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Z äsa Tnösä eli Catcchis-
muren Selityxe<ä,ehkä ne Tähdellä

ulosmerkltyl paikat eli kappalet owat
luuista joxi wähäxi lyhetyt, ja nijnkuin
niiri tarpellisilnmixi ulkoaluetta sitä
warten merkityt, nijn taitawat arwol»
lans ne kappalet nljnkuin muutkin pai»
kat /koska ne ymmärretäwäxi selitetään,
sitten omillakin janoilla ymmarryxen
puolesta ulwossanotta, ja jonga myös
selityxen awulla ne paremin kansa mui»
stettawaxi tulewat; sentähden tuota se»
litystä yxinkertaisslle/ heidän ees lyhim-
mästi omilla sanoillans, että taita sas
noa Christilllsyttänsä, ja sen ylumärtä-
miscstä sclwiwttä tehdä, on se korkiastt
hywin Nippi-Schoulun pitäml.
nen fijhen surimmasti tal pelliNen, ja tä.
mä myös yxlukertainen työ, nijnkuin
kansa Sarnain pare,nmari ymmär-
ryrcxi, on muitu warten täsä nöprim»
mästi palwcluxeri alleheitetty. Arniol-
linen lunuUa ia Sanan Herra, anda<
kon hänenPvban ar»nonsa ja siunauren»sa myötä seurata tätä nijn wäbä työ«
tä, omari Hänen kunulaxens lesuxenNimeen.'



/

Esipuhet lyhykäisiin ja yxinkertaisijn
Kysymyrljn ja Wastauxljn, Catechis»
muxen Tutkistelemuxeen Tarpelliset.

* i. Kys. Ruka on Christitty?
xvast. Se, jokaon kastettu Jumalan I«sän, Pojan jaPyhän Hengen Nimeen, ja

on kasteta Christuxen pallensci pukenut, ion-
ga hän uffoo ja tunnusta Wapahtajazens.

Gal. 3:27. Ap. T. 11:26. Opetuslapsia ru»
wettin ensin Untiochias Chrislityixi kutsuttaman.

*2.Kys. N?onellaisestiko se Sana Christin? Ym,
märretään?

Xvast. i:° Yhteisesti kutsutan ne Chrl«
stitmri, jotka owat kastetut, ja jotengin
tietäwatja tunnustamat Christusta ihmisten
Lunastajari. «) 2:0 Erinomaisesti »le ka»
stetut,joiden tietoja tunnustus Christuxe-
sta yhtensopi Jumalan Sanan kan<a, 5)
mutta 3:0 Erinomaisimmasti owat ne ka-
stetut Cl)ristityt, joidengatieto Jumalasta
ja Christuresta waikutta totisen uston ja u«
ston knliaisuden pitämän Christuzen k<l,
ssyiä- c)
<)Malth.2«:i9,»o. 22:31. c)Ro,n 1:5.

i.Kys.
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» 3.Kys. Misä stjo seiso se oikia Christillisys ?

wast. Se seiso siinä että me tunnemma
Jumalan ja pidämme Hänen kalkmäl»?.

1 loh. 2:4. Joka sano: Minä tunnen Hänen ,a
ei pidä Hänen kästyjäns, hän o» wolclMa,
ja ei häncs ole totuus.

4.Kys. Mitä pitä yhden Christityn tietämän,
ja tundeman Jumalasta?

Voast. NilN hywin itse Jumalan Olemu'
sia, Owaisilria jaTahtoa, kuin Hänen Tor
täns jaNeuwoansa ihmisten «utudesta, nijn»
kuin Hän on sitä Sanasans ilmoittanut.

loh. 17:3. Ps. 147:19. Hän ilmoitta lacobil'
Ie Ganans ja Israelille säätyni ja oikeuden»,

z. Kys- Laitako joku ihminen täs3
jndesa täydellisesti tuta j» käsittä kaikkia
nijtä Jumalasta?

rvast. Ach! Ei, sillä Jumala on H-
retöin ja ihmisen ymmärrys on määräl-
linen «); Kuitengin Christitty ihminen
taita Jumalan Sanasta Pyhän Hengen
ylöswalisturella käsittä ja tuta niin paljo
Jumalasta ja Christuxesta kuin hänen au»
tuuteens on tarpellinen ja ulottuwainen. 4)

<,) i Ti,n.6:i6. i Cor. i;:§, 10,12.
6:45- 1 loh- 2:20, 27.

t. Kys Mikä on Jumala.
tvast. Illmala on Itsestäns yxi Hen^gellinen olendo, Kolmesa Personasi»: I<is/ Potka ja Pyhä Hengi, mittamaton,,

A z ainoa



6 Catechi<mus.
ainoa autuwas,ljankaikkinen. Kaikkitie»

unen/Pmmärroxen, Wims ja Tahdon
Wapa, H'ywa, Pyhcl, Totinen, Laupias,
Wanhnrffas, Kaikkiwaldias ia lokapaikas
läsnäolewainen: N<lm<lt omaisnoet ulwoste»
kewätlumalan Majestetin ionaa suhteen HH«
ne'leainoal!eluma!allinen kunnia tygötule.
2 Mos. Knj. 3: 14. loh 1 I»h 5: 7-

1 Kuoinq. K>y, 8:27. 1 Tim. 6:15. Ps.
28. Ebr,4: 13. N«m li:zz. ssph. i:n.
Matth 19:! 7. 1 Gam. 2:2. 4 Mos. Kirj.
23:19. Ps 103:8. 119:137. Ilm. K.
i: 3. Icr. 23 : 2,, 24. Matth.4: ic>.

7. Ktzs- Aosta Jumala on Hengi, mixi Pyhä
Ramattu tygölul/e Jumalalle radet, jalat
ja muut ihmilliset jäsenet eli omaisndet?

Silliä Jumalan Hengi somitta
Unensa ihmiiinen kafttyxemme
lälk-cil, ja ymmirtä jäsenillä' Jumalan
on^,',n»na, ia »mtten »vaikutusta, niinkuin
sllmilla H<lnen kaikkitietawMMnsa, kä-
sillä' Hänen kaikkiwaldaisuttans, ja nijn
edespäin.
8. Kys. Ruinga Jumalan omaisudet jaetaan?

wast. Ne owat: osittain olendolliset
kuin tygötnlewat kaikelle Kolmelle Per«
sonalle lumaludesa, niinkuin: Olenxnsuus
Itsesäns ja Itsestcins,AutuwaUisuus, Ijau-
kaikkisuus, KalkkitietäMliisyys, tahdon wa-
paehdoisuus, Kaikkiwaldiaisuus, Hywyys,
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Pyhyys, ja niin edespäin: osittain perso»
nalliset, kuin itsekullekkin Personalle erit'
täin tyaötulewat, nimkuin: että Isa Syn»
nyttck, Poika Sondy, ja Pyhä Hengi ul»
woskäypi: lotka näm<lt kaikki omaisudct
ulwosnänttsw tt tungin Personan Itseole»
waisutta siincl yhdes eroittamattomasa Iu«
maluden Olennosa.

Ilm.Kiri. 22: I. Hän osotti minulle, pnhtanelä<
wän wedenwirran seltiän nijnkuin Christallm
»uotawan Jumalan ja Karitsan istumcsta.

' loh. 5: 4. Kolme owat jotta todistamat Ta»-«asa Isä, Vana ja Pyhä Hengi: ja ne K?i'
me yxi owat.

9. Kys- tNistä me taidamme saada uloittuw>n»sen tiedon Jumalasta?
XVast. Jollakin tawalla luonon walo<

sta, mutta t'ydellisemmMH Jumalan Py^
hästä Sanasta.

lv. Kys. Mikä «n Jumalan Sana?
wast. Kaikki se Pyhci Ramattu, kuin

sanain ja meiningeinsä wuofi on Jumala!»
da pyhille Ihmisille sydämehen annettu ja
heildä myös nijllä sanoilla kirjoitettu; si-
sälläns pitclwclinen nijn Jumalan mieldä
ja meiningitä meille ihmisille erhehtymättö,
m<lri, täydelliseni, selwclxi la woimalliseriustom ja elämämme ojennusnuorari.

1:21 Ei yrikän Prophetia ole »vielä, ih»misen tahdosta edestuotu, waan pyhät luma»
A 4 l«n
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lan Ihmllet o»at puhuneet wailutetut Pyhäl-
dä Hengeldä.

»Sam. 23:2. tue. i'.?o. Matth.'«: i9,2y.
2 Tim. z: 15,16,17. Ramattu taita autuu«
teen neuwoa, sen usson lautta joka »n Chnstures
lesiires. Ia on lumalalda annettu / ja tar»
Pellinen opin, nuhten, ojennuxen, luntuxext
j,ka on wanhuestandes. Että Jumalan Ichminen
täydellinen olls, ja kaillljnhywijntöihin soweljas.

* 11. Kys. Huinga jaetaan se etnisin fisällepit»
pyhästä Ramatusta?
N)asi. Lakin ja Ewangeliumihin.
loh. 1:17. laki on M^sei»en kautta annettu, ar»

mo ja totus on, lesuxen Christuxen kautta tullut.
«. Kys tNisä löydammH me »e u

despannuixi?
wast. Catechismuxesa.

*l). Kys. Mikä on «(atechismus?
rvast. Catechisnms on yfi lyhyfckinen ff»

Mcpito Christillisesta' opista, ulwoswedet<
ty Pohclstcl Ramatusta, ja käsitetty lyhy»
kaisijn Pakappaleihin Kysymysten jaWa-
stausten kansa.

sMos.Kirj. 11: ig, 19. Pangat nämät Ganat
teidän sydämeen ja teidän mieleen, ja silotat
nijtä merkin teidän silmäin edes. «pettakat
nijtä teidän lapsillcn, nijn että sinä puhut nijstä
huones istuisas, tulla käydesas, lewätä panne,
sas ja noustesas.

14 Kys. Ruinga monda päkappaletta on <sa«
techismnxesa?

. Wast. Kuusi, i:o Jumalan Kymme.
«en
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nen Kckstyt, 2:0 Mon Tunnustus, «o
Iscl meidcln Rukous. 4:0 Kasien Sa«
kramenti, 5:" Rippi ja SnnninpMö,
ja 6:a Herran Ehtollinen eli Altarin Sa»
kramenti.
'5. Kyl- Mikä on sitte se oikia Religioni eli Op,

pi kuin uskottaman pitä?

XVast. Se on se Lain la Elvangeliumill
Oppi, lumalalda alusa annettu P. Pa«
triarchoille, ja sitte tygösarnattu P. Prophe-
tailda,myös itse Christurelda jaP.Aposto,
leilda.joka «ulista handH yhtä IKmala kolme»sa Personasa, ynnH Majesteteydensa'ja töi<
densii puolesta, ja opetta myös ihmiselle pa»
rannusta ja uffoa Jumalan ia Christuzen
psllt/ ja m?ös sijta PvhVtra nijn tygölu»
lettua kuin omantundonsa tarkkaudella
noudatettua alla myös kärsimisen, ja ettck
kuill myös ihminen PrMn Heligen awul«
la elckwckn uston kansa elä Innialalle sijncl
uskon opisa Jumalisesti, hän sitte sen opin
totuden ja lupausten pälle lestlzesa, kuole
myös Jumalalle autuwasti.

loh. 8: 51. Totisesi, totisesi sanon Minä teille:
joka lätke Minun Ganani ei hänen pidä nä»
kemän kuolemaia ijantaillistsi.

Moin. 14: 8. Jos me elämme, nijn me Herrat-
le elämme, jos me kuolemina, nijn me Herral-
le kuolemina, Sentahdcn jok» me elämme ell
luoleinma, nijn mc Herra» omat olemme.

l?olt suit Keliolo vei 6ä« in» cre»
A 5 M«
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<iitlir spuä patnarcliaz ex tuAZellione De?, 6c «o
tempore ot> Kominum ieneÄutern »ä a-

per oralem tra^itionem:
vixit Ännnz, sc N2wz H,nnn 687v!l!t item 969 2nni«, 2c okilt prope 2Nte vilu»
vmm, quoä incellit anno >6s<s, äum )2M
N2WB el2l 2NNO >ofs>, Wt2 Nt2« fuit 95a
annoz. vero i)!luvwm <ium vitN liominuln

äeilNeb»t, lude in6!ssel)2t illa li»
ter2li >n6lc2t!c)ne ve! scilptu nniit>2, czu« tiemum
per IVlolen Hc Prapket2s aävenlebzt, 2t<iue a dkri»
No 6c leäulo inculc2d2tur.

Ensimmäinen Paakappale.
JumalanLaista eli Rymmenncsiä

Naff^sta.
l. K>'s tNmgätähdc!, Christillisyden Oppi Lai<
sta aljetaa» ?

N?ajt. Sentähden, että meid<ln pita'Lai«
sta tundeman meidän syndisen luondom ja
turmeldun tilam,jos muutoin Ewangelium
pita saattaman meitä Jumalan armohonja aututeen.

Hs. 6:5, l. Minä wuoleste-en heitä Prophctain
kantta ja kuoletan heitä minun sun» Sanoilla,
että sinun lumalas Sanat ilmanduisit. Ia he
sanowat: Tulkat ja palatkam Herran tygo, sil-
la Hän on meitä repinyt, Hän myös meidän
paianda. Hän «n meitä lyönyt,. Hän myös
meitä siw.

». Kys.
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*H. Kys. Ruka on meille Lain andanut?
wazi. Jumala itse, joka.alusa kirjoitti

Lakinsa ihmisten sydämiin, ja sen myös a»
joitain ilmoitti kappalitNun Pyhille Esijsil-
le, on sen »vihdoin julkiseiti ulwosandanut
Kahdesa Kiwiscscl Taulllsa Kymmenen ka',
stoyn Ulljettuna Mosezen kautta Sinain
wuorella Israelin kansalle, että' se »tte hei-
dän tyköäns kuulunut olisi kaikille kansoille
Wanhas Prophetain, mutta Apostolettten
kautta Udesa Testamentisä.

2 Mos. K,rj. 2c>. 5 Mos.Kirj. 4: l5»
* 3. Kys. Mikä sn Jumalan Laki?

N)ast. Jumalan Laki on Hänen ijan»
kalkkisen oikeudens ja pyhän tahtons se«
litys, kllinga meidän pitck pyhäiU puh«
tasta sydämen rakkaudesta käyttämän mci-
täm ajaturila, puheilla ia töill,' luma.
lata, meitä itsiäm ja m«dan lahimmäi»
stämme kohtaan.

1 Tim 1: 5.
4 Kys. Mikä on Lain Summa eli Sisalläpito?

N?«st.Tämä: sinun pitä rakastamansa
nun Herraas lumalatas kaikesta sinun sy»
dämestäs, jakmkesta sinun sielustas, ja kai»
kesta sinnn mielestäs, ia kaikesta sinun »voi»
mastas: Ia sinun lähimmäistäs nijnkuin it»
ft sinuas. Näisä kahdesa käffysä kaikki Laki
ja Prophetat rippuwat. Matth. 2.2: 40.

5 Mos.Kirj. 6:45. 3 Mos, Kirj. 19:18. Matth.
22: Z?<Z9. Marc. i2:Z«, 5. Kys.
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5. Kys. Mikä on <e, että rakasta Jumalaa kai,

kesta sydämestä, sielusta, mielestä ja»voimasta?
wast. Se on nijn tuta Jumalan hy»

wytta, etts ihmisen ymmärrys on silitä
hywyden tunnosta täydellisesti ylöswalai»
stu, tahto sildä tunnolda kokonans sisälle
otettu, ja ynncl mulltkin woimat sstte sowe«
liat Jumalan Kästvlä noudattaman.
e.Kys. Mikä on se, että rakasta lähimmäistä»,

niinkuin itsiäns. ?

wast. Se on ,:o Pitä nijn wilpitömdH
rakkauden ajatusta lähimmäisestclns kuin
itsestäns, 2:2 Suoda lähimmäisellens niin
hywääkuinitfcllens, ja zlo Edesautta lä«
himmäisensii hwyää nijn ustollisesti kuin«mansaa.

Matth.7-.12. Kaikki sijs mitä te tahdott«, e««
ihmiset pitä teille tekemän, nijn te myös h«ill«
tthlat, sillä tämä on kali ja Prophetat.

7. Kys. Luleko sijs meidän rakasta itsiäm?
wäst. Tule, sillä oma rakkaus on meil»

le luonollinen. ia oikia mitan maärälähim»
maisemme rakkauteen, se myös pohia, jo»
hon kaikki uhkauret ja lupauzetmeisä sattu,
mc>n pitämät.
8. Kys. Mutta eikö oma rakkaus ole ensimmäi-

stä Rästyä wastan?
wa»i. Tosin on se, »olla me rakastani»

me itsemme taikka ylitse Jumalaa, eli
vhdeMldaisesti kuin Jumalaa/ taikka seu-

ramme
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ramme meidän pahaa hänen hywää tah-toansa wastaan eli myös hyödytyren täh»
den händä ja läh,mmäistä,n rakastamme.

Cyr. 21:12. Joka Jumalan Kastyt pita, ei hil»seura oma pätäni.
9. Kys. Ruka on meidän lähimmäisemme?
Wast. Kaikki ihmiset niinkuin he yhde-

stä merestä meidän kansamme tullet tähän
mailmaan, olkot he omat eli wierat, suku»
laiset eli ei sukulaiset, tutut eli tundcmatto»
mat, ystäwät eli »viholliset, niin muodoin
kuin he toistensa apua tarwitsewat.

tuc. le: z<s. Apost. T. 17: 26. Jumala on teh-
nyt kaikken ihmisen Sukukunnan yhdestä We»
lesiä laikc» maan pijnn pälle asumaan, ja mä«räii aiwotut ajat, ja heidän asumiseni rajat.

10, Kys. meidän wäärä uskoista ja ju,
malattomia lähimmäifsä pitää?
N)ast. Totisest, ja heitci itsiäns kohden

pita meidän rakkautta vit.imän esirukoupl»
la, neuwolla ja työllä' mahdollisuden M»teen, mutta heidän pahuttansa tule mei«
da'n wchata ja wastaan olla.

MattK. 5 : 47- Jos te ainoasians »eljein kansasoweljat oletta, mitä te se» kansa erinomaW
teette, eikö Publikanit myös nijn tee. Phil. 4:
5. Ps. l? 9 521,?2. Eph. s:il.

li. Kys. pitäkö myös meidän rakasta omia wi,
hollistamme? '

XVast. Ilman epäilematä meidän Tai»
mallisen
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mallisen Isämme ja Wapahtajamme esi»
merkin ja käffyn jälkeen.

Match. 5:44,45. Rakasiakat wihollisian, sinnatkatnijtä, ,otta teitä sadattelemat, tehkät «'jllehy»
win jotka teitä ja lukoilkat « ,dc', e»
desi jotka teitä tvaioowat ia wahingo>tsewat.
Että te olijitta teidän Isänne Pojat joka
Tawaisa; sillä Hän salli auringons koitta nijn
pahain ylitse kuin hywäingi ja anba sata nijn
wärille kuin wanhnrffaillekkin.

"12. Kys. Mmgätahden pitä meidän lähimmäi»
stämme rakastaman?
N)ast. Jumalan tähden rakkaudesta hä-

nehen että hän on lähimmäisen meidän si«musamme luonut, ylöspito, lunastanut, ja
niin rakasta; nijn Hän tahto, että
me olisimma Hänen rakkaudensa aseet lä<
himmäisellem, ia sille niin tekisimme kuin
Hä" teke ia kaste.

1 loh. 4! i.i/ 2», 21. Te rakkahimmat, joi Imna»
la meitä mjnrakasti »ijn meidän pitä myös toi»
nm toistam rakastaman. Jos joku sany: MinH

rakastan lumalata ja wiha weljcns. se on !"aleh»
telia Ia tämä lässy on meillä häneldä: JokaJumalala rakalla, hänen pitä myös we!»enj ra-
kastaman. Job.6: 14.

13. Kys. Eikö sijs lähimmäisen rakkaudella o,
lekkan wäliä eli erottusta?
XVast. On ero, mutta ei lijan itse rak»

kaudesa,ioka pitä oleman sydckmllinen kaik-
kia kohtaan; maan rakkauden tW eli he»

del»
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delmisck, jotka owat enämäldä ia toisin yh»
täkuin toista kohtaan osoitettawat. jonga
myös tähden JumalanVanasa rakkaus e,
rinomaiseen ia yhteiseen eroitetan.2Pet.> 7.
»4. Kys Mingä niuoxi rakkauden tyst eli bedel»

n»ät lähimmäiselle pitawät erinomaiset oleman?
Naii. Rakkauden työt lähimmäiselle pi»

tckwät oleman yhteisesti mahdoittsuden j ll<
ken kaikille: mutta luonollisesti, Weren,su«
gun jaheimouden «a hengellisesti: llffoN/
rakkauden ja sielun tarwetten wuoxi enno»
maisimmat. ö)

«) >3im. 5:8. 5) Gal- 6:io.
* «5. Kys Laitako kukan ihminen tulla autuwaxi

Lain töiden kautta?
XVast. Ei, silla' ei yzika'n ihminen taida

Nyt langemuzen jälken ena Lakia täyttä.
Ga1.2:16. Eph.,'«9. Eiloista, ettei yrikänit<

sisns kerstais.
Kys. MikH estää ettemmetaida Lakia täyttä?

Avasi. Laki on hengellinen ja waati meil»
däyhtck täydellista'pyh 1 WllW jaulkonai<
sta kuuliaisutta ajatuzisa, sanoisajatöisä;
mutta me olemme lihalliset >a synnin kaut»
ta turmeldut

R0m.7:14. Laki »n hengellinen waan mins olen li»
hallmen synni» ala myyty,

«7. Kys. <l)ngo sijs Jumala ko«>a, että hän
»vaati meildä sitä, mitä emme täyltä woi?
Vc>aft.Pois se, Jumala waati meildä si«
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tä oikeudella mitä hän meidän esswanhem»
millem andanut on, nimittäin woimaa et,
ta'täyttä Lakia: Ia ei sitä mutoin, kuin
niinkuin joku laina jotain jollengin, iongase hurwittele ja ei maza woi, sitten ei syytet,
ta' taita, että hän sen jällens lapsilda ja jM
ten tulewaisildt, ulwoswaati.

Match. i«: 25.
*.i?. Kys Mihingä on sijs L.aki hyödyllinent

wast. Lailla on neljällainen hyödytys,
että se on i:o Mi aita uhkauzisans juma»
lattomiUe ulkonaiseen kunnia elämähän,«)
2:0 Ari speili tehtyin ja jätettyin päälle syn»
bein tundemisezi, 3:0 Mi kurittaja, ett<l
murhella syndetn oli ajamaan pakenemaan
Christuzen tygö, ja4:0 Mi ojennusnuora
ja neuwo kaikille kaikista kuin tehtämäänja jätettämään pitä. </)

<,) i Tim. i: p, 10. ö) Rom. 3:20. 27:7. c) Gal.
z.24. 3:16:17.

" 19.Kys> Ruinga me tunnemma syndimmelaista?
wäst. Koffa me hartasti luem ja tutki-

stelemme Jumalan Kymmenen Käffyn sa«
noja, ja koettelemme sijnck siwusa meidän
sydämmcm, ajatuzem, puheem ja työm;
nijn me löydämme kuinga me olemme syn»
diä tehneet nyt yhtä nyt toista kä«kyä wa»
staan. Speilisck nähdään kaswoin wirhet,
Jumalan laisa Sielun wirhet ja puutoxet.

lac. 1:22-25.
2». Kys.



Carechilmil». 17
* 2N. Kys. Mikä sn syndi?

wast. Kaikki se kuin sotii poispoikkemi»
sella Jumalan käskyistä Jumalala wastan,
Wihoitra handä ja ansahte rangaistujen.

1 loh. Z-. 4. Jokainenkum syndiä tele, se tele myös
wääryttä ja synd» on wirys.

* 21. Kys- Ruinga moninainen on syndi?
XVajt. Sy»di on moninainen, mutta

yhteisesti Perisyndi ja Tekosyndi.
Ps. 51:7. i loh.i:ia.

*
22. Kys. Mikä on perisynvi?
Walt. Perisyndi on ihmisen kansa syn»

dynyt tulmeldunut luondo, juurtunellapa«
halla himollans.

i Mos Kiij, 6:5. Kaikki ihmisen sydämen aivo»
tus ja ajatus on ainsossaus paha joka aika

*2zKys.R»inga on meidän luondomturmeldunut?
XVast. Se on nijn turmeunnt että lu<

malaan jakaikkeen hywaän on luonostans
ihmisen. i:oYmmärrys pimiä. 2:0 Tah»
to wastahakoinen, ja Kaikki woimat
hengelliseen hywäan poistulleet: josta nijn«
kuin ei h<ln ymmärrä, tahdo ja woi sita' hy»
wa'ä, nijn paha himo Jumalaa ja hywa'H
wastaan luonostans yhdezens kuohu ja y'
lösnouse.

I«r. 6: 7.
*24. Kys. Mikä on Lekosyndi?

wast. Kaikki mitä ihminen turmellu»
B luondons
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luondons juurtunesta pahasta himosta asa«luxilla, haluilla, sanoilla, käytöxUla ia töil,
l<l Jumalan Lakia wastaan teke eli Mä.

Saarnoja Kirj. 7: 21. Ei yhtän ihmisia ole wan»
hurskasta maan pällä, joka hywää lete K « syu,
diä tcc.

"»25. Kys. Mikä on heikkouden syndi?
wast. Mitä yzi Jumalan lapsi turmel»

luu luondousa nopsast ylilangetuxesta paitsi
aiwotufta huomahtematta teke JumalanLa«
kia wastaau eli jatta', waan sen alla päälle»
vica iokapciiwäisescl parannufes,ja nijn ar»
mon tilasa pysy.

Ps. iy: 13 Echetyxet kuka ymmällä, anna mi-
nulle salaiset liZoxet,

*26. Kys. Laitamatko heikkouden s/nnit eroitta
armosta?
XVaii. Ei, waan waikka heikkouden syn«

nititlesanö ansahtewatkadomxen jawclhen»
däw.it armon tunnon, kuitengin ei ne lueta
kadomxexi, eikä erolta armosta, syistä kuin
likin ta'tä mainittiin.

Rvm. 8:1. El ole yhtän kadotusta nijsä jotka le,
suxei Christuxes owat, jati waella lihan waan Hen»
gen jälkeen.

P5.7,:2?. Minä pysyn alati sinun tykönäs, Mil
sinä pidät minun oikiasta kädestäni. Pf. 37: 24.

* 27. Kys. Mikä on syndi?
Mitä yxi «umalatoin tieten paha»

sia tahdostans eli ehdollisesa tietämättömy»
desH
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des<l JumalanLakia wastan synnin ja pahan
himons yllytoxen wastustamatta tekeeliiäc<
ta; joka että se on nijn sydämesä hallit,ewa
ja eroitta syndisen armosta, nijn se myös
kutsutan kuolettawaisezi.

iM»s.Kirj.4:7. Luc. 2;: 34- N,m.«:6,iz.
Joy. 8: 34. Jokainen kuin teke syndia hän on sylu
nm orja.

*,B- Kys. <t>ngo yxi ainoa wapaehtsinen syndl
se kyllä ihmistä kadottamaan?
rv.'jt. On wiWi, silla ozi ainoa wa>

paehtoilien syndi pita ihmisen sydämen pa>
hasa tilasa, ja näyttä myös kyllä' että hän
on yzi Jumalan ylönkatsoja.

lac.:: io. losj joku koko Lain pitä ja rikko yhdcs,
han on mikäpä kaitis. Sanani, Kirj. 14 :2. Joka
waelda oikiata tietä, se pelka H ma; mutla se joka
poikke pois tieldän? ylönkalsoHänen.

* »F. Kys> Mikä on Hengellinen synnin kuolema?
XVasi. Se on sielun ero epäustosa syn-

neillä pois Jumalasta josa hän tunnotoin
Jumalasta, on kaikkeen hywään woima,
toin ja sopimatoin.

Esa. 59:2. I,h. 15:6. Jos et joku minusa py-sy, se heitetän ulos nijnkuin oxa ja kuiwettll/
ja ne kokoon sidotan jaheitetän tulee» ja palawat.

30. Kys. E«kö muut kuin «apaehtoiset synnit
kuoleta Hengellisesti?
XVast. Witzisti noud atta se Hengellinen

kuolema heikkoudengin syndejä, kosta ihmi>
NM on huoletoin jokapäiwäisestä paran'

B 2 nuzesta,
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nuzesta, jota seura suruttomus, wapaehtoi<
sten syndein kansa, ja »viimein paatunus.

Ebr. 3:12, iz. Katsotat ettei te, a ,ostu< ol,s kcl<
lätän pah« nstotoln sy:>,'n ja eluwäslä luina»lasia luowuis. Waan neuwokat teitan kesicmältjokapaiwä nijnkauwai» kuin tanäpän sanotan, et»
tei jotu t«slä synnin petoxen kautta paabuis.

» 31. Kys. Mika on paatumus?
wast. Se, kosta jumalaloinkatumatto»

mudesa sa wapaektoisilla synneillä wastuste<
le Jumalaa, ja Jumala ansaturi rangai<
siurezi sen runsamman eli sisällisesti waikut-
tawan armonsa sildä poisotta ja hänen o<
mahan nuriahan mielehensä sallii; nijn semyös ymmärryxes ja tahdosans aina ena»
min niin pimitetty'! tule ja paatu, että' ar<
mon tariowiakin waikutuxia hän wijmein
tykönäns ei tunne, waan omasa tunnosans
niinkuin poldin merkillä merkitty juorepi
kadotureensa.

I Tim. 4:2. Ps. «1:12, 13. Että minun kansan
ti kuullut minun andäni ja Israel e» totellut mi»
nua, nijn minä lastin heidän sydämens pahutee»
waeldainan neuwons jälkeen.

32. K>s. Mikä on osallisus toisten synneisä, j«
kuinga tule se?
XVa<i Se tapahtu monella tawalla, ko»

ffa «:o Anneta n toiselle tila, awu, nenwo,
kelwitus eli köffy syndiin,«) 2.-0 Suostu-
tan, myötämennän eli totellan toisen syn.
dijn, ;:o Edeswastatan, salatan elikau.

nistel»
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nistellan,c) 4:c)Mahdollisuden jällenei estetä
eli nuhdella <h ja s.o.Kosta pahalla elämäl«
la' mmckm pahendalra esimerkki syndijn. e)

2 Cor. 6:14. 1 Tim. 5:22. Älä ole muiden syn-
nistä osallinen, pidä »tscs puhdasna.

<»)2Gam. Kiri. 15:3-5 .'6,2,22 11:15.
6) Apost. T. 8:1. 2 Gam. 11:16,17. e) Esa.
5: 20. Eph. ?: ci. 1 Sam. Kirj 3:13.
1 Kunmg, Kirj. 22: 42, zMos. Kirj. 19:17.
e) Matth. 18:6, IKuning.Kirj. 15:30

zz. Kys. Mitkä owat Ramatusa kutsutut huta»
waisixi synneiri?
N)asi. i:oWiattoman weren ulwoswuo,

dattamns,<7) 2:0 Mokat, luonottomat syn»
nit, ia Sodomalliset kauhistuma) Wcl,
kiwalda, Lestein, orwoin, köyhäin, wiat»
tomaiil ja muukalaisten sortamus, c) ja 4:0
Kosta työmiehen palkka pidätetään.

<,) 1 Mof. Kirj 4: ia. ö) 1 Mos. Kirj. 18:20. 3Mos.Kilj. 20. c) 2M05.Kij.3:7,9. 21:
21-23. Syr-35:15. 5:4.

34. Kys> Mingä kutsu Ramatt« andexiandamat,
fomaxi synnixi i

Synnin Pyhä Hengiä wastan,
joka on:kosta joku wastoin paremba tietoans
ja yliwakutustans wapaehtoisesti ja wati«
matta poiskieldä sen il»
moitelunTaiwallisen totuden,ja sen wihal»
lises wastustamises eli häwäisemises, ynncl
autnden Wälikappalden poishyijämisesä
päälle pitä.
Matth. 12:31,32. B 3 35.
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35 Kys. iNixi kutsutan tämä synnixi Pyhä
giä wastan?
wast. Ettcl Hengen wirka ja armowai-

tumzet ylöswalistnrexi la kändymisexi täl»
lä synnillä pällepitawästi wastustetaan.

2 Cor. 3: 6.
* z6. Kys. Milä ansahtemma me synnillä?

U)ast. Jumalan wihan ja kirouzen, a«
jalliset rangaistuxet za ijankaikkisen kado»
tuzen helweti«l.

1 Tom. Kirj. 2:25. Ebr. 1o: 31. 5 Mos. K.
27:26. Kirottu olkon, joka ei kaikkia naita tain
Sanoja täytä, että hän mjden jällen tcki</ j»
kaikki kansa sanokan Amen,

*37- Kys Eminäkö me sija ollengan taida pitä
osotta meidän kuulinisuttam Jumalan Laille?
IlVasi. Jumalan armosta ja hclnen Hen«gens awulla taitamat »le udesta syndynet ja

Christuzes wanhurffautelnt sielut päUeseu»
rawaiscs udistureseiainoastans walttä kuo,
lettawia oman tunnon syndeia za turmeldua
luondoansa himonens aina paremmin hei»
säns alaspaina; mutta mnös kaikesa h»wä»
sck edespyrkiä la »vilpittömällä sydämellä
Herra»! pelwosa waelda, ehkä' kaikki waili»
sudes ja alla alinomaisen sodan.

Esa. 45:24. Rom. 8:2,6. i 10h.z:9. loh.
15:5. Gal. 5: »4.

sitte meidän ahkeroittukuu»
liaisudew
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liaisudem olla Jumalalle otollinen, kosta en me
taida Lakia täyttä?
ro'st lesusChristus onkain täyttänyt

meidän edestäm ja»vapahtanut meitä Lain
kirouxesta, sentahden myös meidänkuuliai»
suden, kuin uloskay uffowaisesta sydämestcl
lesuxen paolle, on Jumalalle armosta hil«
nen kuuliaisudelis tehden otollinen.

Eph. ': 6. Jumala on meitä siinä rallasa otolli'se ii tthnyt.
Z9. Kys. Ruinga Jumalan Rästyt

jaetan i
wast. Kahteen Tauluun: Edellises on

kolme käffyä, ja ne »vaatimatrakkautta Iu«
malan tygö. jälkimaiseson seitsemän kästyck
ja ne waatiwat rakkautta meitä' ja meidän
lckhimmäiltcklnme kohtaan.

5M05,K,rj.4:13.

Ensilnmäinen Kaffy.
40, Kns. Ruinga kuulu Ensimmäinen Räst^?

wast. Mincl Herra olen sinun lu»nalas,
ei smun pid<! pitäinan wieraita julnalita
minun edesäni.
41. Kyl- Mika on epäjumala, ja mitä me silläymmärrämme?

wast. Kaikki le, jolla ulkonaisesti omi»
stetaan lulnalalliuen kuuma ia palwellus,
eli Mlllftsti se kunnia, pelko, turwa eli rak«
taus kuin Jumalalle ainoalle togötule.

B 4 4'.
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42. Kys. N?ixi emme saa edell<l eli siwusa Im
mala pitä muita lumalita?
XVast. Silla' Jumala on meille se yxin

forkeii» ia pyhin kaiken hywyden ja täydelli»
syden olendo, loka on luonut kaikki, ja Lu»
nastanut meidän, ylöspitämyös kaikki, ja
ynnä on andanut hywäzemme lakinsa, joka
silte ei anna toiselle kunniatans, eikä ylisty»
jiäns epäjumalille. Esa. 42: 8.

Ilm.Kirj. 4:11. Ps 145:?. ler. Her-ra ei yritän ole Sinun Wertas.' Smä olet suu-
ri ja Sinun Nimel on suuri, jongas töillästai-
dalosotta, Kenengäei pidais Sinua pelkäman.Si»
n« Pakanain Kuningas? Sinua pitä kuultaman:
Sillä ei kalkkein pakanain wijsasiejl seas, eikH
yhdesnkän waldakunnas ol< Sinun Wertas.

* 43- Kys. Mitä kieldä Jumala täsä «nsimmäi»
sesä Rästysa?
Voast. Jumala kieldä silla' Sanalla:

Wieraita lumalita. i:o Kaiken julkisen
epäjumalan palmellMn: koffa luondokap»
paleiUe ulkonaisesti omistetan se kunnia ja
palwellus kuin Jumalalle ainoalle tule:
niinkuin koska engeleita, edesmenneitä Py<
hia, kiwia, kandoja, kuwia kunnioitetaan
palwellaan kummarretaan eli awuzihutaan,
ja nijsci hywa' lullan ja loimotan; eli ko-
sta apua ctsita'n pirulda ja hänen wa'li«
kappaleildans: noidilda,tietäildch kuoUeil»
da, ja muilda senkaldaisilda.

,N»s.K.4''is. 2Mos.K.!v:4. llm.K.i9lio.
44. Kys-
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Kys. Eikö kliwain siwusa taita IllNlalaa

yhiä hywin palwelda, ja handä rukoilda?
XVast. Ei, Illmala on Hengi, ja zotka

hända rukoilemat, nijden pitä Henges ja
totudes hälldck rukoilemaan.

loh. 4 : 24.
45. Kys. Eikö saada ruksilla SiFcleitten japy«

häin esirukouxia?
>,Vast Ei, sillä Jumala tahto itse koh-

dastans olla rukoiltu: Herra sinun Imua-
latas pi,ä silnln kumartaman ja hända ai-
noata palweleman, on se mnutonssin »unös
hukkaan: Siliä ci Abraham meistä' mttäcln
tiedä, ja ei Ijrael meitä tunne.

Matth. 4: 10. Esa. 6Z: 16.
* 2:0 Kaiken Salaisen Epäjumalan pal<

welluren: kosta jotan pidetän sydsmesä Ju-
malaa mastoin, korkembana eii kalvaisi,,
la ntjn häneldä wähelään eli poiswedetanse knnnia, pciko, turma eli rakkaus, kuin
hänelle ainoalle tngötnle: niinkuin kosta
Jumala ei nijn täydellisesti palwella kuin
H>ln on ilmoittanut, taikka ko'
ffa kuiuliata, rikkautta, hekumata ia hy-
wi« päiw'ä rakastetan enä kuin Jumalaa,
eli Hänen kästyjsns, eli kosta joku luotta
muiden ihmisten armoon ja apuun, eli o-
maan mi.sauleens m moimaan.

ler 17:5. Phil. Sananlask.Kirj 3:5.Pial. 146:3.
B 5 46. M>
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46. Kys. Mitkä owat sijs ne joisa salainen epsl,

jumaluus tehdä taitan?
XVast. Ne Sala lumalat, jotka me nijzi

tehdä ja sitte mnodoillansvalwella taidam-
me, olcmmameitse, mu>, ihmiset, kaikki
luondokappalet, se ulkokullattu Jumalan
palweUus, ja myös pirll itse, kosta hänwapaehtoifna sylincisä Palmellaan.
* Kys. Mitä kaste eli waati Jumala täsH

käsky sa?.
n?-st. Että me 1:2 Mkmkkia pelkäM'

me dända, ") 2:0 z)!lkaikkia rakastamme
Händä, ö) ia Hauen ainoan
«stomme la kaiken lurwan pailemme. c)

<») <M?s Kuj. ic: 12, Nyt Israel, mttä Herra
sinun lumalas sinulda muuta ano, waan ettäs
pellet Herra sinun lumalatas. 22:
37. Sinun pit>! rakaN.-man sinun Herras luma<
laias kaitesia si«un sydännstäs ja f«ikesia
sielusi«s ia kailesta sinun m cl''slat. c) Esa. 2l:
4. tuottakat Herraan ijantaististst: Silla Hella
Jumala im kallis ijankaitkljest.
Kys. Mixi pitä meidän lumalata ylitse kaik-

kia pelkkamäu?
VVast. Sillä bän on Pyhä, Wanhur.ssas, za Totinen, Tietä Kaikki, on kai»

kra L.ffni, ia woi sielun ja ruumin hel«
wetis hnkutta. Matth. lc>:l8.
*4), K»s. Millä pclwo lla pitä meidän Jumalaa

peljätä?
Ei Orjallisella peltvolla, joka

on
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on paitsirakkautta, ainoastans rangaissuren
tckhdeu wadittuna; <?) Mutta lapsillisellc,
pelwolla, se o», rakkaudesta ia yhdistetty
turmalla jakartella, ettei tehdä JumalanKvwytt'! ja wanhurffautta wastan-, ö) Sil»
lä on myötänsä Jumalalle kuliaisuus, ja
nöyryns, yluilj kurjlwclinen allenda»
Mus karsimisis. </i

«) IIOH. 7?, rF. Psal. 2: ii, 12. 11?:
i«Q c)Sananlass.Kirj, 14:2. Pftl.z6:il.

