se lelVe joka esiwaldaa wastaan itzensä asetta?
W. Jokainen kuin ilzcnsä esiwaldaa wastan aset»

ta, st on Inm«l,an säätyä wastan.
Mitä ,:e saawat, jotta heitänsä wastan ascttawatt
W. He saawat duomion päällensä.

Mfti



Mfti Apostoli »vielä esiwallan lutzu?
W. Jotka wallan päällä owat^
Kenelle pelwoxi esiwalda on?
W Ei hywi>l tekiöille waan pahoin telMlle pe!»

woxi.
KumgK meidän itzemme känttamän M, etten me

csiwaldaa peljätä tarwitze?
W ENes tuhdoo esiwalda» peljätä , nijn tee

hywää.
Jos me hywZH teemme, mitä me silloin saamme

esiwallalda?
W. Sittes saat häneldä lijtoxel».
Kulngn me esiwallalda si,t»st« odottaa taidamme?
W. Hän on Jumalan palwelia sinnn hpwäres.
Eilö Esiwaldaa ensingaän peljättämän pidä?
W. Jos sinä pahaa teet/ min pellä.
Minqztnhden meidän silloin esiwalda pel/ämä»

pitä?
W. Sillä ei hän mieckaa huckan fann«.
Mitä se merlitze ett<l esiwalda mieckan landa?
W. Hän on Jumalan palwelia ia kostaja; sille

jo?« pahaa tele. Rom, i;: », », ;.

Alnmmaisille.
3. K. Mitä alammaisilda »vaaditaan?

W. Jokainen olkon esiwalialle jolla.walda
on, alammalnen^

M«



Mingätähden meidän esiwallalle alammaiset ole«
man pitä?

W. Sillä ei ole muutoin esiivalda kuin
lalda.

Pitääkö meidän kaikelle ihmilllftlle säädylle oleman
alammaiftt?

W- Pitä, olkaat alammaiftt kaikelle ihmilllftllesäädylle.
Kenengz tähden «hrisiitly näin alammainen on?
W. HERran tähden.
Kenelle ihmisistä tämä alammaisuus osotetlamanpitä?
W. Olisko se kuningaalle, nijnkuin ylimmäiselle/

taicka päämiehille, nijnkuin nijlle jotka hänc!-dä lähetetyt owat.
Misä aikomisesa päämiehet Kuningalda lähetetään?
W. Pahointekliille rangaistufexi ja hurskaille kij<

toxexi.
Mitä sanoi Christus nijlle, iotka Jumalan pal-

weluxen warjon all«, luulit pääsewänsä wero
rahan marosta?

W. Andakaot Keisarille tuin Keijarin owat, ja
Jumalalle kuin Jumalan owat. Matth. 22: 21.

Pitäärz alamaisten rukoileman esiwaldansa edestä?
W. Pitä, mjn neuwon minä teitä, että ennen

kaickia pidetäisin rukouxet, anomiftt, toiwotil,
xet ja kijtoret, kaickein ihmisten edestä, kunin»
gasten ja kaiken esiwallan edestä.

Mihingä senkaltaiset rukouxet owat hyödMiset?
W. Että me rauhasa ,a lewosa eläisimme.
Misä mielesä me pmhaitin r«uhas« ja lenosa e»

la« taidamme.
W.Kai,



W. Kaitesa lumalisudesa ja tunniallisudesa.
KuilM Titus sanan lnulioitans neuwoman pita?
W. Nenw» heitä Että he pöömiehillensä sa esi»

«ällälle alamwaiset ja kuuliaiset olisit.

HuonelliseUe SMylle.
3. K. Kutka huoneelliseen säätyyn tuet-

ta laittaan? W.kaicki naineet, wanhim-
mat ja lapset, isännät ja emännät, pal-
kollistenfa karista, nuori wäki, lestet ja yh-
teinen kansa.

Awiomiehille.
lv. K. Mitä awiomiehilda waaditaan?

