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Kysymyxet/
ChristilllsydM yhteisest.

~ Mingätähden sinä kutsutan CKristityxi?
Wastaus: Villa minä olen kastettu ja ristitty

Isän, ja Hengen NMccu: ja pi«
dsn oikein C msiuM minun »a Lu>
nafiaianl edestä,
L. Misä meidän ChristillisxdeNlme seiso?

Wasiaus: Ee sei,o sijuä, mä meillä o>l
wahwa tieto Jumalasta hänen olcmiseno tah'
tone puolesta, ja usto yä!,ci> pä<,llc,is, ja
Chnsiillijia ja Jumalista clälMte.la
jämme, ,e ox: «ra me tunnein luumlan ja «ack
lamn« hänen kä,eyns iälle».
Z. Mistä Me taidamme Christillisydemmb

Pia?
XVastaus: Carecbismnxesta.

4. Mikä C«techismus sn?
WaNaus: Catechismui on lyhykäinen suimnaChttstilli,estä opista, ulosotctiu py>mä Rainatu.-

»ia, «uljcttu lyhykäisin Pääkap<.alcihi«, kysymystetl
la. wastaujien tan>ia.

A 1 , 5. Min»
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5« Mistä tatechismus on lyhykäinen summa?

XVastaus: Christll:<csta Opista.
Mitä Chrisiillises opis meille edespannan?

Ilvastaus: Uston ja elämäkerran a,
siat, eli mitä meidän pitä rieraman ia
«stoman, ja kuinqa meidän pitci elä»
mkn. että me ijankaickisesti autuizi tu«
lisimme.
7. Mistä tatechismus o>» ulosotettU?

pyhästä Raamatusta.
~ Reneldi, pyhä Raamattu on alkuns saa»

nut?
XVasialls: lumalalda itsclda.

2. Rutka ne owat, joidenga kautta pphäßaa»
mattu on tullut kirjoitetuxi?

Voastaus: propherain kautta wan»
has; Gvanct,»listerein ja Apostolein
kautta Uudes Testamendis.
3. Ongo pyhä Raamattu pyhaldä Hengeldä

tullut prophetaille ja Apostoleille sisälle
' «unctuxi?

IlVastalls: On.
4. Ruinga? Wastans:

Nijn että Pyhä Hengi on heille hei,
dan sydamnnjans ilmoiclanur kaicki/mitä pyhä Raamattu sisällans pitä.
5. Ongo sijs pyhä Raamattu Jumalan onm

Sana?
N>asi.
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Wasiaus: On: ne sanat, puheet,

opetuzet ja käffyt, kuin Prophetain,
Evaugelisterein ja Apostolein kirjoimxis
owat, ei ole heidän, wan sen kaicki«
waldian Jumalan omat sanat, puheet,
opetuzet ja tMyt.
s. <l)ngo tällä Jumalan Sanalla eli pyhällä

Raamatulla itsesan» ylönluonnolline» ja
autuaxi tekewainen woima?

N)astaus: O».
7. Mikä se on, joka estä Jumalan Sanan

woimnn, ettei se saa kaickein tykönä he,
delmatä kanda?

IlVallauo: lllkottomuus, ja ihmisten
seka luonollinen, että ehdollillell ja ilki,
wallainen wastahakoisuus.
z. Millä tämä wastahakoisuus taita tulla mur»

returi?
XVastau»: Jumalan Sanan, eli py,

han Raamatun tutkistelemiseUa, kuin se
oikein tapahtu.
F. pitäkö meidän sijs Jumalan Sanaa, etti

se hedelmän meidän tykönäm kandais, l,»«
teman ja tutkisteleman ahkerasti?

wastaus: Pitckcl.
10. pitäkö sen myös tapahtuman hywällä j»

tarkalla perään ajaturella?
wastaus: Pitää.

li. pitäkö meidän sitä lukeman ja tutkistele»
man huokauxilla ja rukouxilla Jumalan
tygö?

U)ali.Pttäck. A 3 «.
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,2. pitäkö sen wiclä paällisexi tapahtuman

oikiata syytä ja pälletarkoitusta warten?
LVastaus: Pita'. Kuin me näin lu«

emme jatutkistelemme Jumalan Sanaa/
niin taiwutta ja mutta se armollinen
Jumala sen kautta meidcln wastahakoi-sen sydämmem, että se rupe Jumalan
Sanalle myöden andamaan,

Mikastä se Hikiä syy j« päalletarkoitus
on?

XVastan»: Että me sen kautta tuli-
simme ylöswalaistuxi, synnin ja surut«
tomuden unesta ylosherätetyxi, uffoon
kaätyzi, uudistetun ja pyhitetyn / ia wij-
mein taiwaas ijankaickisesti autuaxi.
z. Ruinga monda pääkappaletta «(atechismu/

xes on?
Vastaus.- Kuusi- i) Jumalan kymmenen kästy-

sanat. 2) Uston tunnustus. 3:0 Isä meidän ru»
fous. 4) Kasteen Sakramenti. s) Rippi eli synnin»
päästö. 6) Marin SakrameM.
2. Mikä se ensimmäinen pääkappale on?

wastaus: Jumalan kaista eli kym-
menest ka',?yst.

Ensimmäinen Pääkappale/
Jumalan Laista.

z, Rukll meille Lain andanut on?
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Se wanhurffas ja kaicki»

waldias Jumala itse.
4. Renengä kailtta Jumala meille Lain anda»

nut on?
Xvastauo: Mojexen kautta Sinain

wuorel»a.
5. Mika Jumalan Laki on? "

Masiani: Jumalan kaki on Jumalan ijanfaic-
kisen oikeuden ia anqaran tahdon selitys: kuinqa mci»
dan v'ta k.yltämän mcitäm, aiatunlla, puheilla ja
töillä lumalata ia meidän lähimmäWm wastaau.
6.RuiNssa monda kästyä tasa JumalanLais on?

Wastaus: Kymmenen.
7. Ruinga tama Jumalan Laki eli kymme»

nen käsky sanat jaetaan?
Kahteen tauluun! edcllises on

fastya, ja ne waatiwat rqckantia Juhalan <„<,!!
toises on scitsemän kässyä / ja ne waaliwat rackaut»
ta meidän lähimmäisem tyqö.
z. Mitä ne kolme kästpä, kuin se edellinen

Laulu sisälläns pitä, waatiwat?
wastsufl: Rackautta ja kaickia mui«

takin meidän tvelwollisutejam Jumala-
la wastan.
9. Mitä ne seitsemän käskyä,kuin toinen Lau-

lu sisällän» pitää?
N)ast>ius: Rackautta, ia kaickia mm»

takin meidän welwollisutejam sekä n,e,ra
irstam, että meidän lähimmäisiäm wa»
siaan,
i«. Mikä Lain summa on?