'52. 3ys. iNixi pidammä me Jumala yli kaikkia
rakasta?
wajr i:c> Erinomaisesi Hänen Itse

tenö, että Hä„ on st mahdollisin rakastctta-
wa, korkein, ia tilydeliisin olendo, ") jo«
sia oman itsemme ja mailman poiskieido tn»
le,ö, ia Hyivain-täidcnsck tähden, loita
hän alan meille teke, että luistakin Hän-
da rakastaa, c)

«)Ps. iz-.i,,, ,)i10h.4:i9-
»51. Kys. Millä rakkaudella pitä meidän lunea»

laa »akasta?
N)ast. Z)likaikkia, se on, että' me Hänehensyd Imellä raipuneet Händäaina mieluisesti

ajatlclcmme, ja pidämme sielumme ai-
noana hupina ja tawarana, ö> hänesä py-
hämme aina makemmasti yhdistettynä ol<
la, c) ja hänelle kaikesti sydämellämme rak-
faudcsa lämtnlnä hehkua ja palaa, <H Hä»

n en
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nen tahtoans yhdez-ensä teemme, ja hän»
dcl kaikisa korkemmasti kunnioittamme, /)
kaikesta sydämestä, sielusta ja mielestä, kum
myössanoisa ja töisä.F)

<,)Psal.ii9-55 Kirj.s:i6. ,) Ml.63: 9. <i)Kolk. Weis. 8: e) loh 15: iv, 14./)Psal. 115:1. 6)iCor. 6:20. Cul. 3:17.
Kys- N7ixi ja mitengä pita myoo meidän u<

ston,aan ja kaiken turwa» Jumalan päälle
panemaan '!

wast. Sentähden i'a niin, että Hän on
ainoa Hywä, Wijsas, WoimaUinen ja
Totinen Lupauzians meidän awuxemme u»
loswiemän ja meitä autta taita ja tahto,
josta turmasta tule toiwo ja ilo Jumalasi».

Esa. 50:2. Nah 1:7» Psal. 13:6. Herra mi-
nä turwan Sinun annoos, minun sydamcn ne<
muitse, cttas uijn mielelläs autat.

;z. Kys. Mikä on sija Lain usko, eli nsto Ensin,,
mäise» Rästyn jälkeen?
XValt. Se on ei ainoastans se tieto ja

suostumus eli wakutus knin meillä on Iu«
malasta/ Hänen olennostans ja omaisuxi»
stans, waan mvös hänen sydäme,! taipu»
mus ja turma uffallujen kansa hänen totu»
teens, hyw'Kcens, woimaans ja wijsautens
joildaJumalan omaisuxilda lhminenwedet»
W, lähLstl) händä sydämen yaluila -a odoltai<
101 l kansahäncldäkaikkia hyn ä l Ebr. 11:16.
54, Kys. Tukko meidän muita kunnioitta, pel»

jätä.
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jätä, rakasta, ja muihin kuin Jumalaan tur»
wata?
wast. Meidän tule Jumalala ja hänen

tahtonsa jälkeen että' knnnioitta, peljätä ia
rakasta mitä kuin hän on meille käffenyt,
joka on silloin että kunnioitta, peljätä ja ra,
kasta händä heisä: Ia ehkä Jumala taita
pitä muita hänen wällkappaleinansa mei»
dau awuzcm kosta hän niin tahto, multa
ne ilman händä ei taida eikä tahdo meitä mi»
tään autta, nijn me myös ilman Jumalaa
emme kenengään tllrwamaali vidä.

Rom. 13: ?. Psal. 74 : 1,. Jumala on ioka
kailkinatsen autudcn matkaan saatta maan pällä.

Toinen Kaffy.
*55- Kys- Ruiuga kuulu Loinen Räffy?

V7ast.Ei sinun pidä turhaan lausumaan
sinun Herraslumalas Nimee; sillä ei Her<
ra pidä sitä rangaisematta, joka Hänen Ni»mens turhaan lausu.
*sO.Kt>l. Mibä on Jumalan Nimi?

wast. Jumala itse. Hänen Jumalalli»
stll Olemistns, Omaisuttens «a kunnia Ni»
meinsä puolesta: Nijn myös Hänen <Va>
nans,a Sakramentinsä, hyöwättyöns ja
tckons, Hänen p.ilwelluxens ja nlistyrcns,
ja kalkki mitä Hänestä meille ilmoitettu on.

Psal. «l,: -1. Gananlast, stt>j. 18: > o
>s7.sys.N7itä kielda Jumala tasä Loistsaßässxsä?

N)a<t. Jumala kieldä sillä sanalla: Tur<
han
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han lausuwa HFnen Nimiunsä. 1:2 Y)h,
teisest että hemdi 'st ia mrhiln asioihin mai«
nita Handä la Hänen Nimians, <?) kuulla
ja lukia Sana, lzautita Sakramentte,ä, ru«
koilla »a kijttäHand.l ilman totista hartaut-
ta, Wa'ne!'ä Sana jutuxi la sananla»
ffuzi, c) Moittia eli pahasti lausua HckndH
ja Hänen töitans, ja wielä luotuiakin
kappaleita muutoinkuin Hänen kunniaxens
kavtta ja nautita, e)

«)P5«1.133:2«. 5yr.23:9, ii. ö)Psal. 50:
16,17 4:3. e)i3,m. 6:22.

Kirj. 24-16 <>) , Cor. 10:31.
* 2:0 Erllwmaiftst, että > :c> kiroita, se on,

toiwotta itstllem taikka muille pahaa, a)
2.:<Z Wannoa, je on, wakutta »olain jou,
gun kautta, cli myös walapattoisuutta cch»
d.i, ston, wciuin »vannoa, b 3: noitua,
se on, vita' wclhotyöti, taikka taikomus
keinoja, ci 4:0 ustoa wsrän opin walhet'
ta,<i) ia <:o Muutonkin miten ij>
kä,'s pyytä Jumalan Nimcs meitäm petol'
lisesti k.iyttä.

<,) Psal. 125:17 12:7. ö) Matth :

3 Mos-Knj 19: 12. e) ; Mos. K rj. iz: ic>,
11,12. Matth. iv: 33. e) 2 Tim.

» ,ss. Kys. Mitä Räste eli waati Jumal» täsä
»ästysä?

rvast. ':-) Yhteisesti, että Handä,HF,
nen NimAnsl,Sana, SakramelNlejH ia

tö.ltänsH
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töitänsä sydämesä korkeina, tuta, pitää ja
pyhästi mainita,") ne hartasii .'a lumali<
sesii kayttä ia somitta Hänen kunniaxens ja
omaxi autudexem ia lnyös wielä luotu-
jakin, ja niitä niistä meille suotma Hänenkunniazens katsella jakaikki sowcliasii Hck,
nelle klitozczi käytra ia wiljcllä. c)

«)iPct.z:is. clTsbi::/.
2:O Erinomaisesi, Että l:c> Händä kai<

les had.ls awuzi huuta, ia snoa oina Ha'»
nen Nimeens za sen kuinuazi kaikisa apua
ja hywasii siunausta, « 2:0 Händä nöy'
r ',ii rukoilla sekä uffos yletyn sydämen l>a,
luin «a huokausten aina sisälUsillä,kuin
sijttä snnsanain ja käytösten yetkisest uiko,
naisia rukouzilla, ö, z:o lijttä Händcl nöy»
ryde:ä aina hartasti sydamcsä, ja myös
<>:« kunnioitta suulla, se on, ylisins vuhcl«la, ja julkisesti, se on, elämällä ia kijtos»
wirstilä.

<P,al. 52:15. Cul-3:i7 ö) i Tbcss. 5 : 17.
«5-h. 6:23. c)Psal. 5:20.
<?sal. 50: 23.

SH. Kys. <ön3o kaikki ««la peräti poijcekielty?
XVast. Ei,koffa Jumalan knnnia ia mci»

dan uffollisudemme welwollisuusPumalaaja Esiwalda kohtaan, eli meidän lähimmät'semme ja oma tarpcmme sitä waati, silloin
mahdamma me oikeuden edesä malamme teh»
dö ja siliä totuden wahwista.

sMos K.6:iz, «K.si«, «<-.sys-
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*6a.Ays,tNikä<>n walapattoisuuÖ eli wäara wala?

wast. Walapattoisuus tapahtu walate»
kewäldtl Jumalan pällehuttamisella ylitscn»
sätodistajaxi ja kostajani, uijn että Pyhck
Kolmiuaislius olisi handä wastan, ja hane«
stä ei cna huolisi/ wacm hälda poisottaiss
kaiken Ewangeliumi armon sielulls »a ruu«
Minsa kadotuzcz-i ilankaikktsesti, jos han
walansa palle paremba ttetoansja tundoan»sa wastan puhuis eli tekis.

3 Mos. Kirj. 19:12. Ei tctdäu pidä wann wanno<
man minun nimcni, jc, h'.mäistmäi! sinnn Inma<
las Nmic; sillä minä olcn Herra. Gananlast.
Kirj. 19!3. Warä tiidlsiaja ci pidä päsemän ran<
gaisematta, ja joka rohriasti walchtclc se kadoteta».

61. Kys. Mikä on Noitmnus cli welhous?
XVast.Ei ainoastans,koffa,oku perkelen

woimas ja awulla etsi longun wahingoit,
ta: mutta myös samasa woimnsa koffayh»
desä pidetään Jumalan Nimi ja Sana,
Pyhäin awurihllltamisella luonöllisienkap»
palden yhteen sowittamiscs, lu>no
ja puhallusten, kylwetysten ?li hautonnsten
alla ja kansa innos eli masemmasa muodo-sa: Eli miten muutoin perkelen sywndests
laitella»: Tautein salattuina«
siain tiedustelcmisezi, wahingoltten estlmi»
sezi,eli joxikin mlluri itseilens jaetsiöiilellssurimmaxi duomiozi.
sMos 18:10, il. Ei yMn pidä sinun sea-las

«
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sai löytymän, joka on ennustaja ja päiwan wa»
litsia, eli ticlHja, eli wclho, eli lumoja eli
noita, eli kätten katsoja, eli joka jotakin kuol--
leilda kysy.

62 Kys. Mikä sn
VVazt. Koffa ajat, p.sitvckt>

talonmenot, karjan katsannot, työt ja toi-
micuret, merkeillä muodoilla ja menoilla,
risteillä' ja rasteilla rajoitetaan, oimestetan,
jausein Jumalan Nimellä eli Sailalla yh-
distetä'» Jumalalle häwmstyreri mutta pi-
ruile mieluiseri palwellureri.

3 Mos. Kaj. 19:26 Ei teidän pidä totteleman a»
wlslliria eli taikanxia. 2«: 27, Jos joku miet
eli waiino noidaxi el» tletajäxi löyläan, sen pit»
totisesti kuolemaaan.

*6z. Kys. Mingä erinomaisen uhkauxen on Iu»
»nUa pannut tämän soisen Räjlyn j«
min^ätähden?
wajl. Taman: Ei Herra pidä' sitä ran«

gaisematta, joka Hänen Nimens turhan
lausu, ja sentahde»: Ett.i nij-ikuin synnit
tätä' kWyä wastan eilcmilen wähana pide»
tän ja Harmoin welwollisesti rangaista»;
niin koska ei Inmala» ja peljätt,.l«
wan nimctt palle ajatcelcnuftlla se» ni>
men wäritikäyttämisiä karteta, tahto Iu«
mala sen kowemtll Itse Mjtä wihdoinrangaista.

Ej«k. z6: 23.
C Kolmas
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Kolmas Kässy.
Kys. Ruinga kuulu Rolnws Rästy?

Wast. ", eimö pyhitäLepopcliwän.
*6;, Ky,- Mikä on L>/popain,ä?

wast.Lepop siwä on Sabbmtn, ioka mer,
kitse!epoa,ettälumala seitscniaildeuä päiw<l>
nä !epcks,se onylöspiti luomasta, la sil»
lcl erouti sen paiwiln muista pniwistä, jar
dezi Sabbathifi eli Lepopäiwaxi pyhitti.

HMus.Kirj. 31:1;. iMos.
Jumala!>«««>'« seitsemännen paimm

ja pyhttti se»/ ctta hän lcpais hänes kaikista
oistans, jotka Jumala loi j« teki.
Ky!', Mixi se päiwä meille Lepopäiwäxi kut»

futaan?
IlVast. Sentähden, ettei siiloin pidä ai<

noastans n,e, m juhtammeMalisista työista
alallans olla, mutta me pidämme myös sil<!
loin sielumme lepoa Jumalala pit.imääu.

2 Mos. Kirj. 20: IV. Zi: 14.
§7. Kys. Ruka päiwä on nyt meille se Lepo

Sabbathi päiwä i
XVasi. Zllusta Jumalan asettamalla o!

Tabbathi Wanhas Testamentis meida,
seitsem Is cli wijmcinen pälwa wil.kos/ tui,
on Lauwal-dai: mutta nyt Uudes Test«
mcntis se ensimmmnen päimcl/ jonga n>
Sunnundaixi kutsumme.

68. K"!
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sg. Kys. on Sabbachin Sunundai pai-

wän päälle sijrtänyti
roast. Cbristuxen Apostolit,jotkaPyhätr

Hengen kautta el taitanee exy.i he.id<lll Her«
raina tat)doft, <?) he että Christus, se Totinen
Walkeus, Sunnundainaylösnousi kuollui«
sia, za sinä p'imäna' itsens usein eläwänH
heille ilmoitti, <) owal mulutauet Sabba-
tl)in SninnlndulpäiwHn pläUeiH»inen ylös<
nousemisensa muistoxi »osta se myös Her»
ran päiwäri kutsutan,c) ja että Lunastami»sen niin ynwin kuin Luomisen työ on wal«
keudella Sunnundaina alkanut, O myös
Pyhittäminen Heluudai-Sunnulwaina ta<
pahtunut, <) n»jn pitawat nwös ne kaikki
kolmet meildä surina Jumalan Hywinck
töinä aina muisteldut la har»
taudella tutkitut o"a.

«)Matth.2B:2o ö,loh. t)lsm.ss.
i:lc>. l e)Apost T-2:1.

*s9. Kys. Mikä on se, että pyhittä Sabbachi«
eli pyhäpäiwää?
rvast. Se on, että Herran asettamalla

Halle sen Mwckn muista eroitta ja prchisH
toimitussa kulutta, nijilkuin weisamme.-
Sinun työs silloin ylönanna, ia Imua»la.lepalwellus kanna, Kyrie Eleelon.
7>v. Kys. Luleko meidän siwnftmyö»

pyhittä muita pyhäpäiwii^
Wazi.Totilesii kaikki lulM.tmn Cbr.i«

C 2 siillinen
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silllinen Esiwalda on kässenyt olemma me
Jumalan tähden Hänelle welkapäätpyhä»
nä pitämään, sen esikuwan tälken kuin HH<
lieldä itseldaPnhäpäiwät jaluhlatWanKa»
ja Testan>entisH kansansa seasa asetetut olit.

Rom. 13: 1.

'7l. Kos. Mitä kieldä lum«la t«lsä Rslmanne,
sa »ästysä?
Xvast. Jumala käsketyllä Lepopäiwän py»

hittämiseliä, kielda i:c)Z)hteisesil Pyhäpäi,
wän tlirmelluzen/ se on, että lainnlyöda pi»
tä päiwä pyhänä töistä, matkuistuxista ja
sikareista, kuin estäwtt yhteisen ja erino»
»naisen Jumalan palwelluren.

; Mos.Kirj. 26: 2. Esa- 56:2. luc. 2^: 56.
2:2 Erinomaisesti l:c> Jumalan Sanan

jaKirkonmenon ylönkatseen, a) 2:0 Pyhäin
Sakramenttein hylzämisen ja w>ninkäyttä<
miftn>) ja ,:<-- Syndi työtja turhutten edesä
pitämisen c)

")Os 4:6. Ebr.ic:2s« i)ik»r. 11:20,21.
.) fsal. 4: 3-

Mitäkässc eli waati Jumalatäfa Rastysä?
Doast. ::c) Yhteisesti SabbatKln pyhittä'

nnsen, se on, että pitä päiwä pyhänä mali«
sista töistä jaajaluMa poisa,lalumalisijN
lmkindoihin pitämiselle.

Esa. 58:13,
" Crinomaisest,että i:oKändäsydänz

do
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d<l Jumaliseen «:o Olla mie«
lniscsti julkises Jumalan palwellures, la
Sanan kuulemises, 6) 3:0 Sana ynnä ko»
tona lukia, tutkia ja katkiä, 5) jamyös 4:2sen jälkeen ChristiMsyttämrukourilla jakii»
toswirsillä wiettä ja ylösrakeilda. </)

«) Ilm.Kirj. i: 10. Apost. t.1o: 33. c) Ps.
1:1,2. 22.4. 147:1.

73. Kys. Eikö fijs Sadbathina mitään malista
luwallioen tehdä ole?
wasi. Ei muutoin maalista, kuin koffa

Christus onUudesa Testamentisä wapahta»
nut meitä CeremoniaUisen Lain orjudesia,
waan yhtä hywin kästenyt meidän ctsia' sie»
lumme lepoa Sabbathina uijnkuin Wan«
hasakin Testamentisä; nijn on nyt Sab«
bathina ainoastans tumallinen tehdä maa»
lisistä rakkauden työtä terweyden ja Hen«
gel, ssilyttämiseri, myös waaranw.Nttämi-sen hätä työtä, jotka molemmat Jumalan
rakkaudella olla, ja ei kellengän pahennu»
sta tehdä saata.

2 Mos,Kilj 35:3. Luc. 14: 5.
*74 Kns. Mingä erinomaisen merkki eli wikisanan

on Jumalapannut tämän Kolmannen Xäjty»
tygö, ja mingätahden?
rvast. Tämän: Muista ettäs Pyhität,

ja sentähden että niinkuin en me pidä laimi-
lyömän, waan mielellan wastannottaman
Jumalan waikutuzia, tiloja ja wälikappa»

C 3 leita
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leitä siihen, että peljätä, rakassa Jumalaa
jaHänen pällensä tllrwata,cttä Hänen Ni<
mens meisä ia meilda maydais pyhitettä,
jaSabaathilepo on sitäwarten jo luomisen
ojasta asetettu, waan sen pahemmin pahoin
llmistmu; nijn tahto Jumala Sanalla?
wuista, opetta meitä sekä tarkasti pyhittää
S"bbathi päiwa, että myös edellakätten
weitam sijhen lulualisesti »valmista.

o Mos.Kirj.lt: 23.
Neljäs Kässy.

Kyf. Ruinga kuulu rlel/äs Räfky?
u?aji. Kunnioita sinun Isaäs la sinun

Miäs, ettäs menestyisit ia olisit pitkä iM
lincn maail pällä.

Kys Mitä Isän jaAitinkansa ymmärretään?
wust. i:o Luonolliset Wanhemmat, a)

2:0 Elatuswanhemmat, Appi ia Anoppi,
Isä'ia Siti'puoli, 5) ;:o Esiwallan per<
sonat, 4:2 Opettajat, 5:2 Holhoiat la
Edeswastajat, 6:o Isännät ja Emän»
nät,/) ja 7:2 Wanhatla Ijälliset.F)

«)Ebr. i2:y. 6)Luc.2:48. iGam. 24:12.
3Mos.Kilj.lz: 8. c),

Kun. Kirj. ,3:14. e)W.2:7,2». /)2KIM.
Kirj. 5:13. F) 1 Tim. ',: 1,2.

77. Kys. Mitä kieldä Jumala täsä Neljanncfi
Rastysä?
rpast. Jumala lapsille Metyllä Waw

hembains
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hembains kunnioittamisella kieldä i:« heil-
le sydämen ja ajatnsten ylönkatsettaa) 2:2
sopimattomia z:oilliwallaisia kay»

kaikisa kuin ei
Jumalala wastan ole,
tarpeisanseli köyhydesclns,e) niin myös 5.0
muuta sen surembata kowutta./)

<»)3yr. 3:13. <3ananlKirj.3c:i7. «)Marc.
7:11. 2MN. Kilj 2:23. e)i Mo.sKiN-9:
22. Syr.Z:i2. 21:18, 2,.

Apost. 3.5:23. e)i Mos.Mj.4;:n, Sy>'.
3:14,15. f)2Mos.:Kn'j.2i:is. ZMos. K.

Sa»anl, K<n 15:26. 20:22,.

?8- Ky<- Mitä kaste eli waati Jumalatasa 'Rastys^
rvaft. >:c> Yhteisesi, ettck Wanhen!b:ai«

loitta ja kunnioitta totisella lumalisudella
ja tawoilla.

Gananl Kirj.23: 24,25. zlchv.4. zMof.
Kirj. Syr. 22:;. 3:8»

2:0 Erinomcnsest, että >:c)
pita' heitä' l:a palwella heitot)
3:0 olla heille kuulliaiset, c) 4:2 rakasta hei-

silttct slo rukoilla heidän edest<sns, e)
ja myös 6:« pitä heitä stlmsiu edes. /)

<,)M«I. 1:6. Gm.7.29. 2:51. Gyr.
3:3. c)E01.?'.22. Ap05t.3.4:19.
3:15,16. e)i TilN.2!l. /)Syr. 3:9.
K»s iNingä 6>»pauxen on Jumala tämä,»

Neljännen kansa ja tygöpannut i
Voast. Tämän: Ettäs menestyisit ja olisit

pitkä Mmm maan välls.
C 4 82. Kys.
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*Zo. Kys.iNiten on ymmarrettäwä tämä luwat>
tu menestys ja pitkä ijkä?
wast. Nijn hvwin hengellisestä meue<

styjestä tämän Kästyn pitäille, a) kuin e«
rinomattain maaline»! menestys pitkällä iläl«
lä, kuitengin sillä ehdolla, kuinga Inmala
näke saman lnwatun maalisen menestnren
la pitkän ijän Hänen lapsillensa hnödylli»
sexi' mutta mmalattomille lapsille taita kui«
«engin Wanhembains knuliaisuutta maali,
ven menestys fturata.

«)iT>m.4:B. <!>) Gyr.3:6,16. E5a.65:20.
Kys. cvngo st sittc tämän lupauxen kansa yh»

«cnsopiwa, kosia Jumala lapsians useen ri-
stin alla pitä, ja heitä m/ös «arhain ku««5?m..n kautta poiokutsu? >

On totisesti, sillä kosta Jumala
lläke Hänen lapsillensa ristin hyödylliseni
lnäxi kuin että he sen päsisit, nijn Hän heil»
leHengelllstn mellestyzen, että he nimittäin
kaswawat ustosa ja muisaawuisa, maalisen
eteen wetää; jakosta Hän myös heitä war»
hain kuoleman kautta poleskntsu, nijn an»
daHän heille maalisen elämän siian parem»
man elämän la iankaikkisen ijän taiwaseell.

WijsKlrj. 4'7, 12/H/ 13,14-

<2. Kys. Mikä on sitä wastan tvanhembainwelwollisnus lapsi«ns koht«a»?
Heidän tule, 1:0 Wälttä, että:

Wyttä lapsiansa wihaan Epl).c.:4. ,: o,
m alla
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Malla pahalla elämän esiknwalla, «) 2:0
laimilyömisella neuwosta ia kuritnzestalu,
malan pelkoon, 3:2 lijalla ja sopimatto»
Malla knrituMa,c)ia myös 4:2 lugulipitä»
mättömydellä heitä työhön ja lamoille har-
joittamasta. <<>

«) Sananl. Kirj. 29:12. Wijf- Kirj. i«.
nanl. Kirj. 2;:iq,i4. 29:17. 5yr.7:25.
c)Col. 3:21. </)Sys. 30:13.

2:2 Tehdä, että':o Edelläkäydä lapsians
lumalisuteen opettamisella ja hywällä esi-
merkillä, a) 2:2 rakasta heitä niin luonnot»
lisesti kuin Christillisesti, ja sentänden ru«
koilla heidän edestäns, ö) ja 1:2 kaswatta
ja holhoa heitä ruumin ja sielun puolesta,
että he Jumalalle kelpaisit ja työllä ja ta<
woilla myös itsellens kelwollijet olisit, e)

«) Psal. 78:5,6,7. Esa, 45:11. 2 Macc.6:27,
28,31- 5:29. Rom.ioi l. 1 Dm.
»:i. Syr-3:11. c)i Tim. 5:8. 5 Mos.
Kirj. 6/7,8,9.

Wijdes Kaffy.
Kys. Ruinga kuulu Wijdeo Rassy?

Xvast. Ei sinun pidä tappaman.
*Bi-Kys, Mitä' kieldä Jumala täsä wijdennesil

Rästysä?
Jumala kieldä silläSaualla:tap'

paa ei laillista, kosta Esiwalvan Perjonat
ranqalsewat pahantekiöitä,") mutta laitto-
man: joka tapahtu nijn hengellisesti tolsens

Es eli
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eli oman sseluns murhalla eli hukuttamisel-
la>ö,kuin luonollisesti nu wihasiumise!!a,c)
wiballa, «i ja kijwauzella, e) ulkonaisil»
la lvihaisilia käytös töillä,/)
4:0 ynsMä itsepaisydclla, wastoin »ja pa»
hoinmjelisydella, 5:2 kostolla ja waino,
misella,,) 6-Q itse tapon työllä', hengen, ler»
weydcn,eli elaturen,toiseldans eli
moninaisella nijn pikaisesti sattamisel»

kuin 7:2Wa'hitellen,toisens eli oman
Hengens woimain ja terweyden: irstaisu»
den, kiukun, surun, zuopumuden, summat»
toman työn ahneuden, taikka muuu kaut-
ta , poisleikkamisella, niin myös Bwlait«
tömal-a henyen wuowamisella, »>)ja wielä
monella muulla muotoa.

«)iMos,Kirj.9:6. 6)Vatlh.23:is. Rom.z:
6,13. Wijs. Knj. i i.i. c)Matth. 5:22.
loh. e)10b.5:2. Gaar<
najaKilj.7:io. /) i Mos.Knj.4:s. P5.37:
12. 5yr.25:23. izj:iB. Ml. 57:
5. Syr. 28:21,22. lac. 3:16. 6)2Cor.
13:11. R0m.12:16. Syr.2i:n. Ps 7:
15. <)zM!)s Kirj. 15:18. 5 Mos. Kirj. ?2:

95. Rom 12:19. 2Gam.K>lj. 13 26. Oyr.
25:20. lud-162!. Gyr.
3/,:25,26. Matth, 27:5. 2Gam 17:23./)Gananl.Ki>j 1:32. I?b. 5:2. a Cor. 7:
1». Gyr. 30:24,25. 31.3a. lue. >2:iB>

>») Gnr. 3 : 27.
Kys.Mitä käfferli waatiJumalatäsäßästysä?

U)«st. Ettg liklll omaa sielun jaruumin
huolda,
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meidän lähimmäistan, Hsnen niin

hengenseliruuminsa. kuin sielnl'sa häd isH
,:o Autta laupcuden ynnä k:nla
olla aina nalle sndämejkä ystawalliset, si-
wiät ja kärsiwäUiset sanoisa ja
ja Holhoa händä Jumalan edes u,kolli«
sest esirukoufilla,</) muiden edes edeswasta«
misella eli hywHtoimufamise!!a,e> niin myös
itse edesänjä hänen neuonnsellcms./)

«)Eph. 5:29. Phil.2!i2. />) Job. 6.-14. 3ac.
7:9. lac.-,12c), Syr. cMil.
4: -,. Col ,: «,13. Gyr 18:15/17- Tim.
2-1. 6,5. /) 3 Mos Kirj. 19 .17.
Sanani. Kirj. 12:1. 275,6.

86. Kys tNikä o« tämä tvijdes Rästy itsesän,
ja mitä tarksittawainen i
wast. On tungin ihmisen hengiä suoja»

wainen käffy, ja sitä tarkoittawamen.- Et-
tä nijnkuin henqi on kaikille Jumalan lahja,
jaen me pidä hengiä jä>. jcttömilväkään paitsi
luwalliscsti,«) wähemmin sielun ja rllumin
elämä ilseldäm ja lähimmäiseldclm menettck,

nijn kosta lähimmckinell sekä sielun»sa että ruuminsa hädisä hukkua taita, tule
sijs meidän händä molemisa hädisänsä ni,n
ontta ja pelasta, kuin nijtten tarpeilla awut'
ta >a palwella, c) että rakkaus tarpen jäl-
keen auttamisen töisä meilda aina oikia lau«
pius olisi.

«) 5 Mos, Kirj. 22:6,7. Sanani, K>'rj. 12:10.
2.12. 1ac.5!2,<,. c)iPet4!i2-
35:26. Kuudes
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Kuudes KM).

'B7- K')f- Auinga kuulu Ruudeo Vässx?
Wast. Ei sinun pidä huorintekemätt.

83. Kys Mitä ymmärretä» sillä sanalla huo<
rintehdä krouimmasti?
U?ast. Silla ymmärretä» ei ainoastans

yhden awio persolla» lihallinen jekannosyh»
den toisen awto, eli irtamen personan kaw
sa,«) mutta myös irtaitten personain keffe»
näns, 5) nijn myös sukurutsaus,Sodomal«
lisuus, jamuut mykät synuit ja luonnotta»
mctt kauhistuzet, l)

-) 5 Mos. Kirj. 22:22. ö) Ebr. iz-4- c) 3 Wos.
' Kirj. 20:11 -13. :c.

*B9> Kys. Mitä kieldä Jumala täsä R»mdennes<»Räffysä?
Vo<ist. Jumala kicldä sillä sanalla: huo<rintehdä i:a irstalliset ja häpiälliset aja«

tuxet,<7) 2:0 irstalliset ja häpiälliset
3:0 irstalliset ja häpiälliset kaytözet, c) ja
myös 4:0 irstalliset ja häpiälliset työt. <H

<»)Marc.7:2l. 6)Matth. Eph-4!2?,?a.
c)Matth.,:2B. Syl,9:?,ic>. </)i3or. 6:16,18.

Kys. Mitä käske eli waati Jumala täsä Rä-
ftpsä?
XVast. Että i:o pita puhdasta sydändä,«)

2:0 wiettä kunniallista elämä, sanoilla, käy,
töMcl ja töillä,ö)ja 3:0 että myösitlckukin
awiopuolisotansa rakasta jakunniasa pitää <-)

<») Match. 5:8» iCor.3'.i6. 12.17.
1 Mos.
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t Nos. Kirj. Gyr. 9'3> »3 4,5-
c)Eph. 5: 28, 3?.

91, Kys. Mitkä wälikappalet owat tarpclliset tä<
hän puhtaseen eli kunnialliseen elämähaHn?
KV'st. Siihen tarwitan harrasta rllkom

sta,kohtullii'uutta ruwas, la luopumuden
wälttämysta', paastoa, wirja työntekoa ja
laissuden walttamystä, pahain kansakäymi»
syden kartella, Illmalan
paalleajatusta, ja että awioslldystlelää ja si»
tck kunniallisesti pitä.

1 Tim. 2: 2.

92, Kys. Mikä on Awiosaaty?
Iwast. Awiojäty on yz-i Illmalalba ase<

tettu yhden miehen za yhden mainion lailli»
nen ja täydellisen jaselkien
suostumisen kautta tapahtunut yhteys yh,
dcxi lihaxi, että sen kautta olis ihmisen su»
kukunda ylöspidetty. kelkinäinen apu saa»
tu ja saastaisuus waldctty, Jumalalle sen»
rakunnazi maan palläja llitta taiwasaa.

l Mos. Kirj. 2: , 8,24. Ebr. 13:4.
93. K«s. Mikä on tälnä Ruude, Räst)» itsesan»ja mitä tarkoittaneineni

wast. On kunZin ihmisen kunniata suo»
jawainen kaM, ja sitä et,
t<i me Jumalan tahdon lalkeen joka on mei«
däl,py!',ydeulme, malttaisimme huorutta, ja
M lotainen tiedäis pits astians pyhydes

ja
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ja kminias, ei himoin halauxis nifnkuitt
pakanat, jotka ei Jumalasta mitan tiedä.

i Tim 4:3/4,5
SlM,''äs KMn.

Kys. RuingK kuulu Seitsemäs Rästy?
VV li. Ei sinun pws närästämän.

K?s. N7itä kieldä lumal« täsä Seitsemän,
nesä Näskysä /

rv«st. Jumala kieldä silla sanalla: Ma-
rasta: nijl, yhteisesti ahneuden niinkuin kai<
ken Warkauden juuren: se on tämän mail,
man hmvaiti lihallisesta armosta haln ja huo»
li, usein juonilla niiden perään ja sttte wi»
sudes - ja suresa huoles, että nittä pitä ja
katkea kuin crinomaisM >:Q salaisen war<
kauden: ettäkaupas, wMetuxes eli muu»sa lähimmäisen kansamenoö la toimituxespett<l petollisella w irälla la<
stlllla, rahalla, waqalla,e) mltalla,/)
haukutuMa, F) salamisella. eli misä muu«sa ja muulla tawglla, ,') 2:2 anda ja otta
lahjoja wäräzl woitoxi ja eduzi, ;:o pitH
lnwatoinda kauppa,' ja pahendawaisia e«
desauttamistn wälikavpaleita, /) 4.0 otta
syndista' woittoa, palkka, ja kaswoa, «) ;,c»
latssuklla ja wiran töitä laiffasti tehdä,»)
6: > tuhlalla, ja silla omansa menettää) 7:0
huolettomudesta lähimmäisen omaisudest o»
li le eli ei uMM, saatta eli sallia lvahingo»

ta
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ta sen p,Me,/) ja 8:0 kossa pidetssn
palkka, laina, tulli, eli muut lvelwo>'iset
ulwosr><wt,s -olka kamalasti kunllian mar»
jon aUa kaikki tapahtumat.

«)i3im. 6: ,0,9. Luc. 12.-15. Saarnaja Kirj.
;:,!. /.)^M»s. Os, 12 8- Syr.
27:14. c)E>«, ivi i Hab. 2:6.
e, ?. 3 Muj, KKj. 9. j5/ 35- 5 Mos.Kllj. 2s: lz, 16. G«!-ani Knj 21l 10, F) Ga<
na»l, Kirj, 16:29. 6)2 Kun Kirj. 5: 24, <,! ,

Mos, Kirj.iy:n. leri7-.i, i Thess 4-<t.
K!rj. i6:l<). Hag.ri K. 3:

?,li. Gyr.4n:iz. >»)<kiech.,B: 16,,8 1 Cor.
2Nos.K>rj.22:2 5. »)ler.4«: l«- Sa-

nan!. Kirj. 21: 25. e)Gyi' 18:33/34- /") 5
Mos. k rj. 22! 1,2. Sanani, kirj. 21::. Psal.
ic>6: z. kirj, 19:13. 5 Mus.kirj, 24:
14, 15. Syr 2,': 1, 2. Pf. 37:21, Rom. 13: 7.

*-:? Julkisen »varkauden: että luwatta
lähimmätseldä salpain takaa eli awoimista
paikoista jotaan poisotta, <?) rnöwäctä, ö)
waarcz» tullutta otta, c, löyttyH pidättää)
kätkettyä' za waraltetcuakitkee,/)
Wielä nsppi»i,F) eli mutonqin häpiällisesti,
5 taikk- hänen omastan»sa pozessaattc»; johon on my>!s se
kuoicm rajan stjrt uninen lujettawa.

<»)loh. 7:21. Sanan! 2»: 17. i) Mos.
Tir 19 13. <)Ioh. 7:1. <i) ;Ml's. tlrj. 22:
3,2. ?) c Mos liri »;:8/ ~ /)Tod. 2:21.

A) 5 Mos. kirj. 27: »7.
96. Kys.
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*K6,K,s.tt?itäkäste eli waati Jumala täsä rästpsä?

Vo.lst. Hän k.!ffe meidän l-c» yl)teist!t e,
lättä itsemme wakudella,") ja 2:0 erinomai»
sest olemaan awulliset ja palwelewaiset toi»
slllcm t!sa yhteists eli elämäsäm ö)
ja sentahden ?:a katsoa niin Kylvin lähim»
maijemme hywä juuri kuin oma, e) e»
besantta sitä hywi!lä <i) 3:0 suo»
jella sitä, <?,' 4:5 Autta h indä tarpeisans /)

5:0 maza kullengiil sen knin me welwolliset
olemlne,F> ia myös 6:u että me poisanllam»
me sitä kuin «Mrin saatu on. ö)

<,)!jlsal. 1 Pet- 4-' 10. c) Phil. 2 : 4.
- Esa.

1:17. /)Tol» 4:7,8. lirj.H:?.
6) Luc l9'B.
Kys. Mikä «n tämä Seitsemäs Rästy itst<

säns, ja «lit.: tarkeittawainen?
Wast. On tungin ihmisen maalista ta»

warata suojawainen kässy>ia sitä tarkoitta»
mainen: eltäme sitä wäyemlmnp.inisimma
meidän sydämemmä nijden Malisten pääl»
le, tuin se estäpi meitl »lilsii hengeUisis ja
iiankaikkisis,«) waai» pallon enämin kosta
Jumala on andannt melllc ne maalliset o<
maft ku".niaz-elis,' meic-äll ja lähimmäisen!,
me tarpexi, nijn me myös pidämme ne
hywin käyttämään, la ci muilda poisotta»
maan, waan Mä mettämme ustoilisizl
nsnttämään. ö)
<,)Pl.<!2:ii. iCor.7-29/31. Hl«tt. l6:in»i2.

Kah-
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Kahdexas Kaffy.

5B. Kys. Ruinga kuull» Rahdexa, Rasty?
waji. Ei sinun pidä wäärä todistustasanoman sinun lähimmäjstäs wastan.

*99 Kys. MitH kieldä Jumala tHsi kahdexennesOräjkysä?
rvast. Jumalakieldck sillä sanalla: mää-

rä todistusta sanoa: kaiken niin yhteisen wal«
hen, nimittäin, ctta' ollawiekas eli kawa,
la «), ynnä luulla wäärä lähimmäisestä ö),
ilman sitä walehtella eli tyhiä puhuma,,,
myös öykkäillä ia turhia sanoja lausua ,

ja wielä pitä kelwottomia juttuja cli iaari»
tuzia e); kuin erinomaisesi, että i.a walch«
tella lähimmäisen päälle, taikka wastanhäwdä, eli muutakin määrin todista, ilmoittam
eliwaiketen/), 2:2 poissaatta händ.i oikeu-
bestans jawääryteensen pidättäF), 3:2 pet»
tä händä haukuttelemisella, pahoina neu»
woilla,wa'äräitä kehumisella eli moittimia
sella, lupausten rikkomisella, ja mnös salai-
sutten ilmoittamisella ö,, c. panetella hän-dä syysä eli syyttömästi <), s:o pilkata, her,
Mä jalaittomasti duomita jamyös
6:0 saatta paha ftnomata hänen päällens. /^

")Gyr, i9'-11. 11:32. c) 8:
is, G:ch.4:25.
Ganaillast. kirj. in: 19. e) 1 Cor, 1 <^: zz. 2.
Tm,.!'. 16. /)i Kuning. k.2i: 10. Sananlclst.k.
4:24. 15:3. z»:?,9. k. 17:23.N Eja.
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Esa. 5:20. - Aika kirj. 19:6,". SVr»l;
32. <3yr3'lB. Gaarnaja l-irj. 6:
10. Sauaiilast. kirj «n:s. Esa. 5:20.

. 25:9. Sa»
nanlasi.k>rj. 11:»1. <) kirj. 18: 8.
z Mos. t«rj. 19: >l).2Kunma.l>f!.'!2Z. Ps.
6-/. 25. i Mcs.firj, 37:19,. kuc.
i?:«i. Roin. 14:4. >) Sananlast tirj. 22: i.
Oyr2z:i.

* IOQ. Kys. Mitä räste eli »>aati Jumala täsHkästysä?
U)ali. H.sn käste meidän i:o yhteisesti

olla waat ja taitamat, ") ja 2:0 erinomai»
sesti l.a rakkaudesta ajatella hywin l.chim»
wäisestäm ö, 2:0 puhua hywin hälle ja hä-
nestä c), z:c> wastata hänen edestänsä), ,a
myös 4.c> sallittawis asiois totuden rikko»
matta, käändä kaikki hänelle parhaxi päin

<»)Matth. iv: IS. Rom. 16:19. «) 1 Cor. 13:
5,7» Sanani, kirj. i,:i. Kyr. 6:5. Sa,
nanlaff. tirj. e) 3 Mos.kirj. 19 : 17.
1 Pct, 4:8.

,«1. Kys tNika on tamH kahdexas kasty itse»
sans ja mitä tarkoittawainen?
XVast. On Mci kallista totutta suojawai»

nen kössy, ia sitä tarkoittawainen: että luin,
kuin Jumala on itse totinen, niin hcln tah,
to meitäkin totisiz-i, ,a että me sydämellä,
kielellä ?a työllä kaikis ja aina totutta ,a
yziw.-l kai sutta toimella pidäisim ja tekisime.

ZachB:,9. 1<H.17:17 Rom. 10:2..
Ab'
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Käffy.

102. Kos Xuinga kuulu yhdcxäs rässy^
Ei »inun pidä pyytämän sinun

lähimmäises huonetta
*i«Z. KysiNitä sillä sanalla huonet ymmärretû?

n?>:st. 3)t)teise,ii lapset la lillken tulewai'
set<?) waan lclsti erinomaisesti irtain la kijn<
dla hengetön» talu ia omaisuus.

«)Ruth. <.ii. -Mos.tlrj. 1:21. Mos.tirj.
25:31,32. Mlch. 2:2.

*ia<. Kysi lNitä kieldä Jumala täsä Rhdexän»nesä «ästysH?
Uo^st.Jumala kicldckfllli sanalla pyytä

,:o yhteisesti tekosynnin lumon, joka ylcs-
tule turmellull luonon zuurtunesta pahasta
himosta, kolta sille mie!l!<vmys alinetan e»
liwalda sydämesi, la tutinlaan siiioin te-
kohimoxieli haluzi erinomaiftstikalk«
kinatsen himon eli halun meidän lihinun.!i-
se»l hengettömän omarsuden togl'' Walom»mcs jakijnoiasä kalu!'a,ecm se tulis ahneu-
desta, kateudesta, turhan kunnian la heku«
man jongun oikeuden muodon
eli lain warjon alla meidän aUcmme.