W. Miehet rakastakaa! »vaimojanne.
Minga esikuwan jälleen miehet «aimojansa rala»

staman pitä?
W. Niinkuin Christus Seurakundaa rakasti.
Mitä Christus teki todistuxexi rackaudestansa seu-

taklindaa kohtan?
W. Ulosandoi itzcnsä hänen edestänsä, että hänsen pyhitäis.
Kuinga sijs miesten «aimojansa rakastaman pitä?
W. Miesten pitä rakastaman «aimojansa nijnluin

omia ruumitansa.
Mitä se tekee joka «aimoonsa rakasta?
W.lola «aimonsa rakastaa, hän rakastaa itziänss.

H« Millil



Millä taivalla Pawali kehoitta miehiä rakasta-man »vaimojansa?
W. Ei yrikän ole omaa lihaons kostan »vihanxut

waan elättää ja holho sitä, nijnkuin HERr«seurakundaa. Eph. s: 25.
Kcknga Pietari neuwoo naineita miehiä'l
W. Te miehet asukaat waimosnne kansia taidolla

ja andukaat «vaimolliselle astialle nijnkuin hei»
tsmmalle hänen kunniansa.

Mingätähdcn »vaimolle kunnia annettaman pitä?
W. Niinkuin m»)ös elämän armon kansia perilliselle.
Ongo »niehillä wahingo siitä ellei he waimoinsi»

kansia taidolla menetä itziiinsä?
W. On; ettei teidän rukonrenne estetyxi tulisi.

, Pet. ,: 7.
Kuinga Palval!':: neuwo C01.3:19 kuulu?
W. Miehet rakastakaat maimojann» ja alkäät 01,

lo t>)lyt heitä wasiaan.
Awiowaimoille.

». K. Kuinga waimoin heilansa me-
nettämän pitä miehiensa kohtaan? W.
Waiinot olkon miehillenlä alamm.uset.
Kenen esikuivaa waimoin täsä noudattaman pttä?
W. Nijnkuin Saara oli Abrahamille tmilialnen/

ja tutzui hänen Hcrrari.
Mikä pitä »vaatiman »»aimoja senkaltaiseen «lam,

maisuleen?
W. I»n»



W. longa tpttärixi te tullcet oletta.
Millä tawalla he Taaran tpttärixi tulewat?
W. Jos te hpwin teette ja pellämätä oletta.

i Pet. ;: », 6.
Kuinga Pawali neuivoo waimoja alammaisnteen?
W. waimot ollon omille miehillensä alammaiset,

nijntuln HERralle.
Owatto waimot tämän tantta HERralle al«m<

maiset?
W. Owat faisctickiN/ silli se on HEXta» tahto j«

fästy. tuem. t. ;.- ib.
Mikä wiel«l pitä waatlman walmoja tähän «lam«

maisutecn?
W. S'llä mies o»l waimon pää/ nljnkui» Chrl»

stus on seurakunnan pää.
Pitöälö heidän alammaifiidensa osottnman seura,

lunnan alammaisuutta Christuxelle?
W. Nijncnin sturasunda on Chrissurclle alammal»

nen, nijn mvis waimot pitä michillcnsa tailis«
alammaistt oleman. Eph. s: 22, 25.

Kuinaa Jumalan kässy Ewaalle/ ja sijnä samasakailille «vaimoille kuulu?
W. Sinun tahtos pitä mielien ala annettu ole»

man, ia hänen pitä hallitzeman sinua. lu»m.
l. z: »6.

wanhemmille.
12. K. MinZä neuwon jättää PawaliH 6 WM-



wanhemmille heidän kaytöxisans lapssansa
kohtan? W. Alkäät yllyttäkö lapsianne
wihaan.
Milä siis hcidä» welwollisudensa on lapsia leh.taan?
W. Waan laswattalat heitä lurituxesa ja HEN»«n nuhteesa. Epl). 6: 4.