A 4 Wasiaus:
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Nastani: Ginun pitä rakastaman sinun Her-

jaus lumalatas kaikesta sinun Us, kaik«
sia sinun mielestäs, ja kaikesta sinun woimastos, j«
sinun lähimmaistäs niinkuin itsiäs.
li. Lahtoko Jumala, että meidän pitä s.ain

täyttämän, eli kaickia syndejä wältämän,
kuin hän sijnä kieldä, ja kaickia hywi
tekemän, kuin hän käste?

XVastauo: Tahto.
»2. Laitako joku ihminen nyt synnin lange»

muxen jälken näin JumalanL.akia täyttä?
rvastaus: Ei.

lg. Mutta waicka emme woi JumalanL.aki«
juuri täyttä, emmäkö kuitengin wiela
nytkin taida jotain sijtä tehdä j« pitää?

UDastaus: Taidam.
,4. Mitä katumattomat sielut sljti tehdä ja

pitää taitawat?
wajraus: Ulkonaisia ja julkista syll'

dejä wättH,ja ulkonaisesti hywää tehdck,
jos se mutoin hynxlxi kutsua laitaan.
»5. Mitä Jumalan lapset?

wastauo: Nijn hywin silällilefii
tuin u konaisestickin sekä syndiä wältä,
tttcl hywH tebdä, nijn paljon, tuin ar-
mon tilas pysymiseen tarpeellinen on.
l<. Mihingä saacka Jumalan lapset sen teh»dä «itawat?

XVastauo: Siihen saacka, ettei he
ehdotti est tee jyndia', eikä ehdollilesi jH«
tll Mitan, hywls ttttMstll.

«7. Lal-
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»7. Laidammaks Lain töiden kautta autuaxi

tulla, kosta emme sitä täytti taida?
Nastalle: Ei.

ig. Mihingä sittenLaki on tarpeellinen?
«Vastaus: kali opetta l) Mä meidän piti tele,

män ja jättämän 2) tnndcinan meidän svndim.
3) knritta ja aja meitä pakenemaa» lain täyttäjän
Christuren tygö.
19. Ruinga me tunnen» synnin Laista?

Vastaus: Kosta me lucm ja tutkistelem luma»
lan fymmenen Kästysanoja, ja sijnä siwus tutkisie'

-lem meidän elämäkettaam/ niin me sijtä ymmärräm,
kuinaa me olcin syndiä tehnet, nyt yhtä nyt toista
läffyä wastan. Speilis nahdän kaswon wirhet/
Jumalan lois sielun wirhet ja puutoxet.
20. Ruiilga Laki meitä kuritta ja aja pakene«

maan Lain täyttäjän Christuren tygö?
wajiaus: Kuin se ajerra me»dan sil«

maim «reen meidän syndim ja nijdm
suuruden, julmuden, paljouden. Ju-
malan wihan, uhkauM, kuoleman ja
kadoturen, ja kaikella sillä meitä peljäl-
l« ja kauhista.

Synnistä yhteisest.
~ Reneldi ftmdi «n ensimmäisen alkuns saa-

nut?
wast. Ei lumalalda, wan perkeleeldH.
Rutka syndihin wikapäät «wat?
vc>astaus: Kaicki ihmiset.

A 5 ~ Mitä
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Z, tNitä synnillä ymmärretään?!

XVastauo: Kaicki se kuin Jumalan
tahtoa ia kastyä wastan on.
4. Mingäraldamen on syndi Jumalan kas,

woin edes?
llkiä, julma ja kauhista»

wainen.
5. Lekekö spndi ihmisengin, joka sijnä elä,

ja kaickl hänen työns, ilkiäxi Jumalan e<
des?

XVassau?: Tekee.
F. Gwatko kaicki hänen parahatkin tpöns ja

tojmitnxens Jumalalle kauhisturet?
xvastaus: Owat.
Mitä me synnillä Mcktkaansaatam?
rvast. ,:c> Estam Jumalan kunnian.

2:0 voiskadotam Jumalan armon ja au-
tuden, ta sitä wastan ansaitsen» ja pääl,
lem wedam Jumalan wihan ja sekä a-
iälliset että ijankaickiset rangaistuzet.

Synnin langemuxest.
~ Mikä se kaickein ensimmäinen syndi on,

kuin ihmistldä on tullut tehdyxi?
N?ast.Adamin ia Gwan langemus.

2. Ruka Adamin ja Grvan langemuxeen sy on
ollut?

Wastaui: E» lumala,wan perkele f.ivmeen kaut-
ta: sillä kännc, se on perkele, wietlcli Ewan sy»<

mään
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mään siitä tieldylä puussa, ja Ewa saatti'mit'
hens Adamin tekemän sitä samaa, ja mjn on syn.
di tullet mailmaan,, perkelen kateuden ja yhden ih»
misen kautta,

2. Nlihinga syndihin he owat langennet?
wastaus: Sijhen, että he owat syö>

neet kieldyn puun hedelmistä.
4, Mikä st kielty puu on ollut?

nen puu paradW.
5, Mingäkaldainen hedelmä sillä on ollut?

XVastclus: hangen ihana ja suloinm
nähdä,
F. Mutta oliko se sildä kaickiwaldialda lu,

malalda kielty, ettei heidän pitänyt
syömän?Lastaus: Oli sangen kowasti.

7. Oliko se yri suuri ja koroa lang«mus?
XVastaus: Oli.

z. Ongo st alku ja lähde kaickeen muhungi»
jumalattomuteen ja pahuteen, kuin maid
ma» on ja tapahtu?

wastäuo; «.
9. Luleko se sildä wanhurskaalda lumalalda

meille muillengin heidän jälken tulewaistl»
lens tygöluetuxi?

tvastaus: Tulee.
zy. Mitä «varten perkele on meidän enstm»

maiset esiwanhlmbam saat»
t«nut?