1 Äuning kirj, 2l:i. Esa 5:3
» K "s. Mitä käjke eli'waati Jumala täsä

RaEysä.'
'tV-ljt Hän k.ssse meidän yxiwaf^se»

sti tuoletta paha haluamlne«),2:o pausiah»
D 2 ntmta
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neutta tytyä sijhen onneen kuin hän meille
edeökatsonut on 4) 3:2 suoda ilman sateub
ta lä!)inlmäisellem hänen maikka surembaonnens l), 4:osydämcsäm aina alenda mei»
tam kaikesta kunniasta <h, 5:« walttä heku»
mata la pitä itsemme kohtullisuteen ruwas
ja juomas, ja kaikkein mielen lijkundom

hengellisten jataiwallistenpääl,
le panna ja kijnittcl ainoan totisen halum»
me,/> ia myös 7:0Että me olemme awulliset/
että lähimmäinen saiö hengettömän omai<suvensa rauhasa pitä ja ilman wahingota ja
estettä nautita. F)^
' «)i Mos.kirj 4:?. G«I. 5:»4. Rom.B:i3>

Gyr. <B:2z. <)lac.4'«-
- Gananlast.lirj. 14:3a. iPet.

. e)Rom.iz: 13,14- Ph'l.4:i2. 2W.
1:5/5. /)Col kuc.lo-.42. s)WI.
,: 4. Sananlafi. tirj 21:10.

, c 6. Kys. <l>ngo halu maalisten perään tumallinen^
Halu maalisten perään jokapäiw<li<

seri tarpezi, joka ei estä hengellisten halua
on luwa!iinen,waan lijaxi halaua maalisia
on surimmasti syndinell.

1M05k11j.23.-4. i C0r.7:30. 11,H.H!15.

107. Kys MikH on tämä yhdexao rist)> itse,
säno, ja nulä tarr«itta«ainen'i
''cvast. On tekosynnin himoa eli halua,

zoka käypi kaikkia käMä mastoin, rieldH
wälnen
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wäinen kästy, ja sitck tarkoittawainen, ett<l
me sen himon kaikisa kuolettaisimme a), ja
panisimme snrimmasti meidän halumme hen,
gellisten ja taiwallisten ynnä kan-sa lähimmäisellemme bänen hengetöiud.i v»
maistmttans tygöpidäisimme. e)

, «)slom.<s: 12. b)Natth 6.Z,. c)sM<?s.l.22:Z.

Kymmenes KM).
5 Ivg. Kys. Rumga kuulu kymmenes kästx?

Ei sinun pidä himoitseman sinun
lähimmäises emändätä, eikil hänen palwc«
liatans, pijkaus,eikä karjans,eika juhtans,
taikka muuta kuin hauen omans on. ,

* i«9. Kys. Mitä kieldä Jumala täsa kvmme»
neunesä käffysä?
rvast. Jumala kieldä silla sanalla: hi»

moita i:o meidän kansa syndynyttä turnlel,
duuutta luodoamme jullrtnnen pahan hi'mousa kansa, se on, perisynnin yhteisesti, ia
2:0 eriuomaisesti kaikkinaisen himon eli ha«
lun meidän lähimmäisem omaisuden tygö,»osa hengi on.

lac. i: 14, 15.
Kys. Mitä käste eli waati Jumala täsä k<-

stysä?
rpasi. Hän käske l:o täydellistä sydämen

puhtantta, niin että me olemma ilman lno«
non turmellusta jäsen paha himoa/niinkuinD z enum
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ennen langemusta h>?nen kuwasans a), 2.'«
että me hillitsen» ia lukantammc pahan hi<
mon <a noudatamme niin todella sydämen
puhtautta ö), nijn myös ?:o neuwolla la
työllä autamme, että meidän lähimmäiseni
emändä, palkolliset ia juhdat olisit alallans,
la tekistt mitä he owat welkapäät.

<>?Mos.l'lj.'9:2, iPet. 1:16.
firj. 4:23. c)T«t. 2:6,9. <

»li. Kys. Mikä on tämä kymmenes rästx it«
se<an»< ja mitä tarkoittawamen?
rOast. On perisynnin himoa kieldäwsi»

nen käffy,ja sit>! m,koittawainen: että nijm
tuin himo on tahdon woima stelusa, ja on
luwallisis asioisa l.uhdetoin, mutta on Nll«
!nr langemuzen zälken nyt luonon turmel»
llirezla tahdoso pahaan taipunep; niin tah«
to Jumala tasa käffysa, että sekä meidän
luondommc niinkuinalusa-pitä synnistä puh»
das oletnan, kuin myös että je syndinen
luonon hnuo tämän ja yhdexännen kässyn
zälkell, niin sen ensimmäisesylsskäymises,
ruln sen täydelli'ydes pitä meild',' tukautetta,
luan ja pidätettämän, ja että me kansa la-
himmaistldäm hänen omaansa jojahengi on,
«mmä miilän muota polessaattaist.

i Mos. lirj. 4: 7. 5 Mos kirj. 22: l. 4.

»ll2. Kys. Ruing« kuulu näiven rässyiu päätös?
N)asi. lilmala sano kaikista naista kä'

styista:
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ffnistck: Minä olen Herra ssnun lumalas,
wakewck jakiiwas kostaja, loka etsin JM»
paliatteqot lasten päälle kolmandeen ja nel,
jandeen volween, jotka minua
ja teen laupeuden monelle tuhannelle, iotka
minua rakastamat iaminun lMynipitämät-

iMos.kirj. 2c>: 5, 6.
!iz. Kys. Mikä st on?
Iwast. Lue Lutheruxesta.

* il4. Kys. Miten kosia Jumala lasten päälle
pahoja töitä?
Waft. Niin, että Jumala rangaise!uj'ck

lapsia, jotka wanhcmbians pahndesa ;>

wnt niin lasten omista kuin wanhcnwainz
synneistä; mutta ei hunkaica lapsia, waik'
ka nämäkin wanhembains syndeiy tähdell
walista sawat koetella ajallista murhe ta,
joka ei ole sitte hurffaille lapsille rangaistus
«aan hyödyllinenristi waroituxezi synneistä.

Ez. 13:26. i Sam. 15:23.
* 115. Kys. Miten taas maxa eli hyw»ä te?«

Jumala niille lapsille, jotk» häne» kästy,
jäns pitäwat i
Voast. Nijn, ettH Jumala muista hy.

tvKlä ne lapset, jotka lvanhembians imna,

lisndesa seurawat niin lasten omasta kuin
wanhembains iumalisudesta. Waan jos
larkt poikkewat pois wanhembatns juma-
Uudesta, nijn heille itjelle syndins rannat-

D 4 fian!
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sian: kuitengin Jumala pahoilekkin lapsil<
le wanhembainsa hnwyttä maalisis, ja ar<monsa tarjolla hengclusisä muista ja teke.

Psal. ig. i Kuning. firj. 15:4.
* 1 l«. Kys. tNonenkaldanengo on Jumalan?«<

sto eli rangaistu» yhteisesti?
XVast.Kolmenkaldawen, nimittäin: >:o

luonolltnen eli maalinen, niinkuin sota, kai»
lis aika, rutto, eli muut ounettomudet ma»
tumlasa eli huonesa, 2:0 hengellinen, nijn»
kuin Jumalan wiha, Hengens /a armonsa
Poisottaminen ia ylönandamus n lujaan
Inieleen eli patumureen, ia ?:o ijankaikki-
Ilen, kuin on kadotus helwettijn.

ll7. Kys lNoninainengo on sitä lvastan Iu»
malan 2lrmo palkka?
XVast. Erinomattmn kolminainen: Maa»

linen,He,lgellinen ja Ijankaitkinen.
«18 Kys. Mikä on Maalinen armo, palkka?'

U? ck Ne hywät kuinsopimat tähän maali,seen elämähän: niinkuin pitkä M, tenveys,
rauha, apu waaroisa, lapset ja lasten lapset,
ia mitä izkäis neljäs rukous Malisista sisäl»länsä pitä.

gM05.kirj.26:3,12. xMos kirj.2B.-2,14.
*llx. Kys. Mika on Hengellinen armo»palkka?

rvast. Että Jumala ulkomaisillensa jot<
ka armon hywin käyttämät, aina enämbä

armoa
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armoa heidän hywää tehdä sitä, heille anta
ja lisää.

Match. lZ:i2. 25!14<Z0. Lu». 19:12,26.
* 12<7. Kys. Mikä on liankaikkixen armo,

palkka?
Wast. Että Jumala armosta Christuren

tähden anda walituiUensa sitä enämäldck
kunniata taiwasa, jota enämäldä he eläi-
<äns uffosa hywä tchnetjafijnä waiwa kär-
sinee owat täsä mailmaja.

Rom, 2:6,7. 1 Eor. 15:41,42. 2ssor. 4:17.
Kys, M»tä välikappaleita me erinomaise»

sti tarwitsemma, että >ne mahdaisim elä lotise»
lumalisudes ja karttaisimme, etten n>e syndiä
teki» Jumalan käskijä «vastan?
waft. Näitä neljä: Etts me i:u Pyhän

Henqen kansawaikuttawan armon akawir-
jasti lllemme,kuudelem ja tutkistelemmelw
malan Sana a), i:c, uffowaisesti, wiriasti
ja hartasti rukoilemme Jumalala ö), z:o u»
sein ja aina udistamme pyhän ackomtsem,
jatodella miclesäm pidämme sitä pyhä iijt»
toa, johon me Jumalan kansa kastesa tul»
let olemme c), ja myös 4:0 jokapäiwä har<
joittelemme meitämme sodasa sylldiä wa»
stan. <^)

<»)Luc. 11:28- C01.::i6. 143:
i«. 1 Cor iu:n, 12. c)4Mos klrj.gll: 3.Rom 6.4,11. Ebr, 10:16. «2, iz.

D5 Toi<
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Toinen Päakappale

Uffon Tummstuxest jaEwangeliumista.
* i. Kys. N?i„gatähden seura ussosta kohta l,ai»«

jälkeen?

XV st. Niinkuin Laki opetta meitck tuw
deman syndimme, niln opetta Ewangelium
kuinga meidcln pitä tuleman pelastetuzi syn«
nista' »oka Gvangelium edespannan meil,
le uffon kappaleisa.

Gal. 3: 24. kaki cm ollut meidän opettajan» sshli»
finrcn tnaö, että me uikin taulta wÄnhurstaxi tu<
lisin,. Rom .-4. Chnstus on Lain l,p,
pu, jo'attsclle ustowmftlle wanhullfaudefi.

* 2. Kys- Mika on Gwangelimn?
Vast. Ewangelium on M suloinen sa»

noma Jumalan armosta Christuxes, loka
waikutta uffon Christuzen p<lile, ja Illma»
lan elämän Tunnon, la tuopi sen uffon pal»
le wanhllrffauden ja aumden kaikille nijlle
jotka sen tokönckns waikutta andawat.

Ro»,. 1:16. Ewangelium on Jumalan wöima it»
stfullengiu' ustowaistile autudrxi.

*"
?. Kns. Mika on ero L.ain ja Ervangeliumin
wälillä l
ro>:st. Ne löytän kyllä keffens yhdes ia

yMpmkonßamatusa, mutta knitengin tai»
tan eroitetta heidän waikllturistans, jota
warten ne <u:„etut owat, nimittäin laki 1:0
ilmoitta syndeiH, peljätta nijden tähden ja

ouomiise
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duomitse"), ::c> on luonosta iotengin tiet,
ty, ia julistettu Mosexen kantta^, >waa<
ti töitä ja on töiden laki c), ia 4:0 lupa ral»
km, ia elämän nielle jotka sen omasta woi'massansa täytt.iw't.

3:20. 5 Mos. kiri. 27:26. ö)Rom.a:
15. Job. 1:17. ;M«f kiri 18: 5. Rum.
3:27. 10:28. lac 1:25.
Mutta Ewangelium ,:<i ilmoitta ar«

moa Cftristufes, ja waakutta syndein an»
dexi andamusta «), 2:0 on jäljelle yzi salai»suus ja edestuotu Christuxen kautta ö)> 3:0
waati uffoa ia on uffou laki e), ja 4:0 lupa
palkau ainoan uskolla omistetuil Christuxenansion tehden. </^

<»)Gsa. 4?: 24,25. 6)Eph. 1: 9. loh. >: 17.
<-) Ron». 3:27. <i)5i0h.;,: >6.

* 4. Kys. Ruinga monda on Nston kappaletta?
Vo.:st. Kolme Pa kappaletta: EnslM'

mainen Isistä Jumalasta ja Luomiscsta:
Toinen Jumalan Pojasta ja Lunasluxe»
sta, jaKolmas Pyhästä Hengestä ja Py»
hittämiscstä.
Ensimmäinen Uj7on Kappale.
Isästä Jumalasta ja Luomisesta.

< 5. Kys. Ruinga kuulu Ensimmäinen Usksn
Rappale?
vvast Minä uffon Jumalan päälle I«san kaikliwaldianTaiwan jaMaan Luoian.

6. Kys.
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* 5. Kys Mikä se on?

XVast. Lue Lutheruzesta-
»7. Kys.n?ondako meille tämä Ensimmäinen u»

ston Rappale edespane?
wast. Neljää i:o Isa'Jumala, 2:0Luo»

mistä, Ylöspitcknittn, Edeskatsomisen ja
Suojelennscn kansa z:c» SyitH nälhin Hy»
wijntöikin, ja myös 4:2 Meidän Welwol<
lisuttam luiden edestä.

i:nen Kappale.
"8> Kys. Ruka eli mikä on Isä Jumala?

wast. Isä on se Ensimmäinen Persona
lumaluden Olemiftsa. loka ijcmkaikkisest on
synnyttänyt Pojan Itsewertaisens ja yhtä»
olewaisen, josta nijnkuin myös Pojasta Py<
ha' Hengi ulosksy.

Esa. 44: 6. Mmn olen Ensimmäinen ia Minä ole»
Wijmemcn, ja paitsi Minua ei ole yhtan Jumala-
ta. 5 Mos. k. 5: Kuule Iftael, Herra mcidän Ju-
malan on yri ainua Herra. loh. 5 : ?5. Psal. 2:7.

Matth. 10:20.
i loh-5:7. Jim.kirj. 22:1. Matth.z:i6,l7.

2:nen Kappale.
* 9. Kys. Mikä on Luominen?

XVast. Että Jumala aikain alusa hywä«
stä tahdosta, wysaudes ja woimasallsPoi'kansa kautta Pyhäsä Hengesä, kaunisa jsr<
jestvxefä, kuutena päiwcina ci mistään kuin
ainesta/ eli tyhiästi, kaikki nakywäiset ia nä-

kymät»
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fymättömat edestoi, nimensä kunniazi ja
ihmissen hywa'xi.

iMos.k. i. Ps i9!2 l Mos,k.i:2z. P5.33.6.Herran Vanalla owot Taiwat tehdyt, »a tailki
heidän jouttons Hänen Gunni Hengellä.

* 10. Kys. Rutka owat luoduista ne kallimmat
Jumalan lnondokappalet?
Walt. Näkymättömät Eligelit ja näky»

tväisct ihmiset.
* l!.Kos. Mitkä owat Gngelit ?

wast. He owat lumalalda suressa ym-
märryMH jawapalla tahdolla lahloitetut,
Wijsat, Pyhät, Voimalliset, Ihanat;
Nopsat la Kuolemattomat, Hengelliset O»
lennot, tyhiästa' häivä luodut kunniazensja kuuliaisuteen, jotka nyt wahwi-
stuneet hywasä ei enci langeta taida.

2Sam 14:20. Matth. 25:31.
Ilm. kir». 18:1. Ebr. 1:14. Psal 103:10.Psal. 124:4- - Herra Sinä teet Engelis Hengiri,
ja Sinun Palwelias tulexi.

»12, Kys. <ongo Pyhillä Engeleill» mitään wä,
liä eli eroitusta?
wasi. HetUä on wisiisti Eroitns eiOlen»

noitten, waanOmaisuttensa puolesta, myös
Järistys Kunniasi, ja Toimliuzisa, ioita
en me wielci tietä ta>da.

l Cor. 14: 3;, 4a.
* 13. Kys- Omatko myös kaikki Engelit lange<

matta olleet?
tPajt.Et, waan sanomaton paljous hei»

< sts
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sta owat omalla ehdollansa kansa luodussa
t<wdellisyd<m ms polcslanqenet, ia sillä muo-
don owat hmvi»l<s Enqelcista pahoizi hen'
gifi perfeleni nnttunnect.

2 Pet. 2:4 lud. u6. Ne Gngelit iolla ei alkuans
pitänet, waan ylonamioit totoni, on Jumalakät>
lcnyt pimevtcc» <la,taltl!silla tahlcilla sen sun»
paiwän duomwon aft>.

* 14, Kys. Mitkä owat pahain Engelein piruin
työöt ja toimituxet ?

Waft. He alinomaisesta wihasta hckväi»
seivät Jumalaa, ahkeroitsewat estä hänen
kunniatanw, pimittl ihmistä syndijn, wa«
hinqoitta kaikkw, heliqellljta' maalista ja lwo»
neUista turmella, elia' he kaitti kan,sans kadotetuixt saattaisit.

Ilm.firj. 12: ii. l Mos. kirj.;: 5. Luc. 8:12.
2<sor. 2:11. J0b.2:2. Zach. j:«. Dan. 10:13.
2 Tim. 2:2 ;, 26. 1 Pet. <: 8.

*IS. 3ys. <l>w«tko ne pahat Engelit »voimalliset
kyllä tekemään kaikkia pahajota he tahtowat?
wan Ei' waan waikka heidän ymmilr»

ryrens nyt icllkel, lcmgenmren on
ri, ehkä erhetnxill.l tiet,'ma<ln «), ja heiden
tafttons ci muu paha niin
owat kuitengi" heidän woimans, ehkä wie<
la' suuret, ne nijn lumalalda sidotut/ etti
hänen sallumstans li»uall ei he mttään teh»
dä saata., c)

<)H Mos. firj. 7: n, i«. 8:7/ i 8- «:". Matth.
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8:29. lac. 2:197 i)Match-15: 2;. Eph.
S:i». 1:12. Matth.B.3.

* 16. Kys. Milka ow<»t lähi,, pyhiä ««FeleitH
muut Jumalat» ka!l»t 2.uondokappalet?
N)ast. Ne owat näkywaiset me ihmiset.

« 17. Kys Mistä «n ihminen luotu?
Jumala VN luonut ihmisen ruu«

miniä puolasta lnaasia, mlltta sielunsa pno«
leftn tyl>i<lsi<l hänen sisälle puhaldannsellan»
sa,sijtt.i ftu luonöUisesti/iärjeUilestiia hen-
gellisesti elämään.

i Mus kirj. 2:7. Herra Jumala te°i ihmisen maan
tmnnsia/ ja puhuisi häile» fijclamiin»' eläwän hen<
gen, ja tuli ihminen nijn eläwaxi steluri.

" 18 Kys. Sano sijs mikä on ihminen ?

Hän on Jumalan tuondokappa-
let Olennosans Järjellisellä Sielulla ia
Sowelialla Rumilla alusa kaunisiMu Iu»
malan kuwal!a> dändä että palwelcman ja
fitte autuwazi tulemaan

lM»s> kirj. i:»7.
l§. Kys. Mistäs tiedät, että sinulla on sielu?

Walt. Sijnä, ettil minä tunnen itseeni
taxi sisällisesti »vanuttama woima, nimit-
täin ymmärrnxen la tahdon / jotka ci ue
taida olla rumilla, waan sielulla nynknm
hengellä.

Wijs. hrj. 15:11. Jumala «nd»i ihmistlle sielun
jytä hänelä w«!fAtl«.

20. Kys.
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* 2Q. Kys. Mikä on ihmisen sielu?

N)ast. Mi elawä, näkymätöin ja kuole<
matoin henqi, wisieilläwoimilla, erinomat,
tain ymmarryrellä ajatteleman ja käsittä,
män, za tahdolla walitscman eli hylkämän.
* 21. Kys tNikä on ihmisen ruumi»?

XVajt. Se on sielnn maalinen huonet e»
li maja, kaikilla sowelioiUa jäsenillä,ynnä:
näyn, kuulon, maun, haiun jatunnon kanft.
* 22. Kys. Rumbit» näistä on kallimbi rumista

eli sielu?
XVali. Sielu on palio kallimbi rumista,

että han on yn eläwä kuolematoin hengi,
sowelias yhdistyneen Jumalan kansa ja hal»
litseman rumistansa, m mihin wimein sielu
edellä mene, sinne wihdoin kansa rnmnkin
seurata ta'yty,taikka taiwaseen eli helwettiin.
2,. Kys. Ruing<» on ihminen edustettu järjelli,

sella sielulla?
rvast. Niin, että hälla ymmärryxens ia

tahtonsa woimisa on wapaus taitaa sitä
walita mitä ymmärrys parhaz-i näke, mut,
ta poishyljätä kuin sitä wastan on.

Saarnata firj, ?: 3<?. Minä löysin, cttä Jumala on
luonut lhMlsen oiliaxi.

24, Kys Näytä mys» ja todista sielun kuole»
mattomutta?
Wast. Sen todista 1:0 Pyhä Ramat<

tu, joka puhu sielun luomisesta <?), lunasta»
mise,
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ia erosta oma ihmisen

omnsulido s»' llisellä peliattHmisellänskoika
itmnnen pahaa teke, za Icwottamallans koifa
h n !'M
hcidH" waiwams».,kl»olem.nnsa!ia sieluin»sa par>'>n!»ana tlla,ia tllolclmilljälken. e)

' <,)iM»s.lrj< 2:7. 56°. <->Samnl:i«
liri. -2:7. El»r. lv:)-?. </)Rom.2: 15.
post. 3.?: 59. t !llunmg. lirj »5:4. t«b 3: s.

* 25. Kvs. Nuinga oli ihminen l»smisls.z kaunjp
sicttu Jumala!, kuwalla, eli mikH oli se?

' waft. Silli muodon,ett.i nijllkuin il>
minen yli yhteisesti liuualau kuwaiia lu.»
malan kaldainenkaikisa eduisa ja onnellisu,
desa; nijn oli hckn erinomaisesti lahjoitettu
täydellisellä wilsauden walolla
sa' howydcliä:a nuhdettomudelia tahdosa,
tasaisudella haluisa ia mielen likunnoisa,
rauhalla ja fuloijudella omasatunnoia, ta-
kaikkein muidengin wvimains soweliaizudel:
la' jotka kaikki yhteentekinxit h.ineäe kan-
samodu» Pyhydcn ja wanhurffauden.
Sen palleseurando oli hällekansa: Su«

loimen yhteys Luolan kansa, Herraus kaik-
kein luondokappalden yli, lcwoNinen työnte»
ko, hywäterweys, pitkä «lka,kuolemanomus
ja wizmeen armosta ijankaikkinen autuus.
Jotka kaiM Edut olisit luonoiiisen syndy,
misen kautta tullet lapsilie ja jalketltuwrai'

> E . sille,
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We, jos esiwanhemmat olisit kansaluodusa
taydellisydesllns seisowaiset ollet.

i Mos.lirj. 1:26. Wijs. kirj.2:2z. Jumala sa»
nol: tehlim ihlninen n»eidän fuwaxcm mcwän nnio<
tom jälkeen, Iluinala on luonut ihmisen ijan»
kaillisecn elämään, jaon hänen luonut laldaiferrns.

-»» 26. Kys- Eikö fljs ihminen ppsynpt Jumalan
kuwas» eli kansaluodusa täydellisydesä./
XVast. Ei paratkon Jumala: meidän E»

fiwanhembam Adam ja Ewa, ja me HM
olemme syndijn langennet, ja olemme sen
kansa kuin he silloin Jumalan kuwasta po,
jestullet.

iMos. kirj,;: <l.
» ,7. Kys. Ruka on alku eli syy syndijn j«

lan.gemureen?
Wast. Perkele ja ihminen, sillä perkeli

kärmesa wietteli meidän Estäitim Elvan
syömän silttä kieltystä puusta, ja Ewa saat»
toi miehens Adamin tekemään sitä samaa,
ja nijn on syndi tullut mailmaau perkelen
kateudell ja ihmisen wapatahtons wäärin
kävttamisen kautta.

i Mof. kilj ?: l'6. «Y'js lirj.»:24. R»m 5:
12. Rijnkuin yhden ihnusen kautta on synbl mail<
mun tullul», jasonnin kanttä kuolema, nijn o« kuix
lema tullut laittein ihmisien päälle, että kallli s»
wat sylM teh»»t.

*,B. K?s Oliko se nijn suuri syndi syödä Nel'
tystä puusta, jollaEsiwanhemmat he langeistt'
Vousi. Se oli witzilti julma syndi, et'
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tä Esiwanhemmat täydellisten woimains
hyliännsellä sisällisesti luowuit sydtNnellclns
poislumalasta itie tyqöns mailmaan laper»
keleen, jonga wietellyxellH he HHnda enä<
min uffoit, Jumalallewaanpahansuomut,
ta luulit,. lMe wiliassezi sydämesäns tt,l«
Nyit, h<lnen allans ei enä tahtonet olla,
waan pyysit wijsaudes hcknen wertaisereils
tulla, tygötehdei! silben tieltyllä syömisellä
ynnli ulkonaisen langemuren, la niillä mo»
lemilla itsensä ja jällentmewaisensa surkia,
sti langetit.

l Mos. kirj. z: l«6.

»9. Kys Mutta eikös Jumala ölist taitanut «,

siä synnin langemust«Z
wast. Ei ihmiseldck ilman wapatahdon

poisottamusta, jolla hän olisi tullut järjet»
tömäxi ja oman liiansa oriaxi. ettei hön sit<
te taitanut olisi kuuliaisuutta näyttä.
* 30. Kys Ntlkä oli ihmiselle hedelmä synnin

langemuxcsta?
N)ast. Kaikki paha, Jumalan kuwan

kadottamus,piru,l kuwan saaminen. h<««raus häidä sielun za ruumin yli, za sanal,
la: kuolema hengellinen, luonollmen jalian»
kalkkinen.
l M»s. tllj. 2:17. ja pahan titdyn puusta

älä syö, siliä jonapäiwänä sinä sijttä syöt, Masinun kuolemalla luellman.
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*?i. Kys. Ruinga tuli siel« sy,min kautta tu»,

melluxii
wasi.Nijn että sundi i:? pimitti ymmar»

Men maalisiin puoli, mutta hengellisiin ko<
to sokiazi, sijttä aina aldiz i erymaän ja wää»
rin nijstä duomitsemaankuin Jumalaantu'
le«), 2:0 poissaattoi tahdolda pyhyden ia
saattoi sen Jumalaa wihawcnsej.'i ö), myös
z:c, turmeli halut, taipumuret ja omanrun»
non rauhan kaikki häwilti. c)

Cur. 2:14. «) R»m. 8:7. e)Ksa.<7:!O,,i,
w ,2. Kys. Ruinga myös turmeli syndi ihmisen

rumin?
tt)aft. Nijn että se tuli syndisexi waiwa

tundewaisexi, radollisezi. kuolewaisezi, la
sanomattomain waiwain alaisezi.

Gor. 40:1.
*33 Kys Milloin on sijs Jumala meidän luonut?

N)ast. Ko»?a hän Adamin la Ewan yli
luomises sanotusta siunauzestans:kaswakat
jaliftyndykätjatäyttäkatmaata.»Mos.s»:
18.On ainestam andanntaikanam meidän,
ja wiela edespäin muutainestansandapi ai»
kanans siittää ja syndyä niinkuin me tunnu*
stam: minäuffon, että Jumala on muun ym
nö kaikkein muiden luotuins kansa luonut
andanutminullerumin ia sielun, silmät, kor»

ja muut jölenet, tiedon, toimen ia ym«
m<lrn)xen.

Job. iv: B«i2. Glnun tHtes olvat mi»un walmi»
stanet
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sianet ja tehnct minun faikk! mnbarins, Mu'ssa
«ttas olet minun tehnyt uiMwn saweu ja anmit
NIMUN tulla maaxi jätlens, minua ole lp»
iänyt kuin Nejta j<i andat juosta mjnkuln
junstua Oina olet min«n luetta!»ut nadalla ia
lihalla, luilla ja suonilla oletKinä miilun
Elämän ja lyöi» olet >,nä minulle osotta><
nut ja sinun tatsemise minun bengeni fätfe

*;4. K"s. <l>n«o wiela chminen langemnxen
jälkeen järjellinen?
N>aft. Ihmilien on jiriellinen, waan

paljon turmelmut luönosans sitl oikein pi<
tenään, silla ko!>a hänen tulisi ptta luono»
sia tahtia ja taipumuria ymmärryren wa«
lon ja woiman alalssa, niln hmwtfe hän
kuitengin usein mastoin icklti'ns turmellu!,
la taydoiwns ei ainoastons ilta' mchi ym»
märrys poiskieldä, mutta myös ymmärrys
itsekkin pctty kansa himoin kautta usein sa«
maa mielistymään la auttamaan.

Wijskilj 9: ,5. Kuolewainen »umi< waiwa sielua,
ja maalinen asunsia lasitta miclda.

ZS Kys. <l>ng« sitte ibmisellä npt tangcmuxen
jä!i?en luonostans ei:ä m»lää« »'oima eli was

sijhe» kuin ou hengellinen hyu>ä i
U). Ei mitään woima cli wapatahtoa

henqellisecn hywaän, joka on peräti händä»a<m«n: waan hilla on kuitcngin wapa»
tahtoja joku woima: luonolliscen kunnia
elämHäii, ja ulkonaisen yowiln kunnia Kar«
ioituM,. nijllkuin ettF tukia, welsata,

Es dä
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ba Kirkosa,ja muhun sijben knin kanniab
liselda näyttä.
*3«. Kys. Sano fiig mikä sn se woima jolla ih<

minen taita pitä itsiäns kun»
nm elättiähän, ja sitä wavinottai
Voast. Se on ihmisellä se, ehkä surkiam»

masti tmmemmt luonon laki, jonqa woi»
Masta kossa wielä hänen luonollinen ynv
märryzens tietä jotain Jumalasta/ la nm-
de jotengin kunniata ja hywää. Häpiätck
ja pahaa, ynnä tietä tietonsa määräsä sitä
tuttnwa hänen tekosyndins himoa sen ulos»
puhkewasta pahasta takaisin pitä, niin mi«
tä näistä hänen ymmärryxens näke kohtul»
lisezi ja oikiazi eli ei, sitä tahto walitse eli
hylkä, ja kuinga se tehdän eli tehty on taik»
ka ei, sitäkansa omatundo täyty tuta jaduo»
mitä. Tämä laki on sitte »vähäinen apu
ja johdatuskunniaan, la tundomerki pois»
kadonnesta Jumalan kuwasta.

Match. ?: 12. Ro«. 2:14,15. Pakanat j»ill«
ei lakia ole, owat itse heillens laki. Että he»,
soittawot lain lyösn »lcwan kirjoltelun heitzän sy<
dämchins, ja nim heidän omatundons ynnä to»
dlsta, ja heidän ajaturcni ttffenans itse M?n<
kandawat eli myös heitans syttZmäxi tckewat..

p
;?, Kys. Tano myö» mikä on Omatundo?
Wast. Omatundo on sielun wäkewä duo»

mio eli yliwakutus,kuinga ihmisen UMset
la ulkonaiset työöt yhteen sopiwat eli ei sen

hänen
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hänen ymmärryxesHilsä tietön Jumalat! tah»
don kansa, iosta hallä on edeUises yfi le»
wottawa, waan llllkimmaijesyziwaiwawa
wakutus/ kuin kutsntaan omazitu,»nozi.

Vananl. lirj. 20: 2?. Henan kynttilä on chmise»
hengi, hä» lay I,N'< toto sydämen.

eN 2ccul'»tor, lellii,
tortnr sc conlalnoi'.

;8. Kys 3?lö»pitärä nyt Jumala »vielä meitä
langenneuä, ja kaikkia luotujansa ?

wast. Totisesti Jumala ylösvitä wiisa»
sti hywän tahtonsa jälkeen, ja woimansa
waellayhdezens meitä jakaikkeja luonuans,
kuin kuulu: "Ia nämckt kaikki wielä nyt
"woimas vitä."

Aposi.r. 17:28. Häncsä me elämme ja lijlumme
ja olemme.

* 39. Kys. Eikö luondokappalet taida itsestä»,
olla ilman Jumalan yläpitämistä?
wast. Ei, sillä Jumala näyttä wijsau»

dens,woimans za hywydenss stlls, että hän
luodut woimisans it<e ylöepitä, ja kandss
kaikki woimans sanalla. Ebr.«: z.
* 45.Kys- Edeokatsoko myös Jumala meilä luo»

tujan»?
Wast. Totisesti kaikki mitä ijkääs meil.

le, ja lunwlalba mcillen, lainattuiden woi-
maimme kuutta, taita tygölangeta, hän
EdeskatsomlsestmlS meille tyaö<

E 4 ,aka.
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jaka, ilman meidsn sijhen usein neulvon ja
muodon tietämättä, niinkuin kuulu: 9<n<
da myös minulle runsasti lokap>Nmä rawim
non ja werbon kodon ja huoncn>walmon za
lapset, pellon kar,an ja kaikki mitä minä ru-
min rawinnozi tarwilsen.

Psal, «27: ~ Ioh.;: 27. 3< ihminen taida mi<
t«n otta, ellei hänelle «nnita TalMsta?

41. Kys sija ihmi'«n itse tai>a tchd«l
t<!ä», Ed^ukatsonnseens?
rvast. H.in taita ja pit.s tyzecktehdH ja e<

deskatsoa tarpeitalls, «ota ilman ei n 5n saa»
da taida, miltla ehkä paljoncun tehdän,. el
ole sentHhdell Kittä wouto eli Kyödytys hcl»
nen tekonsa, waan Inmalan siuilaus, loka
»voiman, neuon, mllodon ja wenestMn
töihin anda elipidckttä.

Gaarnaia kn j K>: 11 Minä käänsin itsen, ja katsoin
luinga anri g.'» alla lemuan Etteiaut«
juojia Mä iosu »ussa oli» . «,,, a«,ta sslimaa»

waikka jow wUcw.i oM, ci auta elatlixen, eik.i jolll
taitawaol>s. Eimvösnlfavteen autatoimcllisui,
että iofu otoiiuun on, eikä se auta tttä hin kapp«»
Icni taita' yw n, nmtt/l se on laill, ajasa jaonnesa.
Kys. Suojeleko myös Jumala wielä meitä

?

N3<tt. WMi Han vitä meidän ylit«
semme walwowai» silmä,, la ehti meMe
awuzi kaikisa nwdyisä ja nFkymättömisH

kuulu i Mels sitte suc«
jele



tarechismt»>. 73
lele ja warjele minua, kaikki my3s wanin»
got ja pahudet minun päldani estä ja torju.

Psal. 50: 12. Iloillan kaikki, jotka sinun ussalda<
«at, anna heidän riemulla ijankaikllsest, sillä s»«
na warjelct heitä. lud-B'li. Gyr 3:27,2».
Joka miclelläns anda itseni waraan se hukku siznä.
Ia ylönannelun ihmisen kän loppulla pahoin,"

* 43. Kys- Mistä tule ihmisen eteen nijn paljo»
»vaaroja?
wa,t. Ne tulemat hälle oman turmelun

luondol,s tyhlNl)dcst<l,mai!man towudesta,
la pirun kateudesta.

i Cor. 15: zc>.
z:mas Kappllle.

"44. Kys.tNirä on se kuin kehoitta Jumala, et«
ta hän osoitta meille namit hy«
wättyöt?
N?ast. Jumala teke ne kaikki paitsi mci»

dan ansiotam, omasta sulasta anuostans la
Isällisestä hywyde,ta'l!s.
*45 Kys. <l>sottakos Jumala eron kansa luotua

jansakohtaan näitä hywiä töisäne
wast. Totisesti, slUä kosta Jumala teke

hywil, nijile ltirjettömille niinkuin heidch»
luojans, llijn se tapahtuscntähden,että hatt
oi! sulomen kaikille,a annahta kaikkia te-
kojans a), mutta ihmisille han teke hywtn,
et waiil nijn kuin lnoia,waan ynnä ymba»
rmssnlke beita enömmalla armoUa Cl)ri«

E z st«le«
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siuren aiwot»>z'en kansa heidän pa<

ar«
»no u.cl >r? tapahtu nij!!e ustowaistlle, imi,
le hcin pitä itlens niinkuin Is?, lapslllens,
seidan tuta lainen hpwist.l toisiansa Isälli»
si<i l)l)wym'i>s, »oka uiisä itsenö osottapi.

4:jas Kappale.
* 46, Kys Mikä on meidän welwollisudemme lu<

milli»: kohtaan naiden luomisen hywämtölden

Wust. Meidän on:
koittein nij»en edestä l)ända' kijtt.i, ylistä
ja kunnioitta, ha'nda kuuUa ja palwelw, se
on, totinen tosi.
* 4?> Kys. Ruinga pita meidän Jumala kijttä?

Maji. Nljl' että >ne mahdotcomudemme
tUllnola snurra pidimme Jumala itses.ios
ja l)ancn toi»c'nsä,!a sentahdenkiitämme bän<
d»' nöyrydelläaina hartastijydamcsimme.
M, 65: 2.
48. Kos- Ruinga pltä meidän Jumala ylisiä ja
kunnioita i
XDa>i. Nijn etten me waan kaikisa mei»

dan Jumalan töistä, ,a nnni,
toingin
ta a), mutta failki cdesottami em,!,e
«iwotantUle b» neil tulnuazelila ö,. e!ä

myös
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mM hälle bartasii Psalmeilla ia kiitoswir»
sl aja Heligeliinllä lauluilla weilammear»
mon kantta meidän sydäulmistämme. ci

«)CoI, 4: 6. i)CoI. 3:17. i Cor.io:zl, c)E>.'h'
;: 19. Psol, 92-2, 3.

* 49. Kys Ruinga picä meidän Jumalalle kuu»
li>.i!« olemma>an?
rva st Z?in,cttä me Jumalan Sanasa

kunlialsia wac!!a>,nue, ja ien »alteen kmkisa
meidän E!,mätällnä käytämme.

1 Sai». 15: 2:, 2?.
* ?o. Kys. Ruinga wihdoin pitä meidän Jumala

Palmella?
U?ast. Niin että me oikialla l'a toimelli'

sellalnmalail palwellnrella annamme mei»
dän rummmme ja siellimme eläw.tz-i, py»
häzi, ia lu'nala!ie otollisezi uhrixi.

Roni. l2: 1.
* 51. Kos- tNixi luominen ja sen hywattyöt <L«»

simmäiselie Persoxalle tygölujctaan<
Ci se,u i)den niinkuin niistä Toi«

ncn ja Kolmas Persona ulwoWiettaisiiu,
waan järjestyen tehden, että luominen onse Elisl>mn'men tn ö, jolla Inmala itlens
ilmoitti, mm <emyös lumaludes Ensim,
mäise!'e Pcrsonalle erinomalsesti työlllZ
jetaan.

iMos. kirjaus. Ps«l.33:s.
Toinen
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Toinen Uston Kappale.
Junnilan Pojasta ja kunasturcsta.

* l. ztys- Ruinga kuulu Loinen Uston Rappale f
xvast. Millä uston lestäen Christllzenpäälle,luma!an ainoanPoianmeidän oer»

ram, loka slkis Pyhästä Hengestä- Snw
dyi Ncitsesta Mariasta. Pilnattin Po>,<
lins PilmuM alla. Ristin päälle naulit»
tiin, kuoletettiin ja haudattiin. Alas astui
helwcttijn. päiwänä noust y»
lös buoluista. Astui ylös Taiwaseen. Istu
Isin Ilimalan kaikkiwaldian oikialla kä»

Sieloä on lulewa duomitsemaan e»
lawitä ja kuolleita.
» 2. Kvs. N7«ä se on?

rv. st. Lue LutKeruresta.
3. Kys Nlondako meille tämä Loinen Uston
Rappale edespane?

Voast. Neljää l:o Christuxen Persona,
2:0 Hänen Nimejäns , ;:o Hänen hywiä»
töitäns, ja myös 4:2 Mitä warten Hän ne
hywättyönsä tehnyt on.

imen Kappale.
» Kys. Mikä on Christuxen persona ?

tVäst. Chrisius on se Toinen Persona
lumaludesa, Isästä ijankaikklststi syndmiyt
hänelle yhdenwertainen »a yhtäolewuinen,
Josta mjntuin myös Isästä Pyhä Heiigi

UlwOs'
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ulwosläypi: joka myös ihmisten Ama,
stuzexi ajantäydellisydes omisti miehuden,
ja yhdisti lumallldensa majani Personani,seen kansa olendoonsa, ollen niin kaxi luon«
voinen niinkuin Jumala ia Mies, kuiten»
gin Pxi Persona ijankaikkisesti.