lapsille.
iz. K. Mitä lapsiloa waditaan wan<

hembia kohtaan? W. Lapset olkat kuu-
liaiset teidän wanhemmillenne.
Kuinga heidän w«»hemmillensa luulimset oleman

pitä?
W. HERrasa, se on, Jumalan ja hänen tahton»sa tähden.
Mingätahden se lapsilda
W. Sillä se on oilein.
Kuinga Jumala tästä asiasta puh» laijansa?
W. Kunnioita isääs ja äitiäs.
Mikä lästy tämä on toisesa tauluja?
W. Se ensimmäinen.
luwataanlo täsä lästyscl mitslän?
W. Jolla lupaus on.
Kuinga luulu tämä lupaus?
W. Ettäs menestyisit ja lauwon elksit Man pääl<

lä. Eph. s: 22,24.
Kuinga luxin Pamlin nenwo Col. j! 2ok

M. Lap»



W.'lapset ollaat kuuliaiset wanhcmmillenne lai»
kisa.

Mingatähden heidän wan hem diansa luulema»
W. Sillä se on HENralle otollinen.

Iftinnille ja Emännille.
!4. K. Mitä isännildä ia emännilda

waaditaan palkollisiansa kohtaan? W,
Se kuin oikeus ja kohtuus on, nijn osol>
takaat palwelioille.
Mika pitä lehoittaman isändä wakee, lohtuutta

ja oikeutta oftttamaan palkolliselle?
W. Tieten että teilläkin on HERra Taiwasa.Col. 4: i.
Kuinga Pawali toisesa paikasa perheen haldioit-

ten welwollisudesta palkollisia kohtaan puhu?
W. Te Isännät tehkäat myös nijn heitä (pa!wet«

joita) kohtaan.
Mitä hän ymmärtä tasa sen sauan kanha, nijn?
W, Mitä HKn edeltäpäin palkollisille neuwonut oli,

nimittäin mitä hywää kuki» tekee, sen hän jäl»
lens saapa on HERralda.

Mitä hän wielä waati isännildä?
W. Ia pangaot pois uhkauxet.
Mikä pitä waatiman isändiä tätä lvelwollisuultaharjoittaman?
W. Tieten että teidän HERranne on taiwaiso,

jonga edesä ei ole ihmisen muodo« kalzomusta.Epy. 6: 9.
Kieldalo Jumala pallon lstamisen tpömiehcldä?

W.Äls



W> Älä Mtä palckaa silda kiphaM j« tnr»vstzc«walda.
Kosta palcka pitä?
W. Mara hänelle hänen palsansa ssnä päiwällH.
Mitä täsä ymmärretään sen päiwän kansio? -

W. Se päiwä jona p«lcka luwattu on maxaa,
eli manttaman pitä. :

.
.

Kuinqa pia» «.'mä palcka samana paiwäna m«»
xettuman p'ta?

W. Ennen auringon lassemata, el, ette» me sitä
pittvldä ulos »cd«i. s Moj. 24: 14, is.

palko»! sille.
N. K. Mlhm palkolliset nenwötcxin?

W. Olkat kuuliaiset teidän ruumilllsille
isännillänne.
Mingäsaltaiscs» miclesä heilan kunliaisus! osotta»m«n pitä?
W. Pe!woll« ja wapisiurella teidän sydämmenne

ylikertaisndcsa.
Mikä -on esikmva jsnga jälkc» palwcliat palwelu»xensa ojcndaman pitä?
W. Nijnkuin Christurellt/ se on, nijnkuin Chri-

siusta ilman wilppiz palwelbaman pitä/ niin
myis niumlllisia isändiä.

Eitt sijns kyllä ole että ainoastans ulkonaisesti.mieli noutaan?
W. Ei silmäin edcsä palwellcn «Muin »hmistc»

mielda noutain.
Kui«g« siis ,'sänd'ä palweldaman pttaf
W. RiMuin Chrifiupen- palweliat.