Xvasi.
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Mastaus: 1:0 Että Jumalan kunnia
olis sen kautta tullut estetyzi. 2:0 Heille
onneltomuderi ja kadotusi.
li. (vwatko muutkin ihmiset tämän lange»

muxen kautta poiskadottaneet «utuden,
ja kadotureen wikapääri tullet?

wastaue: Owat.

Perisynnistä.
l. Ruinga monellainen se syndi «n, joka ta«

stä synninlangemuxesta on alkuns saanut?
Wastaui: Gyndi o» moninainen/ mutta yhteis

seft kahtalainen, pertsyndi ja tekosyndi: perisyndi
on se juurtunut paha himo ja turmeldu luondu, jo»sa mc tekosyndi o» faicki se, mitä ihminen
pahasta himosta,,s, ajaturilla, puheilla jc. töillä Iu«
malan lakia wastan teke.
2. Reneldä perisyndi on alkutts saanut?

tvastauo: Perkeleeldä ia meidän ew
simmäistldH Efiwanhemmildam!
Z. Rutka perisyndihin owat wikapäät?

XVastauo: Kaicki ihmiset, jotka !«»«««

„Hlli<eU<l rawalla mailmaan sikia'w<lt ja
syndywclt.
4. Mitä perisynnillä ymmärretään?

wastaus: Se juurtunut paha himo
ja turmeldu luondo josa me synnym.
5. Mingätähsen se kutsutaan perij>nniri?

Wast.
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N)astaus: Sentähden että me olem

polwipolwelda sen perineer meidän
ensimmäisistä' esivanhemmistamme.
s. <l)ngo sijs meidän luondom langemuren!

kautta peräti ja kskonans turmeldu?
wasi. On, koko sielu ja ruumis.

7. Mika turmelu» on senkautta meidän ym-
märrxresäm i

XVastaus: Hengellinen sokeus ja
hulluus.
z. Mikä turmelus tahdos?

wastaus: Haluttomuus kaickeen sii-
hen , kuin hywa on, ja halu kaickeen
pahuteen.
9. Mikä turmelus yhteisesi sekä sielus etts

ruumis?
lastaus: Hengellinen wäettömyys

ja woimattomuus kaickeen sijhen/ kuin
hywä on.
to. Mingäkaldainen Petisyttdi on?

XVaftauo: Dzi sangen suuri ja jul»
ma syndt.
li. Laldammako ikänäns perisynnistä tuU«

täydellisesti wapaari, nijn kauwan kuin
»ne täsä mailmas eläm?

wastaus: Cukahurra, tuoleera, jK
wahendä taidamme sen, Jumalan ar«
mon kautta, nijn ettei se saa meisti hal«
lita; mutta ei ikänäns p«an ulosjuu,
ritta.

Teko»
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Tekosynneista.

1. Ruka tekosimnit matkaan saatta?
wastauo: Ihmisen turmeldu luondo

ja perkele.
2. Rutka ne owat, jotka tekosyndejä tekewat?

wasta,,»: Kaicki ihmiset.
Z. Mitä tekesynneilla ymmärretä»?

XVastaus: Kaicki semmoiset ajaruret/
pubeer, käyröxer ja jotka Vwat
Jumalan Lakia wastan.
4. Ruinga tekosynnit jaetan?

N?ajial,o: 1 :c> SMllisihin ja ulkonai,
schin. 2:2 Jättämisen ja tekemisen syn-
deihin. 3:0 Ehdollisihin ja heickouden
syndeihin. 4:0 Omihin ja wicraisijn syn»
deihin.
s«,Mitä sisällislllä tekosynneillä xmmärretään?

XVastane: Ne, jotka tapahtumat sl«sällcl ihmisen sydammes.
e. Mitä ulkonaisilla tekosyttneillä?

XVasta»lo: Ne, jotka ulkonaisesti pu«
heillä, kavtöxilla ja lölUa tulemat teh,
dyzi.
7. Mitä mjUä, jotka jättämisellä tapahtumat?

VOasians: Ne, lotka silloin tulemat
tehryri, kuin me jatom sen hywckn teke«
mätä/ kuin meidän tekemän pidäis.

8. Teem<
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z. Leemmäko silloingin syndiä, knin me «i<

nol<stans jätäm hywän tckcmätä?
Wajtaus: Z)htä hywin kuin silloin,

kosta me pahc»l, teem.
9. OngS sekin syndi, kuin Me sen, jokamuut

toin hywä on> teem häjystija kelwotto»
masti?

Niiaus: Ott.
10. Mitä ehdollislllä synneillä ymmärretään?

U)astauo: Ne synnit, jotka tulewat
tehdyzi rieren ja tahtoen.
il. Owatko NetkM ebdolliset synnit, jotka

ihminen tete tietämattömydes, kmn hä»
itse tietämättömyteens on syypä?

y?.'sianu: Owat.
12. Rutka ne owat/ jotka ehdollisia syndejH

tekcrvät?
N)asia«ls: Katumattomat sielut.

13. Owatko ehdolliset synnit itse työs kadot,
tawaiset?

Voasta«s: Olvat.
14. Owatko nijn wähemmät, kuin suremmat»

kn, ehdolliset synnit semmoiset?
tvastaus: Owat.

15. Mitä heickouden synneillä ymmärretään?
wasiaus: Ne jotka tapahtuivat ha«waitsemata ja wastan tahtoa.

16. Rutka ne owat, jotka heickouden sxnde,
ja tckewät?

valtaus: Kacindyneet sielut.
l?. Min,
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l?. Mingäkaldaiset heickouden synnit owat?

Lvastauo: Kadotuzen ansaitsewaiset,
mutta ei kuitengan itse työsä kadotta»
waiset.

Eikö katumattomilla sieluilla ole se luon»
do ja tapa, että he tahtowat pitä kaisi
heidän syndin» paljain» heickouden syn»
deinä?

wastaus: On.
,g. «Likö stntähden ole tarpeellinen, että he

ottawat tarkan peränajaturen ja koette,
lemuren ala, jo, se on nijn, kuin he lu,
lewat taicka ei?

Voastaus: On wissihin sangen tar,
Pellinen / jos ei he tahdo tulla izankaic-
lisesti petetyri.
20. Mitkä omat, j« mitkä wierat, synnit o-

«at? >

wastaus: Omat synnit owat ne,
kuin joku irje taicka omas per<onalans
teke; wierat synnit ne, joista hän jolla»
tulla tawalla rete irleno osaUijexi.
«2. Ruinga ihminen taita itsens muiden syn»

«eistä tehdä osalliseri?
Wastaus: Kuin ha'n taicka läpi sor«

min katso muiden pahuden kans/taicka
ylitsepuhu, wiettele, haukuttele muita
syndicl tekemään, taicka pahalla esimer-
Mäns yllyttä snhen.