Ebr.»:?, 5- Chrisius on Jumala > että hän on hä»
nen lunmans kirkkaus <a banen olemuxens juutl
kuwa- ' Jolle hän sano!: sinä olet minunPoikan
tanupän minun !wu« ,'ynnytln. Ia taas: Mi»
nä olen hänen Isäns, ja hän on Minun Poika».
Ia ihminen on hän myös. Esa. 7:14. Katso
Neitsy sijttä ja synnyttä Pojan, sen Nimi pits

kutsuttaman Immanuel, ja Gal. 4:4 Gyndyne»
«vaimosia, josa Col, 1-19 2:9 Hänesä asu ko»
lo lumaluden täydclllsysrumillisesii. loh. 2:19.
Vlom 8: 9- 9'» 5- Että nijn Chrlstus lihan puo<
lesta syndynyt, on Jumala ylille kaikkein ylistct»
ty ijankaikkiseft.

» 5. Kys. Millonga tapahdut tämä personallinen
yhdisty»?
wast. Juuri kuin luma,

lan Poika sen Itsellens, Pyhald.i Hengel.
da Neitwt Marian kohdusa eroitemn, pe«
risynnistä puhdistettu» ja Luonollisilla ,a
Hengellisillä lahjoilla nuchudezi »valmiste,
tui, Ainen Omaisuttens kansa, kunnians
warjoittamises lumaludensa Mojafi Per«sonalliseen kcmsaolendons otti, yhduii la o»
mi?!a Omaisuziians kaunisti.

luc. i:3i/3i« Katso sinä <M lohdusas j« synnyt
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Posan! Gillä Pnhä Hengi tule finun passes j«
yliminäift» woima warjo,inun («'entahdsn myöise kuin sinusla syndy p»ta lutsuttaman Iu»malan P,>»<lri.

~.
* 6, Kys. Mitkä ow<lt ne Omaisudet, joilla Iu»

maluus kaunisti otetun Mielxidcnsa, ja jc>t»
ka Jumaluus tNiehudensa kansa tygönsä ot»
ti eli omisti?

NX,st. Ne yhdistyxcs lumaludclda mie<
hudeile tygö,aetut owat: kaikkitietawciisys/

sus, »a sanalla kaikki Jumalallinen Maje«
siens), mutta ne kuin Hu» miehudclda w«
göuja' otti, owat: ihmillinen syndymys, li«
ha, wcri, kärsimys, kuolema, ylösnouse-
mus . tauvaseen astunlus / ja nijn edes»

Josta tule,että mitlKummallekkin
kuonolle oma on, se on mnös toiset
ojallissa, niin että' my''s luonot aina wai«
kuttawat kumbikin tawa!lan,yht.l ia sama,
kansa ja kautta toinens osol iftldesa. c>

„)Col. 6>Ebl. 2:15,17. t):Cor;:i9.

?. Kys Laidakkos käsittä, koinga Christus on
nijn kahdesa luonosa yxi pevsona
NX.zi.,En,slllä klll!!ga muut' ,

tmnmma ou yhdellcl korrlait luma!a!iisel«
la sanalla lyqö,i'<; oltaiut !a kaysansa yh<
di: il'y: mieduden rdd xi sekoittamatta»
Maxi, wlltla eroittamatt.mafi per>onaxi,
on ia n) " ka'!ttt m ttä.

2No>.t!l, 3:2,2. I Tim. 5: IS. Ge?ll julkistst
iuurl
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s!,u>' lunicilisvltl! folaiftus, että Jumala ?n il<
muilcllu schM, »vai! ulstauttttli !.engc,a, nähty
En>?clu!!'ä, snnattu ustoltu mallina»
>a, ja tuimiaan,

* 8 K')s Rosta Inm-.lan poika pe«-sanaU«seen
yhteyteen» otti Miehnden, ongo hän myö»
silloin ottanut sen heikkoudet?

llllualan Poika on miehudesem»sa wapasti pällensa ottanut ei erinomaista
ja woan niit > »ynninLähden kai,
killc yhteisesti sy«srippuwia ihmulisiä heik<
kouna, fllin owat wasymns, isomus, mur,
het ja mumse/ckaldaiset kaikki ilman syndui.

Ebr. 5:2. 4:15,
* 9 Kr»s. iNixi piti Cl,t istun oleman Jumala

ja ihminen yhdesä pcrsonasa?
N)a,r. Ni-nkttin yxi wirkainsa

lvuori pili hänen oleman Jumala ia Mies.
Mutta mmi ihminen että HM
olisi lain kuuliaimden a-a kar»
sm' ja kuolla: ,a Jumala, että hän olist sil«
lekuuliaisudelle, käistmiselle jakuolcmallens
tygöiakanut Jumalallisen woiman la ar<
non, ,a siil.l poisottcnnit Jumalan wihau,
lain kllouzen immin kuoleman petkelen ia
helmetin; jota k.nkkm im-an Jumaluden
yleistystä' ci pallas imuin, n taitanut olist.
, Pl'.l 49: 8, 9 E< welltäl! tlVdli tel'n lullassa,

eck.! lellii sow ita. Si!!a bcldän sie<
I !>' ?,' c,si>!? !?., ylcufuliw, cttH jc jaä ttke»
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»:nen Kappale.
» !0. Kys. Mitkä owat thristuxett' Nimet?

XVas». Ilman ussambia Z?ime«ins ulwos»
merkitän erinomattain hänen Personansia
Wirkans nijllcl, että hän kutsutaan lesus
Christus.
"il. Kys. Mitä merkitse se Nimi lesus?

VVast. Autuwaxi tekiää, ia on tämäNi'
lvi lumakalda hänelle säätty, ellgelin kallt»
ta ennen sikiämistä ilmoitettu hänestä, ja sit»
te ymbärins leikkauxesa hänelle tygöpantu.

Matth. 1:21. Luc. 1:31. 2:21.
5 12. K»s. Mitä merkitse se Nimi thristu»?
V9ast.Woideldua,nilnkuin myös Metzias.

* 13. Kys. Millä on Christus woideldu?
tvajt. Jumala on woidellut h men mie»

hudensa puolesta Pyhällä Hengellä ja woi<
ma!!a, eli kaikilla LuonollMa ia Hcnqelli»
slllälahioillaa!, niin onkansa lumalnstinQ»
maisuttens tygz jakamisillamichudensa niil»
lä yhdistoxens hetkellä woidelinzi tehnyc.i)

kuc. 2.26. -»Esa.6l. «psal. 4:5,».
* 14 Kys. Mili piti meidän o»

leman yxi Herran woideltu?
wajt. Hänen wällmiehellisen Mirkansa

tähden, että taita sitä toimitta kolmesa wi»
raja nimittäin PapiUisesa,Prophctaliisesa
ja Mnningallisesa, joihill wirkotll Wan<

h"l"
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linsa Testamentisii Wchkimys wcitelemisen
kansa tapahdui.

-:mas Kavpale.
* !.?. Kys. Ruinya ja kosta, on Christus hänen

wälinnchellistä wirkansa toimittanut, ja hä»
ne» hywiatöicansa tehnyt i
XVajt, A!!a h.snenclintaldaisten Tilain»sa ja jälkeen tungin »virtaus laadun enu'

kaldaisuden.
*l6 Ky>. Rutka owat Christuxen Tilat?

N?-Nt. Ne owat tazi: Haueu 'Aleunuxens
ja V^nnyrens.
* »7. .Kys. Mika on thristuxen alennus?

n?ast. Ve tila, josa l)än Mielnideusa
puolesta <:O pHlspiti d'''uens sl!!e huonolle
tygöiacltuin lunlaludens omuisutleu täy»
dellisesta nautthtemisesta, ja piti itscnssen alla huonolla orjan muodolla, uu!)der<
tomasa deikkalldes, töOndcs ia all)alsudes
tclsck mailmasa: sowtttaz-ens lu!N.'la meil»
le<?), ja walistaz-ens meille opila ia cl.llu 'sa»

Phil. 2 : 6.7,8- Cbristus wa-kta han oli Jumpan
muodos, ei lutcnnt saalifi Jumalan kal.alttci! l>l»
la. Waan alensi itscns, otti mlan muodun v' N<
lcns, >a tuli muiden ihinisie» wcrt.nscj.i. Ia :öi,t<
tim n>cnl?i!a nijiukuln ihminen, »öyrytti ttfti,^)«
oli kuolemaan, saalka kuuliainen, ja listin 'fu»'
lemcm asti.

«)Ga14:4,5, 12:46. Match.
ll!2H, ZQ. loh 13:15.

F 18- Kys.
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»8 Kys- Mitkä asiat Christuren Alennuxeen ja
Orjalliseen Muotoon tulewat^?
D7ast. Höneu sl»kl.!Nttsens, että se oli

hcikkouttcn palle ottamisella, syndymys, et»
tä se myös huono ja ylönkatsottu oli, hä<
,ien ymbärinsleikkauxe>'s, pakoils Eqyp»
ti»,, koko köyhä elämäkertans. Hauen ka<
lieens, kiusauxens, wainons, pijnai.s, kuo»
lemansa, ja »viimein hänen haluamisensa.
,9. Kys. Rlnnga kauwoin päalleseisoi <shristuxcnAlennus?

wast. Se alkoi hänen sijkiämisens ja syw
dymistnsä kansa, »a pälleseisoi koko hänen
elinaikans, kolmekymn«elldä kolmet ja lä<
bcs puoli ajastaika, sijhenasti kuin hän kuo«
li ia haudattiin.
* 20. Kys- Mikä on Chvisiuren ylennys?

'Wasi. Se Tila, josa hän MiehudenjH
puolesta, kosta Lunastus oli täytetty, i:o
po.cspani halwan orjallisen muotons, ia
2:0 jcillcnsä otti täydellisen ja pysywMn
harioitlnen tyaöjaemista lumaludens O'
Nlai rz-tita, kunniasta ja woimasta: Tul»
larene tt»e nijsä meildä kunniotetnri <?), ja

meitä osalliseni autudesia, kuin
hän meille snsahti.

«Phil. 2: 9, 10, »i. Gcntähien on Jumala hänen
kolottanut ja andanut hänelle nimen, joka kaikki»
nimiä sunnn on. Että lesuxen Nimeen piti
lailti polwel heitäns kumartaman/ jolla taiwa»
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f« ja maan pallä ia maan alla owat, ja laikki kie»
let p,tä tunnustaman, että lesui Chrisius on Hcr<
ra, Isa» Jumalan lunniaxi.

")I"b> 17:24 Rom. 14:9- ö)Ioh. 12: 2,2.
i Mos. f>rj.4s:9/io/ ii-

21, Kys. Mitkä asiat Christuxen tu«
lewat ?

W st Ne, että kuin hcln omasta woima»
siansa haudasa wirkois ia sieluns ruminsa
kansa yhdisti, hän i:o Alasastui helwettijn a),
2:0 nousi ylös kuolluista ja näytti itsens e»
läwäxi astui ylös taiwaseeu^,4:oistuu
nytlläl, Jumalan oikialla ja 5:0sieldä on l «nens tnlewa wijmcissi päiwcknH
duomitseman elawltä ia

Rom. 14:9. <,),Pet.,:i9.
,)Eph.4'.ic>. lio:i. Eph.20.21.
e)M«lth 25:31.

«2. Kys. Millonga alkoi Christuren ylennys?
w.lst. SiiNil silmän rap iyzestl knin ha'tthalldasa wirkois, ja pysy nyt kai,

kes iiankaikkisudes.
Psal 72:8. ,

* 23. Kys Ruinaa monda on Chrisiuxen
joisa hän pitä »tsens niinkuin xxi »välimies,
joxi hän »voideltu on?
XVast. Niinkuin ta'tck ennen nimitettiinhänen Alimainen Papillinen, Prbphetalli»

nen jaKuningMlien wirkansa.
* 24 Kys. Mikä on Christuxen Mmäinen Pa.pillinen wirka?

N>alt. Se.wirka, jonga h<ln pitä uhri!»
la



<sarechi<m<ls.84
la ja csirukouMa Jumalan edes.s, että s,'n
>: sekä lain meidän edestäm täytti P. kn«
liaisimmalla <?), kllin iuuri wi«
kauhrina, laini sen ylitsek.lymistem-
me rangaistusta ulwosseisoi P. kultaisiin»
malla pii!?a!!a ja kuolemallans 5,, Illma»
lalle sowinnoz-i la meille iömiMe anjioxi ia
kunastliz-cxi, ia -:o rukoili ja wielä rukoille
kaikkein ihmisien edest yhteisest, ja ustowai»
sten erinomaiftst,jonga rukouxeus hedelmä
on siunaus, cj

Eph. 5:2. Z Mos.kirj. 16:7,8,10,20,21, 22.

9:15. <»)M>itth. 5:17. Gal-414, I'"
ma!a lähetti Poikani syndyncn waimosia lain a<
laisexi tehdyn. Että hän ne jotka lain alaiitt o»
lit lunasiais, että ne hänen lapsixcni luettaisin.

4) Esa- 53: 5- Ebr. io: 12. Christus uhrais yh»
dcn ijankoitkisesl kclpawan uhrin jyudei» edestä.

,) Ebr. s: 7. Roni. 8:3,, Christus on Jumala»
oikiallakädellä, »oka myös rukoile meidän edestäim

zMos. kiri. 16:7,8,9,10,22,11,22. Aron
piti Deurakullnan Malan owella heitti
män arpa kahden kaurtn palle: sen wapau-
denarwan kaurin pan pällepiti hänen »a»
neman molemat kätensä, tunnulramisellasen yli Israelin kansiin synnit, ja sitte lähet-
tämäll se>l cläwänckkorpeen: mutra Herran
arwalle langenncn kaurin piti hänen teu-
rastaman ia poltto eli rikos uhrixi sen uh<
raman: sitte sen wercstäwiemäänPyhään

Esi-
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Estripun sisälliselle puolelle, ja Pyhän sa»
wunsuitsuturen kausa sitä wetta seitsemäl»
kerta sotmellnnsa pri>foitta armo isiumcn
palle la eoes.

<l!!i!istu!> le pro nodiz ndtnUc D? 0 in
tliplici qv2<> uempe in
nc, in ?i!ali, öe !n d!suce,
erxiqnr

* 25. K»! Sano rrielä likemin millä on
stua meitä lunastanut?

Ei kullalla «.ikä hopialla,waan hä«
nen pyhällä ja kallilla Werellans ia wiat<
lomalla piinallans »a kuolemallans.

1 Pct 1:18 /9- Tietä°at ettet te ole latomaisessa
tMiaka cli llillall>i lunastctot teidän turhusta n«»
nostan: waan tallissa (Mistulcn Werclia nijlitui»
w aitoman ja pubtan ka>it>nn.

* 26. Kys, Rmnga on meitä LunastaZ
nul Werellans i
Lvast. Ni li, cttn banen ktt!lasiuren W>,'«

rellänsä sek.l alkoi, kocka l)äll meiö >, ede'
stam wcrisen ymbärlns leikkaurcus hetkestä
alieandoi ltsens laille tekewääli la ätl
kuuliaisilleen-?,kuin lopeti,ko!ka häile tuo»
lemaja lumalalda syndimmc lyqi'!ll!ettiln,
että ranMittUfen »iistä meidl<n siasam kan»sa werisest ulwosftisoi

Rom io: 4 a) Gal 5: 3. Minä todistan, että
jokainen ihminen tuin vmbanntleilatan, sc on
ta>tkc lakia weitapa pitämän,

h 2 Cor, 5:21. Esa. 5;: 5. Hän on hawo-tcttu
F Z . meidän
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meidän pahain tckomi tähden, ja meidän syndeim
tähden on hän hosuttu. Rangaistus un hänenpäliäns, että meillä rauha olis /ja hänen halvainikantta olcmma me paratut.

* 27. Kys. Mitä rangaistusta kärsi Christu»meidän syndeimme tähden?
XVast. karsi sisällisesti siclusanslu»mala» meidän syndein edestä hirwiätä lvi»

ha helwetin kaikkein waiwain määrällä s',
ja ulkonaisesti rumiians pitkällistä pijnahä»
pia!!isel!ä ristin kuolemalla ö)

")M>tth. 27:46. ler.Wal.wirreti:i2. ö)E<
s«. 4. 4^: 24. Ihminen sinä sait minun
työtä tekemän sinun shnncisäs ja olet tehnyt
minulle waiwa sinun pahoisa teoisas-

" 28. Kys. Rukoileko wielä Christus meidin
tdestäm Laiwasa?
Wast. Totisesti hän rukoile meidän ede<

siäm Majestettllisellä muotoa edespanemal»
la hänen ansiostans jakärsimisestäns Psän»sä tykönä meille hywäxi, ja se niin wounal»
liseili kuin ei koffan se paras edeswastaja
niin tehdä taida.

Jim. kirj. 1:7. 5:6, Ron». 8.- ?4. Chrifius »»

Jumalan vssialla kädellä/ joka myös rukoile
meidän edcstäm.

* 29. Kys- Mikä on «thristuren prophetallinen
«virka?
U?ajt. Se wirka, josa hän itse näkymä»

sti i.n sarnais» eli opetti meille Jumalan tah»
toa meidän autudestam, 2:0 ennusti ja il»
moitti tulewaisia asioita ja 3:0 wahwistisar«
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sarnans iaennnssuzensa lukemattomilla tun-
nusmerkeillä eli ihmcttöillans.

5 Mof.kilj. if: 18,15». Minä herään heille Pr,,
phetan heidän welistäns, niinkuin sinä oitt, ja mi«
nä pane» nimun Kanani hänen l/chunja, haa
puhu heille twklla mitä minä hänelle, Mm. Iase joka ei nrnun Sanani kuule, kuin hän.minun
Nimeni puhu, häncloä minä sen waabm.

*
Zo- Kys. Ruinga ja mitäwartcn on «thristu»Sarnannuti
wast. Ei sarnannut waau lakia ia slll.l

woittaxens mcitH kuuliaisuteen ja sydämen
pehmeyteen, <a poiswetäjens jokaista In»
dalaisten erhctyxistä a), mutta
Ewanqeliumia < josa hän osotli itsens ole»
wanlsäldä lähetetyn n,ailmaa»< että listol»
la hän olisi ansionsa kansa oppinsa »a ba?li«
Prophetat sitä hänestä ennen todistanet o»
m, ia han myös itse todistaman otti 5) ia
jota ilman han ansiollans olisi lhmisilletun»
dematoin.

«)Matths:2i.lt. 4)10h.5:?5>. Npost.T.ic:43.
*. 31. Kys. <t>ngo nyt Christus «vielä pvopheta?

N?ast. Totisesi on HHn se suri Propheta,
joka anda sanallensa woiman ja toimitta
wielä tämän hänen wirkansa laillisesti kut«sumun Opettaitten kautta maan pällö, jot-
ka lie wttl<l sitä hänen ihmettöilläns ja en»

F 4 n»'
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nnstustens wahwtstettua Prophe»
taiiista sanansa sarnawat.

10h6:6Z. A„»st. T 2 Tor. >: 20.

2?. Mikä on Christuxen Runingallinen

w.st.Se Wirkn josa lwn niinkuin Her»
ra yli Taiwail ia Maan, Woimcms, Ar<
mons jaKunniansWaldakttlniisaTahtonasa , ilkeen kaikki Maiestetillisesii ia Wisastihcllitse.

8:- Sinä asetat ihmisen Pojan Sin:! n käsite»
tois Henori, talkki olet Ginä hänen jalkais alaheittänyt.

» zZ. Kys Mikä on rvoiman waldakunda?
wazi. Joka kuonon Waldakunnankltt-

futaan, ia alllsa luodun tn!i, la k.isitt.s al«
ln.s Tainan ja maan, la mini on niiden
p Ula, nalowäzset ja näkymättömät, heoael'
llset »a ycilgettömät luondokapvalet. ei nl»
wos ckttiin pinnakaan ja kadotettuja hel»
lvetis, eikä myös Engeleita Taiwasa.

i Mka kiej. 29: ii, 12.
* Kys Ruinga hallitse Christus n?oinian»

Ulaldabunnasa^
W^st.Niin. että hcln sijl-ä Isaus jaPy,

h,'n Hengensa kansa kaikki mo»
not woimisans «

, .',: I waik!itta injttenwoi'
main kansa ia kautta kosta ne oikein cli l)y>
w än wwitet.'an, mutta ne pcchasa ainoa,
sianb ylöspilä ö)/ sitte z:Q ka'a'nda ja

hal»
>
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hallitse kaikki niin määränsjaulwoskäymi»
seens kuin hän l,äke parhaiten kunniazens/za luoduille soweliammari, ettei ne hänen
tahtoano wastan tapahtua Oi e-).

a)Ebr 1:3. hän kauda kaikki Ganalla.
6) > Cor. 12:6. z)xi »n luma.a, »ota laikk» kaikisswaikutta,
,)P>a>, i;5'.5. Kaikki mitä Herra tahto, niinhän

f ttke 3a>wai ja maasa, mcres ja tackcs jywydcs.
35, Kr>s Sanos n'iclä likcmin kuinga Jumalan

jkaxsa ivail-xtus hywää ja pahaa'suhteen. it«
se»!-' pitapi l
rvast Ni n että Jumala käslttämättö»

nnln kausawaikutuxelis allaLuondoin woi«
mains sowituz-esa hnwään, sitä sama tahto/
kaste, autta ia täällä armopalkalla kohtaa,
«!Utla pahaau, sini sama miha, kicldck. estä
ja wihdoin salli, waan sitte ranqaisc/>), so«
ivttmin »vapaehtoiset lnoiwt ise heitänspa»
haan ~ja sillä itse si)yt siihcn owat <-'.

2!!Z. 12, 13, i)<Hyr. l :21.

3e Kys. Ruinga wihdoin naatta ilstns Juma-
lan hallitus i
wast. Se uloittll kaikkiin, mutta erino,

mattaiu mitä tule i misten sydämiin, nijn
lian taiwuita ne hnwään, ja esia »le paha»

>a kosta hän myös pahaa seurannoil,
la»s sa!li, niinhän pane niille määrän e«
teen/», lakäändä myös wiimeinne hywään
tarpe!Useelt ulwoskänmiseen ci.

«)P1a1.33:14,i5. Wahwalda istumcldoni katft
2 / hän
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hän kaikkia jotka maan pallä osuwat. Hän walmi<
fia kalkkein heidän sydämens, hän ymmärtä laikkein
heiden työns, Esa. 37: 2Z. J0b,38:11.3ä<
hänasii pita sinun tuleman ja ei edcmmä, taj« piti
sinun korkiat aldoi asettuman, c) 1 Mos. kirj, sc>:
2<>. Te ajattelitte minua lvasian paha, mutta Iu»
mala on kändäny/ sen hywäxi, että han tckis NM
kuin nyt nahtawä on

* 37- Kys. Mikä on chrisiuren Armon N)al<
dakunda?
wast. Yri, pyhä, yhteinen Christillinen

Kirkko eli Seurakunda maan pälla' Chri»
stityistä ihmisistä, jotkayhdistetään Sanan
ja Sakramenttein kautta, ja kutsutan sen»
tähden näkywäiseri, mutta uskonwuoxi ncl»
kymättöm.ifi, ja ristin alla sotiwaiseri syn»
dejä ia pirua wastan: joka uffon sotiwainen
joukko, on niiden pyhäin yhteys,se mi hen»
gellinen ruumis, siinä ussowaiset restenssäseninä pään Christuzen alla; jota »vastan
pahat Chrisiityt owät jäsenet ainoasta»s
siinä näkywäijesä kirkosa, ja siihen itsensä
pitäwäiset.

Eph 1:22,23. Jumala on pannut Chrisluxen pääxl
taikkem päälle Geurakunnalle. Joka on hänen
Nimins sen läyttämys, joka kaikki kaikisa täyttö.

38» Kyl- Mixi kutsutaan tämä Rirkko phdexi?
wast. Sentähden, että sillä on vriHer»

ra ja pää Christus, yri ja sama Hengi, jo»
ka sitä opetta, yzi uffo, yri kaste, yhdenkal»
dmnen toiwo, yri Jumala jakaikkein Isä,

ja
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ja että myös sen jäsenetkin abkeroitsewat pi»
ta' hengen yhteyttä rauhan sitten kautta.

Epb. 4: 3-6.
39. Kys Mixi kutsutan se Pyhäxi?

Wi»<i. Sentclhden, ettäChristus «:o Seu«
rakunnallens onSanansja Sakramentin»
säpyhydenwilikappaleixi andanut a), 2:0
ansiostansa sen pyhäri ja ;:a että sen
oikiat jäsenetitsekkin ahkeroitsewatpnhyttäc)

«)3ph,5:25,26. ö)iCor.6:n. e)i Pet.i:is.
4», Kys. Mixi kutsutan se yhteisexi?

wast. Sentähden, että se on yhteisen A»
postolisenjaProphetallisen opin palle Chri»
stuzesa perustettu, ja sen usko ja tunnusta,
ei myös ole sidottu wistijn kansakundaan,
aikaan, paikaan eli makundaan, waan löy»
tän jokapaikafa kula ulkomaiset omat.

Eph.2:iy. C01.i:,). Apost. 3. io: ,4,35.
* 41. Kys Ruinga hallitse Christu» täsä Ar<

mon» Nlaldakunnasa?
roaji. Nijn, että hän sijnä hengellclnsil

kutsu Sanan ja Sakramenttein kautta ih-
misiä tämän waldakundans alimmaisiri, ne
kutsutut sitte ylöswalaise, heitä sen palle u<
stosa pyhittä, ja wijmein wahwistettuina
itse kauttans aututeen kätke.

luh. 15:28.
* 42 Kys. iNikä on Runnian waldakunda?

wast. Se paikka Taiwallisesta autude,
sia, josa ne Jumalankllwahan täydellisesti
kirkastunet pvhllt/ he Jumalan yhdistyres,

wa»
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wapaina kaikesta pahasia, handä n«lkemi<sens ia nautihtemisens alia, kaiken hywan
oja!!isudesa, täydellisesti rakastawat, enge»
lein seuroin ijankaikkisesti kijttäwat, ia s>v
l»m ylitsensä' iloa loppumattomasti toistensa
tundenusesa nalttihtewat. TämH waldakull»
da kutsutan myös riemnitsewaisefi kirkori.

jpsal 17:15. Minä saan nähdä sinun taswos won»
hmstaudes , minä rawitan kerättyäni sumn ku«
»vas Me». ,6.' n. S,llä sinnn taswus edci o«
täydclliuen ilo ja licmullinen meno oikiaUa kädel»
läi

» 43 Kys. Ruinga hallitse Jumala ja meidän
Herramme täsä kunnian» U)aldakunnaft?

'Wast. Siil>'. mnodolla kui» en me wiela
taida tietä eng.i ymmartä. , Cor. 13:9.12.
IIOH. jl2.

4:'cks Kappale.
* 44 Krs Mitä warten on Christnn hänen

hywättyönjä tehnyt ja mcitä Lunastanut?
U?«jl, Että me i:c> uston kautta hänenomans olisimme armowaldaknnna<sans ha'ne» al!a,!s eläisimme b), ia z:o l>,ln>

da ijankaikkises w-.nhurffaudes, wiattomu»
des la autudesa Taiwasa palweleisimme,
nijilkuin han on kllolluista ylösnosmtt, elä
ja haMtse iiankaikkisest,'e on, totinen tosl>).

<,) i Col. ,: 2; 6:20. 6) T» 2:14. Rom 14:
17,18. t)lTe>ss:9.

45. Mistä ja mihin on «lhristus meilä ln,

an»
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nastanut, eli mitkä owat meille hänen ansion»
eli s.!innstamisenja hcdelmat 5
Wast. Christlire,'. a>,slosta, se on, hänen

meidän edestäm lain t wttänestä pyhäjiä e<
lämästä, ja sen ylitstkänmistemme ranaai-
stnrenulosseisonestapnhäuä piinasta jakuo,
lemasia, tygöwuota hedelmät mcilie hänen
ylcsnonsemisens woimasta, yhteisesti kaikki
hcnqciiineu, Nwniuincn ja Taiwallinen
armo a).

Mutta erinomaisest on meille siittä se hy«
wä, että hän piinalla ja kuolemallcms wa«
pahti mettä i.o Jumalan wi halia ja duo,
miosiaö), 2:2 lain knouzesta jaranqaistnxe»
sta c), z:a synneistä,syndelil j! pirUn walla»
sta<>, ja <:' kuolemasta ja ija nkaikki se sta
tadotuz-csta c).

«)CoI 1:19,20. 6) 1: 21, 22. Rom. ;: ic».
c)Gal3.iz, Csa. 53:4,1. 15:3.
2 Cvr. < : i-;. E!'r. 2: 14. e) 2 Tm», l : ic>.-os. l?:i4.

Waau jällens pnhällä elämällä ja kuole»
waUans meille sai >:? lumalail armon
M.wyden hänen ans ja lapsuden

2:? ylöswalislMn armon pa»
rannufen ja synveill andeziandamisen ö),
z:c> wäilhurffauden ja sen woiman pyhyteen
eli udistuxeen <-), 4'.° wapauden lain täyttä»
miscstä, ja sen waadinnon angarudesta
f:o woiman la lohdutlixen kauda ristiä -),

la
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jamyös6:o «iankaikkisen elämän jasenkun»
nian edut taitokseen/).

<,)Ro!ll. s'B lloh. 4-5, l» Epb 1:5.
post. T, 26 : 1?, 18. 5:) l. c) Rom. 5-19.
6.4,11. </)<Ial, ,)2 Cor. 1 7.
/) 6:2.

45 K's. <t>nqo Christus kaikki ihmiset Luna»," 45 K s. <t>"qo Christug kaikki ihmiset Luna»
stanut ja k -ikille nimitetyt L.u>»astuxens hedel,
mät saanut?
XVast. On totisesti, sillä Jumala Uhcttl

Voikans, että bän ne jotka lain alaiset olit
Lnnastais a), ia hän on myös kaikkein ede<
siä kuoleman mai-lonut ö).

«) Gal. 4,4. 2:9.
*4? Kns Mikä teke,että, waikka kaikki owat

lunastetut, ei kuitengan kaikki saa sen L.,lna»

sturen. hedelmiä. waan moni sn wiela synnei»
st, pirun alla. Jumalanwihoija, lain kirouxes,
ja nijn edespäin?

wnst. Sen teke heidän epäuffons, jolla
epäustolla hekatumattomudes poissulkewat
itselisä tämän Lunastuxen hywästä/ ja nijll
ominsyiden sitä paitsi jäawät.

Marc. 16:16. Joka ei usto, se kadoteta».
« 48. Kys- Mixi «.unastuxen L/ö pojalle tygs»

lujltaan?
wast. Sentähden,että ihmisen sukukun»

nanLunasturexi JumalanPoika on Pyhän
Kolminaisuden armo neuwon ja päätözen
iälken ihmisexi tullut/ ja hän Jumala,a

Mies
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Mies sen työn Personallisesti pällensä otti
ja täytti.

Kolmas Uston Kappale.
Pyhästä Hengestä ja Pyhittämisestä.
* 1. Kys Ruinga kuulu kolmas Uskon Rappale?

XVust.Minä Nikon Pyhän Hengen päal»
le yhden Pyhän ChristlUiien Senrakunnan,
Pohäin ihminen ohteyfen. Sondein an»
befi saamisen, rumin ylösnousemisen ja
wnkaikkisen elämän, Ameil.
* 2. Kys, tNikä se on?

XV'li. Lue Lmheruresta.
*z, Kys Mondako meille tämä Rolma« Uskon

Rappale edespane?

rvalt. Kahta: i:c Pyhä Hengiil, ja 2:0
Hänen hywia' tcitäns.

i:nen Kappale.
*

4. Ky<. Mlkä on pyhä Hengi?
XV -st- Pyhä Hengi on se Kolmas Per<sonalumaludes, ,oka ijankaikkisest uloskäy

Isästä ja Pojasta, heille Vhdenwertainen
ja Vhtäolewainen.

Ps«l ic>4: 30. Sinä uloslähetät sinun Henges,
nijn he luoduxi tulcwat. Job. 3; 14. Jumalan
Hengi on tehnyt minun, jaKaitkiwaldian Hcngl
on minulle andanut elämän.

loh i,:21. 16:7. R»m.B:g. Matth.io:,o.
Gal. 4:6. Ilm lir).«:l.

s. Kys.
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>

*s> Kys. tNiri kutsutan hän Jumalan'Hengeri?
w Sentäi)del!,eml>'),ili ni>!ikui!!lll-

mala: Nimillä, Omaisnriila a TD!äPcr<sonasans yhdes Isan ja Pojan kansaölm»'nosa, vhdella' Illniala'!isella tawalia h«stz
uloskäy ijankaikkisesti.

Apost. T- s: 3, 4. c Cor. 2 : 10. Psal,>,,: 5.
Esa. 6:g. Match. 3: 16,17 Ilm.lllj. 22:1.

* 6. Kys Mxi kutsutan hän Pxhaxi ?

w.,zr. Ei ainoastans olclnilensa wnoxi,
että hän on Pyhä Itsesans, mucta nwos,
että hän waikutta pyhitt.lmlsell työöt ih'
misesä.

-nien Kappale.
*7- Kys, Rutka owat pphän Hengen hywättyil

ja monesako ne kapv>'>lesa i
Walt. Hänen tygösowittawaiset armo

työöns owat nchänlaiset plätyöt eli toimi»
tuz.'et mciile Eatechismnxcsa, iu)nkui!» >,a
kulsumus, 2:aylös-valalftmus,3:Q pyyitti-
mys walchurskauttamisella, ja 4:2 myös udi«
stamus wahwistumisez-l,
* s. Kys Lapahtuko Jumalan Hengen tpgösowit»

tawa armo työt eli nijtteu walkuturet ih«
misen tykönä märällä eli tygöottamisella?
N)ali. Tapahtu, ia ne hänen tygösowit»

tawat armo waikutuzens owat miärisaos,
nimittäin Sanan kautta ihmiselle, osittaintariowaissa, nijn yzi ennättäwä armo kut»
sumifts, lijkuttawa mistä ja mingcl al>

l»
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syd<lnd«l, suin yri walmissawa ar«

mo ylöswalistures, andäwa ymmcfrryrcl<
le tietoa ja yliwakuitnsta ia sarkc
da. Ia osittain waikuttawainen armo,
loka känoä tahvon ujfoon »lvessynvnnuses,
ja leke liskon omistama»» lesnxen ansattua
Pyhmtck wallhurssanttamiseH:' Ia fttte kan-
sawaiknttawainen armo wa!lhur!?auttamt'sen tilasa, «oka matkan saatta ja antta »l«
Hlstusta ,'a wahwitta mkoa ,a Itlmaiisutta.

lim.silj. 3 : ?.o. Katso minä ssifon ja solfu-
tan, jo; jotu minun aneni tuulit ja aivä owcn,sen tn>;o mini tahdon fisäisemetsna ja piti ,htoili«
sta hänen fansane, ja bän minun kansani. Psal.
2j: 6.

l», lanc c» licuc H tz>»Uil Cooper»!,» iuklibic»i«
Hcitur.

i:sist Kntsulnisesta.
"9. Kvs. kuulu: pv!>ä Hcngi on miuun

kautta kutsuuni, nuta sillä y,ue
m<i?retan?
wazt.Sill! nmmsnckn, etnlPyb lHen-

gi on meit.,l Sanalla Chnstnrcn toqo ei
ivaan Estinsam flltsllnuc, mmm wielck nyt
kllnu, ia seurakunnan otkioizi lästluzi wei«
ta saatta tahto.

>E,.
" <c. Kys. Mik.i ou kutsumus?

n>a«l. Kutsumus ,likl!l ftl'. wssljuizl
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joka tapahtu synditilan ilmoituMa laissa
on, että Hengi Ewangelinmin Sa<
nalia Jumalan armoa Chrisiureö ihmiselle
tario ja tygöpit.i, ja tuolle armolle nijn ha,
nen ymmärrylians neuwo, kilin tahtoa maa»
ti, ctta hdn saman armon mcchdaisi paran»
nnzen alla auludez-ens wastanotta.

I liin. 4. 2 Plt. z: y. Pfti. 50: l, 2. Herr«Jumala pu!,u, ja kutsu mailmaa haliia<
sta auringon koitosta nijn lattcmisecn asii. Sio<
nisin anda Jumala täytclliscn kirkkauden paisig.
2 Ti",. 1:9 Jumala on mcitä auluari tehnyt jg
kutsnnut Pyhällä mcil-a» töidcimnePeräsiä,>vaan hämn aiwoicuxensa jaarmonsa Mcn.

»1,.Ky< tMtpa pitä Jumala likin Sana apuwäli/
kappaleina, woittalene ihmistä warinottamahan
kutstnnusta ja ylösheräymän snruttomudesta?
Vl?ast. Nijhin Inmalalda owat ihmiset

le cnllclttciwäxi aimoni Wallista' erinomaiset
surct hywättyöt, wcilijtä HHta ja kärsimys,
»iinkuin sairaus,kölchös,sortamus,ylönkat«

toismans kuo»
lcmall tapauzet, cli muut taoaturmaisudel.
*

12. Kys Jumalan kutsumu» kaikilta«vastanotetuxi?
LVast. Ei paratkon Jumala! Ne enim.lt

ihmiset tukauttawat ja warinkäyttckwät sen
Inn-alalda heiden parannufcenskutsnwan
ja ylösherattawsn armon/ nijn ettei luma»
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?a klltstlmisens kalitta tarkoitettua aiwoitu,
sians hcift woitta saa.

Rom. I :19,2Q. 2:14,15. Apost. T. 24:25.
26: eZ. 7:7-

« ,z. Kyl. lNitä on j« seura kutsumisen kansa,
kosta ei se tukauteta eli wärinkäytetä?
wast. Syndisentotinen ylösderanys syn-

nistä, se HMe w lkewällä nykkellä eli mui»
«stlttuz-ella sydämesa, ettck h<ln sijtt.s tnnde tr>«

syndiä, prlkoa la lewottomutta, et»
tä pästä sen tilansa warallisutta, lonaa päl»
He kutsumus tule hiilelle enöntin
ivaan ilman mota ylösherimysta' ei Hsnsyn»
t»iä tuuue, eikä armo kutsumisesta millin lu,
kua pid^l.
» 14. Kos. Millä tawoin pltä syndinett yl<ö»hevä,

tyxesä itsiäns pitämä», ?

XVast. Hänen tule silwin heti 1:0 olijät-
<tä itsensä lumalau armolle, että l>sn salliisen »vaikutta tyköuänsck mur«
hep syndemsä yli, ettei armo
waiknmm häldä pojes tule, japarannuxens
aiwoitus hukkan mene, waromisen kcmsa,
<ttei hän saaduista tarjondo armon waiku»
tuxista, nlkoiwisten wikamsa parandannse-

«a iosiakin muusta omasta tekemisestäns
itsiäns paratuxi luule, ja nijn omaan hur»stauttamtseeus seisahda. 3:0 Pyrki Cbri»
stuxcen, ja Ixlnen tckl/tens rukoUe armosta,
«lkosta se<l pysymäisydestä, ia 4:0 sydä«

G 2 imlli-
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melliscsti tutki Jumalan Sana usson ja PO
ylöswalistMfi.

2:ri Plöswalalsemisesta.
-15. Kys. »o,?a sitte fnulu: Pyhä H?ngi on mt»

nu» H.ahjoillan» «alistanut, mitä sillä ?m»
»n<rretän i
wajt. Sillä pmmHrrän, ettäPyhH Hen-

Oi ihmistä' tyhmyttä ja erhctystä wastan au»
tudcn asioim aina enckmil» ylöswalaije, lu«
mitt.lin lain kautta opena h<lndä tundeman
Ilimalaa aina parcmin Pyhydensa ia wan»
mnssaudeui wuorl erinonlaisesti, ja itsiänssywän syndl Nlrmellurens ja kadotuxensa
kansa hanellensck katumuxeri; »uutta kansa
Ewangeliumin kantta opetta lundemanlm
maifin armoa ja Cdristuzen ansioca, ja että
ftn waikutetullauffolla hauen siliä tulla mj»
ftä ojalliftfi autudexi.
* 16, Kys. iNirä on sittt, ja monexiso taitaa» lh<

miftn yliswalistu, laista ja E»«ttgeliunlist«
s<?l»eli«stl eroitetta?
waji. Kolmezi, se hiille 1:0 alkawaisenylöswalitiuxexiEkosta vmmärrys nlöswä>

listu luma!a!!iste>, totutten tiedolla ja mitä
suosinmcm eli totena pitämän, jorc pai»si ka»
tummia on Historiallinen "'», mutta tule
2:0 autuwalliseri, joka katumaiselle rydittä
tahdon varattO, la teke sen suostuneziym,

Mur<
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MrrMldä suttnijn toludeibin, ettck me to«
tissa ja hvwwti ussolla wdames eläwasti m»
tan ja Mela ?:o pckllepitawäi,
seri kosta totuttcn tiedon ja tlmdemi.se>, wa«
10, se udistnren alla kaswa ja wahmistu u»
ston jaPumalisuden harioituzella aina su»
remman, loka m»ös wihdoiu Taiwafa en<
uäucl ni stä täydelliseni rakkaudella sijellck
ijantaikkisesti <-).

«) Eph. i: i?, i». Meidän Herran lesMN Chll«
«uren Jumala,Kunnian I>ä, anbato« teille »ii»
lauden >a ilmoitnxen Hengen hänen tundemiseent.Ia walaiston teidän ymmärrrxeunc silmät, ettäl
te ticdaisittc milä hänen tutlumisens toiwo on,
ja mikä hänen funnians perinee» rikkaus on ha--
ncn pnhisäni. 14. Herran salaisuson n jlle jotka bända pelkäwät, ja hänen lijttons
ilmoitta hän heille, l) Co!. 1:9, ic>. En me lak-
ka teidän cdestan rukoilemasi ia «inomasi, että te
bäncn tahwns tundcwisclla lärtettaisin kaikkinni»ses Hei-gllliseö ly>isa«des ja toiwck. Eltä te so-

»ve!'.i>ilt wacllaiftta, selwatcn kailisa Herralle, ja
hedelmän lekifitte la'kisa hyrcisä Mä ja ka tivai-
sitte Jumalan tundcnnses.