Kuinga



MllM sshrisiuxen pallvcliat hcitänsä käyttämät?
W/Tchdcn ftdämmcstä mitä Jumala tahtoo hy»

wäUä mielellä:c.
Kuinga Pawali edespäin w elä kehoittaa palwel-

joita welwollisudestansa maoria ottamaan?
W. Tieten mitä hywäH kukin tekee, sen hän on

Mcns HERralda saapa.
Saako jofa-nen, olis se orja cli wapaa/mit»

hywaä hän tekee?
W. Saa kaiketi. Olis se orja eli »vapaa. Eph»

6: s-<B.
Mitä Petän puhun palwel'a'n welwollifudcsta?
W. Te palweliat olkaat alanmmiset teidän isän<

n llcnne taikclla pelwolla.
Kenelle Herrasta h?ivän »lammaiftt oleman pitä»

K-nocistans hywttle ja siwiilllt/ mutta Myös
tuimille, l Petr. 2: 18.

tTluorudelle Meistsir.
16. Mitä waaditaan nuorilda? W. Te

nuoret olkaat wanboille alammaifet.
Kuinga neuwotaan kaickia yhteisesti fcsscnänsä layt'

tämän heitansä toinen toistansa kohtan?
W. Olkat kaicli toinen toisellenne alammaifet.
Minga neuwon jättää meille Petari, että me se»

täyttää taidaisimme?
W. Pitäkää! teilanne kijndiästi niyryteen.
Millä wahwistaa Petari tämän neuwons«?
W. Sillä Jumala on ylpeitä wastaa»/ mutta

nöyrille andaa hän armonsa.
Kuinga. Petari Klio» tM,än »emonsa?

W.NÖ>



W. MylyttMt teitänne Jumalan wäkelvän kä,
ben ala.

Mitä hywaä lmvataan tätä ivastaan / kosta me
nlyrytämmc itzcmme?

W. Etts hän teitä ajallans korgotais. «. Pelr.
s: s/ b.

kestille.
17. K. Kenen Pawali oikiari lessexi ku,

hn? W. Se on oikia lesti, joka on »xi,
nänsa ja asetta toiwonsa Jumalan päälle',
pysyin alati rukouxisa ja auxihuutamisisa
yötä ja päiwaä.
Mitä hän sanoo hekumallisista?
W. Joka hekumasa elä/ se on eläwalda kuollut,

l Tim. s: 6.

Ahteijelle Raxsalle.
18. K. Mingä ojennuxen Christus jät,

tää kaikiNe ihmisille yhteisesti? W. Kaic-
li mitä te tahdotte, ectä ihmiset pitää teil-
le tekemän, se tchkäat myös heille.
Mingä kanssa se yhteen sopi?

W. Tämä on laki ja Prophetaat.

AV>



Meinen Siunaus Veura-
kunnisa/

Kuinga kuulu se? W. HERra siu-
natko» teitä ja warjelkun teitä, HERra
walistakon:c.
Kuka on kaiken siunauxen alku ja juuri?
W. HERra st kortein Jumala taiwoisa.
Mingätähden tämä HERra täsä siunanxesa koi»

masti terroitan?
W. Sen lanha osoteckaan kuinga Jumalan »le»,

«osa on Kolme erinomaista persona/ jotka myil
täsä nimitetan/ Isi, Poika ja Pyhä Hengi.,

Vingcltahde» täsä Isästä Jumalasta sanota»/
HERra siunatko» sinua i« warjelkon sinua?

W» Sentahden, niinkuin Isä luomisesa ensimmäi»sen siunauxen «unoi, nijn hän le» saman »ie»
lä kaikein luotuin kappalten ylispitämlfesa w«l)«
wista.

Mingätäliden sanotan Pojasta, HERra walifta»
kon kaswons sinun päälles ja olkon sinulle «r»
molline»?

W. Sentähden, että hän lunastuxesa on tullut
mailman walle»beri ia »n meille se oikia «r,
mo istuin, lon<a tpgs me turwalla astua tai,
damme.