~ Mits
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Mitä meille edespannan itsekuftkin kässys?

'Wastaus: i) Mitä paha eli jvndiH
meidän pitä rvalräman. Mitä l)>fwä
meidän pitä retemän.

Ensimmäinen Kasty.
1. Ruinga ensimmäinen kääst)» kuulu?

tvastaus: Minä Herra olen sinun
lumalas, ei » -

2. Mitä Jumal» tasä «nsimmäise, rästys t?i«l»
dä?

Xvastaus: Epäjumalain valwelufen.
z. Ruinga msnellainen Epäjumalain palwe/

lu« on?
N>ast. Kahtalainen julkinen ja jalaine»!.

4. Mikä se julkinen Epäjumalan palwelus on?
Wastaui: Kosta Engcleitä, edesmenneitä

kiwis ja kandoja palwellan kumoil«a>l/j« achihman.
;. Mikä se salainen on?

Wastaus: Kosta ei lumolM nijn täydellisesi
painella/kuin hän SanaMs on ilmoittanut, ;aick<i
tosta sumla kunniata, nckautta ja lawa.ala, l>r,
lumata ja yvwiä ratasietan en, tmi. luina»
lata eli hänen tWyjänsj eli koilN joku luona irui-
den ihmisten armoon ja eli omaau wijsaw
teens ja woimoans.
s. Ongo sij« se epäjumalan palweluo, kuitt

«mme palwele händä nijnkuin hän san<vsan» ilmoittanut ja meille kästen/t on?
" w"liau»! On.

B 7. Ongs
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7. <!>ngo sekin epäjumalan pälweluss, ruin

me rakastamme mailmallisia kappaleita,
nijnkuin rickautta ja tarvarata, hakuma-
mata ja hywiä päiwiä, enä kuin luma<
malata i

Iwastauo: On.
z. Mitkä silloin orvat meidän epäjumalan»?

N?ajiaus: Ne samat mailmalliset kap»
palet, joita me rakastamme enä kuin Ju-
malala.
9. Mingätähden se »n epäjumalan palwelus?

XVastaus: Sentähden että me sil-
loin osotam luondokappaleille sen rac,
kauden,kuin Jumalan tule meildä saada.
10. <l>ngo myöa se epäjumalan pallvelus,

kuin me ustallam ja luotan» omaan wij-
sauteem ja woimaam, eli muiden ihmisten
armoon ja apuun, enä kuin Jumalaan?

Voastauo: On.
~. Mitkä silloin owat meidän epäjumalam?

Wastano: Ne, joidenga päälle me e«
nä, kum Jumalan päälle, luotam.
12. Mingätähden se on epäjumalan palwelus?

Wastaus: Sentähden, että me silloin
panem sen u»?alluzen itsem taicka muiden
ihmisten päälle, kuin meidän Jumalan
päälle paneman pitä.
IZ. <l>ngo sekin epäjumalan paltvelus, kuin

me pelkän, ihmisiä eli mailmata enä kuin
Jumalala?

N»a»iaue: On.
,4. M,tkH
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«4. Mitkä silloin meidän epäjumalan, onxtt?

Xvasiaus: Ne, ioita me enämmin
kuin Jumalala pelkäm.
15. Mingätähden se on epäjumalan palwelus?

wastaus: Sentähden, että me silloin
osotam ihmisille sen pelgon, kuin meidän
Jumalalle osottaman pitä.
16. Eikö sekin ole epäjumalan palwelus,kuin

ihminen puutoris ja n»ain»oisan» käändä
itseno noitain ja welhoin ja sein»
moisten perkelen orjain tykönä apua etsi?

wastaue: On yri hirmuinen epäju»
malan palwelus.
17. Mitkä silloin owat meidän epäjumalan»?

XVastaus: Pe»kele ja noidat.
l z. Mitä Jumala tasa ensimmäist» kästye- käste?

Wastaus: Että me händä ylitse kaickia 1)
käm. 2) Rakasiam händä, z. Hänen ainoan päal,
lens uskom ja kaicken lurwam pannnme.
19. Ruinga meidän pitä Jumalalapelksmän?

wastaus: Nijn ettck me
rvihaam, ja ttse uoaltäm kaickia
sitä, kuin Jumalan tahtoa jakäffyjä »va-
stan on, la warom, ettemme händä
Millan wihoirtais.
20. Ruinga monellainen Jumalan pelko on?

wastaus: Cahtalainen, orjallinen ja
lapsellinen.
21. Mikä se orjallinen Jumalan pelko «n?

N?alla»,«; Kuin ei ihmisellä ole yh»
B 2 ta'n



tsn rilckautta Jumalan wgö,ja uffasslt-
sta hänen paällens, wan paljas pelko ia
kauhistus sydammes Jumalala wastan.
22. Renellä se orjallinen pelko on?

N)astaus: ft>ndisil-lä, jolka ei wicla ole paatumuMn saacka
synneisckns elänet, ja ästen l»ne«
sia sieluilla, joidenga
sydämmis uffo Herran lesuren päälle ei
wielä ole ylöskaynyt.
2z. Eikö st ole oikia Jumalan pelko?

XVastans: Ei.
24. Mikä se lapsellinen Jumalan pelko on?

Xvasiaus: Joka sydammelliselU Ju-
malan rackaudella, ja ustalluzella hallenpcläUens sekoitettu on.
25. Mix>gä meitä pitä totiseen Jumalan peb

koon ylöskehoittama»?
XVajiaus: Jumala»» wihan, wanhur,

ssauden ja angaran oikeuden, ynnä' Iu«
malan armon ja rackanden kans.
z6. Ruinga meidän pitä rakastaman Juma»

lata?
Nijn että me pidam ha«

Nen bvwanä ja sulowna,
mielelläm itse työsi noudatam hänen
tahtoans ja kästyjäns.
27. N7in«ä meitä pitä Jumalan rackauteen

W«st.
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U)astaus: Jumalan! hywyden, ran

kauden, armon, snloisuden, ja hänen
suuret ja lukemattomat hnwat työns ja
armo lupauxens, kuin hän meille tehs
nyt on.
»z. Ruinga meidän pitä uffaldama» ja tur<

rvaman Jumalaan?
XVastans: Nijn ettemme sydämmesäm

epäile Jumalan armon ja awun päälle,
ja tUstisam hänen tykönälls rukoilem ja
etsim apua.
29. pitäkö ustalluxen Jumalan päälle olema»»

puhtaan kaikesta ustalluxesta luondo kap-
palden päälle?