» 17. Kys. Mttä m)-ö« fillä sanallar<?r« ymmsr^

N?ast. Gitck illuri, ett<l ihmilien joka on
itjesisnö syndeinsci tähdet, kaukana Christie»sta, ja aiwansokia /a woimatoin Chlistllren
wgö tulema», hän PyhHldä Ka»
nan tm»tta paran»:nrcen vlöiwalmstcm. la
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sillä parannuxella Christuxen tygö hänen
vmainsa sekaan kootaal».

10!i.6:44- In. 17:14 Kork.Wcis, 1:4. We»
da meitä pcräas ni n. me juoxemme.

5 18. Kys, N7ifa seiso se katumus ja parannus,
?löl>s»«Uut ylöÄwalistuxrlla, joka ylösheratti
synneistä, ja osstta woiman» täydexi
«smisexi?

Katumus ia Parannus seiso ih»
misen sndämen ja elämän totinsa muiltores
ja kändnmisesä pois synneistä Jumalan ty«

H5, alla syndi murhen elclwän usson kansa.
Apost. T. -6: i». Pawall löhetettin Pakanain sil<

»niä awaman, jahtia pimeydestä walfentcin tän»
tämän. että he eriäisit solanan wallafta luma»
lan tygs. Esa 1: 6, i?. Psal. 34: i? kakf»
Pahasta ja tee hywää, etsi rauha janoudata händä.

iy. Kys. Reneldä «li millH wotmaUa tapahtu tä>
n« ihmisen parannus?
'Wast. Ei se tapahdu ihmiseloa, ehkä hä-

nen pitä sijhen mielensä woimat sallia, mut»
ta ainoastansa lumalalda, joka kosta hän
ennättävällä armollansa särkepi ihmisen wa»
stahakoisuden,niln hän myösparannusta ka»
stewaisellä sanallansa andapi ihmiselle nilN
hywin woima paran nureen kuin myös ar«
moa etts walwoa sen l)Ii, että silloin ja nij<
fti Illmala myös wmkuttapi parannuren
ihmlsesä/ waan ihminen sltii nijn wähä use,

kuin
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kuin sairas terwez itulcmistansa pal/allel.,kl«
tyxensamastan ottamiselle sen sizi lnkia tait«.

Icr. 3: 1,. iz. Ez. 36:26,27. Ich. 1 : 4;.
Luc. 7: > 4.

20. Kys. Ongo nisnda katumusta eli paran>iusi«^

Mali. Kazi, se jonqa alia wndincn wa«
studesta st)l,dl), kutsutan sizi ensimunlisezl e»
li langenncitten parannuferi"). ia se lono.a
alla ilden st)ndymiscn tilasa tapahtu u!lo«
waisen udistus eli jokapa'iwainenparannus,
kntsutan firi toiseri eli stisowaistcu katumu-
fe).'

<») 2 3>!N, 2:25,26. 4)Gal. 5:24.
* 21.Kys. Humga monda kappaletta tarwiton «i»

kiaan katumuxecn ja parannuseen, eli lik<!»i«
sanottu: mik« on ksstumn» ja p«vannuo i
wast. Se on se Pnbän HenZcn armo»

waikutus ihmiselle syd.lmcsä, että h.ln
murhellisclla syndi tunnolla laista <?), syd>s«
mellisesti tundeö), murhehti^, wiya <-/>, ftä-
pe <°), ja tunnusta syndejtlns/, ia
laEwanyeliumistaFXlumalcm arnloa Chri»
stuzcs haluisesti ja turwalliscsti käsitti
syudcins andexi samisezi /), taipunlit sydä»
mesä tanden aiwoturen kansa, että parata
elämätänsa

Marc. 1: i<. Tehtat parann»s j« ussokat Ewanq»-
liumi. Apost. T.20: 2>. Tiistain siti tändy,
mistä kuin lunmlan tygö on, ja sitä usto, joka
mcidän Herram leslircn ChrlstuM »alle on.

G 4 <,)«,»,.
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«)Rom. 7:7, /)Psa». 51:5. ,)U. 5Y5
19. /)1»d.v.23. s)Gsr,9:6. /)Ps, Z-:s.
Match. 12-34. F)R«m,i.'i6. />)Gsa.26:

r;:6. Kork. Wcis. 3:2,4.
,)Ps. 10,: ,3,12. In-. 31:54. 4M.' 19: "6.
K's. Ao!?amurhcll>!!e>, syxditundotuk lai»

si.i, <-i?ö s>)« Ew«ngrlium sijh<n mitäin t«?
wafl. Teke totiscst, sillä kocka Chrlstuö

on lain loppu, Rom- 'O:4. Match. 5:17.
Ewangelimn Christuzelia paljosa walai,

se lal ia, myös sijns, ett<l se Ehristuxen pima«
sa ftll korkeimal» mäaran Jumalan
wan hurskaudesta syndia wastan ia kuin shn«
dincn tuota kob.dcn somitta ja

KHnon elänyt epckusto»
sä, suritttomudesa, omasa wanlmrssaudesss/
i)en.gell!sc''i rlpeydesa, ia ollutChrisiuxen ia
dcilicn ristinlä rrihollincu, nim sizttck tule
hänelle syndi muchet scn suremmaxi, ja <n«
l>an myös tule paremin armoholl taipunen.

Rom. 8: 3,4 Se lu n laillc o!» mahootoi», ttt<l h>'n
kautta oli heikuxi tullut, sen Jumal» ttli,

ja lähclti Poilans sxiMln lihan hahmol, ja duo»
synnin lihas, synnn: kantta. Että s? lai»

waichul ssaus meisä wytctnli tulit, jotka emme li»
han jällcn i««Äa, waan jalfcn.
Kys Ming<ltahden on syndi murhet tarpel-

linen?
LVali. Ei ole syndi murhet »lsson syyzr,

eikä min.qän ansiori, mutta larpellinell u,
ilon tchden, etls syndimn mahdais mur,

hellK
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hella tntä h<snen syndeinstl ilkeyttä' kowalla
onnettomudellansa. HHllz se mllrhet syoH»
mensa tarpellisczl walmisturexi uffohou.

Match. 9: 12.
*24,Kys. Eikö sij» ratum,;» eli syndi murhet«,

le kyllä ilman u>?oa ihmistä pavandaw.nncn ?

N?asi. Ei, waan ul?o se paranda sydä-
men,nun etki ihminen Jumalan miclcn läl»
?ecn a), murhehti l)ä»len syndejänsniin-
kuin syndiä sen pahansa tcshdenlumalawa-sian /"), 2:2 wiha syndejckns ei wain sen pa«
hain pä!!eseura:ldoin, waan itse pahansa e«
li syllnin tcklwen c), ,:o suostu »yndi tuffan<sa, ia tundechefkimmMH LydHmeUH itsens
lvikapäzi rangaistnzeen, ilmm» wiha Iu«
,«nalaan ja y.inen lakiinsa <, ;a 4:0 nöyrey
sisllliseen syndi ja nijtten wapa»seen tunnnstamijeen e).

<,) 2 Cor. 7: iv i) M.l. 51:6. c) Pfal, 38:6.
</) Mich, 7:9- Esa. 12: i. ») Dan, 9:5,7.

'25. Kys. Mistä se tule, ettei syndijci, katun,n«
ole Nman ussoa oikia?
waji. Syndisen omasta turmeli noesta",

joka sijrtä hänen orjalliseen pelkoon ja wa«
dindon lain alle, että han
M murhehti, hclpee, niits wiha ja psraw
da pnyttl, ettei hän ruitengcm lakia rakasta,
eikä fitä pita' taida, ennen kuin h<ln tykö»
nans on nskon waiknturelle sian jättänyt.
RM. 7:12,8' s'l'l. li:6.

G § 26,Kys.
<
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26. Kys. Ruinga suri mahta katumus eli ft>i murhet olla?
Wast. Jumala itse mitta oikian syndi

murhcli määrän , hänen mcildcl usein lH
sittämättöman wiisaudens ia tungin syndi»sen sielun tarpeen jälkeen, knitcnqln pit.l si
murhct tuleman kaikkein wkona siihen mä»
rään, että si>ndi iydämesa juuri kiwu!!iselii
tutaan, ja lnltun hurstaudensa kansa yri»
wakaisesti wchatan.

zi: 19.
Kys. Nuinga myös taita syndmen sxnd,

murhestans pasta eli selwitä?
. Wast. Kosta hän ei sondi murhensa päl

le luota, cli sillä oäästön ansiota synnchi
fa mnrhestal,salllule,waai, kaikest omasta»sa poiskändy, ja ainoastans lesuzen sowit
tawahan ansiohon itsensä pitä, nijn taik
hän sen ansion woimasta hänen syndi tu
stansa päästä, ja sen yli läwan wihan kansi
syndehin lesuxcs sielunsa rauhan löytä.

Wirsi Kiri. 270.3.
* 23. Kys. Mikä on sijs se parannureen tarpein

tiilen uffo?
XVast. Autuwaxitekewäinen uffo eli llss,

Ewangeliumin jälken tiedolla, suosiumifch
la ja turwaUa, on Pyhäldcl Henqeldä E'
wangeliumin kautta waikutettu ihmeselle ei
joku paljas tieto ymmärryz-esck Illmalasta
ja hänen pyhästä sanastans sen suostumisel»

la
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la, mutta ulotku niin tahtoon: että se katu-
wainen sielu haluja Jumalan armolwn,
sydämellisesti hala ia himo lesusta ansions
kansa, iah.u>d.fansiollansalmori turwalli»
sesti kansa käsittä' ja omissa; tunduwa se alusa
lesuzccn palawaUa halulla, ja sitte surem'
Malla armon wakuluMa, makiftji lewoxi
h.uiesa'.

Ebr.n: i. Usso on was»va ustaßus nijbin joita toi-
wutan, ja ci nälyliiättömistä epäile, i loh 5:11.
Jolla humalan Poika on, hänellä on elämä. Jol-la ci Innalan Poika ole, ci hänellä ole elama.
Job. 3: z.6. Joka »sso Pojan päälle on
ija nk«'fk>nen elama: mutta ii>ka ei usko Pojan pääl<
le, ei hänen plda elämätä näkemän mutta Iu»
malan «viha pyly päälläns. 1 loh 2:

- Ia jokainenkuin ticldä Pojan ei hänellä Isäkän ole.
HZ Kys Ruinga o«?at Jumalan Sanan cli totut-

tein tieto ja suostumus yhdesä clûäsä ustosa?'
IVast. Ne owat tarpelliset ussoon, sillä

ilman tietä ja suostua, ei taita uffoa. mut<
ta omat kuollulla ymmärryzesa si)heu asth
kuin yz-i haluinen omistns nijdenkautta wai<
kuteta»! tahtohon, zosi, silloin lieto lotudei»
sta tule eläwäzj, että suostumus ymmär»
ryzes kckpnyt myös tahtohon, la ne tahdosa
suostutut totudet sodan kansa sitte totissa ja
hywänsturwallatunte ja omista; jotka
ki clllwci nimittäin tieto, suostumus ja tur,
wa, eli haluille» omistus «i ne kuoUe>a u«
stosa oila taida.

so. Kys.
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" 30. Kps Mik<l on yxi kuollut Nsko? '

Wast.Mi turha luulo, kuiu yri katUM»
toin multuumattolnasa sydamesaiisö teke id
sellcnsckarmosta, eli oikcmin sanottu ipclusto:
että katumatoin nijn kansa Mndynellä kuin
tyqötulleUa haluttomudeiia la turwattomw
della Jumalan armobon thristurcs senhyl-
ka, la tuon alla pita itseheus eli joho»!kll<
hun muihin nurja rakkauden halua ja päl>
le luottamusta eli sydämell tygökinitystä, la
hallitan tuolda syndins

kowendawalda ja wallitsemald»
woimaldn.

2Cl'l. 4 : 4. Ebr, K«<sl)fat raflat »velet,
ettci ttisa justus rlis kellan paha nftotten sydän,
ja elälvasiä Jumalasta luowuis.

ne couäru »c rcgiininc iliiul. Hlarc. 16: 14.
* Zi. Kys- Mika on yri heikko usko?

N?ast. Koffa kyllä se katumainen siesll
halapi sydämellisesti Jumalan armoa Clni<
silizesa, mutta ei turma siihen ilman tuohon
hslle nmduwa armoa Cbristmel, uifollisn»
desta ia lumalau lupauxista, lujnkuinTho»
mas, loka että ustoa tahdoi myös edellä na»
dä eli tuta, josta että tunduwalla armoll»
olisi wasta nffowa, joka nij»» ei ole uffon
luondo, st silis »Mu on sielulle yzi heikko

usto,
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u!?o, ja HHsse myös ottelemista pclwos jao»
niasa hurifaudesa «ke.
' Gbr. 11: i. » Ccr. 5:7. Me waellamma ustosa,

ja ei fatsomises. loh 22: 2y, Niltuwat owat
ne, jotka ei uae, ja kuucnain Rom. 4:
18-21. Abraham han ujloi sen tmwon, josa
ei toiwo ollut. Ia ci han tullut ussoia,
<>ka e,«lllyt ensinga« lunialan llpanMa cpäu»
ssoU>', waan ol wahwa ustos ja andoi Jumalal-
le la oli kaiXcin Mhwin l!!ta, <ttä
mitä Iu:!ala lupa, stu han myöi writehdä.
« Tlm 1;.

Ruinga muodoin taita xpi katuwaine»
hinen ussonsn halnsa ennättä Jumala» arinoi»
«mistuxeen cli turwaan «thristuxe» i
XDast. Nijll muodoinkuin Jumalan Ta<

na sewlrwotta m fe rukouxisa
nijnft katumainen taita allarukonrcn,-a ar»
mon »valppauocli , enn«tt«l ustonsa Kalu-
ft aina paremmin sen kaswamisce»sa omistus mittaan, Jumalan Sanan !«<

weUlsten lupausten tutkinnoista
Psal, 119: 145. Herra fulc minun aneni, sinx»

armo? jalfcn, wirwota mmua sinun vilcudciM-
ken. 2 Aikatm, 5. Hcna ka.srlc kaikt a wah»

m,ta, jotta Mywät hänen tylu»a«s
kattesta ftd^mestäns.

,«) Psal, 11,: 50. ö) Luc. 17:5. Marc. 9: 24.
4l. «i)Psal, 119:148.

zz, stys. Rosta tundu «»ahwana?
wasi.Kosta Jumalan lapsi tändellatur,

walla



Catechijmlls.110

walla pita* itsen sälesuxeen, ja häneldäwoi'
matettu, itselisä ja mailman poiskieldami»
se»ä pallepita lumalisuden kansa kaikkinai,
sisä hywisH Ma, la odotta ni/dcn alla tur.
walla, toiwolla ja ilolla hänen aututtans.
*Z4> Kys. Mistä sijs taitan tuta se.elämä »lsto?

wast. Sen warkutuzista siclusa, että st
-sielu ehkä uffosans heikko, Hän kuirenqin
tuon halusa ahkeroitse armohon Christuz'e«sa, huoli he<kkouttans,la hala wahwuttans,.

rakasta Jumala, h^ndä,kartta pa»
chaa, tekee hmvcla, rakasta lahimmaistans,
woitta mailma, ja niin edespäuu
lac. 2:18. Luc. 6:34. Most. T. 15.9- a Ich.>:4<
3s> myös sltte ihminen ussoftl u«
desta syndy autua/ti eli »liki
«n usisynd^mys?

wast. Ns-smldymns on uskon ylostule»
mus ihmisesa: ettil Pyhä Hengi »vaikutta
nijnkasien kautta lapsisakuin kalumurenki»
wun allaEwangeliumin kautta aika'ihnwsesa ujkon Cliristuxen pälle, ja juuri sillä
wanhan ihmisen waUan heisä kuolttta, milt»
ta heitä Christly-csta elaw.sti niin ymmar-
ryz-en >a mielen wuoxi walaise, luii, tahdo«sa wwäcw haluisezi, kätyixi >a taipunein
muutta, ja niin yhdezi uderi henqellisesti
mieldyuezi, eli ylöswalaisiuxi )a pyhitetyri

oma<p
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Bmalttundoisexi-ihmisexi teke, eli hengell»»
Ai muutta.

Eph. 2:5,6. Koska me wiela ftnnij kuollet olimma,
on Jumala meidän fansa elawäri teh<
,«yt. I« on meidän ynnä hauen tansans !)!ösh»<
lattanyt, ;a TaawauMn menoihin Chri«
siuxei lesuxes.

Lplxs: 14. 2 Cor. 5.: 17. Hsip» Rom.tygö: U»
sto on lumolan »no ia »vaikutus joka mei<
dän inuulta ja liimalasla wastudest synnyltä, la
k>wlctt« waphan Adamin, ja tele me-dän peräti
toisin illmiiiri sydän-,<jä, mielezä ja toidosa.

, z6. Kys. Mitä «n ymmärrettävä wanhall»ihmisellä?
, wa<t. Meidän epäussoinen pahalla hi«
mollans ja halluilansa turmeldunut ja pa«
,ha luondomme, jonga me Adamijta peri»
M olemme.

Eph. 4! 22.
> z7. Äys. Mitä on sitä wastan ymmärtä udeB«

ihinistllä i
waji. Se uffowainen ihminen itse,uden

hengellisen luondons, mielens, walous,ha»
jmns ja woimaios puolesta; joliga myös
nmutorcn eli sen henqeliisestt mlllttelullRa»
muu futsn: udezi udcri hengext,
uderiihmisezi ta »ldezi lnondokappalez.l.

Gz. 36: 26. loh. 3! 6.

Pndittamiscsta.
wanh^lrff^uttamtsclla.

tzz. Kos Mitä sillä sanalla: pyhä Hengi sn mi<
NUII
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n«l, oikia» «ffc>s pyhittänyt: ja mimm ja»M»
de» uskowaisten synnit iokapäiwä armollisesti
«nderi anda, ymmärretän?
N)ast. Sillä ymmärrän sila uttasnndy'

mistciliktmlle!'scurawaa senkatumaisensi)N>
discn wapauttanusta synneistä, se on, sm»
dein wiasta ja ranqaisturesta wanhurffaut»
tamiscs: ja sen myös. tilasa synnin i, syn»
del» heikottannftz-i jokapäiwäisesäudisturesa.

3- Kys iNitki vwat wanhurssauttamisten,
ja mit<i on sen kansa warinotettawa ?

wnji. Jumalan tyköllä on sljhen kchott»
tawaiset syyt sisällisesti hänen armons, ja
ulkonaisesti Thristuxen ansio, loka
Ewangcliumin Sanalla ia Sakramenteilla
anneta», ja ihmiseloa lllkolla wastanotetan:
jonga myöspäUe Jumala Christu,rcn ansio»
hon perustawaisesta annostansa wman an<
sion tähvcn wanhnrckautta ftil katllmuzen
la rukouxen alia u'?ol!ftns silä anjiota ha>
luisesti walianottawaisen sytldistn.

Phil. 3:9-12, Matth. Alttuwat nwat, j«<«
ka iftwat ja Mow»t wanhurstautta: sila be M
w,tan. Ilm.k>ri 22: l?. Joka jaiw, sc t-lka«
ja >oka ta!,tu, sc ottckn clännin wttta lahjan.
2 Ma lirj. re : 9. Hma kati» kaikkia/
stareus », ta, vysywat hai«n tyföiuuis lailft
sta wdänicsi us Oph. z: >2. Cbchlilxen
on !!>eiila ustallus ja tygökämnys lrhfcu»
bclla ustu» kantta haneil psallens .ha!>. :4.
Mutta j»ka wastanvn, ei haue« sicllins p!oä me<
nchMän. *4v>K«.

< /
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Kns. Eikö slj» sakkaanpita katumu»

stcmsa, rulolistansa, vstoansa ja töitansii lvan«
huriiauttamisehensa jotain ansahtewaissa ja k»«
hoittawaifft Jumalan edesa?
XVaft. Eijuingan, waan kossa syndinen

ymmärryrens za mielensä puolesta Lain ja
Ewcmgelmmm ylööwalistuMa, ei pidä n»
densnndr>misens armoo warhulstauttami»
siansa tekewoissä, waan tulldepi katmmlM
ja rukouren alla itscnsä koko menonsa ja e«
lämänsä kansa yhdexi duomituzi syndisezi,
ja ettci hän oman kelwollisudm cika' oman
ansion tähden/ waan ainoastans armosta
Chrisiuzen Lunastuxcn kansa ja tähden wan,
hurstaucetaan, nijn tule myös hänen tah-
tonsa taiwllteturi ja nöyrytetyri oikein ka-
tumaiseni, waiwaiscxi ja armoa ijsowaisexi,
että han sitte Molla niinkuin wä!ikappalel<
la ainoastans ChristuMa wanhurstaudenomistapi.
Rom.ii:;. Gal.z:2«. Nom, 3:23,24,2?.

He owct kaitki syndtä lehnct, ja ci heila ole »n»
<än tesstattapa Jumalan cdes. Waan tulcwoc il-
man clnsiutani w«nhnrsta>» hänen mmesianb st»lu:,asiuren kalitta luin on Icsuxee Chnfiins.longa lulnala on almu-ifinimeri asettanet r.ston
lautta hänen wcnsini, oMaxens sitä wanhur-
stautta, tuin lMen cdcs«ns leira.

* Ky>> N7ikä on sijs walchurskauttaminen?
NX'<i. Se cn mo duonno, että Pyhä Kol<

minaisuus almosta sen kamwaiscu ustollans
H Eyri'
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174 CarechllMlls.
Cbristuxen anssota kclsittäw.in
ChrinurenPiinan jaKuoleman wuozl w,'<
neiftä ia rangaistuxista wapari w wiatro»
u'.c<z'i teke"), ja hänen Lmn
wlluzi pyhckxi eli wanhurstari lnke itsel»
lens känniäni ja sille sielun >cuU)az,i/a au»
ludezl.

Ilm. firj. ?.-14. H< owat heidän wattens pesi:et, ja
ne Kantsan Wlkez walaismt. a) 2 C«r, <:

Wc ien mjn pidämme, että jos yxi on kuolnit lais-
kin cdcstä ~ nijn he laitti owat toolltt. 6) Rom.
<: 19. Niintutn yhden ihmisen

monda owat syndiftri tullet; «>>>! nihoi
nwiida tulewal yhdrn kllulicusuden tähdeilhurstaxi.

42. Kys. Duleko myä« rangaistu» fxndtin kaiv
s<l anderi annetuki?
N)ast. Totisesti, sslla' kufa wstnhurssauK

«li syndein andefi andamus on, sijnä ei o
le enck rangaistulta a), kuitengin Jumalakw
rltta usein täällä lapsians anderi and.
senja pckUe monellaisilia risteillä; että l,e nil>
ftä maydalsit nim enbisten syndeinskn:!, ny»
kyisen armons surutta tuta, nöyrydesll py»
W, pvhydesä tygöotta, >a ettei udeslanH
iylldei», langeta/ siiltä itsens surinimasti
karttaisit//'.

<)Eja.sl.s.
i Cpl, in 31,3»^

4;. Kvs
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4?. Kys, Hninga kau»c>!» on eli
sondein andexi aiidainus ihmiselle hywaxi?
N)ast. Armollisen tahtonsa jalken anda

Jumala knllä siUe katuwamlle ue hnwHi
ilankaikkisesti ")i waan jos ihminen taas wa«
pachtoisesti poisianqe armosta, niin hän ne
poleskadona ö), sit/a niinkuin ilmaz, Chri<
stnlM ci ole wanhurstautla ia syildein au,
befi andamusta, nijn naunhle myös idun»

.neli wanhmffauttamisen tllasa nijl»»
kaunoin kuin han uskon kautta Christuz'e-
ft> pysy c).

o)R».'M. 11:25. Iel,3l:)4. ö)Ej, zz:i«.
,)Ap»st, T.4-12.

44. Kys tNihin arwon >lendp sitte ihminen
tvanhurjfauttamisen riutta
N)ast. Hän tule Inmalall kansa yhdi-

styxeen/ja lapsexens.
" 45» Kys- Mikä on yhdisty» Imn«la<l kanja

yhdistys on Hen.qellin>en ja kck,
slttänultöin lumalalda armoUisella sisäilH
osnmisella nston kantta wanhurskautelll<sa <?), We kailsa Ilimalalda lnondons mie«
lens lah;ains ,a waikutustens osailisndel-
la i>), ja ionqa myös yhtcyren se
ustowainen puoleldansa py y lunmlasa c),
ja myös rakkaudesa yhdisty muiden
waistcn niinkuin Chrljnizen Hengellisen
Rlnmn Mnden kansa hengeilisen elä'

H 2 , m<ins

catechijmtts. l »x
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msns menestyxezi, ja jokapäiwäisexikasworiarmosa e).

loh. 17:20, 21. Isä minä rukoilen hlidiM edestäni/että he kuitti nhla olisit, nmikuin sinä Isä minui
olet ja iirinä sinus, että hekin mci/ä uijnyhlä o<
listt. Col, 2:19. Kijniripukat pääsä, josta koko
liinns jäscnittcn jarawioi ttn kautta kokoon li>tet<
ty ja wahw stettu, kaswa si;na lisäymijcs luin Iu»
ma!a anda.

«)Cph.g:l7. 4)i ssor.2:i6. 2«Pet. i:z4'
Vsal 6Z :9. loh. 15:4. O Eph. 5 : 3<>'Col. 3: 14. »)Col. 2: 19.

* 46. Kys. Mikä on se tulla Jumalan lapsexi?
wast. Että se udesta syndynyt ja Wall»

hurssantettu on Jumaloida Christuxes lap»
sezi nlssotettu <?), lapsuden henaeUa lahjoi»
tettu ö), Isälliseen huoleen suljettu c), ja
Rikkein Christuxelda ansattuln lwwyttcu
pcriijiseri tehtn ajas ja ijankaikkisudes

<) Eph. 1:5. ,)Match. 6:3,.
Rom. t: 17- i Pet. 1.4.

4:ri Udistamisesta.
wakwljillmljexi.

47. Kys- pitä udistu» fturama»
Lvanhurffauttamisen palle?
XVast Sentähden että ihminen udistnre»

sa pitä käyttämän sitä udessyndymises ja
Wanhurffauttamises saatua armoa la woi»
nuiscn waikka ei ens hsndahallitstwatstn,
kuiteilgin wielä hsnesäns asuwaisen syndi-

tur«
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tmmellurens alaspainamise).-i, että se taas
waldahansa hänesä pästä mahdalst.
*4B. Kys. Mikä on Udistus?

rva,i. Että Pyhä Hengi sen hurssaute»
tun siclui, Chriituxen listoja sljheil jokapäi»
wä autta ja johdatta, että hän alinomaisel»
la parannuzella ja alla hartan rukouren
poiöpane wanha ibmistäns cli syndiä/ ia
pällensä puke utta ilnuistä eli sijnä hywästl

niinkuin Jumalan tundcmi!'esa,
uffosa, toiwosa, rakkaudesa, nöyrydesä, it»sens ia mailman» poiskieldämisesä, luma»
lan Sanan halusa, ja niin edespäin, seit
jälkenkaikisa walppana elämän Jumalallekunniazi.

Eph.4:2Z,22,24. UdifiakatteltanteidänmiclennH
henfies ja pangat pois se wanba chmine», jonga
kansa te ennen waelf.tta, joka himom kautta cry«
fis »tscns turmele. Ia puiekal paällen usi ihmi<
ncn, joka Jumalan jäikc» luotu on totlscs wa»,
hurstaudes ja pyhydcs.

» 49. Kys. Mixi tämä »»distus kutsutan jokap<i,
wäist^i?
Wast. Sillä se pitä meildä koko meidän

elämäsäm lokapäiwäisen meidäll paran»
nuzem ia pyhydcmmeKarjoitMN alla pidet-
tä, Jumalankuwan meille faswamisezi tääl-
lä, että se taiwasa luwattuun täydeUiwy-
teensä tulisi.

M.l. z: iZ.
H 3 50'Kps.
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<io. Kys. N?itä« luulet Jumalan kuwalla Mla»gem«i,cn jälke» ?

XV 'st. Sillä Milla luulen uffowaifella st»
tä mieldä la luondoa kuin Jumalan tyqö»
ottawaistsa tundemtses, tahdon kausa sulo»»
sella taipumurella, ja mnideugm
soweliaisudclia harjoitta jokapäiwä pyyyttä
ja herrautta synnin yli.

Cet. ?:9,ic), Poiinsnkat ttisian »vanha lhminen t«»
lVnenz, ja. välien pukelat nji, iola haiun ti:n<
dtmiseenö udisictaan hänen kuwanlt jälkeen jM
sei, luonut on.

* 51. Kvs N?itä aikein saatta p)»h«l Heuzi ih»nusen tyköni udiftuxe» kam»a?
N)ast. Eitte kuin hän on ihmisen udessa

synnyttänyt ja wanhurckauttanut, nijn hcln
myös ylöspitä ja lvadwista h<s»ldä udisillxen
alla lesuxen Cdllftusen tykönä oikiasa lt»
stosa loppuun asti, allloastans ci hän wa«
pachtoiscsii poislauge.

! Pct 1: 5.
* <!2, Kys. Laitako sij, se hurffantettn poi«-

langeta ustosta ja kadotta autnoensa?
wast. Taita niin yhdellä enämin hawa<

tnlia muodolla cli pikaiscslt, kosta h<lu syn,
dia teke wapaehtoiscst ja yli lätta itftlls lu«
ondonsa halduun, kuui yhdellä «vähemmin
halvatulla muodolla eli wähitellen, kolka
hän hilaupi udisiumasta, ei pelkck, waan
luotta luoudohonla, laistu Jumalan Sa.
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nahan, rukonzecn, elsm.lns koetuxeen, sa
syndi tilain wclittämiseen, joiden niyss al-
la sydän Nlle mailman laatuisezi, turhan
mielisefi, lihallifexi ja armon haluttomani,
ettei hckn mä wapachtoisihin syndehin oma«
tundoa ridä.

Rom. 3 : iz. Ebr. 12:1,2. Poispangam kaikki
kuorma ja syndt, joka aina meihin tartt» ja h<<
taxi leke, ja juo'?am kmsimiscn kautca ssnH kil-
w»!tuees tuin meidän eteen» pandn on. I« kap
fofam »ston alkajan ja lejuxcn palle.

5). Kys. Ruinga ylöspitä Pyhä Hengi sitä
stowaisia udistuxesa?
rvasi. Hänen Opetus, Johdatus jaLot>

dntus wirkansa kautta.
54. Kys. Mikä on pyhän Hengen Opetu»<wirka?

wast. Että hau Danan kautta enclmin
ja ewwlin ylöswalaise ihuusen nmmclrrystH
ja nuhtele sndclndä synnin tähden, tehden
mjn omantulnmn hcilsri ja sydsmen nr)r>»
»l)tttnzi tolnden wahwi<stlimisexi kaikkia er,
hetnsta wastan opisa la el uua'j.i.

loh. le:,c«. 1 Ivh. 2:2c>,27.
;5 Mikä on pyhän Hengen lohdatu^«?irsa.?

U.'azt. Elt<i ha'» ihmisia kehoitta, tai»
wntta ja autta hylkämclu jynde/a' j« leke»
«a'n kaikkee hnmää.

10h.16.iZ. Gal 5: is.
zc.Kys, Mikä on pyhän Hengen »irsaf

Että hän ihmiselle Jumalalle lap.
H 4 jndeus»
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sudensa wlloxi, lijatengin murhen ja kiwsauren hetkenä muistutta Jumalan armol»
lista apua, anda halien maista Ewangcliu«
min lohduttama woima, ia ylöspitä händck
kärsiwäisydesä elämän toiwon kautta.

Rom. 15: 13.
57. Kys. Pitäkö sij« se hlirstautettu ihminen
tekemä» udiliuxesans pyhyden ett ll.ain löitäl
XVast. Hänen pit<l kaikketikkin ne teke<

män nijnknin eroittamattomat uskosta, ja
tarpelliset nijlle kaikille, jotka tahtomat au»
tumazi tulla, että se oli yzi aiwotus Chn<
stuxen ansiosta meidän tehdä hywiä töitä,
1:0 Jumalan tähden, ionqa tahto, kästy,
kunnia, bvwättyöt ia Christuzen oma wa<-
ellnzen esiknwa meildä ni/tä maatuvat "),

lähimmäisen tähden, jonga parannus
nizdcn kautta edesauteta» ja myös 3:2
meidän itsetähttm, kosta me niillä puolel»
damme ustostam, ja sen pysy»
wäisydcn palle lesnzcs mcille tehdyst cnitn»
teen walitsennscstam, Jumalalle lapsnde»
stam, armotilastam ja palkastam, ja niiden
päälle almopalkan myös saada taidamme c).

Rom, ;:3>. Tccngö me ?oin tyhjaxi uffvnta»<ta,
pois se wc>«n me wahwistammc Laiu. Cvi, 2:
6,7. Nijntuin te Hcnan les»M sshristuxcn olet»
ta wasianrttanct, mj» wacidalat hanei, Ia öl<
fat hanlsa jiniritttut ja »akttut ja «stosa wah»
wistetut, nhnkuin te opfenct oletta, ja ollac s>>,
nälunsostWMjct. ")Eph.2: i«. loh.is>^.
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> lPet, i2-si. 2:14. 4:10. »)»

P.t 1:1c». Gsa. ?:io. 65:23.
*5B. Kys. Mitkä owat ne oikiat h)>watt,st?

rvast. Ne owat lumalisus kaikilla hy«
willä töillä, ja ei waan lumallzuden hllr»
stauden ja rakkauden työt; multa myös
yhtcisesii kaikki awut kuin hurskas teke hen«
gen awulla ustosta, niin sisaUiftjii ajatuxil»
la iaaiwoituzilla,kuin ulkonaisesti puheilla,

jatöillä lain oiennnsnuoran jol«
keen, ei »vaadituin, waan hywautahtoisesti.
Jumalan kunniani ja lähimmäisen hywa^i.

Gal. 5:23, 22. Malth. 5. 16.
5- Kys> tNondako sljs xhteen hywäantxöhö»»
tarwitaan, että se oikia l))?»välfä olis^

wast. Kolmia, että >:o Työö tule u»
stosta/?), 2:0 tehdän Jumalan Sanan e/i
tahdon jslkeen ö),ja tarkoilta luma»
lan kunniata^).

«)Rom.i4:iZ. Apost.T. i5:»9. Match.!,:
35- ä)sMos.k»rj. 12:32. ,)Psal. 115: 1.

* 60. Ky<. Ruinga taitawat tulla »u
stosta?
Xvust. Silla' tawalla: cttck kossa usko o»

Iciwo wounallansa, se halusa käsiltäwällä
on «wannut Christuzen ansiolians, nijn
si> ä mi siitta waisunawa woima ja halu,
eltij lakkaudela tehdä hywia töW: jotka ne

H 5 hen,
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hengen, usson jo wanhmstauden hcdelmixikutsutan.
Gal. 5:6, 22. I«c. 2:20. Phil. 1: n.Esa, 33:14»

mnuitur
<l«me»t»!ii, ?!ii>. > : il. s°><;o.
vero eM vocacui vita conltitutiva ve!
/iv» !'. 4. 6«l. !'. 2,0. 2c tanclem qu«e fruiiu»
liciei plnirrl, i!I» äicitur vitz tieici upcraliva, )o!i. 15'
s. ?liil.4:iz.
»6c. Kys. Mllttä «watko» hywättyöt tarpelliset,

nijnbuin ynwaikuttalvainen syy wanhurstaul»
tamiseeil ja autnwaxi tulemiseen i
w.,st. Ei ne siihen kelpa, sillä i:n mci»

dän työmme owat welwollisudet eli wclka
joka pitä mazettaman «),! o ci neaikoimu»
le meidän lnondomme, waan Chlisiuzcnwoimasia ja hänen hengensi wailulurel«
la .ja -;: o ei myös tehdä niin täydellisest,
ettei niihin lihan heikkous seoita ilscnö hen»
gen aldcudcn kansa c).

F)?ue. 17:10. i)2Cor. 3:5. loh. ,5:4,5.
Rom. 8:26. t)Psal. 130:3.

*62. Kys- Mlttta »ikä sijs taida se ussowainen ee,
l»^wiUatälllän>äylösplt«lls!änsusto,aal>tlldcxif

w.:si. Ei taida sitä Ulkcwaiset, l)y'
«riliötöltlans enämin knin he tcilänsakkän
taitamat ylöspitH

tawat nffon luonosia !a tarwit''cwat nston»
ja tansa stwmvisia yltspit>nia walika^pa.
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leita kuin ne joilla ne mnos waiknfettijn,
mi» Pnha Hengi itse nillle toisti ahkez oiilc ia
rukouzis »valppaille sieluille !)yw'in,
ttidens alla ja niitten »välikappaleilla heille
r.lkonsa antnden »löspitäj" k.lke.

PH!I 2:13. Jumala !,a k-ttta te,sä sekä ta'don M
toimituxen,! änen h' slwsien? jälttn ssap 1- 6.
Ia se jota tcisä on lywän työn alkanut, l>u sen le<suren pa!wän<i!n päättämä. M«ttl,. 2c:
41. Walwokat ja rukoilkat, Hcn>,j tosi" on a!d!s,
nnltta liha on heikko, s Cor. 6! 1; Waiwolat,
ppsykät ustosa, olkat urdoll set, olkat wahwat

?gs ratio: luun utnemo !Hbur»nclci vii»m lultt,n»
t»t, ua et non nperiliuz l-elineiui-
ell >.!icere tiärm in et luk linnor-im nperlin»
Nuälci: et 2liu6, yuuä per buna opcr» ic! iplum ti«,
nnc negan6>im.
"e, Kys- Mitä» luulet sillä mainitulla autuden

walitsemistlla, eli mitä on se?
waji. Sitä ihmiselle autuden walitsemi»

sta, kuin Cbristuj'esa sen Kanelien pysnwai'
sen uffon päcille on: että Jumala iiankaik<
kisudest aiwoitujella että autuaxi tehdä nii-
tä Christuzcn ustosa loppunasti pMywäi-
sii, on ne samat jo silloin etella nähnyt,
ja myös säätänyt, että armosta sen uskonsa
päaUe Cbristuxen tähden heidän auturrazi
tulla hänen oman armonsa kiitoni.

Eph. 1:4 ,;, 6. Rom, i :-8 ,25, Zv. Ne jella
Jumala aiwoitoxen iaKen kutsumit on, ue o» ! cw
cdcs,alsonut, ja jotka r«, ne on
hän säätänyt, ja jotka fan säätänyt on, rc t>n
htzn «ziyös lunniaiiilcn tthnyt. F4. s>nj.
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" 64. Kys. Laitako sij» se ussowainen olla wiKi«valitsemisesians eli autudesta»»?
waji. Taita, että hälle on silttä luma»

lan puolelda ori ehdotoin wisseys perustet»
tu Jumala», uffollisuden ja Christien an-
sion palle <, mutta omalda pllo!eldans,lnjn
ehdolliuen wisseys eläiftns ustonsapcllle pis

ehdotoin wis>seys lopnllans, kosta sichenasti se ehdo pi»
detty on c).

<)i Tm1.2:4. Nom 5:33,34,39. Job. 14:
14. -) 2 Tim. 4:7,8-

* 6;.Kys- Mitkä owat sitte pääsyyt meidän wan»
hurffautcm ja ijankail!kiseen aututemme i
w st. Jumalan puolelda Nilmät kolme

>:o Jumalan armo ia laupeus, ?:o Ci)ri<
stuzcn ansio eli lunastuspa zioPyha'» Hcw
gen tygösowittawa armo. Mutta ilMtsci»
puolelda wälikappalet «sso, loka wasta»ot«
ta ja itlcllens omisin Jumalan armon jg
Christuren ansion.

loh. z: 16. N>in on Jumala mallma rahastanut,
ctta yan andoi haacn ainoan Poikani, ctlä jokai»
«e» tui» «st» hänen pälleni, ei pidä huikuwan,
mutta ijankaikkisen elämän saamon.

66 Knf- tNingäkaldamen «n myös meidä» am
tudemme järjesty» ?

LyhlMMilsti sanottu! katumns,
usto ia PyhH elclmä, se on, ett! me ,:o ka-
dumme meidän 2:O pa<

knieW
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kenemme ainauffolla rukouzcnassa luma«
lan armon tyqö ja kansa ;:»

hänesa elämme aina nffölla rakkaudesa hä«
nen kästyinsä lälkeen Jumalisesti 5 >.