Mingätähden janotan jM<W Henzeltil/ HERr«ksän»



«znbäein kasmns sinun puolens, ja andako»
sinulle rauh«n?

W. Sentahden että hän pyhittämiscsä »almista
Meitä autuulen ja rauhoitta meidän omat <un«
domme.

Onao tämH siunaus joku paljas loimotus oino«<
sians?

W. Ei suingan; waan se on Jumalan armo lah.jäin täysi taritzeminen ja ando sana» palwelia»
tantta.

Tnleko tams siunaus yhdellä tawalla kaitkein
ylitze?

W. Ei; mahdolliset tulewat sijtä osallisixl, mutta
ei «e jotta mahdottomat owat.

llnhotuxen kautta owat seurawaiset
pojeZ jäänet, jotta nel-

jännen Christillisen opin pääkap-
palen »8. lisättämän
pitä.

Mikä on luopua pois perkelestä? W.
Se on, ei ensingän suostua perkeleen h.i-
luihijn ja tahtoon, waan paremmin kaike-
sta sydammestä ahkeroita, kuinga me ka-
steen lijton woimasta, taidaisim handawa-
stau seisoa, ja palwelia Jumalala pyhyde-
jä ja wanhmstÄUdeja.

lac.



lac. 4: 7. Noastanseisokaat perkelettä, ms»
hän teista pakene, i I»h.;; , < ,24. Eph. 4:
»2, 2;, 24.

Mikä on luopua pois perkelen teoista?
W. Se on, el sydämmesäns kätkeä eikä
julkisesti tietens tehdä mitään sitä kuin
Jumalan lakia wastan soti.

l Iol). 5:18. tl?e tiedämme, että Iskame»
kuin Jumalasta syndynyt on, ei HZn tee
(tieteni,n ehdolla) waan j«ka lumalast« syn-
dynyt on, se war>ele hänens, ,a se p<chaa ei
«upee häneen. Rom. 6: 6, 11, 12, iz, 16,17.
Mingatähdcn synbi kutzutan tisä perkeleen rcori?
W. Sentihden että taicki synnit mailmaan tulleci

ow«t, perkeleen wicckauden kantta, jonga kaul<
ta hiin wielä w«ikutt« epäufton lapsija.

Mikä on luopua perkeleen menoisia?
W« Se on, wälttaa kaickia kclwottomia
ja turhia ajaan wietteitä ja pakanallisia
l)uwltu>ia, joidenga kautta hywät mwat
turmellaan, ja Christityille ei ensiugän sowi.

Ps.li?:;?. Räänna minun silmäni pois ka«
«omasta turhnutta.
Mingatähdcn senkaltaiset asan wietteet ja huwitu»xet kutzutoan perkclen menofi?
N. Sentähden että perkele «ijttcn kautta, niin-

kuin kelpawan ja sallittawan warj»n alla, lu<
»noo ihmiscn, ja wttää hänen turhuutta aj«t»
telemaa» ja Ml aitaus luluttaman.

Ml«<



Mingatähden sshristitHN näin pitä luopuman per,
kelesta, hänen teoistans ja menoistani?

W SeutälMn että hän aina taida:« pita usson
ja saastuttamattoman oman tunnon taNella/ pe<

rustettuna Jumalan ja lähimmäisen totiseenrackauteen.
Ex Cyrillo Hierofolymitano refertBud-

deus in TheoI* fua dog. p. 1071, quod
veteres Chriftiani per pompam diaboli
( flU rodfcnbe) cui baptixandi renun-
dare debebant,in theatris fpeflacula, in
hippodromo curfus equorum & venatio-
nes, & omncm rejiquam vanitatera in-
tellexerint, Atque h«c quoque erät catis-
ta i cur) notante Tertuiliano in libro
de fpeftaculis, ludis coroicis intereffe
noluerint, Conf. Chrift. Kortbolti librum

de vita & troribus Chriftian*prim,per
gentil, malttiani adfidis.