, Xvasialis: Pitä.
Jo. ämmäkö kuiteiiFin pnutoxis jasaa wälikappalden kautta etsiä apua?

IVastauo: Samme lurvallisten wä»
likappalden kautta, mutta ei kuitengalt
luorra niiden, waan ainoastans Juma-lan päälle, joka wälikappalden kautta
taita, kuin hän tahto, meitä autta.
gi. Minga meitä pitä ylöskehoittaman ustal»

luxeen Jumalan päälle i
XVastan»: Jumalan kaickitietäwäisy,

den, totuden, kaickiwaldian »voiman,
hywyden ja hänen armolijset lupauxens.

Foinen Kajky.
B z i. Kuinga
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~ Ruinga toinen kästy kuulu?

waliaus: Ei sinun pidä turhaan lau<summan Herras sinun lumalas - «,

2. Mitä Jumala t<!s<l toise» kästys kieldä?
rvastaus: Hänen Nimens turhaanlausumisen.

Z. Ruinga Jumalan Nimi tule turhaan lau»
suturi?

wastauo: i) Kirouxilla ia pikaisella
Jumalannimen mainitsemisella. 2) Waw
nomiseUa ia wHrin wannomisella. 3)
Noitumisella. 4) Walhella. s)Petozella.
4. Ruinga Jumalan Nimi tule kirouxilla tur«

haan lausuturi?
wastaus: Kuin Jumalan pyhät Ni<

met kirouxis eli sadatuzis tulewat mainu
tuzi.
z. Owatko kirouxet ja sadatuxet mutoingi»

ja itstsänskin suuret synnit?
Owat julmat ja kauhiat

synnit.
4. Ruinga Jumalan Nimi tule pikaisesi tur»

haan mainituri?
xvastaus: Kuin Jumalan ja Herranlesuren Nimet tulewat kewiamielisest ja

ilman nöyrydetäjahartaudeta mainituri.
7. Ruinga Jumalan Nimi tule wannomisella

turhaan lausuturi?
wastaus: Kuin ihminen nijftl asiois,
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joila <e ei ole turvallinen, puheens Iu»
malan pyhällä Nimellä todcri wanno.
z. Mikä wala on luwallinen?

XVastaus: Laki«wala.
9. Mutta ongo wala kaikio muis jokapäi»

wäisis ja yhteisi» elämäkerran asiois syn»
dinen ja poi» kielty?

wastaus: On.
10. <l)ngo semmoisiskin asiois, jotka owat

todet, ja itsesäno tarpeelliset, kuin eimei»
dän lähimmäisem tahdo nijtä ustoa?

N?astaus: On.
11. Ruinga Jumalan Nimi tule waärin wan<

nomisella turhaan lausutuxi?
Kuin yzi jumalatoin ihmi«

nen L.ain ja oiteuden edes, Jumalan
pyhslla Nimellä wanno asian kokoncms
toisin olewan, kuin hän sen tietä olewan.
l». Ruinga Jumalan lTimi turhaan lausu»

taan noitumisilla?
VOastans: Kuin Jumalan Sana ja

pyhät Nimet tulemat sijnä mainituxi.
lg. <vu»atko noitumus ja taikauxet muutoin»

gin suuret synnit?
wasiauo: Owat sangen suuret ja hir»muiset synnit.

«4. Ruinga Jumalan Nimi tule walhella j«
petorella turhaan lausutuxi?

XVastaus: Kuin yxi tunnetöin ihmi-nen walehtele ja pettHlWmmaisens, ja
B 4 Jumalan



24
Jumalan pyhällä Nimellä walhens ja pe»
toxens toveri wanno.
15. <vttgo kaicki tämä Inmalan lTimen tur<

haan lausuminen suuri syndi?^
XVastaus: On.

ls. Mistä me sen nähdä taidam?
Wastaus: Siitä, että Jumala juuri

täsä samas toises käffys lchka ei suingan
jaträwäno rangai<emara nijrä, jotka
hänen Nimens turhaan lausumat.
,7. Mitä Jumala kaste täsä toises kästys?

Waftaui: Että meidän pitä 1) Sitä kaikis meidän
hädislm ja tustisam auxem huutaman. 2) Sitä ru»
koileman, q)Kiittämän syd.immestäm. 4) Kunnioit-
taman suullam ja julkistit.
18. Ruinga meidän pitä Jumalala aureenl

huutaman ja rukoileman?
N)ast. l) Sodämmellisesti. 2) Nö>

rästi. zPaällepitäwäijesti. 4)Tytywäi<
sellä sndämmellä hänen tahtoons. 5)Kai»
kis hädis ja tuffisam.
l§ Ruinga meidän pitä händä sydämmesäm

kijttämän?
N)astaus: Niju että me kannam kii-

tollisia ajatuxia hänen hywydestans ja
hymistä töistans meidän sydämmisäm.
«0. Ruinga meidän pitä händä suullam j»

julkisesti kunnioittaman?
Xvastaus: l) Sydämmen perään aja-

tMn kaW. ») Nöyrästi. 3) Hartaasti.
4) Aina.
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4) Aina. s) Kaickein hinen hywäin töi,
dens,ja ristingiu edest.
21. Mingä meitä piti Jumalan kijtoxeen y«

loskehoittaman?
XVastaus: Jumalan hywyden ja n>s

nen suuret ja lukemattomat hywat työns
meitä wasian.

Kolmas Kasty.
i. Ruinga kolmas kasty kuulu?

XVastaus: Muista ettäs pyhität lepo»
päiwan.

Mitä Uimala täsä kolmannes kästys kiel/
da yhteisesi?

Pyhä päiwän turmelllren.
Z. Ruinga pybä päiwä tule turmelluri?

Wastaus: Töillä, matlustuxilla j« askareilla, luinlsiäwät Jumalan palwcluxrn.
4. Milla pyhä päiwä wieli tule turmelluxi?