<)N«tth.3:2. i>)Ebr 10:22. e)i10h.4,:,.
5:12 Gal. 5:6*6?. Kys. Roska fltte kuxlu: cttäPyl?äHe,iFiwi»

meissä paiwänä minun ja kail-ki muut ihmiset
kuolluista ylö«h!>rätta,mit<i sillä ymmärretän?
wast. Sillä ymmärrä'!», että niinkuin

kuolemasa ihmisten sielut eroins jalkeu ru«
mistans owat 1.0 erinomaisella huomiolla
heti ilon cli waiwan paikkaan tulet <", nijn
pila myös 2:2 sille yhteiselle duomiolle kaik«
ki ennen kuollet ihmiset sinä' wimeissä päi«
wänäylösnouseman <^,Pyhän Hengen wai«

lolda kaikki kappalet luomisesa
wäkensä saanet owat , ujtowaiset nimit»
tain Cbristuzen ylösnousemiselle»/ mutta
ne jumalattomat Inmalan kostaman wan<
hurstauden woimasia/) Chnstuj'en ylöshe»
rattHwallck änelläF!,j,l>la jnmituul heida'n
sielunsa owat tu'!et rumistensa kansa yhdi»
styneixi b), ja ne silloiu kansa elämät k<nk«
kciil kcllsa kuolemattomiri, multa kaikki
hurstat kunniallisizi muntetut/), että ruon
Me dnomiosa
heidän silloin taas saada endiset paikkansa
Mc>is, heidän että sijella iankaikkisesti su,
te o a /).

tuc. iS: 22/25
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loh. 5:23,20 G;, ,7:1,14. M°f.kiri i:«. e)Ioh. 11:25,26. iCor.
/)Rom. 2:5. 2 3hess. 1:8,9- H)Ioh i:?8.

-

Man. 12:25. /) Mach 25:^6.
* 6z. Kys. on st wijmenen duo<

nuo olewa, eli misä se seiso?
wc,st. Se on yz-i korkemmasti Majeste»

tiilinen duomio, ,osa kaikkein idmisten ja
l<msien»eitten i:c> elamllkerta ia
työöt iimeywät, tutklmn ia yliwakuitetaan,
-iQ dnomio p,)töö ilijden ylilangetelan, ja
?:o se langetettu duomiopaätös myös tm)>
tetän. Josta luecal, Ewanq. kuill puhu
wiimeisestä duomiosta eli Sun». Kolin.
P luvasta.

6y. Kys, Mitä tule seuraman sitä yhteistä duo»
miota?
wc,<f. Mailman loppu, ionga lopun lu>

mala on smä wiimetssä paiwällä yhden e<
ril-omaiscn tulen kautta tekewa',ja on sillcl
mailman ia taiwan heidän endijeen tyhlän»
siiä wi-lmeil» menettämä.

-Pcb 3:7,1 c Taiwatja maa kuin nyt »wat, «»

yancn >anan< kautta säästcian tulen warax, duo-
mwpäiwan asti. Oilia Herran paiwä on tule»
wa nijutuin warai yöltä, ia silloin taiwat!«rcl!«
pauhinalla poicmencwat, mutta Elämentit
palawndcsia sulaman ja maa ja ratcnnuxct jotka

owat pitä rlö palaman.
* 70. Kys Mik<i vn se Ilonpaikka, johon sielut

«»sIU
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ensin, ja sitten ni>den ylidistyxesä n»)>H«
mit tulewat d»>onlic>n jälkeen i
N?«ft. Katso tähän »vastausta Toises U»

ston jc, sen Kos.
'7l, Kys. <l>«ssc> autuittcn «utudella niitän wä<

liä eli eroitusta?
50>'st. On lotiWi, silla ehkä nijllä Iu«

malan kuwasa ia hänen kansani
autuwiia, että heidän ruminsa sieluildans
hc»qeliiscsti hallita,», ja rnmit ci enci luon,
nol!isia tarwitsc, owat yhteisesti rumit hen-
gelliset, kutkat, näkymättömät, tunoumat»
tomat, hienot, ja nopMt kaikilla on myös
osallisuus Jumalan nakemises >a naulihte-
mises; nl,n anvollans on heidän autuden»sa crinkaldal>'.en heidän rumittens erinlavsen kirkkauden ja mielitlens eiiickaldaisten
ilmoitusten puolesta: että nijlttuin yzi täh«
ti woitta toncn kirkkaudes, llijll on myös
kuo!luilten ylosilousemises.

l ssor. 4l, 42 1 Cor 6: IZ.
« 72. K s Mikä on myös waiwan paikka du«

, mion jälken i
wajt. Se ni den kadotettuin waiwan

paikka helwetti; josa he ep, ulkonja ja syn»
deinsä tchdeu owat ijankaikkiscsti pois hyl-
jNyt lumalalda ja eroitctul kaikesta hy»
wästä, ja siellä pc,kelein seuroin pimey«
desä sieluilla ia »unnsleusa puolesta wai<
wa kärsimät iiank.ukklsesa tule>a.

41. Geo» pimeys js<
sa
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fa vitä olem«n itlu ja hammasten siristyi nijsse
kiroituille »jnä >jarl«!fllscia tulesa, joka «valmi-
sieltäo» pe» telelle ja hänen ensseleil/ens.

7- Kys. Eikö sije. nijdeu kadotettuin onnetta»
malla waiwallaoleyhtän loppua eli pelastusta?
wast Eiijkääs, sillä l:u Ramattusa»

nohcldän watwansa
«.-o owat he täall<l rikkonet yhtä iiankaikki-
sia Jumala wastan z:c> poishyljcinnet o«
wat yhden ijankaitkiscn Lunastuze,'. c,>, ia
4:2 owat myös epäMosa hallitseman syndi
hawnsa kansa poiieserinnet taaldcl kado»
tuzeensa «^), joja parannuzella ei kossaan
enä sija ole.

«) 2 Thcss. 1:9. 10h3:4. Ebr. io:zl.
c) Ebr. 10:29. </, Ilm. liri. 16,9, l<-, n,

Kys.Roffa kuulu wi,mein: että pyhä Hengi
minulle ja kaiulle Christin ustowaisille i)an<
kai! riscn elämän ailda, mitäs sillä ymmärratt
N/alt. Siliä ymmärrän, että ilankaikki'

nen elämä Tanvasa, jonga Pyhä Ko!mi<
naims armosta Chl istunen tähden anda.?),sen elämän Pyhä Hengi häldä waikutetun
uskomme palle, meille tsäldck lähteisämme
wafnttamallalls anda ja tygösowilta.

o)Nom. 6:23.
* 75. Kys. Mixi pyhittämisen t/öt pyhälle Hen,

gclle tygölnjetal» i
XV.:si. Eentähden, että maikka myös I-

sä ja Poita lul,u «), k«:u.
wftljezi
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lvaisefi sminytt.f</).Pyluttäe),
ja udista s,lujn kuiteitq»!, tygssoioilta Py<
hi Hengi Sanalla ia sakramenteilla ne
kaikki ihmisten syda'mis la
tähden Jumalan Sanala n.imat armotyöt
Pyhälle Hengelle erinomaisesti tygiluietan.

<)issor. 1:9. Match. 16:15. 10:20. i)7Cor.
,4:6. loh. i:«. 14:26, <- 2 Tm. 2:25.
Rom. 11:2-6. loh. i6:«. Ps.
110:3. loh 3:6. , Rum.B:;z. Esa;;:
ii, iEor.6:ii. /)Ich 15:1,2. 5:21.Ez. 36:22. F)Wirstkiri.2z2:s.

Kolmas Paakappale.
Isa mcidan Rukouxcsta.

* 1. K»s. Mixi seura nyt r«r<»u« kohta Usso»
tunnustusta l
wast. Kosta me olemma wanhnrstazi

Mcl nsson kautta, niln on waava, ctt<l
me sitäkin wielH taidamme pikaisesti lange-
ta , on se suresti tarpellinen,
että me aina rllkoilemmc, jota myös Chri,
stus ooetti Opetus lapsiilens ö>.

Matth.6:9,l3. <,) i Cor, 10:12. JM l»le sei»sowanv, fatsokan ettt, hän lam;t. Matty 26:
4 i. W>>lwl,'fal ja rukoiltat ettet te kiusautt» la»,
zeis. Hengi tosin on «ld>b, nxitla liha on heitto.

»2. Kys Retä rukoilda»!,,» pita?
Ei ketään nmuta, kuin sitck ainoa

I Yhtä
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rhtä totista kolmenhteistä Jumalaa Isckck,
Poikaa ja Pyhä Hengce.

Match. 4:10. Sinun Hmas lumalatai pitä sinunkumartainan ja hända ainoata Palweltinan.
3. Kys. Mik<l on Rukous?
Wasi.Rllkous on se Pyhän Hengen wai«

kutns ulkowaises, että hän Jumalan eteen
heugesa ja totudesa sydämensä ylendä ia u>
loswuodattamahdottomudensa tnnosa nöy«
rästl ia katuwaijesti, miltta sizhen awnsta
Christuren ansion jaesirukouxen. myös lu-molans'Sanan ja lnpallstcn päälle haluise»
sti ja turwallisesti, Hilja cli kowemiil, hem
gellisla tarpeita ilman, mutta maalisia el),
don kansa, Chrisiuzen ansion jaesirukouxen
tähden anoman lapyiämääll, että se tiilis
Jumalan kunniari, itsellens ja lähimmät»
sellens hywäxi ja autudezi.

Dan, 6: IQ. Daniel meni ylös hnonesctlli jo sijellj
lanneis koklict kerta paiwas po!w!llens, rukoili,
kijtii ja ylisti Imualatani, «jntuin hancn ta»pans oli.

4. Kys. Ruinga pita meidû vukoileman, etti
me kultnxi tulisim?

Meidän pitärukoileman 1:2 katu»'
maisesta sydämestä, Nimeen,
se on: uffon turwalNsudes halien ansious
ja estrukourens päälle/ ja maalisia tar«
peitä ehdolla-

s. Kys.
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5. Ky>. iNixi Pitä meidän rukoileman christure»

Nimehen?
VOast. Sillä Chrissus on ansannut meil'.

le kaiken hengellijen jarllmilliKN armon la
hyw.M siunauzell, «a rutolle myös aina
hywäa' meidän edestckm.

loh. 16:2,. Apost. T. 3:26.
<> Kyf. tNixi pidämme rukoilla wahwa» usko»?

wast. Silla' ilman Ulkoa on mahdotoin
kelwata Jumalalle.

Ebr. li:6. Rom. 14:23.
7. Kys. N?iri pidämme rukoilla katumaisesta sy»

dämestä i
xvnt. Silla Ulkokullatun ja jumalatto,

Man rukous o»» Herralle kauhistus.
Esa. 1:15. Amos 5:2c, 2;. loh. 5:31.

" 8- Kys. Roska slj» rukou, on katumaisen eli lt»
skowaisen, eikö sij« ihminen saa ella rukoile»
matta nijnkauwoin kuin hän edellä on tullut
katuwaisexi ja saanut usko»?
waft. Pois se, waan niin pian kuin Iu»mala lilkutta Sanallans ming<i alia l/ka s

syndisen jydckndä, nijn hän myös samalla en«
nattäwallck armollans ailda jo stlle wlc.lu
woima rukoilla, ja kosta hau on sen tari<
tun armon oikein kHyttclnyt,niln löytä haumyös silte suremman woiman rukouxeen.

Psal, 51:19. Apofl.T. 8:22. y-ii.
* 5. Kys. M >i pidämme rukoilla maalifla eli

millisiä tarpeita ehdolla?
N>aji. SenUyden, eclen me tichl

I -
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ymm srr.s, jos se on Jumalalle otollinen ja
mcillc hnidMneu, etc.i me samma sitä a,
ja iif.i hyw.iä kuin me rukoilemme.

10c.4:z.
ic>. Kys- Mlikä on se, »ttä ehdolla rukoilla?
N?ait. Se on, että' me lumalaloa ru<

foilemma nijn maalista tarwetta jos ia ko»
ffa se olisi ha'neUe otollinen ja meille hyö<
dylinien, mntta ellei, ettH hcln andaisi mei>
le k.nslwillisotta', ja stta kuin meille silloin
hyödy!l,,cmbi on.

MottK. g: 2.
* 11. Kys, Pitäkö meidän heuFellisiä tarpeit»

ehdolla rukoilla?
waji. Ei, waan ehdotta, silla Jumalatakto aina anda meille <M hengellistä hä«

nellcns otollista ja meille sarvellista ja hl)ö«
dyllistil hnwää, koffa me HHileldcl sitä rukoi»
lem, maikka e< zuuri ajalla milloin ja muo»
dolla kninya me, waan nijnkuin hän par»
hazi näkee.

Ual. 55: 2z. 57:5. Anna ties Hm'<m haldun ja
toiw» hänen pällcns, kyllä hän sen tele.

* 12. Kys. Sammako me anottawisam eteenkir»
joitta Jumalalle awunaika ja «nnou muotoa»
wc,st. Ei Millan muotoa, että se olis kiu-

sata Jumala, waan me wakuitetut Juma-
lan hnwllstä tahdosta, pidämme tahtomme
rukouM Mn ja muodon eteen kmoitta»

matta
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matta aina nsyrylells' InmalMe olaan»
daman.
Il 12,16,17 Mitkä t, olclta, ettH

te kiusattc Jumala tabd"ttas» te asetta Hnwl,
le «;an ja päiwäu teidän mielenne jällcri, tt>la
hänen p däis auttaman. Ei nijn sow: arm>.' fer,
jätä, mutia pilcmin wiha j« waiiw, Eentähde»
pitä mridän nöylyttämän ilsiäm sydämcsi '« nöy»
rydes händä palwcleman Ia me,dän p't« ilkei»
hä»dä lukoilema», että hän snosions peräsi tiitz»
dois osotta meille laupeuden.

* i?. Kys» Monellaixengo on Rukou»?
'Walt. Jumalan lapselda on se kabdellai»

nen, nimittäin: sisällinen, kosto sydän nöy'
lydesä hartalla halulla ia kijndiö«llä toiwo»
tus huokauMa Jumalan ja Wapahtajan
ptlUe awusta aina turwallilesti ylet<l<ln «),
ja ulkonainen, toffa myös sydckn sijttck nöy»
rästi yletyUä halulla ia tmwallislidella suu»
sanoisa ia pyhisä käytözisa hetkezens la pai»
kalla sowcliatla Jumalan eteel, ulwoswus-
datetan 6).

«)kuc. 18:1. i Thess. 5:17. 6:6.
Eph.6:iB. Matlh. 12:34. Gydämen kyllyd»,
slä s»u plchu. Psal. 86: 5.

> 14 Kys. Mingätähde» pita meidän rukoilla In<niaiaa?
wast. Meidän tule se tehdä 'IQ Juma-

lan kästyn ja päUepanon tähden «), ha»
uen kunniansa tähdnl,ett<lrukolls onh'- e»

I z pal»
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p«!wessuxensö), ?:c> Christuxen esirukous»tHhden, ,olla HHn meille howäteke, että me
fiittä kehoitetut itsekkin rukoilisin» 5), „j,n
7Nyss 4:0 meidckn za lähimmäisemme tar>
wetten tähden > jotka nijn hengeliisis kuin
rumillisis asiois pallot ja suret owat

«)Esa.;s:s. 50:23. e)Rom. B:Z4>
i Pct, 2.21. 4. 6. Es«zo:i9.

l5. Kys C>ngo st spndi, jo« ei Jumalarukoilla?
rv,!st. Se on suri sylidi, sillä Jumala«n käskenyt meidän alilloma ja hartasti ru»

koilla, seutähven joka sen laimilyö, hai, te»
ke syndia Jumalan kässyä wastan niinkuin
Iltki» joka hucrinteke, taikka warasia.

Rl,'M. IQ.- 1,. ?s: 5.
OmiO>, prccum lc>,>nj;n2i umnidui momenm,

» i<? siys. Ruka rukou» o» paras kaikkein ru»
Fousien se««?
rvast. Isä meidän rukous, longa mei,

dän Herra lesus Chrisius itse on kokonpam
lnit »a k.-ssenyt opetuslasteus rukoileman-

Malth. e>:9. kue 11:12.
* i7Kys- Ruinga täm<l Isa meidänrukous jaetaan?

Wast. Kolmeen Osaa», nimittäin: 1:0
Eopuhcseen. 2:2 Itse ZloPää'tözeeli. nri Esipuhe.

lB. Kys. Ruiuga kuulu «slpuhe?
lsti «mdsll jokq olet Taiwaisa.

V
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* 19. Kys. Mitä sillä »analla Isa ymmärretä»?

wast. Se sana Ifti ymmärretän tasa' ei
Personallisest Ensimmäisestä Personasta,
tvaanOlendoUisesiikokoPyhästäKotminai'
sudesta Isästä,Pojasta jaPyhästä Hengestä.

Esa. 6z: 16. SinaHcna olet meidän Isäni ja mei,
dan kuuastajai», se on ijäti Slnun Nimes»
Eph. 4: 6. z?xl Jumala ja taittein Isä.

*2v. Kys. Jumalakutsutaan meidän Isärem»
N)ast. Jumala tahto Mu Nimelläse<

hoitta meitä <:o uskoman, että hän on mci»
dän oikia Isa'm,!oka on luonut meidän, l«
kastesa armo lapsixensylösottanuta),ia 2:0
että me sitä turwaliisemmasti kaikella ustalx
lurella lsanam rukoilisimme, nijn-
kuiil lapsi rohkemill Isiläns rukoile kuiss
palkollillen

")Match.23:3. -) tue. 11:9.
2l. Kns. Mixi emme san».- minun, w«a» M»v
d«i„ Isan»?
N?ast. Se salia meidän, ovetta meitä »n

Jumalan armosta meitä kohtan a), ::c> ke»
hoitta meitä lapsilliseen uffaUureell Ilima»
lan tngö Chrisiuren kautta, jonga nimeen
me rukoilcm ö), s:o että me kestenam olcm«
me jäsenet c), ,a että myös meidän pita
rllkoileman ci amoastans itse edcstäm, mut-
ta myös muideilgin edestä/ ja liatengiil nij<

I 4 de»



tacechiZttlll».136
dei edessä, jotka owat meidän weljem ja fi<sarem »!?ola^.

«)iCor 1:2,3. 2:18. 3:12
4:4,6. 5:31. </)i?im 2.1. Ep' 6:r».

Kys. Rosta me sanonime: jola olet Lai<
«aisa, mitä se a::da ymmärtä,eli opetta meitä!
N).'it. Taiwasien kansa me tas.i emme

ymmärrä sitä luotua Taiwasta,ijkaäs kuin
Jumala suuä asuis, silla Taiwat la Tai>
wasten Taiwat ei woi handa käsittä «),
mutta Taiwc.iNa ymmärrämme Jumalan
ijankaikkiscsti Manjceti,; e,
li kunnia se sana Taiwaiso'
petta: että Isä lota me rnkoiiem, ou yri
torkm kaikklwaldias, zakaikispaikou lcksuäolewa Majestetie), jolle
We sydämemme ylendämän pidämme </.

«)i Kunmg.tilj. 8:27. 11:7, ~9. Ps.
145-3- t)'Aal. 99'»5-

»:zi Itse Rukouxet.
"2, Kns. Uuiliga mondaRukolista on I.äme,,

d«n Rllkouxesa?
N)ast. Seitsemän.

« Kys. Ruinga eroitetan eli nimitetän n»
Seitsemän Rukousta!

kolme ensimmäistä owat ja kut«
sutan awuxihutamisen rukouzin, ia ne kol»
me iälcimaistä pahanvoispoistamisen Ru<

jotka kaikki kuusi rukousta tarkoit»
tawat
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lomat henssellisiä tarpeita: mutta kessimäi-
ncn eli neljäs rukous tarkoitta likin henqel»
lista myös rumlilisia eli maalisia tarpeita,
ja kutsutan maalisten tcmvetten Rukonxexi.
* 2;. Kys <shristus opettanut meilleHen»

yellisista tarpeista »njn monda rukousta, »vaan
Rumillisista ainoastans yhdeu rukoure»?
waji Sextähdcn että' meid in pitä ensist

jac>w omaisesi ctsimön Inmalan waldakun»
da ia hänen wanl)urffc>uttans,ni!n taidam»
me silce makuitetnt olla, että Jumala myös
kuule rukouzcmme ajamisistakin tarpeista.

Match, 5: 33.

Ensimmäinen Nnkons.
*«6. Kys. Ruinga kuulu Ensimmäinen Ruksu»?

wa<t. Pyhitetty olkon Sinun Nimes.
« 27, Kys. tNitä Jumalan Nimen kansa ymmä»,

retän l
wast.Jumala itse Hänen Jumalallisen

Olemisensa), Omaisuttens 6), ,a kunnia
Nimeinsä puolesta e), niin myös Hänen Sa«
nans ja
tckons e), Hänen palweliMns/)/ ja yli»
styxens F),za kaikki mitä Hänestä meille il»
woitettu on

<) 2 Moslirj. 3:14.15. 9:3- c) Psal.
72:19. T. 9:15. ,) Psal. 20:2,6.
/)Psal. l4o: 54. 52:11- F)Mal. 1: 11.

Is -8. Kys.
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* 2?!. Kys. Luleko Jumalan Nimi

kosfa me sen pyhittämisestä rukoilemme ?

5V st. lilmalanNimi on itsesäns korkem»
masii Poftck a), mutta koffa sen pahemmin
se hckwcktstHn 6), nijn me rukoilemme että se
meiltä

«)ler. 10: 6. Eft. 52: 5. Psal. 139:20.
Ez. 39:7-

25. Kys. Millä Jumalan Nin« meildä pyhi»
te.äan?

Silla, kuin Jumalan Nimi onsana.cn pyhck ja Jumalan Sana sen py«
hitystck»raatia me myöS HHuen Nimeiam
sä sydamejöm alltliasti tunnemme ne py»
häna pidimme <-/>, ja »iille kunnian luma»
lisesti el.lmme?), nijll Jumala» Nimi meil»dä pyhitetäa'».

e) Match.;: 16.
* Z2>. Kys. Millä myös Jumala», Nimi häwäistän?

Wast. Jumalan Nimi häwäistän wäral,
l<l opilla <?), ja syudisellck menolla uhulisesti kuin ulkonaisesti/»).

<,)Matth 15:9.
*

31. Kys- Rossa me sijs sanomme: pyhitetty ol-
kon Sinun Nimes, mingä päälle pitä meidän
hartaudemme asettaman, eli mitä me silloin
rukoilemme?
N)a>t. Me rukoilem, etts Jumala mei<

da.l Taiwallinen Is<i tahdois armosta au»
ds
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da 1:0 Hancn Pyhän Sanansa aina mei-
dän seasam puhtana ilman erhcwstä oretet»
ta«), meidän sljttä saada autuwallista
tlliidoa hänen nimistänsä, nijtäsndämesälu»
me pyhänä pitä ö), ja z!Q auttaisi m»ilä e»
lämäkrrtamme kaikisa hänen Nimensä kun,
niaxi Jumalisesti Pyhästi että wietts ja
kulutta <-).

<»)Psal. 119:43. IZO. 1:17, 19. l
Oct.Zii;. Icr. 15:16. c)tzsal. 143:10.

Toinen Rukous.
*Z2. Kys. Rmngcz kuulu loinen Rukous?

Vo«st. Läb.essulkon SillUN Waldakundas.
Kys. Niitä Ilmolan kans»

)>mmärrctan?
Wast.El! me täsä ymmärrä erinomaise-

sti woimän eli luonon waldakunda, josa
Jumala nijnkuiilLuojayli kaikkein luondo»
kappaldensa »voimallista wallimstans maan
pällä ja kaikisa paikoisa pitä a), mutta i:a
Hänen Armowaldakundaansa maan pällck,
kuin C' liliittyin ihmisten tykönä Sanan
ja Sakramenttein kautta ylösraketan / ja
hänen armollisella hallituellansa heidän

"sydämisäns ylöspldetään ja -:o Kun«
nians Waldakulidaa niiden ulwoswalittuinseas autuden ilNwittamisen alla heilä ja hep
hän ylitsensä Taiwasa <-).

«) 1 Aika kirj. 29:11,12. t l iz. Tit. 2:
«.. e)loh.i4.H. 34> Kpl»
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* 14. K>s. !Niri rukoilemma me: läheptulkon st»
nun N?a!dak«nda«, kosta Jumala»

kunda se lal>esty itsestän» ilman mcidin
rukoustani?

että maikka kyllällU
malan Armowaldaknnda lähesty sillasta ar<
mosta meitä« , tarw.a, että me sen wa,

, knitengin että me itse sit<i
»ujll hywin kuinKmmian.qwWaldaknndasaaman >a wostanottamaan sallgen kelwot»
tomat olemmes),,u i! o>, yakko,elta mewa»
stanoltaiuiicxi ni!N H/re»i ylrmowaldakum
dcmo »llkonaist,- ja sis''< lähestymisiä mcil,
lcm :a muille, kuin Hänei'Kunnia Walda»
ku>'da,!s a,'u>iakin rnkoilcli.me ja pnd.^me.

<»)tuc 17:2 ,21'. 4)10h.;:,z. c>1«h.6:44.
* g? K»s Mitä ymmärretä» Jumalan Armo,

Nlaldakunnan sisällisellä lähestymisellä?
N).'st. Sillä ymmärrän nanhurffantta

ChristuM meille tyqölujettua, »au»
haa sen kansa lumaialdo !a iloa niitten yli
Pyhäldä Hengelda, Jumaluudenkansa kai»
kesä meidän menosam,etlä lumalai,
kllnda ei olla mahda puhesa, waail woimasa.

Rom 14:17. lCor. 4:10,
z6. Kys. Lähestykö myöo Jumalan Runnia»
tValdakunda meitä?

Totisesti silloin, koffa me Cl)N«
stuzen uffosa kilwoiltelewaissa loppun asti,saamme nälien tähtens amualiisen kuole-
man/ja stli palle uffon lopun lankaikkisenelä,
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elämän Taiwasa <»> eli kosta Christus
meiscsH tulemisescms duomiolle mnöränscl
tuo se», amudcn kaikille silloin elosa olemil-
le nstowaisllle

«) 2 x>m. 4:18 1 Thess. 4:17.
* 3? Kyj. Roffa me sij» sanomme: lahestulkon

Sinun waldakulldao, mingä päälle pitä niei'
d<m hartaildcmme eli mitä me sil<
loin rukoilennne?
U?azi. Me rukoilcm, että Jumala mei«

däu TailvaUillen Isä tahdois armosta, nijn
Mcisestarda Häncn Armowaldakundansa
Sanalla la Sakrameineiila ia liijttcn wa»
stauottamisella lädestyä oiinä niille joilla eise wielä ole, ja niin Waldaklmdansa suu<
rcta<?), kuin erixomaisest anda meille i:ci
Hauei, PnKäu Heugeusä/ Armowaldakun-
dansa meioäu sndämimme
hauen kcnlltans 2:0 u,kon, iollase meilä y«
löslaiceturi-aaina enämm walxvistcturi cu>
lee), ?:o nikosa Jumalista elämää, että hän
sillä mettä woimalliscsti hallitscisi, ja sen
lvaldakuildaus meidäm s»dämisim oloSpi»
talsi , niin myös 4-c että me stttcTaiwa>sa ijankaikkisest eliislmme e), nijn Hailen
Waldakundans täällä, ,a tämän elämän
perästä' meitä lähestyiwt o«».

<)Pftl. 68: 29. Rom. 15:21. ö)l»c.n:l;.
luK, 6: 6z c>Apost.3- 2 31,e,5. 1: <i.
<l)k»c. ,7: 20,21. Ej>h> Z! «7» Gal 2:10.
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Kolmas Rukous.

* ;8> Kys. Rumga kuulu Rolmas Rukous?
Wast, Olkon Sinun tahtos nijn «aa»sa kuin Taiwaisa.

33.Kys.rNitä Jumala» tahdo», kansi» ymmärretä»!
Waji. Jumalan tahto meistä, on meidän

pyhydemme, nijn lain lälken rakkaudcsa: et»
tä me sijttH sen pyhyttä pidäisimme sisälli-
sillä la ulkonaisilla töillä «

, ja kosta me st»
tä wastan rikomme, sen y!i murhehdiiim»
me ö), kuin Ewangcliumin jälken ustosa c),
että Christus lain meidän edestäm täyttä»
nyt ,me tnon tähden ustolsimlne hänen
päliens <?), ja tuosta hurstantetut pidälsnm
me kansa lakia kosta hän
ristin meidän pällemme pane, sen kärsiwäi'
sesti kandaisimmeF^.

<)iThtss.4:z. Mich.6:,. c)Ioh.
6:4a, </) Rom. 4. Wirsi fi"j, 22;: 5.
e) )»h. 6:4/. /. 1 loh ;: 23. W,rsi tirj. 225:

8» Match, ri: 29,30.

4O. Kys. Tapahtuko lunialan hywä ja armot»
linen tahto kyllä ilma» »leidai, rukousta,» ?

U)ast. Tosin aina ja kaikisa, mutm täl»
lä erolla »:o Jumala teke mitä ja kuinga
hän ilsc tahto woimans waldakunnasa kaik-
ki Nwahmman whtoi!sa jälkeen, »Mistä i!«
man, mntca enill jälken. luonon tawallista
järjestystä "), ja Armons Waldaklun,asa

aina
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«ma armojsrjestyxensll jälken katsannons
kansa ihmisten uikon ja uffottomuden päl»
le ö),jn 2:0 Jumala teke mitä ja kuinga hän
tahto myös meidäll tykönäm, kosta hän o,
slttain waikutta meidän kcmsam sttä hywäck,
että tehdä c), ja ossttam myös esti eli salli,
että mcildä pahaa tapahtunet pahan,iuaan
pahemman maittamisen japaremman edeös
auttannscn tähden <>), että hän tictH sen kun»
niarens, pahoille koston, ja hurstaillewäji kää»d<l,a laitta/).

<)Ps,l. 33:9. ~5:6. Sam. 2:30. Esa.
46:10. e) Phil. 2:13. Pstl. 81:12,13.
e)iMuf. k. 37:22,23. /)i Mos.k. 50:20,21.

Kys. Ruinga estä Jumala sitä kuin meisH
on hänen tahtoansa ivastan?
XVast. Nijn, että hän aina sanallansa ja

jotengin myös luonollam sisällisesti, waan
ei aina luonolla ulkonaisesti, »ucitä synuei»
stä estä ja niitä häkäyttä pyytä.
"42. Kys. Renengä tybönä tapahtu Jumala»

tahto estämättä?
wajr. Engelein ja edesmenneitten Pyhäin

tykönä Taiwasa, jotka >o pä?sset kaikesta
hasta, tekewät n»t täydellisesti Jumalan
tahtoa: loiden täydellisyys Jumalan tah»
don tekeniises meille csttuwa oleman pitä.
* 43. Kys. Dntako sijs uffowainen ihmiien

tehdä Jumalan tahtoa?
4V«it« Tatta, lljalcngiu kuin Jumala

Christuzen
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ChnstllxentähdenEwanqeliumi liittonsa jll«
teen ei «vaditkaan mkowaistlda lain täyttä»
mysta, waan että hekuicenqin udistnxensa al-
la pidMt lakia uffon kautta iokapälw.l«)/
niin he tekemät, eykä watllsudesa, Iu«malan tahtoa halulla ia reheNisydellä 6 >.

«) Rom. 3.31. 4) E;. 36: ,7.
*44. Kys. Roffa me sijs sanomme: Olksn Si'NM

tahtos nijn tNaasa ruin Lairvinsa, mingä pääl»
le pitä meidän hartaudlinine asettaman, eli
mitä me silloin rukoilemme!
wast. Me rukoilen», että Illlnala mci»

dä>» Taiwa!linen Isä tahdois armosta ,io
estä ja alaspaina nim pirun ia mailman,
kuin meidän omall lihallisen tahtomme, iot-
ka ei ialli meidän Jumalan Nimee pyhittä
ja hänen waldakundans meiockn waömme
tulla «), 2:0 anda meille kä, siwäma' >a tl)>
tywäistä sydändä, kojka ja kuinga hä?l mci»
dän tahtoen estä ia , niin myös
3:0 autta umtä san,,sa,is ia oikias uiko»sa pnhällä elämällä loppunasti hänen tah-
toansa tekemään, »ijitknin enkelitkin «a Py
hst Taiwasa sen tekew.lt, mm hancn hywä
za armollinen tahtonsa meildäkin täällä ta»
pahtu <->

<,)Psal, 27:12. Matth. 26:39. i) M'. 10:z6.
1 M. e)Ebl. 13:21.

Neljät
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Neljäs Rukous.

* 45. Kys. Ruinga kunlu tceljäs Rokousf
N)ast. Anna meille tänäp.Awänä mei<

bcln jokapnwänen leipnn.
*46. Kys. sMlä fokapniwälse» lein»a>» kansa ym<

mävretään?
N)ast. Kaikki mitä meidän Hengellisen

M lnonollisen elämännä tarpexi tule, knin
on Hengelliscen elämään Taiwallinen Lei»
Pä Icftls loh. 6:51. ja luonolliseen elä-
maan maalinen leipä, knin on: ruoka, »uo«
ma, waatet, koto «a kartano, peldo, karja,
raha la wwara, hyw.» puoliia, kuuliaiset
lapset UjeoUinen perhe, hurjkas ia hywi E-
siwalda, hywa HMtuxcn meno, tärpellinen
ilma, vanha, terwroö, hyw!t tawat, kun»
niall'set menot, ussoliiltt yst.nvät, hywa't
kyllnmihct, la mnnt senkaldaiset.
* 47, Kys Renelle Jumala anda jokapäiwäisti

leipä, ja mi»gätäl)den i
N) st. Hengcllma elimän Leipä' lesustaJumala Ci)riititl)i<ie jokap?iwa et«

tä he hänen wastanottaisit, .'a että he uston
kautta yhdistyneet y.inen kansans, sitte hä'
nestä Hengen ja totuden sanalla Hengelliste
sti claistt " , mutta maalista leipä anda hän
aina kaikille ihmisille ö>, pahoille usei-l hä°
ncn widasans c), nultta sttä ilman armo»sm <, lhsstengin Chrlstuz'en tähden: hywil»

K ie
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le että' he owat hänen Inondokappalens i«
Christures hänen lapsensa, waan padoille,
että hcMn owat hänen luondokappalens,
waalt semmoisten hywäintöiden kautta we«
dltys olisit parannureen ja myös hänen lap»
sixens/), muutoin saattamat he ne omalla
ftylläns duomioxens, ja saamat nijsä hei-dän hywäns elaisclns

10h.;:4v. <) Matth.4!4>
loh. 6:63. 0)2 Mos. kirj. 16:18, 20. c) 4
Mos. kirj. 11:31,33, Wijs- 11:25.
MI. 1,7:1,2. -)Psal.l»3'.i3 /)Rom,2:
4. Luc. 16:25.

* 4?. Kys. N?ixi pitä ,i,eidän leiwäsiä rukoilen
sanoman: anna?
wasi. Sentähden, että niinkuin ilman

lilmalan armoa ja aodamista en me omal<
la ymm«lrrozellä la mahdollijudellam nim
sielumme hengellistä kuin rumin me maali»
sta leipä saada, emmäkä myös nijt i oikein
kyyttä taidat, nijn me sijs näitä leipiä u«
ston rukouxesa anoman ja hywin mastanot»
taman pidämme^).

<.)sMos.kirj,,«:is'iB. Ich. 15:5- hi Tim.
4:4,5. lac.4-2,3-

49. Kys. lNni pidämme sanoman: meille!
wast. Sentähden, ettei meidän pidä rtl»

koileman Hengellistäja maallista leipämaan
itsellem, mutta Ml>ös lälummäiscllem, ia ko»
ffa Jumala meille maalisia anda, etten me

MH
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M<l yrinämme pidä, mutta myös nijstä
muille niinkuin heildäkin nijtcl meillemme
rukoiltuja kansamme jakaman pidimme.

Esa. 58:?- 2Thess. 3:13. 3Mos tirj 19:9, l".
sMvs.kirj.26.' 19, ti.

50. Kys Mixi me sanomme: Länspäiwäna'7
waji.Että uilnkuin en me tiedä' huomi-

seni eläwännä, waan stllck wälin kuitenqin
tarwitsennue jokapäiwäsielumme ia rumim-
me howiä. nijn tule myös meidän jokapäi»
lvcl niistä rukoilla.
Eph.6:l3. Cbr, 13:9.

* 51. Kys. Mixi me sanomme: Meidän?
wast. Että me waan anoisimme sada

nautita oma maalista leipämme, longa Iu»
mala meille toosamme anda tahto, la ei
»uuden leipä warkaudes, wäärydes la l.ai,
ssudesa tahdois.

iMos. tirj. 3:19. «Thess. ,:n,!2,i».
Kys Mili me myös wi«l<l sanomme: lok<r»

paiwäinen leip«m?
wast. Että me ilman huomisesta p iiwä»

lä ajatoinda ia epailnren sttltta anoisimme
Zumalalda meillem waan tarpezi maa«r-
-!y.l malista leipämme saada, jolla me myös
ytywäiset olisimme.
Matth, s: 34. Sanani filj. zv: s-
5; K<)s. Roska me sijg sanomme: 2lnna meille
tänapäiwänä meidän jokapäiwäine» leipa.n,

K 2 l"l»^
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mingä päälle pitä meidän hartaudemme aset<
tnman, eli mitä me silloin rukoilemme i
XOast. Me rukoilen,, ettl Jumala mei'

dän Taiwallinen Isä tahdois armosta an«
da meidall saada l Meidän sielumme Hex»
gclniä elämän Leipck lesusta. jaynnä kamsa meille tarpeet nähtyä rumin eli maalista
leipämme,? ,ia 2:oH lnen Pyhä armoansa,
meidän liuäniln hylvin ymmärtäzemnelei-
wit l)äneldä armosta annetuixi, kuin tai-

hänen tahtonsa lälkeen
ja nöorina', za kaifisa astoisa iumalisesti sa»
mat leipämme ctta' käytlä ia liautita

«) luh. 6: 57. Gananl. kirj- zu: i;: ls.
Psal. 111' 10. Syr. l5: 13.

Wijkes Rukous.
» 54. Kys. Ruillssa kuulu U?ijdes Rukous?Alilla meille mcldän welkam an»
beri, ninlkuin mekin andexi annam meidän
welwollistem. Matth, 6:12.
* 55. Kos- Mitä meidän welkamme kansa yw<

nmrretaän?
N)a<i. Meidän sek<peri -että tiehyt ja tie-

tZmättömär tekosyndimme, nijtten
ansattwden ajailijien ja uaukaikkiiiell rail'
zaistusten kansa.

Mom. z: 12.
* 56. Kys. Renelle «mda Jumala synnit eli w<»

lnn andexi?
...

<)än cmdez-i anda nemnoastani-
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sille katuwaiselle, joka uffoia hänelda' ssta
bartasti rukoile, niinkuin se katumainen
Publikani. Luc. ,8:» 3/»4.
* 57. Kyf. anda Jumala jynnit

eli welan andexi?
wast. Ha'n teke sen sulasta armostansa),

Christien syndi sowiltnon kostase sama ustosa kclsttetiän.
a)Dan.s:i6,l9. iMostT. t)ler.s:;.

*5B- Kys. Miten myös anda Jumala synnit andexi?
Nast. Niin, että Jumala armollisesti

katnwaisel-e ustosansChristnxen tehdenty»
göaxda synnit ia rangaistus / ja hänen
pyhäzl luke, nijn fynnciuclis hurstautettu.

Rmu.;: 24,25. Znch. 3.- Kals<» minä »lcn oi»
ta»ut si,.u!da pois sinun syndis, ja puettanut si»
nun Juhla watlcisin.

* 59- Kys. Lundllko tämä andexi andamu» hä-nelle, joka sen saanut on?
rvast. Totisesti, Niinkuin sijtta'yhdistys

ChristnM kansa tundua taita, ,nin han
myös tunde Pyhän Hengen kautta oman
tunnon rauhan, ja uden hengellisen ».voiman
kaikkeen hyw-icln: Jumala rakastaman ja
syndeiä wihamaan, niinkuin sen händcl
wanhurstauttancn ustonsa lundomelkeizt/joisa ei wilpia' ole.

Rom. 5:1. Esa, 45124. 33:24.Psal. 119: 104.
K 3 eo.Kyf.
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*6c>. Kys tNlri namät sanat tpgipannan: nijnknt»
andexi annamme meidän welwollistcm?

Vl?asi. Ei sentähden, kuin taidaisimma
me ansata lumalalda syndeimme andexi
saamista meidän andexi audamisellam, ia
« tuon enämin tuota kuin muutakan armoa
myös meidän rukouxellam: mutta että me
i:u silla andexiandamiscllam meidän wel<
mollisudemme tekisimme, -:o paitsi sitä cm<
me estäisi Jumalan meillearmollista alwcxi

snä poisai!ois,waan;:<,häl!e
«ndexi saamijen.me edestä, sillä meidän
«ndeziandanuseilam mcitämme kiztollisczl
näyttMmme.

Snr.2B: Ihminen wiha tuista, ja ctsiärnw Hrrralda, on armoloin weltaisians
»vastan, ja tahto rutoilla syudeiili edestä. Hän
joka liha vn , s.tä wiha, tuta sijs annais hänel»

le andexi hancn synd lNaan anna andcxi lä»
himmaisellcs mila h«n on rikkonut sinua wastan,
,a rukoile Me, mjn sinun syndls annctcm sinul»
le anderi.

» 61. Kys. Monellainengo pitä meildä lahim»mäisclle andexi andamu» oleman?
Kahdellainen, nimittäin 1:0 Sa«

lainen andexiandaminen meidän rukouxe,sam ja sodämesäm, että me heti Jumalan
edesä tygöannoimme lähimmäiselle hänen
rikorens, ennen auringon lastema"), ia
»:o 'julkinen, jvlM me sanoilla eli mnnlla

tgwalla
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tawalla,wi!'meisesti ennen Ehtollisen käymi»
stämme hälle ilmoitam ia tygösanomme^).

<») Marc. 11:25. Eph- 4 ' »4. 4) Col. : iz,
Match. 5:24.

62. Kys. Renllle lähiMllläisistä pitä meidû
«ndexia>,dam«ni

wast Kaikille, loko he owat wähemmäs
eli enämmäsck mäaräs, maikka myös kuina»
usein meitä wastan rikkonet, taikka myös
owat sitä andezianonet eli ei.

Matth. 18:21, 22.
> 63 Kys, Ruinga pitä meidän lähimmäiselle»»»

anderiandaman?
XVali. Sillä muodon, että me 1:2 kan,

namme läbimmäisemnle tygö rakasta ja so»
piwaista sydändä"), 2:0 emme kosta paha
pahalla H), waan 3:0 teemme nijlle hywck
ja rukoilemme nijden edestä, jotka meits
wastan rikkomat

<,) Col. 3:13. ö) Rom. 12:17. i) Match, 5:44.
"64 Kys. Nosta me sij» sanom»ne: anna »mille

meidäm welkam «ndexi, niinkuin mekin an-
deriannam meidän welrvollistem, mina,ä päälle
pitä meidän hartaudemme asettaman, »li mitä.
me silloin rukoilemme?
wast. Me rukoilem, että Jumala mei-

dän Taiwaliinen Isä tahdois armosta meil>
le >:c> jokapaiwä andezianda kaikki meidän
syndim »a ranqaistuzemme Christliren tah»
den a), ja 2:0 uffosa saman anveztandami-K 4 ftn
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se»Pyhällä Hengellä' meidän sydämisämme
lukita ia sen wahwista /,).

W,rsi kirj.2 58:2. ö)lac. i:g,
6. 7:6. Wiljikirj. 264:10.

Kuudes Rukous.
65. Kys- Ruinga kuulu Ruudcs Rukous?
XVast. Ia älä johdata meitä liusanz-een.

Kys tNikHja monenlainengo on kiusaus?
XVast Kiusaus on kahden lainen, nimitä

täin hnwa' kinsans: ionga a!!a Jumala y'
lösherätta eli kaswatta mcisa' uiton, toiwon,
rukouzet ja nnntt lumalimde»
ja ne meisa koettele ja ilmttcke <?), my's pa»
ha kiu aus: jolla piru, mai!ma ja meidän
oma lihamme pyytämät miete!!»' za poislat»
ta meitä Jumalasta, Hänen Pyhästä' Sa«
nastai.s, uskosta, rukonrista >ä muista Im
Malisista harjoituMa, ja miedameitä kaikki'
lmisijn syndcin, hekumahan, ahneuteen, yl«

ulkokuliaisutcen, snruttomuteen,
epäilyjen ja wijmein kadotuzeel, ö).

«)Il,c. 1:12. Syr. 2:1. 1:14. iPet.
5:8. 11»h. 2:16.

* 6-7. Kys. Mainihte jotaan esimerkiä lum«la>»
kiusanxesta?
XVast. Jumala kiusa sanallans, jos se

tehden e!i ei «), hywi!!ä töillas, jos ne
tollisesti käytetään eli ei tilalla hywään
ja pahan/ jos se edellinen eli jälkimäinen

wastali,
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wasscmotetan eli ei e), nijn kiusa hsn myös
sitä rikasta tikkaudellems, jos hän on lau»
pias, sitä köyhä >a radollista köynydelläns,
jos hän on kärsiwöitien, sitä woimaliisikwoimalians, jos l)än on nöyrä, ja sit<l lo>
ka ei tnnne lohdutusta, jos hän taita uffoa.
Ia hän kiusa nnnillisten ristein ja hengelli,
ftcn kiusausten kantta, joko »e omat omalla
syyliä päälletvedetyt, taikka kohdastans ha-
neldä päliepannnt.

«) i Mos. knj. 22:1. 2Mos, kirj. 20:20. 6)»
Mof f,rj, 16:4. Duom,k.3'4.

* eg. Kys. M,'tl'ä c>»'at rnmilliset riftit eli kius
fauxct lumalalda i

RnmUlifet taudit, eli muut mali»
set waiwac.joko nerangaistussa olleetem,ett
katuillusta n«ntta tatlunnxesa muttuuntt siu-
natlixi ristisi ja kurituzexi, cli katuwalstell
ylimasta päällelahetyxcsta e-
li saMmiiesta. Jotka saliitut omat myös hy»
wät kiusauzet itse Jumalan ja hänen tar«
koitnstensawuofiioka nesaM; maikka sallit-
tamista wuozi, joista ue alkamat jaheidän
taikoitnzistans omat ne pahat kiusauM

lac. 1: 2, ;, 4.
»sZ.Kys- Mitkä owat hengellisttristit cli kiusauxet

N)ast. Ne (paitsi Martyri waiwoja) o»
wat: Että yxi Jumalan lapsi tunde Hen»
gescills ei maan ahkeroitusta katuniuzesta,

K s m»



(arechijmue.154

rukouressa, Jumalan Sanan ja Wapah<
taiails ftliramisesta waiwa ja wastusia li«
haldans. ia ulcin pirnil ja mailman kaut»
ta mutta myös hengcsans koettcle wissc»<
deu ja tuunon putosta armosta ja antudel
staus, ja monasti wgö pälletuUella epäloi»
won rastalla ahdistuMa 5), joiden alla eh-
kä sy>.> niihin Jumalan lapselle uscmmasii
maka omas ustons heikkoudcs, ja heikkou»
dens wioisa cli putoz-ija, han kuitengin Iu»
ymlan ja armoa sydameliscsti
hl<la,ia hälle a«na alleannettu ja kuuliai»
nen olla tahto^.

<»)kuc,y:2Z. Match 16: 24. ?,ic.

c) Job. »3: 15, !6. Mich.7-9-
«jci, iuäe iNlu!> merito !l!tixus, lea iNuä reci»
picn«, 6e mcrm srnitibuz minime caulam
<iul»'tanc!i liadet. 2 5! 7, R.«m. 8: 25.
*?o. ja n,mga kautta kiusa perkele?

wast. Pahain himoin, ajatusten, pelja-
tysten ja epäilysten sisälle lykkämiseila ihmi-sen sydamehen, li!atenqin kuhun ja kosta
hän ihmi'en huoliommari näke, myös ha,
neil wälikappaldens pahain ihmisten tämän
mailmanjnmalattomitten kautta. Eph.6:l6.

7l. Kys- Ruinga mailma?
W«st. Nun suruttomudelts esikuwalla,

kuin wihalia, wainolla, waarydellä, pil«
talla
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/

kalla, panetuxella, riettailla sanoilla, ja
muilla snndi wietelwMll, erinomaisesti pa>
hoilla icuroilla ia wiettelewäisi!lzeslmerkeil«niil.myös hekllwan, prameuden ia monen
muiden syndcins annetuilla pahennurilla.

,10h.2:<5. issor. 15:;? Kanani, kirj. 1:10.
*?2. Kys> Rumga kiusa meidän o»na lihamme?

'w.ist. Meidän lihamme, eli turmeltu
luondomme kiusapi meitä pahan himonsa
ja haluinsa kansa, joita se meisä ylösnosta;
joiden myös kantta pirun ja mailman kiu<
sauzetpian ryhwwätmeihin ia meidän woit»
laivat, ellem me niitä Jumalan awulla ki«
rummast alaspaina ia tukauta.

I.ic. 1:74 i Ptt. 2:11.

7Z. Kyi Poisrukoilemmako »ne nyt tasä Juma-
lan kiusauxia?
N)ast. En me sitä rllkoile, mutta niinkuin

Jumalan armokoeturet owat meille hyödy!»
liset,nijn tule meidän parcmin rukoilla Da-
widin kansa: tutki minua Jumala jakoet-
tele minun sydämeni, kiusa minua ia ym<
märra kuinga minä ajattelen. Ia katso,
jos minä pahalla tiellä lienen / nijn saata
minua iiankaikkiselle tielle. Psal. 1)9:23,
24. lac. 1:2,3.
*74. Kys. Poisrukollemmako me sijs pahoja pi»

run, mailman ja oman lihamme kiusauxia?
V?ast. Tosin me pidämme ne pois rukoili

la Emutta kosta ne kuiteugin Jumalan hy<
wan»
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»äntahdon sallimisesta ulein tulemat 6), niin
me poisrukoilemme erinomattain pahain
kinsausten Ml koitukia: nimitäin että lu<
mala tahdois alilta, ettet n? klnsanret mah»
dais»vietellä lapoissatta meitä hänestä,h«i«
ne» pyhästä Sanastans, u>fo!ka:c.<-i 66.Kyj.

<,)Matth. 26:41. ö)Tots. 12:13. c)Ps. 17:5^
* 75- Kys' Aunissa au<ta Jumala meitä pahoja

kinsauxia ja nijdel, tarkoituxia wastan?
N3.,<t. Nijl,,että hän kiusanzen alla tuo«

pi sanastansa mcille mielehem syndiä, sen
lvaara ja kadotusta / ynnä oma hänen ar,
moans, autntta, ia kaikkia kiu'cniM seiso»
waisille luwattua hywäc'ns, jolta kiusans
tylsy, syndi esty, ia me hywäsi wahwistnm»me, ainoastans me stlnä itekkin pidamms
meitäm ll,?on rukonzella Jumalan tygö.

i Ptt. 5:9. E, h, 6:12.
Kys. Rossa mc sljs sanomme: ja alli johda»

ta meitä kmsameen, mingä palle pitä meidän
hartaudemme asettaman, eli mitä me silloin
rukoilemme?
N)ast. Me rukoilem, että Jumala mei-

dän Taiwaliinen Isa tahdois armosta «:«

Ei panna eikä sallia meidän pällem mrem«
bia kiusaty'ia kuin hän näke meillä oleman
woima nijsä kestää), 2:0 Olla itse nijsä vääl»
letulleisa meille apu ia wahwista meitä, et»
ten me itsellcm jätetyt olisi kiusauxisa lange»

mall
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manö», ja ;:a Että me wijmein woittaissm,
«li suloisen rauhan ja tywenen kinsanxestasaisimme c-.

<) i Cor, l°: 13. ö) Ps. .- 22, ?3. e) 2 Pet. 2:9,,

Scitftmas Nukons.
*77- Kys. Ruinga kuulu Seitsemäs Rukous?

wast. Mutta pä.iiiä u,ci:a pahasta.
Kys. Mitä silla sanalla paha ymmärretä»

N).:st. Pahana ymmärrel n pi »itse ja
iaikli se paha kuin hau m<,tl'>!an ja meidän
oman lihamme lautta n«ci',lc meldin, uilun,
siclum, tawaram ja kunniam puolesta tel)»
da' pyytä/ m:u un) s t 'm >n elämäll perästä
helwetti ia ijanralkkinen kadoms.
7> Kys Mi'ä on rumin ?

Kackknnnftt tauoir, hengen waa<
Wt, nalk, alaistomus, sangeus/la muut
senkaldaistt.
HQ. Kys. U7ikä on sielun paha?

W i«. Sylldi, määrälliset kiusauMM,
ha omatuildi), paattlinus cp.lillys, paha
loppu, za i kadotus.
Bi. Kys Mikä on tawaran paha?

N?<Nl.Etta meden/ walkiail, Warkauden,
sodan eli muu!> oiuiettsmudcn kantta oma»
iwns ja köyhyteel, päätyä.
82. sk>)s Mika on kunnian paha?
w lzi B)lönkatset, pilkka, nauru, panetus,

pahat nimet jasanomat. Bz.
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* Kns. Mirä ter'e, että lunlalan lapset wiekä

näitä pahoja täällä tuta täftywät?
w 'st. Se, että pahat tällä lain jälkeen

luonoi!isessi myötäseurawat Jumalanlasten
turmeltumitta luondoa, ja heidän heikko»»
dens wikoza la puutoria a), ja että ne kansa
heille höydyllisen ristin lumalalda paUe'
pannan eli sallitan^).

«)R0m,2:9. 8:28.

roitettu rangaistuxesta?
wast.Risti maikka näkemäldä kuin ran.

gaistns, on knicengin Inm.ilan edes 1:0
Chnstuxen ristillä pyhitetty, 2:0 tule lau»
pialda Isäldcl, z.'owastanotetan ja kanne-
ta» kärsimä isellä, hywäntahtoisclla ja ku»l»
tiaisella sydämellä, <a myös 4:2 matkansat«
ta paljo»» hywq'ä yhden ristiä kandawan Iu»
malan lapsen tykönä.

I Pet. 4: 16, IZ.

den tähden Jumala ristiä eli l'iusauria lasten»sa pälle pane eli salli?
tvasi. Että he tisteisH ,:o oppimat pa,

remmin tu»lde»nan itjläns jaheikkourians"),
2 » »vanhasta Adanustans jamai!»nasta pa«
relmnin 5:2 saamat nijden
kansa taistelemises amun ja ussonsa ja kaik«
kein sen awmn lisäymisen e>, 4:0 heidcin u<

stonsa
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,

ffotlsa ja kclrsslvaisydensii mailmaAe päre-
mi,, ilmettw.it <:o he jalomin Christnren
kuwan tulcwat e) ja myös
b:-. että he enamäil kcllsinnsens palle, saa»
wat armosta wimen sen enemälda kunnia»
ta taiwasa /).

«)2Cor. »2:7. ö)iPet 4:1,2. c)Esa.<,i: >o.
2C0r.4'.16 </,1ac.5:10,11. ,)Rom. 8:29.
iPct.2:2i. /)2Cor. 4: 17, l».

B6, Kys, Mikä on siti n?astan rangaistu, luo»
nosans?
wast. Rangaistus on, eipaljas lain ylit,

sekaymisen InonolUnen pa'llcseurando, mutta
ynnä pri kosto, poiswiewa' siclllii jarllmin
hyw<l<l ja nijlle pahaa tuopa- Se niin >-a
ulwbstulewa synnin tähden wihoilemlda
lumalalda, 2:0 wastanoteran ja kärsitän
pahalla sisulla, ja 3:0 kosta ei se parannusta
saata, loppu sitte syndisen perikadolla ja
kadoturella.

Esa. 3: 11.
* 87- Kys- Millonga pasta Jumala hänen lapsian»

risti» pahoista?
wast,Jo heidän täällä eläisaus.sekclkär-

siwäisyden lisa'mi!'ellä, waiwain huojenda-
misella la poisottamisella, kuin wihdoil, tay<
dellisest alltuallisella tämäu elämän erolla
eli kuolemalla.
*lB Kt)s. Mikll on autuwxlline» kuolema?

Wttst. Se, kosta kamwainen ihmtne«
ustolla
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uffolla Christuxen ansion haluisesa Mtnres,
ja ftn hälle Pyhälda osallisndm
waknitttxesa sielunsa ta'alda lähteisä luma»
lalle tytywaiffi usso ja ylönanda.

3od. 3:3,6. Nyt minun pcmui ols niWille armsl'
l < », ja ala kosta min"n syudia»', w au osot»
m nli!!carm!),ja kovja mmm, hengeni
la uunä palj» paninin ft n>w elä.
HTun 1: 12. N-.na tcdan kcnni palle minä u-
sion , ja olca luja, että haa w?i miaulle tattc mi»
nuu ustotun kaluni sijhcn p.u-wa.l asti-

B- Kys. Sopiko meidän tolwotta itscllemint
kuolcmata?
XVust. Ei, k.srstm<lttön'ydcsts wcnwain

tähden, waan kojfa se tapaytn »nnlaliscsta
hila.-sta iiailkaikkisen ei,sm!n per^n.)., et«
ta p.istä synneistä ia tu!la Christuren tyqö,
niin on se Chnslilincst ma' mc rukoilemma
Inmalalda kuolcuian loucu<
nnsta/kuitcnain silttä meid in ehtomme hä'
nentahdollensa aleandamlsella.

2Cor. 5:28. R0m.7!24, Phll. 1:23,
§O. Kys. Minaäkaldaine» on täsä elämäsa ihmisen

elämän marä eli mitta?
wast. Se on lnonoWiA lyhyt, ja Iu«

Walalda siiätty sen lälken kllingi h in Mu»
se'le ihmiselle sijkiimlsesa ia syndymiseiMw'
noUisia woimia tyaKjaka, »a kuinga ihnlinen
itse ne »voimat eläisi hywili eli pahoin k ,m<
tä/'j<)ideli woimaiu ulottuwaisuden Ill>m«

la



Carcchilnuls. 161
la kansa lupausiens ja uhkaustens jälkeen
sitte pidcndä ja lyhendä taita, lnjnkuin hän
myös iiänmäarän asettaisa niiden asiain
päälle aina Kcknen katsandons pitää.

Job. !4' 5. Ihmiselle on määrätty aika, hänen ku«
kauttcnt luku «n sinun tykönäs: sinä olet määrin astt»
tanut hänen etcens, jota ei hän taida taydä ylitse.

gi.Kys. <vngo sitte ihnchen eli kuollo»»
laatu usiammasta laista?
wast Erinomaisesi kolmesta noyzi luo»

nollinen kuollo, koska luonon woimat wä»
hitellen, niinkuin kynttilä lihawlldestanH
puuttumalla poisloppUwat. Mi wä«
hemin luonollinen kuollo, kosta chkärroi»
mat edemmä ulottuwaiset, nekuitengin tau-
dilda yliwoitetaan, »a ;:o yzi luonoton,ta»
paturmainen, ia wäkiwaldainen kuollo, j>
ka kaikki woimat yhtähawa lopetta.

Psal 39:5.
"92. Kys. Roska me sijs sanomme: mutta päästä
meitä pahasta, minga palle pitä meidän
dcmme asttaman, eli mitä Me silloinrukoilemme?
XVasi. Me rukoilem, että Illmala mei«

dan taiwaMnen Isa tahdois armosta n-,
päästä ia warlella meitä pirusta jakaikista
syidein pahoista aina ja nijnkauwoinkuin

me elämme «), 2:0 kaikki muutkin meidän
karsimisenna nijn liewlttä, iakarsimäisydem»
me wahwisiamalla huozellda, kuin myös
poisotta/ ios lisms häUe otollinen ja meille
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hyödyllinen olis nijn myös 3:0 että ko«
sta wiimein kuoleman helki on joutunut,
annaisi meille autuwallisen eron, ja armol»
liseft oltaisi meitä pois tästä surun ladostatygönsä taiwascxll e).

2O. Esa. 38:14. Cbr. lv: Z5.
Match. 8:2. ,) 2,T»m. 4:18>

z:ri Piiatös.
» 93. Kys. Ruinga kuulu Päätös?

Xvast. SiUä sinun on waldakunda ja
lvoima jakunnia ijankaikkisest. Zlmen.

94. K»s. N7itkä owat nämat sanat.- sinun on
,valdurunda,jawoima ja kunnia ijankaikkiscst?
Vo«st. Ne owat wakuiluzen ja kijtozen

fanat.
z»5- Kys- Rninga owat ne wakuituxen sanat?

rvast. Silla tawalla, että-kosta luma»
lalla on waldakunda, niin tosin huoli hän
itse niinkuin y)i kuningas meidän hänen
waldaklwdans alimmaisien parasta Eko-
sta hänellä on woima, nijn me «stomme ei
lijembä rukoilenna, kuin hänelda on meille

kosta wielä hauelle itselle on kl»n«
nia sijttä kuin me rukoilemme e), nun nai,
den myös sanain kantta meidän ustomme
rukoilemme kutemisesta jalosti walnvistupi.

<)Psal44:s. l)Icr. 33:9.
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56, Kys. Ruinga owat ne dijtoxcn sanat f

NX'!t.Nill« että me näisä sanoisa tunnu»
stam,kiltäm, kunnioitäm ja ylistämme Iu«
malaa kaikkein woimans, armons ja kun»
nians waldukundain yli mallalla, woimal,
la jakunniallakaikkein ylimmäiseni iiankaik»
kisesti. Jota kiitosta niinkuin rukonstakm
Wapahtaja juuritällä Isä meidänrlikouzel»la on meille opetta tahtonut. Dan. 3: 33.
1 Aika kiri- 29: iO, n, ,2,1?.
*97.Kys. Mikä on sijs Ixmala» kijtos, kunyisit,

tamus ja ylistamyg?
waii. Jumalan kijtos on se PyhäldH

Hengeldä sijnä ustowaUesa waikutettu py-
hä hartaus, halu ja knwaus, josta hänen
siwämens ja suuns kaikkein käytösten kansa
halljtnt owat hartajeeu kijtos ääneen niin
psalmein ja kijtos wirttein, kuin rukousten
alla Jumala» hymyttä, walda, woima ja
kunnia nöyrydes ulwossanomaan ja ko«
rottamaan.

5. Korottakat Herra meidän Jumalalan»
ja k»martakat hänen astin lautans juures, sillshän on p!!hä.

*5B- Kys- Mika on se sana: Amen?
wajt.Amen on seku toiwotuxen sana lll»

kouzen kulemisesta,uijn paljo sanottu: Her»
ra tehkön niin «), myös wakuituren sana
ynnä rukouzcmme kulemisesta Lmheruzcn«lmostoimituzen j.Men

<»)ler.2d:6. zMos.kirj.
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Kys. Ruxleko Jumala rukonret?

wast. Totisesi, etts Jumala niiden m
ftowaisten hänen tahtons jalkcn tehdyt ru-
konxet armolliseni kuule <?), on näiden peru»
siusten pälle epällemätöin l:c> on Jumalalaskenut rukoilla i), 2:0 luwannut kuullat,
ZnChristus rukoile meidän edestäm, jaPy»
yck Hengi rukoile meidsn kansam 4:0 mom
da nffon welje ja sisarta tekemät yhtä mei-
dän kansamme rukouxes e), nijn myös s:o
sydän kewenc'rukouxes,ja erinomaisen woi>
man, lohdutuxen ja ilon sijnä tunde/), jo-
ka kaikki wakutta meitä rukouxen kulemise»
sta Jumalan tykönä.

«)i Ioh.;: 14. 5?- iz.
Z4,2s. ,)lac 5: 16. /)Ps. 12^:3;

<«i rnkoillan, eli auttako hsln rukouxen päälle?

w«st. Jumala pitä siihen sen muodon:
että hän maalisisa eli cmda sitä rukoiltua
laikka heti, jamonasti enckuäia märäsä, taik'
ka wasta ajan pästä za n<uusa kuin luultuja
»nuodosa " , eli ei anna ollengan sitä rukoil»
iua m«alissa, waan taikka paremban mali»scen eli hengelnscen sen muutta taikka pu<
toxcn tytywäisyden armolla täyttä, ynnH
hedelmän rukouxesta ja tylnwäisydcsta tu»

elämäw anda mutta taas kai»
M tftrrellislsa hengeljisisii ja Wtuden asioi.
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sa anda hcln aina sitck rukoiltua, kuitengin
mnrälls enämoUä ja wähcmmäUH, t<läUä
wähemmcksck Heli, ja enämmäsä wipywästl/
waan taiwasa sittc tclydeUisesti <-).

«) > Sam. i:i> ,27. 2:21. Dan. 10: z, ii.
iMvs. kir<2z.2l. ö)2Sam 12:19, 20, 5

Mol- kirj. 3:25,26,27. ,4:1,5,6. 2Cor.
12:9. Psal, 125:5,6. c)Esa 65:24. 49:3.

lvi. Kys wihdoin kuinga pitä meidän silloin
tekemä» koska Jomala rukouxc» kuulemisella!
eli apunsa kansa wijpy i
rvast Meidän plt.i Jumala» apua kckr«

siwilisydellcl odottaman, Dä jos hän awun
kansa wijpy, koettele hau sillil meidän kar»
siwclllisyttäm, ja andakuiteogin meile maa,
lisisa cli sit<l kuil, me rukoilem eli ou hyö«
dyllisembi,ja hengeliiMwilVaudens jälkeen
aina ulomnvata apua mutta taiwasa mitä
yankaikkijest enambi ja autuwallisin on.

tus. 21:19. ludlth, 8:20. Sanal. k. 37:5,7.

Neljäs Paakoppale.
Nasicn Sakramcnnstä

l Kys. Mingätähden seura tasä Raste» Sakr«
nicntistä?
U)ast.Sent^hden, ett«s kaste on asetettu

«ainoastans lldenwndrmtsen pesoxi, mut-
ta Myös nijn bvwt'' kuin Alttarin Sakra»

ik z ment»
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melttti meidän uffomme wahwistmexi, että
me niinkuin kastetut olemme ylösotetut lilt«
ton Jumala» kansa.

I Pct, Z!2l. Arost.T. 2:38 :?9. Andakon jokai»
ncn hanens kasta Ich,M Ctlistnicn Niineen
syndein andcxiandamlsexi, nijn te saatte Pyhän
Hengen lahjan. Silla teille ja teida» lapsille» on
luoaus anmtiu, ja kaikille kutka Wnans Hma
meidän Il»»alam kuisu.

i nen Osa.
H. Kys. Mikä «n Sakramentti?

wast. Sakramentti on yxi lumalalda
pyhä laitos, merkitsemä pyhä toimitusta,
josa Jumala pitcl wisiit maaliset mikein tai»
ivallisten kansa yhdistettyinä, ja sen kansa
Ewangeliumin armoa kaikille tarioo, wa«
slustaulattomiile tygöiaka ja.ustolllfille tn-
gölukitse, kosta he waan owat itsens siihen
pitäwcliset.
3. Kys. Msndakos yhteen Sakramenttin tar»

witaan?
Kolmia >:o että se on yxi luma»

lan asetus, asctns eli kästyn sanoilla, 2:0
että stsnä owat wisnl maannet ja wisnt tai-
walliset kappalei asetus sanoilla yhdistetyt,
jaznettu se armo»
luvauM siftllens pic.i ell Mee.
4. skys Ruixga owat Sarramentisä maaliset j«

taiwalliftt yhdistettyioa?
Nljn asetus sanain woimastaus-
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näkymätkin taiwallinen näkywäises maali»ses, ia sen alla ia kama, yhdellä käfittamat«
tömastja nukimattomasti korkialla, mutta
totisella tawalla Sakramentin toimittaifa
saapuilla >a yhdesH on.
;. Kys. Ruinga moninaiset owat Sakramenttit?

U)asi. Kahdenlaiset, Manhan ja Uden
Testamentin Sakramentit.
s. Kys. Mitä testamentin kansa ym,

marretan?
Seurakunnan aika ,'a tila mail«

man alnsta Cbristun aikaan asti,
7Kys NNtä ymmärretan Uden testamcntln kansa?

Walt. Seurakunnan aika ja tila Chri»
stuzen ajasta mailman loppnn asti.
z. K»s. Rutka olit u?anhan testamentin Sa<

kramentit?
roast. Ymbärins leikkaus ja Pasiais'

lammas.
1 Mos. kiri 17: ic, 11,12. 2 Mos. k. 12:5,6,8.

x. Kys- Rutka owat Uden testamentin Sakra-
mentti!?
rvczi.Kasten ia Alttarin Sakramenttit.

Iv. Ky<. Ruka on Rasten asettanut?
wast. Jumala it'e kästyn kautta Johannnes kalrajan tyqö,,cnc,a k.lstyn myösChri,

stus zallens kertoi opetnslapDens.^
tuc. 3:2. Match,3:l. Marc. 1.-4.1vh.Z:22,26. «:2. Matth.2B^9L 4
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Osa.
il. Kys. Mikä sn Raste?

Wast Kaste ei ole ainyastans paljas we»
si, mittta on wesi Jumalan lMyyn sulitttuja hänen sanans kansa yhdistelty.

Eph. ;:^6.
12. Kys '/l7ik<i on maalinen ja mikä taiwallinen,

Rasteen Sakramentis
XV.:si. Maalinen on wess, mutta taiwal»

linen Jumalan Pohän Kolminaisuden Ni-
mi, »osa Wapahtaia kasteen asetti
lz, kuuluwat Rasten asetus sanat?

Xvast. Kastakat heitä Nimeen Isän ja
Po»an ja Pyhän Hengen. Match.-8:19.
14. Kys. Ongo Jumalan riimi paljastans setaiwallinen Rastesa?

wast. Niinkuin me kastetan Inmalan
Pyhän Kolminaisuden Nimeen, niin on
myös Pyhä Kolminaijuus Nimisäns ka»
sten kansa, ia Pyhä Hengi, loka wedes it,sens yhdlstä, ja siliä hanens ulwoswuodak-
ta, he silnä taiwuliissa, jongamyös tähdense on Jumalallinen kastee.
15. K s Mahdetangs kasteja muuta malists

markyttä pidettä kuin wettä?
wast Ei mi!?a'n muotoa: sillä 1:0 Chw

stus on selkiäsii nimittänyt weden kastesa

eostolit
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postolit ei ole kastesa muuta märkyttcl pitls-
- kuin niin z:o on myösCbristus
kastellans täm<ln e!«lm<jntin pyhittänyt l).

z.'s. b)Matth.z:6. Apost. 3.10:47.
,) W«,th. 3: 16.

16. Kys- «vngo se tarpellinen, «tt« ihminen koko»
nans weteen kastetcmn?
wast. Ei, sillä Ramalula ci löy-

tä sitä misän paikoin kästetyxi, on le myös
waarallinen.

Z:mas Oia.
17.Kys. N7it«l hywää eli hyödytystä en kastista?

XVast. Kane laatta sondein cmderi saa»
misen, wapahta kuolemasta ja perkesestä ja
anda.ilankatkkisen elämän kaikille nijllc, jot-
ka Jumalan Sanat ja lupauM ussowat.
18- Kys. Rutka ne Jumalan Sanat ja lupaux«t

Vwat?
N)ast.Ne kuin meidän Herra lesus Chri-

stus sano pyhän Marcuxen tykönä wlimci»
scsä luqus: joka usko ja kastetaan se tule all-
tuwaxi, mutta joka ei usto se kadotetaan.
Marc. 15:16.
19 Kys Ruinga moninainen on stj« kasien hyrvi?

D?azi. Kahtalainen: Eltä se i:c pahana
poisotta ja pelasta/ ja slttc 2:0 hywää tuoja c.lwa.
2V. Kys. Mikä on se pKha, josta kaste pelasta?

N)ajt. Synnistä,kuolemasta japertelcstck.
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21. Kys. »liinga pelasta kaste synnistä?
N)ast. Että kasteja tule kastetulle synnit

andezi annetuixi ja synnin woima nijn s<lr»
jewzi, ettei ne handa lastensa littoja pysy»
ws enck tahtoansa wastan Hallila saata.

Ram. 6: z. 5. Afosl' T. 32: ie.
22. Kys. Rumga pelasta kaste kuolemasta?

XVast. Että kaikki kärsimiset ja itse kuole»
ma, ei ole enä kastetulle ia kasten lijtosa py»
sowäiselle ranoaistus eikä wahingolliset,
waan siunattu risti ja sille käyndö eiämclän,
nijn ettei ijankaikkiselia kuolemallakan eus
hänen pällens walda ole.

Oj. 13:14. Rem 8:1.
zz.Kys. Ruinga myös pelasta kaste pir»m wallasta?

N)ast. Ettii pirulda woima syndijn »vie-
dä, waiwata, Jumalan edesi päälle kan,
da, ja waatia pois-
tule kaiken menonsa kansa kasten kmtt»
ta kastetusta, laitaxens se handck aina wa-
sian seisoi, uffosa.

i loh.z:z. Ebr.2:i4:is. iPct. 5:8,9.
24.Kys- Mitä myo» hywää kaste tuo jaand«7

wast. Ijankaikkisen elämän.
Hs.z ys.Misä seiso semmoinen ijankaikkinm elaniä?

HDasi. Siinä, että se ilse olcwa eli'ma',
Pnhck Fiolminajsuus sen nimehensti kaste-
luu, kuMttn pcrsoualle erittäin wgöt.lle,

wills
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willa hywillil töillänsä ymbärins sulke, ja
kasien kautta ylösotta itsellens eiämään.
26 Kys. Miki on s«j« kastista ensimmäixen elii

män hywa?
rvast. Että Isa Jumala ylösotta sen u<

stos udesta syndynen kastetun Christuresalapsezens ja autudensa perillisexi.
Gal. 3:2F.

27. Kys. Mikä on kastesta toinen elämän hywä?
wast. Että Poika Jumala sille handa

kastcsa pällensä pukenelle, tehdäxens itsensä
wijsaudezi, wanhmffaudezi, pyhydezi ja
lunalMMi, sen sitä warten nijnkuin oxcmsilloin itsehelisä istutta,hänestäns aina woi»
Ma samaan.

Ga1.3:27- iCor. I:3a. loh. i<:s-
- Kys- Mika on rpielä kastesta kolmas eläm«l«

hywä?
Että Pyhs Henqi Jumala itsens

ulwoswuodatta kastetun yli, sillä sen usso»
hon udesta syndynczl > siinä aina
ia waikuttaxens, uijukuin opettaja, johdatF
taja ja lohduttaja.

Ttt 3:6. l Cvl. 3: IS. Rom. 8' 14.
29. Kys Taitako wesi taintaldaistt hyö<

dytyxet matkansatta?rv. st. Ei, tee sitä weden kaste; mutta
wesi Jumalan Sanan ja Nimen kanla yft»
distetty on kaste, ia kaiken hywäns Ch?i»
siuzen ansiosta jqkawainen. Lit-Z:'"

.»sH>s.
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ZQ. Kys. Ruinga» sanot, että kaste jaka hy-

««»ftl thristuxe» ansiosta?
Voast. Totisesti, sillä kastesa me udcsta syn«

nymme ujkohon, ja sillä osallisin Chru
stuxell ansiosta jakaikista sen hywistä.

Gal. z: 27. Mom. 6: z.
zi. Los. Mitä «välikappaletta tarwitan ihmisen

puolelda, jos hänen pitä saman »ijn suret ar<
molahjat kastesta?
XVust. Kuill sanottin,yn' elawck »!?oJu-

malan armon ja Icsuzen Christuxen am
sion päälle.

4-jäs Osa.
32. Kys. Mihin eli mitä warte»» on meille kaste?

Udell syndymisen pejoxi, ia Py,
han Hengen udistuxen,ni?nknin pyhäPa»
wali sanoTilllzen tykönä z cap. 5,8. Hänen
laupeudens kautta hän meidän antuwaxi
lkki,nden syndymisen peson, jaPyhän Hem
Zen udistnxen kantta, longa hän meidän piU»
lem wuodattanuton, meidän Luna»
ftajam lesuzen Chrisiuxcn kantta. Että
me hänen avmons kantta wanhurffan tuli»
sim za perillisen' iia>lkaikkiseen elämään toi<
won jokeen. Tämä on totinen sana.
zz. Kys N7«i kutsutan kaste uden

pcsoxi Pyhäsä HengesH?
SentHhden, että Pyhä Hengi ka«

sicen kautta meitä ustoon udesta synnyttä
Jumalan
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Jumalan lapsiji jaijankaikkisen elckmckn pe<
rillisixi, toiwon islkeeu.
34. Kys. Miri myo« kutsutaan kaste pyhän

Hengen udisturexi?
N?ast. Sentähden, ettck Pyhä Hengi ka»

sten kautta meit«i udenspndnlnilemme päälle
wanhan sian utena ihmijsä elHmclän auttH
ja ndista.

Col. 3: I, 9, 12.
35, Kys. Ruinga pitä meidän udistuxenna t««

pahtuman, eli mikä on kaste», merkitys?
V?ast. Niin !Q että wmchaAdam pitck

meisäjokapciiwaisesä katnmuzesa rukouren
ja paralNluzem kautta syndein ja kaikkein
pahain himoinsakansa upoitetcaman jakuo»
letcttamau; ja jällens meisä jokanaiwcky«
lösnousnnan ust ihminen, ioka wanhurffau»
des ja puhtaudes izankaikkisest Jumalan e»
des elämän pita.
R«s« se on kirjoitettu?

N)ast. Pyha Pawali sano Romarein ty-
gö 6 ku.q-4. Me olemme Christuzen kan»sa haudatut kasten kautta kuoleman: että
niinkuin Christus on yli sherätetw kuollui-
sta Isan kulnuan kautta, nijn pitä meidälp
gin udesa elcknäsil waeldaman.
z6. Kys. Mikä on se: me oleinme haudatut Chri»stuxen kansa kasten kautta kuolemani

N>ast. Se oy: me olemme tulleet kasten
kautta
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kautta saatetuki lesiljen Christursn kuole«
man ja ylösnousemisen osallisilleen ia olcm<
me fflttä osallisudesta saanet yhden uden

jolla me taidamme kuolla symnlle
ja Uä wanhurssandelle. C01.2:i?.
37- Kys. Mitä sitte hywää on meille siittä, että

me meidän kastenna merkitystä pidämme, eli
kasiemme lijttoa jor'apäiwa udistamme?
N?ast. Sijttä 1:0 meidän udisiuzemme

kafwa/ että hengcmme sen enämill wahroi»
stu, kuin lihamme wastustamisellam hei??o<
ne«)/ 2:2 huojendu meille lumalisudemme
harjoituz'et taitamisellam aina paremin Ju-
malamme palwella öi, z:o heikkoudemme
wiko»a Jumala armosta ei meille tygöluje/
waan enämin mits hynM me teemme
mopalkalla muista c), 4:2 wisseys wahwll
puolcldamme ustostamja autudemmewalit'
semisesta nijn myös ;:o taidamme kansa
hengen todistamisella kastemme liiton päälle
armosta aututtam Chrisiuzen tähden toi-
woa ja odotta <-).

„)2C0r.4:16. ö)2Pet. i:,,4. c)R«n,?:2ii
eßom.6:- i10h,3-2i.

RomB:i6. 10b.27:5. 1 Sam. 17:26. 45.
;8. Kys tNisä seiso meidän kastenna li)tto In»

malamme kansa'i
V?ast. Se seiso: Jumalan puolelda itse

kasiesa ja sen armo hnwisä: muttta meidän
puoiczyqm ustosam, lq sen hiutta)" p^lle.tehdyt
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tehonsa' lupauf<samme,etta luopua poisper»
kelestH, ja ustoa lumalau JM/ Pojan j«
Pyhän Hengen päälle.

1 Pet. 3: 21.

l9> Kys. <l)„go slj» meidän kummeimme kautt«
tehty lnpauo meidän kastenna lijttoon se oma,
na meidän llipauxenamme pidettäryä?
wast. On totisesti, sMä kummit lupa»

wat kosteja meidäll ustonune päälle, ia mci«
dän nimehemme M, mitä meildä itselds»
kin kastcsa aika ihmisia kpsyttawä ja luwat«
tawa olisi.
40. Kys n>aik„tt«r<» mp«« pyhä Hengi «ston pi,

ssnisisa ja äffensyndyneisä lapfisa jotka kasteta,,?
wast Waikutta, sillä Christus sano, et«

t<s ne pissuijct lapset ustowat hänen pW,
!ens. Matth., 8:6.
41 Kvf. Pitawäfkö sijs lapset kastetta?

XVäst. PMwät, Ma ,:v Christus k,Ue
sallia lasien tulia hänen tygöns, mutta il,
Man kastetta ei he taida sitä, eikä tulla hä-
nen waldakuudcms <»), 2:0 tnliwatynnal'
staelitain lapset kahdexan päiwaissa ymbck»rms ia owat myös Apo«
ftolit koko huonetkundia kastanet c).

ic:'i4. I'h, 3:5. Mlls.klr). 17:
12. T, 16:15,33. 2.33:39.

42. Kys. Millä muodolla pltä kaste toimitettaman?
Kaste pilä aiwau Ui ainoa kerta

toimi,



176 catechiMle.
toimitettaman Kolnunaisuden «w
mehen, wedcn pään palle kolmasti panemi-
sella , iosa kuNakin kerralla silloin yzi lu>
maluden persona, järjestäns kansa nimue»
tään: niinkuin t<ima muoto, ettäwedenpasn
pälle walamisella, eli koko rumin meteen u»
pottamalla toimitta kastetta, on ollut wau«
hudesta Seurakunnasa tawallinen.
42 Kys. Lulewatko kaikki autuwaxi, jotka k«»«

stetaan?
Ne lulewatautuloazi, jotka ei wa«

palla tahdolla riko kastellsalitttoa,ja jos hesen rikkonet owat, että he >cn lällens wiloit»
tömckll parannuz-en kautta udistawat/ ja sit»
te loppunasti pysywäisct owat.

Matth. 10: 22.

44. Kys. cvletko sinä Jumalalle ustolliststi pi»
tänyi kastefi lijttoa eli lupausta i
w.,<r. Juhala paratko».' Minä olen sen

pahoin pitänyt sillä minä olen usein syn«
ueMäni rikkoimt Jumalala wasian, ja tetz»
nit sitä kuin sille pahalle on kelwannut.
45-Kys. <vngo stjo ihmilellc mitään hywäa kasten»sa lijtosta sitte, kuin hän on sei. wapaehlolscsti

rikkonut, ja wastaudlsta syudijn langennm?
U)asi. Ei ole kyllä hälle itse puolewans

sijttä mitäu hylvää, kuitengm lun.aian
puolelda on kaste wielä halle awoin armon
owi uteen sowmdoon luumlan kansa, sib<

lumalss
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Jumala on us?otlinen ia pyso wahwana lij«
tosans, että hän syndisen, joka on liittonza
rikkonut aina armohons ottaa, kosta se waa.lt
yzuwakaistst itsens kandck eli paraz^.