Xvasiails: Kaikella muulla sopimat»
lomalla eli syndisella edesottamisella.
5. «vwatko ylönpaldinen kylanjuoxu, hyppy<

kokouxet, kortispeli, ja juopumuden har,l
joitua semmoiset sopimattomat edesotta»
mistt pyhä päiwinä, joilla se tule tur»
melluri?

wasiaus: Owat.
<f. Eikö armon aika tule semmoisilla ede«of»

tamisilla wärinkäytetyxi ja hnkntuxi?
B t! wasi.
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wasiaus: Tulee.

7. Eiki ne monda kerta anna moneen mu<
hungin jumalattomuteen tilaa?

XVastaus: Andawat.
z. Mingätähden Sabbathi juopumudella tule

turmelluri?
U)astaus: Sentähden ettcl juopumus,

nijn kuin aina muulloin, niin myös eri'
nomattain pyhä päiwinä on yri julma
ja hirmuinen syndi.
9. Ongo se alku ja lähde muhungin jum«lat»

tomuteen?
Wastaus: On, niinkuin muulloin,

nijn myös erinomattain pyhä-paitoina.
10. Lekewätki netkin tämän synnin, jotka py,

hä päiwina andawat tilan juopumuteen?
Xvastaus: Ne, jotka pyhä paiwinä-

kin pitämät wijna ja juoma krouweja, ja
sillä andawat tilan mopumuteen, jamuu»
hun jumalattomaan menoon, rurmele-
«oar fillä julmasti Herran Gabbarhm;
vwat myös siinä siwus heidänsens jebä s«lun erra ruumin ml»rhamie«
her.
11. Mitä Jumala täsä kästye erinomaisesi

poiskieldä?
Vastaus: ») Jumalan Sanan ylönkatseen. !)

Pybäin Sakramentein hyl,ämiscn. 3) Töttelcmatto-
niuden ja pahennmen opettaita wastaan.
,2. Mitä Jumala sitä wastaan käste täsä kol-

maunes kastus yhteisesi?
Wast.



27
XVafiaus: Sabbathin pyhittämisen.

IZ. Mitä erinomaisesi?
Waftaus: Että me Jumalan Vanan i) Pidäm

pyhänä. 2) Mielelläm <ltä kuulan, ja 3) Qpim.
14. Ruinga meidän pitä Jumalan Sanan pi-

tämän pyhänä?
N)astaus: Nijn että meillä sijtä owat

pyhät ajaturet, pyhät puheet, ja ahke-roitsem pyhästi senjälken elää.
15. Ruinga meidän pitä JumalanSanaa kuu«

lema»?
wastaus: Mielelläm. Ei halutto,

malla ia wastahakoisella, ei kolkolla, ei
kylmällä, wan mieluisella ja hartaalla
sydämmellä.
16. Vngo sijnH kyllä, «ttä me ainoastanoRir«

kys kuulem Jumalan Sanaa?
Wastaus:Ei,waan meidän pitä sitäkotonammakin tutkisteleman.

»7. Laitako se, joka ei kotonanskin ohkera»sti lue ja tutkistele Jumalan Sanaa, ikä>
näns tulla tarpeelliseen tietoon autude» a»
sioi».

Lvastaus: Ei.
»8. Ruinga meidän pitä JumalanSanaa op»

piman?
Wastaus: Nijn että Me sitä opim tie-

tämään ja ymmärtämään, kuinga mei>
dän pitä elämän, ja autuazi tuleman.

Neljäs
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Neljäs Kassy.'
5. Ruinga neljäs kästy r»ulu?

XVasiaus: Kunnioita sinun Isääs ,«

2. Mitä täsä neljännes rässys ymmärretään
nijllä sanoilla Isä ja Äiti?

Vastaus: i) Luonnollisct wanhimmat. i) Ela-
tus Is,'.t,Appi ja Anoppi, isä ja «iiti puoli. ?) Esi-wallan personat. 4) Opettajat, 5) Holhojat ja c-
deswastajat. 6) I,ännät ja Emännät. 7) Wanhatja iMtset.
3. Mitä Jumala kielda täsä neljännes käsky,?

Wastaui: Ettemme näitä cm«n nimitettyjä wan«
hembitam sanoilla, käytöxillä ja töillä wihoita/ em
myös sydämcsäm ja ajatuxiiam yleiikatso.
4. Ruinga »vanhemmat tulervat sanoilla j«

käytöxillä wihoitetuxi?
wastaus: Kuin lapset ylönkatjowai,

Ma,ylpeillä jahapemärtömillä sanoilla
ja käytöxillä tya.öpnhuttelewat jakohtele«
wat heidän wanhembitans.
5. Ruinga töillä?

Voastaus: Kuin lapset rekewar «oaw
beniVains rahroa ja kaskuja wastaan,fa
pitämät pahaa, njewaldaista ja jumala»
toinda elämäkerta edesans.
6. Ruinga wanhemmat tulewat sydämmes j<z

ajatuxis
Vpasiaus: Kuin lapset kandawat hal»
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poja, h»«noja ja vlönkarjowaisls aja-
tuxia heistä heidän sydämmisäns.
7. «kikö lapset saa sittengän wanhembians y»

lönkatsoa, rvaicka he owat köyhät, hal,
wat, heikot ja huonot, taicka eläwät ja,
kä)»ttäwät itscns pahsin?

Voafiauo: Ei.
8. tNitä Jumala kasse neljännes kästys?

Wasiaus: ,) Että «ie pidäm heitä kunnias. 2)
Palwelem heitä. 3) Oleimne heille kuuliaiset. 4)
Rakastamme heitä, ja 5) Pidäm heitä meidän sil»
mäin edes.
9. pitäkö lasten sanoilla j» käytöxillH kunni,

«ittaman wanhembians?
XVastaus: Pitää.