Psal.ssc,: Z4, 35. Mi«»n armoni e» mini hanestF
kanaa pois, engä salli minun lotudeni wilpisteila.
En minä riso l>jltoani,ia mitä mi,un susiani läy-
nyt on, en minä muuta.

46. Kys. Minga kautta taitaa meidän kastenn«
lijtt« tulla udist?t»xi, nijn että me Jumala»
kansa sowitetuxi tulemme?

W>:st. Totisen kamnlUM ja para»«
NUM kautta.

Wi.des Päakappale.
Ripistä ja Synnin p.ist^sia.

1/ 5< s. Mixi seura kasien jalkc-n Ripistä j<
pä>lösiä?
Ettl me sstte wielä koska m- ka<

stetllt olemme, ussasti si)ndi.i teemme Junia»
la!a ia lähilninäistämme wastan, mm ennne
mil»äin nmullatawalla taioa sy!ldc,«m an-
den saada, «vaon oikian kammuxen ia el.i«
Nl.in parammz-en kautta.

lex. 12, i-; Käinä '»uuks sinawajlah'ck>l'!U!! I<srael, sano Herra, »,-n en n,nä laanä ?aswo«>«
tt'sti pois f si»ä minä clcn laupias, s«n:> Herra,
ja en «chasu, ijailtaikk scsi. Tunne «i«l'a<l«n<, si»nun pahatckos,ja ettäs olet Herra wl,zla,« syn».
diä tehnyt.
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imen Osa.
2. Kys Ruinga taita yli ratu«,<«n»n f/ud«itt» «n<

dexiandamusta wastanotta?
W.'st. Rippi'a.

3. Kys. N?ikH on Rippi?
'wast.Ripisä o», taxi kappaletta: ellssm»

mainen,ctta me katuwaisesti tunllustamme
meidän syndim: toinen, että me otamme
Mvpi<isäldä synnin päästön nilnknin itse
Jumalalda, ja emme mitään si/ttH epclile,
mutta wahwast u>?om,että synnit owat »en
kantta Jumalan edes taiwasa Christuzen
tähdet, meille andexi annetut.
4. Kys. Renen edesä pitä meidän tunnustama»

sondimme?
wast. Jumalan, Sarnawiran ja mei«

hän lähimmäisemme edes.
5. Kys. Roska pitä meidän Jumalan edesä s>«,

dimme tunnustamana
lokapäiwä, niinkuin me teemme

Isä meidän rukouxes, nijn myös koffa me
Vlippilä käymmä sekä Jumalan itse edes,
että Rippi «Isän.
Si Kys iNixi me pidämme Jumalan ede» erin«

maiftsti syiidimine tunnusta?
Sillä Jumala loka koettele sydä<

ja tutkistele mullastut, sano: mol nijtä
jotka tahtomat olla salatut > erran edes, ja
peitti ia tekonsa pinlcydesä pitä.

Na. 23: il> I«r!?:«.
7. Kys.
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»

7. Kns pitä meidän Sarnawiran edesi
syndimme tunnusta?
w' st.Kosta mc kaymmäRipill.f, jamuu,

toin kosta meidän omatlmdom sitä waati.
z. Kys. N7lli pidämmH me omantunnon waiwL»

tesa tunnusta syndinime Sarnawiralle?
wast. Ei seutahden kllin sitä ilman ei

elisia»dezia»damusta,waan hyödytit tat),
dcn, että Sarnamies taica siilon, lohdulta
sicä katumailla, ,a anoa myös sille räöshe»
räywälie sna nemvoa kuin haisen siclulls»
tila tarwilse.

Matth. 16: 19.
9. Kys. Roffa pitä meidän lähimmäisstm edest

sondimme tunnusta?
N?ast. Kosta me olemme joutunet rik«

koaa lähimmäistämme wastaa», händ.i pa-
hendancet, wihoiltancet, eli hälle wäriil
tehnec, >a se luatengin ennen meidän Her»ran Ehtollisen käymistännue.

lac. 5:16. Match. 5:2;, 24,25.
,0. Kys- lNixi pidämma me Rippi Isan ja lä,

himmäistm edes sondimme tunnusta?
Wast. Julistanemme sen sydälueUisenwi»

han ja kauyistuzcn kuin nelumalan armo»
waikluulcn kautta sijdämesäm syndiä wa<
Hau käsittänet olemme.

Ml. 32:2,5.
«i.KB
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/i. Kys. Millä muodon sitte, pitä meidän lumsl
la» ja S«rnawiran edes syydimme tunnusta ?

XVast. Katmvaisesti, että me kadumme
jawihamme syndejam ia turman pldamme
Jumalan armoon ja Cyristuxen ansioon.
ii. Kys. Milli myös muodon pitä meidän lä,

h muäisem ede» syndimme tunnusta?
NX:st. nmodon, että me i:o Al»«

namme hänen ymmanä, etti mc kadumme
sitä kuin me hänelle pahoin teimme»), 2:0
tukoilcm, että hän sen meille andep annais,
ja ei siM rahennuis z:c> mahvollisuden
jslten tehdyn wahingon palkihtem ,), ja
myös 4.Q parannurellam annetun pahem
nuzemme jailcns takailin otamme />.

<«) Luc. 17:4» <3vr.4'.30. />)i Gam. 15:25.
Gyr. 4: 23. c) z Mos. f»rj. 6.- 4,5. Luc. 15:3.
<i)Wl.si:is/l«. 115:59.

»:nen Osa.
iz. Kys. Mitä hywää «n meille fijttä, että me

tunnustamme meidän jyndimme Jumala» j«
Sornawiran ede«?
Voast. Kahtalainen Hysdylys, että me

1:0 Sanmwiran kautta Jumalan Vanastasamme neuwon ja lohdutufen, ja 2:2 saman
wiran kautta taidamme wastanotta sen an-
dcriKndamisen, knin se wirka katumaisilleChristllren lurauxesta tygösano, ja joka se
sitte armon tilasä meille hywszi pysy.

14. Kyf.
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«4,Kys Lait«kssij,Sarnamiesanda synnit ande^i?

wast. Taita Jumala» ruolesta, Pyhän
Kolminaisudcn Nimeen ja Christuxen ka'<
styn moi«asta, joka sano: joille te synnit
andezi annatte, nizlle owat ne andefia»m«
tut. loh zo:^?.
15-Kys Mitkä synnit taita Sarnamie» lumal«tt

puolesta andexi anda?
XVast. Kaikki synnit kuin katumainen

Jumalan ia 3l«pvi»Isan edes wilplttömch»
sti tunnusta.
16.Kys. katumattomille mitään hywää

t<iz, että Sarnamies julista heille synvein an»
dexisaamisen?
Watt. Er yhtän hywcl, silla Sarnanlies

julista heille syndeinandexisamisen nylckuttt
katumaisille: mutta koffa he wiekastelewat
ja walehtelewat Jumalan ja Sarnawircm
edesF, niin on heidän kadotuxensa sitä su»,
rcmbi, että he Sarnawiran palwelluzen
syndeius wcrhon petollisesti käyttänet.
17.Kys <l)ngo parannuxcen kyllä, että me kadum,

me ja tumiustamme syndimme?
wast. Ei, sillä kossa paljas katumus ia

tunnustus on, taita niitä arwollans epäi>
lys ilnl«n uskoa seurata.
18. Kys- N7i!'ä o» cpäilyo?

N?ast. Kossa epäuFoilien ihminen epäj«
lMusä ahdistnxesa ei Jumalan tykönä ctst

M 3 lohdt?



182 <atechil.mn».
lohdutusta, eikä armoa japarannustapaa»
pahalla omallatunnollansa kaiken toiwon
»oisheittä, nijnkmn ludas Ischarios, joka
kyllä epäilyxeswsäsureisyudejä»s la nc tun-
nusti, mutta tahdotoinna arwosta ja paran«
nuxcsta meni pois ja hirtti itsensä.

Match. 27: 3,4, 5.
15».Kys. Ruinza me taidamme wälttä epäillyin?

wast. Jumalan armon kautta, kosta me
Ewangsliumillisia armo lupauzia alla ru»
kouren yziwakaisesti tutkimme.
20. Kys. Ruixga taita ihminen tulla oikein k«-

t«««isexi, jota on syndincn?
'Wast. Se tapahtu Pyhaldä L>enge!dä,

koisa syndinciici paduta st)dHndäns.s, waan
,:«?pane Imnalan knmmenell kästy sanat
sikiuiins eteen, ia ajattelekuinga han on nii-
tä wasian syndia tehnyt. 2:0 Mieleemä
pane Inmalan wihan jaraugaisturen tuin
syndiä seura, jarupe setttchden pclMiän ia
wapijemaan. Jota seura zn murhet, mie<
llkarwaus ja katumus, että se armollinen
Jumala on niin wihoitettu, jasijttä 4'° sy-
dämellinen wiha, närkästys ia kauhistus syn<
diä wastaan, kuitengil» 5:0 täsä murhesims
rukoilen halaa la turwa syudinen Jumalan
«rmoon ja Christuzen kalliseen anssohon.

2 Cor. 7: iv, li.
,1. Kps. Mit3 «><«ti Il«»»I«l fitt» meildä kuin
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me tehnet «lemme p«rannuxen j« syndimme
«ndexi saneet?
VVali. Utta kuuliaislltttta, näytt.iwä se

itsens paranlluz-ell pyhasä ja Jumalisesi»
elämsjä.

Match. ?:g. kchkatparannuxcn s,wtli«>t«h<>clsi!lts.
22. Kys. tNiti paran«uxen uteen kuuli«is»te«tl

tarwitaan?
wast. Nämät neljä ,:o hl)w<l aikomut

aina palwclla Jumalaa, 2:2 Christiiiinen
walppaus rukouzis armon pysymisestä sasen lisanxestä, 3 :o tarkka toimeUijuus karttaa
syndejä ja syndein tilaa, ja 4:0 pysywaisyyt
uffosa >a kaikisa sen Christillisisä awuisa.
23, Kys- Millä me taidamme wahwista merbät»

uff<>l:m sxndeim andexi saamiscst«?
wast. Herran pyhällä ja korkialla Ch'

toUiseUa.
Kuudes Paakappale.

Alttarin SakramelttlstH.
I. Kys. tNinaatabden nyt seura wijmeisejci M<

tarin Sakramentista?
wast. Sillä Alttarin Sakramentti on

asetettu meille kastetuille ussomme waftwi«
stuxeri, että me totisesti saamme syndimme
andexi Christuxen tähden.

Col. 1:14.Christnxcn faulta on meille lunastus h«ne»
wcrcnsä kautta, nimittäin syndein andexi «>:damu<.

M 4 imen
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i:nen Osa.
/?. Krs. Xeuelda? kossa? /< kuing« sn Alttari»

Sakramenti asetettu?
w<'.st. Sen andawat asetus sanat tietä:

meidän Herra lesus Ehristus, sinä yöni
zona hän petettin, otti leiwan, kijtti, mursi
jaandoi Opttuslastens ja sanoi: Ottakat
j« foök It t':nä on milnln ruml!'/ loka tei<
dän edestä'!! ulwosannetan, se tehtat te mi<
uun muistojeni. Samalla muoto Ehto!»
lisen lälken, otti hän myös kalkin, kiitti, an<
noi heille ja sanoi: Onakat !« juokat tästä
tcnkki t mvi on sen Uden Testamentin kalkki
lni!,un Wcrcs.lii, loka teidän ia monen e<
tc-ä ullvobwuodatttan syndein andefian»
damisez i, se tehkät llijn usein kuin te juotta
llnnnn muissoxeni.

Matth.26:26,37,28. issor. 11:23,24, 25.Marc. 14:22«24, i!uc. 22:15,22.

Z Kys. N7ixi on Herra lesu, tam«n Pyh«n
Sakramentin yillä asettanut?

. XBasi. HHn teki sen Päsisislamban
Sakramentin asemxen esikuwasta, lonZa
mnös Jumala asetti yöllä Israelinkansalda
syötävin 2 e> että luonollisen elämänsä wi»
meissä yönä tätä Sakramenttiä Testamen,
tixi asetta, ja sillä herkimmäs rakkaudesans
<nei!le ansiostans eläwätä muistoa anta
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4. K»s. Mfti myös kiitti lesu, asettaisane tä-

tä «htollisia ?

rvasi.Han kilttitaiwallistalsäansnijn
hywin lunastamisens ja sen armolahiain e,
destä, kuin myös siunaisi asetus sanoilla lei«
w<ln ja wijnan sixi ja joka kerraxi olenran

rumins la werens osallisudes, kuill
leipoja wijna Eötolliscsa myös samoilla sa«
noilla sumattaman pttä.

1 Cor. lv: >6.
5. Kys. Mingätähden on Herra lesus tämä»

Sakramentin asettanut i
wasi. Sentähden, että me täss pyhästi

Ehtollisesa nizn muistaisimme hänen katkera
pijnans ja kuolematans, ett«l me täti<l EH'
toUisella saisimme wakuituzen snndcimme
andezi saamisesta, elämästä in autudesta.
<5. Kys. »«inga pidämmä me Ehtollise, Herran

kuslemata muistaman ja sen muist»» Ehtoll»»
sella käymään?
Walt. Nijn, että me Herran kuolema

rakkaudensa kansa meitä kohtaan, emme
waan historiallisesti, mutta katuwaisesti m
jkolla sylldeimme andefi jäämisen wakui-
tuxezi ja woimazemme kaikkia paha wastan
elawästi muistannne ja ynnä rakkandez-cm-
me hcknehen sen kuolemansa muiston sywck'
sti sydrlmklnme kätkemme.
7.Kys tNikä onEhtollinen ell^lltarinSakramenti?

tPttst. Se on meidsn Herran lesuz-en
M 5 MistuM
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khristuren totinen rumis ja weri, leiwFtt
ja lvijnän alla, meille Chriftitmlle syödä j«
juoda, itse Cdristurelda säätty ja asetettu.
l. Kys. lNonellaistako tämä Sakranienttt meil»

le nautita anda?
wast. Kahdenlaista nimittliin näkyivät»

stä maalista leipä ja wijna, ja näkymatöm»
da' taiwallista Christuren rnmista jawerta.
Z. Kys. «vngo leipä ja wijna Ehtollisea: eli Chri<

siuxen rumijeen ja wneen muttuwaisct: eli
hänen rumistan» ja wcrtans ainoastan, mer<
kltstwäistt?
rvaft. Ei kumbikan, sillä Christusase»

tus sanoisa ci sano leipä ulwosandawansa,
eikä wizna meidän
edestäm, waan rumista: v .awertaus/ seil»
tehden leipä on leipä ia imma on wijua mut»
tuumatta; ei myös sano: tämä leipä ja wij»
na merkitsemät, waan: tämä on minun ru-
min za wercn; scntäbden ci myös mitänmer'
kitsewämistän poisolewasta.waan itse o!en<
dota rumistans jawcrtcms. Christus leiwil»
ssjawijnajaulwosjaka janautitta anda.
10. Kys. Millckin eli koska me sij» sam>ne Chri»

stuxen rumin ja were» sijnä P>'häsä «khtollijes?
XVast. Leiwäsä ja wijnasa ja nijden alla

jakansa me suUam wastanotam ja mcihim
nautihtemmelesurenChristuzen totisen ru«
min ja wereu,seon: juuri samalla kuin

Pappi
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Pappi anda sen hywäsiissunatun leiwän ja
wijnan, niin anda myös lesus hänen py«
hän rnminsa ja wcrenjä.
11. Ky', raidakko, ynnnärtä eli käsittä tätä

nautchtcmusta?
wali. En, silla' se tapahtu ylsn!nonolli-

sella, käsittämättömällä ja tntkisielematto»
maila, mutta ynnä totisella ia täydellisellä
muodolla ja tawalla.
12. Kys. taidat sen usk«a, jota» ett

»?ol ymmärtä eli käsittä ?

rvajt. Min<l otan minun sokian ia heikon
ymmärryzeni fangizi Ehrisiuxen kuuliaisu»
dcn alle, ia uston yrinkertaiseiii, että Icsus
Christns Jumalan Poika, »oka on totinen
la kaikkiwaldias Herra, teke )a woi sen toti»
sesii kuin hän asettanut ja luwanut on.

4Mos. kirj.2;:i9. , Sam. 15.29. lue. 1.3?Eph. 3:20.
-me» Osa.

HZ. Kys. Monellainengo on se syöminen ja jll»,
minen jolla Herra lesu« täzä pyhäsä Ehtolli»sesa nautitaan'/
wast. Kahdellainen, nimittäin Sakra»

mentillinen jaHengellinen syöminen ja juo,
minen.
14.Kys Ruinga tapahtu Sakramentillinen <yö<

minen ja juominen, ja mitä sillä nautitaan?
tvast. Ee Sakramentillinen tapahtu Eh-

tollisest»
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tollisesa maalisesta ia taiwMsesta, »oista se
nautindo seiso, koffa me nimittäin Christu-
j°en rnmili leiwäfä ja uxreu wiinasa sullam
wastanotam ia melhim nautihtemwe yhdel»
lä totisella, ehkä käsictämättönMä muodol'
la ja taivalla-
is.Kys Laitango hätä tilasa leiwän ja wijnan

siao jotakin muuta otetta?
wasi. Ei millän muoto, sillä sen kautta

muutettaisiin'itse asetus ia Testamentin sa,
nat; sentähdcn kusa lcipcl ja wijna ei taida
saapuipa olw, niin annetan ennen Herran
EhtoNisen nautitstmus sillansolla/ jama»
kuttakon ihminen ustoans ia synneistäus
andezi samista Kastcns Sakramentillä ja
Jumalan Sanan terwellisiUä lupallxilla
ja wahzpisturilla.

Gal. 3: 15, 16. loh. 3: 16.
16. Hys Silvatko »aikki «htolliftn kärpiat

Herra» rumin ja wcrc»?
U)ast. Saamat totisesti, sillä Shkramen»

ti ei seiso meidän usson eli uffottomudem,
waan yrin Chlistuz'en asetuzen päällä «),
joka i:o itse sano kaikille kawisille ilman e»
roimsta: syökät, tämä on minnil rumin, ja
juokat tämä on minun weren ö), 2:0 ,ano
Apostoli lciwän ia wijnan oleman Chri»
stuzen rumin jaweren osallisudes c), ja ,:c>

että
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että myös mahdottomat tulewat Wikapsj!i
Herran rumiseeu ja wereen<i'.

<)Nl,m.):z,4. 26:26,28. e) 1 Cor.
in: 16. «/) 1 Cor. 11:27.

17. Kys. Salvatko myös kaikki Ehtollisen kä»
wiät <kl)tolltsen hywiä eli h)'öd)ttxxia i
Wcfst, Ei,waan waitta kaikttEhtollism

käwi.it saawat Chrisluren rumin wcrcn,
nijn kllilcnqin ne mahdottomat t.'wiät estl»
lvätttseldäliKEbtoliisrn hyödmoxl<s,'(!> kaut«
ta, ettei he sitä hengellisia naunhtcmista sen
Sakramentillisen nautihtemiien kausa yh«

l- Kys. Ruinga tapahtu Hengellinen syömine»»
ja juominen, ja mitä sillä nautitaan?
wajt. Se hcnqcMncn tapa!)ttt oikialla

«ssolla il-nall 'saalista, ko'?a katuwc.inelt
sielu itsellens lesurcn Cl)t<»?ttre>l mkkau»
dens,auslonsja Rikkein fan»sa syd<lmel!ises halusa elawasii eli lurwal^
lisesti kasitta ja omista.

Ich. 6:53,35. Totisesi, totisesi sanon minä te^c,
ellet te lyö ihmisen Pojan l ha ja juo hänen wcr<
tans, niil, ei ole elämä Nisä, Mmä olcn eläiM
leipä: jofa tule minun tnaöni, ei hän juing«n i<s»< Ia jo?a nsto minuu »Mni, ei hä« kostan j<no.

ly. Kys. tNixi senkaldalnen uffs» haluinen omi,
stus, eli se Christnsta halusa ou«istawa usto ,kutsutan hengellisexi fyömisexi ja juomiftri?
Wasi.Se kutsutan nijn lvertauxeil muo,

dolla:
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>»

dolla: että niinkuin nautittu maalinen ruo»
ka ja »uoma luonollisesti nhdisty rnmin kan»sa luouoliisen elämän ylöspitämisezi; niin
myös lesus yhdistä itsens hengellisest uffon
kautta sselun kansa, sille hengellisen elä<
mansylöspitimiscxi.

loh. 6: 5 56. Minun lihan on totinen ruoka ja
minun wcrcni on totinen juoma. Joka syö mi-
nun lcham ja juo minun wcrcnl, hä» on miuus
ja minä hänes.

»o. Kyf. Misä seiso eli on se hengellinen elämä?
NX,<t. Se on sielulle hengellinen yhteys

«ston kautta Jumalan ja Wapahmiansa
kansa mkonsa elämöi, josta uffon kautta
yhteyxestä sielulle hengelliset elämän woi-
mat ja li/kunnot wuotawat, Pawaliu kan»sa sanoin: minä eläti, en kuitengan miuck,
waanChrisiuselä minllsa,stUä sen knin mi»
nä nyt elän lihasa, seit minä el<n Illinalan
Posan uffosa, loka on minua rakastanut,
ja andoi itsens minun edestäni Gal. 2:20.

loh. 6: 57. Niinkuin c!äwä Is' minun lähetti ja
minä elän Isäni tähden, mm myöv se, joka mi»
n«a syö, hän cln minungm tähtcxi.

«l. Kys Roffa tclpahtu tämä hengellinsn syö»
minen ja juominen?
Wast. Eetapahtu kyllä erinomattain sil<

loi»; kosta Inmalan lapset käywat HerranEl)to!i<seila, mutta myös aina heidän py<
syisä lesuxen yvdistMsä ja sen sydämellisen
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sil halusa. niin taitamat fte llsfosa maista ja
katsoa, kuinga Herra on suloinen.

z'ial.34!s. lin. Mj. 3:2Q.

;:mas Osa.
K»s. Monellaincngo on Herran «khtollist»hywä eli hyödytyg?

w'st. Kolmellainen 1:0 sondein anderi
andamisen nakutus. 2:0 Hengellisen elä»
nnln wahweoemllö, ia ;:c> iiankaiMftn au»
tuden toiwon wahmistumus.
2?. Kvs. Ruinga tule Ghtollisesta syndein ane

Vexi andamua?
wa,r. Ni n, että koffa ne armonälkaiset

ja ulkomaiset mierat saamat Ehtollisesc, sen
pohän rumin ja sen pyha'n meren, joka ul«
wosanncttu jaulwoöwuodatettn on syndeut
andeziandamisezi, nijn ei taid.a he myös
muuta, kuin sen kautta wakuitstut olla syn-
deins andexi saamisesta.

Match. 26: 2Cor. 5:15,'

24.Kns- Ruinga on GhtollisestaHettgellinen elämäf
N?.:st. Niin ctta sielnn se hckUe

henaellinen yhteys uston kaulta lestäen
kansa, kaikkein maikunnoins: uston, rak»
kauden, rukourcn, k irsiwaisydcn, hnwän ai»
komi ei, >a mnldens kaitsi, ja puolesta, heik«
kouxistans encmbään moinlaa-nS El)tollisel«
la wahwene.

I»h. 6:53. Tstisest, toliftsi sqnen mi«ä Ml: Mllt
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let te syö ihmisen Pojan liha, ja juo hänen <M
tans, nijn ei ole elämä teisH.

2?. K«s. Ruinga «>, myö« Ehtolliscsta ijankai?'
kinen autuu»?
wast. Niin,että meille toiwo täydellisestä

«utudcsta kullnian waldakunnasa, Ehtolli»
sella wahwistu

loh. 6: 54. Joka >yi minun lihani ia juo minu»
wcrnn, h«lie!!ä on ljaMiM:'Nl clanlä. Ia im»
na olen herättawä l>inen p.nwana.

4-jas Oft.
26, Kys Rulka owat mahoclliftt Hcrran Ehtyl»

!1,!,n wierat, ja mitä heilda sijhei» waaditasl'?
wlst. Sijhcn waaditan no Cm «Mi'

Nen »valnnillls ennen Et,tHMa,2:o Inma«
linen meno itse Ebtolliftn nautinnos, j«i
;: < pnwwaisoys uckosa ja pyhästi clämäscl
nantitllll Ehlo.iisen j.Meen.
37. Kys. Rmngi'. pifä Christillisesti wal»

«mstaman itsemme Gt)colllstlle, ja mitä san»
siittä t

>X)ast. Hän sano: rastota ia rumillisesti
itsens Walliusta, on ky'il i)owH ja ulkonai,
nen wpa; mmta se on oikein mahdollinen
jakelwollinen, joka ussoo naMl.lt sanat: tei<
dcin edestän lllwosanliettu>a ulwoswuoda»
tettn syndeim andexi andamisezl. Mutta
jokaei ujfo nntä sanoja, waan epäile se on
mahdotoin ja kelwowin, silla se sana: Tei»
d<jn eyestali, waati aiwan ussollista sydönda.

Ia
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Ia se oikein, sillä uffoa se sana: teidän ede-
stan, ei taida muutoin tapahtua kuin sydä-
men erinomaises katuwaisudesa: kosta ni»
mittäin joku nijiikuin hän se surin sylwillen
Jumalan eteen »nahan lange, waan ynnck
Chrlsturen ansiota sydämeliftsti hala ja sen
itsellens nijn turwallisesti omista, että hänsen tunnosa wahwa sano: Jumalan Poika
on minua rakastanut ja andoi itsens ulwos
minun edestäni. Gal. 2: :o.

Jobon waaditaan: että me Jumalan sa«
nan jäiken koettelemme meitäM' koko sistil»
lisen ia ulkonaisen elälnäkcrtamme ka,»sa, la-
fijttä 1:0 oikein tunnem, kadun» ja tumm»
siamme syndelnnl, 2:0 uffomme lumaialt
armon ja Christuren ansion pllle, <a ;:o
pidämme »vihalla syndehim vMakaisen ai»
komisen parata elämäkertamme.

iCor. 11:28. 2C»>r. 13:5.
58 Kys- pitä meidän taas itse Ehtolli-sen nautites räyttä meitämme i

wast. Meidän pitä silloin Jumalisellahartaudella i:o hllomaita omaa mahdotto»
muttam, ynnä Jumala»» surta armoa , ja
lesuzelda mciUe osoitettua rakkautta, !a
2:2 itsemme hänelle ijankaikki»
sexi omaisuderi, joka ristin puusa »neidän
tOtem on andanut itsens uhratta.

N »z>. Kys.
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,54 catechilmuv.
HZ. Kns, wielä piti meidän sttte «a«t>

t«n lt!k)t<>Ulfen jällen käettä mettämme.^
XVast. Meidän pitä julistaman Her-

ran kuolemata silhenasti kuu» h«ln tule.
i Cor. i <:2K.
zo. zll>s. nmä on se, julista Herran kuolematal

XVast. S« on, etti me i:o sydälncstclm
kijtäm, kunnwitsem » nliMmme
taja Isänsä ja Pnbin Henge,ls« kansa «),
ja ;:<- kaikes elcimclsäm la sen ttrsimisis HH,
nen kuolematans itse välien» sowitamme
händH zalfens senrataxemme 5)

«) Psal. 22: 27. Radollistt syswät j« rawitan, j«
jolta Herra etsiwat, p taHanda ylPaniän. tei»
dan sydämen pit>l eläniiu i!a«kaikliscst.

4) 1 Pet. 2:21. Sitä watt<n olctta te kuts»tut, etti
Ehnsiui myös f>n sei meidän edeftäm,ja »älli meil>
I< csiknw«u, ttcä meidän piti hauen asteleitans
»oud»'ttaman. 2 Ces. 5: 1 f. I«.han on sentäh,
hen laittein ede<i tullut, että ne jotka eliwät ei
>yt enä jsselleni, »aan hänell», )vl« Heidinedestäni kuollut ja ylötuosnut on.

zi. Kys- Auinga kauwoin pitä meidän julista,
man Herra» ruslemata?
tvast. Eijhcnasti kuin Herra lesustu,

le, »a otta meiltä autuwalliftlla kuolemalla
pois tästä pahasta mailmasta tygönsH ijan'
kalkkiseen waldakundaailsa taiwasem.
Z2. Kys. Taidammako »ne itsestäm olla Herra»

Ghlolllsr,, mnydslliset wierat?
XvKjt. En me latoa, waa» Jumala kat«
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So meitä mahdollisixi sulasta armossa Cbri,
sturen tänden, kosta me meidän ahkeroitu/sa walmisturesam Ehtolliielle, h(>nen ansio»
tansa haluisesti käsitämme, ratkaudemme
pysomiseri bänehen.

s-.des Osa.gz. Kys. Rutka sitä »vasta,, «wat Herran «h»toi.isen mahdottoinat wierat i
w<:li. Mahdottomat owat ne, jotka >:-«

ei tunne, kadu, eikä tunnusta syndezäns,
waan kleldäwät ja kaunistelemat nijtä, ja
nijden edestä wastawat<»),2:c)ci luota itscns
VrinChlisiureu ansioon, waan ttsche»,sia
joihinkuhun hywiln töihins, taikka muutt«
lewat asetus sanain oikian ymmHrryren
ja käymät niin muodon Herrcul EhtoltiseK
la tawan wuozija ulkokullatusta sydämestä,
paitsi wiha syndehin japyjywclistä aikomu»
sta, että parata paha elsmötänsa s).

<)ilch.i:«l, 10. SalUlnl.llrj.2z:,3.
3:5». E5a.65:16. t)Gyl. 1:34.

Kys. Mitä on nijlle mahdottomille sijttä, «»

tä he räyw<lt Herran Ehtollistlla, ja Sakrcu
nlentlllisesti spswät ja juou»at thristuxen r«F
min ja weren i
XVast. He tltlewat tvikapckri Herran ru»

miseen ja mereen, ja syömät ja juomat itsel-
lens duomion, ei eroittain Herran rumista,
i Cor.l i:27/'5. N« zf,
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35. Kys. Mikä on se syödä ja juova itselle»»»duomiota?

rc>a<i. Se on, he wetckwät pallens Ju-
malan wihan ja kadotuzen, että he Cbristu»xen rumin ja weren katumattomalla
lumolla wsärin käntt<f«?ckt^
g« Kys. U7on«nainengo on Herran du«n«

tumattomille Herran EhtolMn^nmollle'
XVast. duo»

mio, muilla maa,
liMa wauvoilla, hengellinen duomio,
kosta armo kadotetaan ja paatumuxeen iou»
dntan, ia duomio iiankaik-
kistlla kadotnrclla, ellci he armon aikana
tce totista parannusta.

E»»', ic>: 2?,2x. Joe jof» Mosexen lain rikko, hä-
nen pitä ilman annotta kuoleman lahden ta,lk<l

kolnlcn todislajan kautta, kuinga paljon cnämin
rangaisiurcn te luuletta sc« ansainnen, joka lu-
molan Poika jalwoil!a talla ia Teslamentin wer-
ta sastutta, jonqa kautta han pyhitetty on. r
Cor, ii: zc>. on mvös monoa heikko
ja sairasta teidän stasan ja mouda makaa.

37. Kys Saako ihminen tätä huomiota pclji,
ten poiopitä itsens täldä Ehtollistlda?
XVast Ei,waan neparannuzestansa huo»

limaiset, ja armonälksiset sielut mahtawat
ilman pelwotta käydä tällä armon annal-
la, niinkuin sairat stjeldä lakitystänsä saa-
man, että sama ehtollinen ongi awuxi meil,
le meidän heikkoudestani asetettu.

tja. 41: «, 17. Ilr. 31:25. Mins tahdon n»ck.
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synet sselut wirwolta ja mmhclliset sielut 'raw!ts.
E5a.66:2. Minä katson sen puoleen jofa r«dol>
linen ,a särjetyllä hcnncllä on, ja jok« wapisc mi-
nun sanani etcs.

Zf. Kys Ougo st sitte tarpellinen, että oiki«

XVczst. Se on suresti tarpellinen, sillä
Chriflus o»» <en täydellä todella käffcnyt,
sanoden: syötät, juotat, nijn usein kuin te
juotta: nizn myös tehtät se.

Match 26:27. l Cor 11:24,25,26.
39. Kvs. Mika mahta kehoitta mnta, että usein

käydä Herran pyhällä Ghtollisella?
U7aji. >:<- Herran Icsnzcn kaffy,-:c HH,

nen tuolcmaus ja hywäintöidensä muiston
pito, ,:o että udista melos», tastesa tehtyck
liittoamme, ja saada woima ter-
toazem ja wahwlstaxem rakkauttamme lck»
bimnuiisemme kansa, nizn myös 5:0 omat
sielumme monet tarpet ja puutoret.
4v.Kys. Mitäwarten sinäkäyt Herran Ghtollisrlla?

XVast. Herran lesurcn katkeran piinan
ja kuoleman muistosi, oman heikon uffoni
wahwistufefi, la wakuimxexi jyndcini an»
dezi saamijestala ijankaikkisestaautudestani.
41.Kys. Taidakkos toirvoa ja vdstta, että luma»

la on sinulle tämän elämän perästä anda«>«
ijaukaikkisen autuden?
Xvu<t. Taidan, kojka minck Jumalan ar»mon kautta parannufesg uffolla ItsuxenN, p<llle
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palle olen loppuu asti pnsyw<sinen; foyo»se laupias Jumala cmdakon mlnulie ,«

muille armollsa lesuxen Ehristujen lHh«
den! Amcn.

mj»k»in hän on »llutmcwän Isäimme tnnsa, al-
kan moia hyljätkö, c,kä lakatko tändäu>asia «nei,
dsn jydämitanl hauc» tygins. Että mc lv«eHa»»
fmme l«,fisa hänen teijänl, ja p.däisimme däne»
läfiyns, jnatyni ja ollcudlni, tuin hän meidän
IDnnme tässcnyt o», i Knuing. tirj. 5«.
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Opetus
Ammärryxexi Suomenkielen

Srawamlstsic;.
Vijhen tarwitan tuta Pocalexet, se

on, ne äänelliset bokftawit, jotka yzinsns
sänen andawat: nijntuin a, e, i, o, u, «5,
K. y; ja Consonantexel, se on, ne s'«nettö<
mät bokstawit, jotka ei yrincknsil, waanyh»
disttttyin«lälinellisten kania Alen
andawat, niinkuin b, c, d, f, g, h, k, l, m,
n, p, q, r, s, t, w, r,z; sitte wcuinottlan stu-»
rawaisista, ehks yarjotttelemus asta:> huos
kiammaxi teke, nimittäin:

,:o Niinkuin Vocaleret rinnoin tckewst
stawauxen, niln waditan aina Vocalis «m»
wauxeen Consonantm awnri cdkä wiela'
usiambi, nijntuin san > wami, esi»
merkixi:lou-du,all-ta,po>:)i.rot-ka.lnei-t.l.

Vocalis nxin on Consonantm
edellä, tackta Vocalis töttenVocalin jilisa,
ilmansstle seurawaConwnantta, nijn siloin
Vocglexest yz-ista'ns
tlz'i: o-li, ar-mo-a.

z:c> Kazi Vocalessa rinnoin yhdenlaista
stetan yhteen stazvaureen, ja waatiwat
?H ulmossanomijtans', esimerktzi: saar-ns/maan-räck-lz.

4:2 Kosta I on kahden Vocalen wälills,
N 4 eli
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eli edellä sitä on Consonans jaVocalis jF<
lisä, silloin I pitkäldä kirjoitetaan, la on
Consonans, esimerkki: po-jal-le, har-joi-ta,
lah»jo-ja. Mutta ei nijn,kossa lon Con»
sonantin apuna, eli Vocalin siwusa, cslmer»
kizi: wie, wi«he,li-ai<stä, n>:i.woi'sta.

s:c>«yziConsonans kahden Vocalin wcklil-
lä, on aina jälkimmäiselle iätetta'wa,estmer<
tixi: hä-neu, seu-ra mi se-sans; mutta näh«
täwa' toisin muista syistä, kojka mvös kaxi
nimiset bokstawit ne halotetaan, esimerklzi:
ar - mi - as, ruh-ti>na, kans-soi-le, a-las«tu!i,
myös kin, let hen, y-lös kä wi.

5o Kaxi Consonantia rilmoin yhdenlai»
sta eli erinlaista, oletan aina edellinen edel<
uselle, ia jälkimäinen lätetckn jälkilnaiselle
stawanxelle,eslmerkizi: 01-la,ar-mat>ta,
loh dut-ta.

7:0 sz,ss, tz, ts, ch, th, ff, st, ei pidä Ui-näisis janoisa kostan eroitetta, waan nijn
sidotnttckcwät puolestans yhden 3onsonan«
tin esimerkki: kalis.za, kans-sa, it-ze, it»se,
Ca te.chis-mus,A'thH na st-us, ka'-sty,
istun.

B:c> Ph, rinnoin, owat yhten nijn pal/on
kuin f, esimerM: Pro-phe-ta.

,:c» C, edellq e, i, y, on nijn pallon sanot»
tawa knin s,esnnerWlCe-dtt- puu, Ci-ft>
li-a, Ey.pri-a. lo:lu»
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,o»mt» Ei st:n, mutta ttn pälle, soj?a iseura, la i:ta wielä jeura joku Vocalis, nim

Mioin se T jm edellä Zri luetaan, esimerkizilPon-ti us, Pro phe-ti a.
inmoG, stawauzen ulwossanoisa pitH

aina sihisten kuuluman, esimertiri: ar mo»
Wihdoill

i2:mo Kolka stawatan, nijn sanaja likin
ensimmäisen stawauzen stawamista, je on,
bokstawein mäa'r«ljäns matnihtemusta ja
niitten ulwossanomusta,pit<iwäl nwös
jestans muut scurawaiset nijn kansa siawats
taman, ja niitten edellisten stawattmden
kansa alusta p.iin aina yhteen sanotta , ettck
ne kaikki alusta loppunasii owat sllte sclwä»
sti stawauzisans yhden sanaz-, kokon sanotut.

,z:mn losa pul,cti, se on tämmöinen .

seiso, siihen luun meminai loppu, «a si?ttä,
eli sen pcrast.l usi meinenqi alka, sentähden
punctlfa pitä wähnfi waili olra. Coloxitt,se on tämmöisen : zalkell scura aina sanot'
tawaxi se, kuin sitä edellä mninitan, la j«l-
-keu sitä sanottamaan pitä.

Visalla lukua harjoittelemille on
tarpellinen, että be stomaustcn jälkeen es
waan sisälda mutta myös ulkoa wertaA
lukemat, loka se typerwc wihdoin selwt tt
tir/all sittldä luun tekepi.

K f 3IU?»U^



Rukous.
Herra lesu Christe minun ja fab
ren mailman Wapahtaja, sinä olet

itsesi ulosandanut lain alle/ ettäs sen täy»
tit kaikkein meidän edestäm pyhällä elä»
lmllläsi, ia madoit ne sitä wastaan meildH
tehdyt rikoeet tyristi pyhällä werihinnal-
lasi yrtitarhasa, kakisa suomitesa, ristin
pällä rippuisasi, ia nijn kuoleman ja hel«
wetin waiwain ulwosseisomisella: ach an«
na näistä se armo joka lämmittäisi mei«
dän sydämennä ia toisi suden woiman,
että me oikein tundisimme sinua sen ede»
siä, joka olet niisä sowittanut Jumalan
ja lunastanut mailman, ja nilden mnös
alla Jumalan ja Isäsi suosioni ja mei»
dän hywäzemme pnhyUä kuolemallasi mci»
tä kadotuzen kuolemasta lunastit >a py«
hällä elämälläsi toiwaUisen autuden meil»
le ansshtit, meidän näistä »uuri sinun Py<
häsä Ansiosasi tvarhurstaina sinne tule,
maan. Auta myeS kansa armollisesti nijt»
ten armoin osaMsuteen meidän oikein ka»
tuwaisiri woimui za sijken wedetyt olla,
että me sinua, I'ää ja Pyhä Hengiä aina
nöyrästi la sydämmellffesti nijnkuin meidän
jumalala»,na pelkäwwe, ja sinun myös
pyhäsä elämän ja kuoleman ansiosas m
ston kansa kijndiästi kijnitippumme, ettH
me sitte saman ansiosi ustosta alati surut,
tomutta ia kaikkein sondeja' sydämestäm

wihai«



»vihaisimme fa lvcllttaiflmme, ja kaiken
myös jumalisen menon la elämäkerran
kansa sinua, Isääsi ja ynnä Pyhä Hew
M palweleisimme, sijhen asti kuin m<
myös wijmein sinua Pyha'a' Kolminaisut»
ta kadotuzesta pMön ja ansatun ja lah<
joitetun armo autuden edestä iiankaikki<
ststi kijttä ja kunnioitta samme taiwass.
Amen!



Djennuxet.

z:sa Uston Kap. 39 Kysymyfen waffaw
fes owat wimeiset sanat näin: wan<l
huri?al»tta sen katumuzen ja rukouren
alla ussollans sitä ansiota haluisesti tclsits
t<lwäisen sylidisen.

Myös Usson Kap. 4s Kys Wast.
«n: Se yhdistys on hengellinen elämä, j«
käsittänytkin, lumalalda armollisella s,säl<
läasumisclla se ustöwainen puoleldans
Pysy lumalasa ja sen yhteyxensa woimisa
ja lijkunnoisa e), ja myös rakkoudesa yhdj,
fiv «. lalso tähsu maimtlua paikka.