10. Ruinga sanoilla ja käftöxillä?
rvastauo: Nijn että he nöyräsi, rvqo-

puhutrelewar heitä, «war aaneci, kuin
he tulemat heildä nuhdelwfi, ja
kaikis asiois heidän rahwns perään.
11. Ruinga itse työsä?

rvaftaus: Nijn ettei lapset pydä bal-
lita ja waldaa pira wanhembains ylitse,
waan owat heille kaikis asiois nö?rär ja
alinimai<er.
12. Ruinga lasten pitä wanhembians palrve»

leman?
XVa«iaus: Nijn että he holbowar ja

«ttrraxvar heitä, kuin he joutumatxvan-
hHixi, heitti, huHNHlxi eli ia
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tarwitsewat lastens apua ja holhomista.
IZ. Rninga lasten piti oleman wanhemmilllen» kuuliaiset?

rvastau»: Nijn että he balullilella ia
mieluilella kaikis kunnialli»
sls ja Christillisls asiois walräwär IM,
kuin wanhembain tahtoa ja käskyjä wa«
stan on, ja rekewar stta, kuin he tahto-
wat ja heille kästewät.
14. pitäkö lasten sekä sydämmellä, että sa-

noilla, räytörillä ja töillä ossttaman rao
kauden wanhembiane «astaan?

rvastaus: Pitää.
,5. Mingätähden?

voastaus: Paitsi muuta sentähden,
että wanhemmat owat heistä paljon wai-
wa nahneer, ja heille paljon reh»
neer.
»S. Ruinga lasten pstä wanhemban, silmäin»

«des pitämän?
XVastauo: Nijn että he sydämmesäns

pitämät heitä suures kunnias ia arwos.
Lutherus: magnifacere.
17. pitäkö myös wanhembain welwollisu,

dens lapslans wastaan osottaman, jos he
tahtowat lapsildans jällens saada sen, kuin
he owat welkapäät tekemään?

XVasiaus: Pitää wlltämättömästi.
,8. iNikä wanhembain welwollisuus on?

N>alw»o: ») Että he heitä ChristiUi-lest
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sest ylöskaswattawat. 2) Murhen pitä»
wät heidän edestulostans mailmas. 3)
Käywät heidän edeUäns hywällä esimer»
killä.
15. Mutta kuin el rvanhemmat ylsskastvatct

lapsians <lhristillisest,waan andawat hei»
dän itse »altoin jumalattomudes ylös»
kastvaa, mingä kaldaisia lapsia nijstä tulee?

Useingin pahoja ja juma»
lattomia.
20. Ruin «vanhemmat wielä päällisexi itsekinelawät pahoin ja jumalattomasi, mitä se

lasten tykönä waikutta?
XVastaus: Useingin sen, ettck he tule»

watsamallaistzi jumalattomifi,kuin wall»
hemmatkin owat.
21. Mitä Jumala lupa jumalisille lapsille?

XVastauo: Menestyxen ja pitkän ijätt
maan päällä, kuin hän sen näke heille hy-
wän ja hyödyllisen olewan.
22. Milla hän uhka jumalattomia lapsia?

Wasiaus: Onnettomudella ja ajatto»
malla kuolemalla.

Wijdes Kasty.
l. Ruinga wijdes kästx kuulu?

Xvasiaus: Ei sinun pidä tappaman.
2. Mitä Jumala kieldä wijdennes kästys:

XVastaus: Tapon.
3. Min»
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z. MingH tapon?

wastaus: Ei laillijen,kosta Esiwal,
lan personat rangaisewat,
waan laittoman.
.. Ruinga laiton tappo tapahtua

Wasiaus: i) Wihalla, wainolla ja kijwauxella.
,) Ulkouaijilla wihaifilla fäytöxillä. 3) Kielellä, i»
4) Itse työllä ja se monella muoio.

z. Luleko sijs paljas sydämen wiha, waino
ja kijwaus, ja wihankiuckuiset sanat ja
käytöxetkin tapoxi luetuxi?

)Vaftaus: Tulemat.
<5. Ruinga tappo itse työsä tapahtu?

Xvalrauo: Monella muoto; jatapah,
tu taicka tohra, taicka wähltellen ja a-
jan paaUe.

7. Ruinga tappo itse työsä wähitellen tapahtu?
wasrauo: Kuin joku lähimmäisens

terweyden wäkiwaldaisest turmele, niin
että hckn sen kautta mene ennen aikojans
hautaan.
H. Lekewätkö myö» semmyistt Hitit, jotka

huolettomasti makawat ja tukahuttawat
lapsen», tämän tapon?

Lvalrai»»: Tekemät täydellisesti.
K. Rieldäkö Jumala, ettei meidän pidä lähinä

mäistäm sielungan puolesta tappaman?
XVaftaus: Kielda'.

Zo. Ruinga ihminen taita lahimmäisrnslun puolesta tappa?
y?ast.
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wasiaue: Kuin hän taicla ylitsepm

h«/ wiettele ja haukuttele, taicka pahal»
la esimerkiUäns yllyttä lähimmäisens ju,
malattomaan elämäkertaan/ ja sen kaut,
ta saatta hänen helwettihin ja ijankaicki»
seen kuolemaan.
li. Rieldäkö Jumala tssä kästys, ettei ihmi»sen pidä handä itsiänskön sielun ja r»»z>

min puolesta murhaman?
Voastalls: Kieldck.

<s. Ruing» ihminen täit» itsens sielun pu«»
lesta tappaa

wastaus: Kuin hsn elä ehdollisi»
ja sen kautta saatta itsens ijan«

kaickiseen kuolemaan.
IZ. Ruinga se tapahtu, kuin hän wähitelle»

ja ajanpaalle itsens ruumin puolesta tappa?
XVastaus: Kuin hän pitä ylönpaldft

<ia mailman muresta; elä juopumudes:
haureudes; wihan kiukusi eli suhdatto»mas työn ahneudes.
»4. Mitä Jumala käske »ijdennes kästys?

XVastaue: 1) Että meidän pitä lähim'
mäistäm auttaman hänen hädäsäns. 2)
Holhoman händä.
Z5. Millä meidän pitä hsndH hänen hädäsäns

auttaman?
XVast. Laupiuden töillä/ niin myös

MwäUisydeUä sanois ja käytözis.
ts. Ruinaa meidän vitä lähimmäistäm holho,m«nf C Waft.
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/

Wasiaui: Taicka esinifouMa, taicka ldeswasia-
misella/ taicka ncuwomisclla.

Kuudes Käj7y.
Ruinga kuudes kästy kuulu?
Wast. Ei sinun pidä huorin tekemän.

2. Mitä Jumala täsä kulldennes kästys kieldä?
Huoruden.

z. Mitä huorudella täsä ymmarvetään?
Wastaus: <) HapiMstt ajatuxct, 2) HapiMstt

Puheet. z)Häpia!liset ia 4)Häpka!listt työt.
4. Lulewatko sijs häpiälliset ajaturet, puheet

. ja kaptöxetkiu stldä pyhäldä lumalaldct
huoruder luetupi?

Tulemat.
5. Rieldäkö Junmla täsä kaiken sengin, kui»

tilan ja pllytyren haureuteen anda taita,
nijnknin laijkuden, hekumallisei» elämä»'
ja irstaisen kanssa.- käymisen i

Kieldä.
6. Mitä Jumala käste kuudennes kastys?

Vastani.: Pitaiiimm l) Puhdasta elämäkerta l si<
sallisest sydämmeg ja ajatnxis). 2) Kliinnallista.

sanoilla ja töillä; c.inomaistjc 3) Että id
stkukin awiopuolisotans rakasta ja tunniasa pitää. -

7i Pitäkö sijs meidän oleman puhtaat ja kun-
nialliset ajatuxiu, puheis ja kaytöris, nijtt
hywin kuin itse työsaki»?

IVastaus: Pitaa.
8> Lahtsko se pyhä Jumala, etti meidänck

»nyöe
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!

myös nijtä Christillisiä «wuja, joideng»
kautta puhtaus tule wsimas pidetyri pi»
tää har>c>ittaman?

Voastau«: Ta.hto.
9. Mltkä ne owat?

wastaus: i) Että me aina pidäm lu,
malan pyhyden la kaicki>»ätewälsyden
muistosam. HarNlast rukoilen» luma,
lam, että hän andais meille puhtauden

Olem wirjät kutsumisem töisä.
10. Mitä Jumala erinomaisesi täsi kästv,

kaste?
Wastaui: Että i.se kukin awiopuolisotons rak«<

sia ja tlmniaö picä.
ii. Ruinga awiopuolisai» pitä kestenäns rak»

kaudes elamaii i
U)^sttuw: Niin että he molemmin puo»

lin wältäwät wlha/ soplmanonmtta, rij»
ta, «a talttia »c.,, tnlll sl.yci'. ii a», anoa
talia, la >m< wana!, ciw.U luolios, yri«
miellsydes «a «auyas keikenäns.
12. Pitäkö heidän myös katkis ajatuxi», pu»

hew, käytöxis ja töisa, kunnian toislllens
ojdttaman?

wastaus: Pitää.

Seitsemäs Kästy.
Ruinga seitsemäs käst? kuului
XVaitaus: sinun pldä warastaman.

C » 2. Mitä
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». Mitä Jumala tasa kästy» kicldä yhteisesi?

XVastaus: Kaiken Warkauden sekä ja»
laisen että julkisen,
z. Mitä salaisella Warkaudella ymmärretään?

XVastaus: Kaicti se warkaus, joka ta«
pahtu nijn salaisella taivalla, ettei asian,
omaiset taida sllä »varastettua kaiwata,
niinkuin on koto-warkaus, lLllmielien-
ja 2^rl»um»N'warkaus.

LckewatkH netkin Warkauden, jotka wiette»
lewät, haukuttelewat ja yllyttawät, mui,
ta warastamaan,eli wastanottawat ja kät<
kewät «arastetun kalun?

VOasialls: Mta tmn ne, jotka wara,
siawat.
5. Mitä Jumala täsä kästys' erityisesi pois»

kieldä?
Wastaus:Kaiken wääryden ja petoxen, ettemme

mcidin lählmm.ustm raha taicka tawarata, petolli>
sella kalulla / wäärallu kaupalla/ wieckaudella, hauku»
lurella cli salamisclla tneidan lygöin jaattainA
s. Rieldäkö Jumala täsä kaiken sekä wähem»män että suuremman wääryden japetoxen?

U)asta»»s: Kicldä.
5. Rieldäkö hän myös, ettei meidän pidä k»»

nellengän, ei halwemmille eikä korkeem,
mille, eikä wihamiehillemmekän petosi,»
ja waarytta tekemän?

tvastaus: Kieldck.
H. pitäki sen, joka lähimmäisethän» on wav

tain eli «äärydellg jotakin poisotta"',

>
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sen «vältämättsmästi takaisin
jo» hän tahto syndin» andex saada?

». Mitä Jumala täsä seitsemännes käsky,
kaste?

Waftaui: ') ssttä mc anttaisim meidän lähiM
maisiäm woiman i.Uken. 2) Hollioisim' händä neu»
wolla ja toimttlilella, että HHncn clatuMs tnlis enä»
tyri s ja 3) Suojelisi!» ja warjelisiln hänen omai»
suttans.

Kahdexas Kaj7y.
I. Ruinga kahdexa» käsky kuulu?

wa<cal,s: Ei sinun pidck wäckrck to»
distussa , . , ,

». Mitä Jumala täsä kästys kieldä yhteisesti
wasrauv: Kaiken walhen.

2. Mitf critpiOst?
«WUus: me'd,in

Päulle (lain ja oikeuden edes) eli wäärin händi
wastaan todistamasi. 2)Pettämäsi händä. 3) Pa-nettelemasi , laicka 4) Saattamast pahaa sanomara
hänen päällens.

Ruinga ne, soidenga päälle kannetan, tai»
tawat wäärä todistusta kanda?

VOafta»»:Kmn Ke wastaanHmaarun-
doan» k»eldäwär sen, lohonga he owat
wikapvln't, eli wiel<l päällisex tekewa»
Kwaarän walan.
F. Ruingit todistajat?

C z VSast.
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Uyassaus: Kuin he taicka ei sano fel-

liäst ulos roruurra, taisfa puhuwat a-
sian roisin knin he sen tietämät
oleman, eli wiel<s päallisez- rekervär wää,
»än rocnstu» walan.
6. Lekewätks netki, tämän spnnin, jotkaRir<

kon oikeudes waärä todistusta kandawat?
Nl?astaus: Tekewit.

7. RieldäkK Jumala, ettei meidän pidä pa»
netteleman meidän lahimmäistäm, eikä pa«
ha sanomata hänen päallens saattaman?

N)a<raus: Kieldä.
8. EmmäkK saa panetella ja pahaan sanomaan

händä faatta, enämmin kahden kesken, kuin
ustambain läsnä olles, ja emmäkö ketään?

Emma.
5. Joka lähimmäisens p<<huden ilmoitta nijlle,

joidenga händä tule neuwoa ja ojenda,
ongo se pahan sanswan saattaja?

XVastaus: Ei, maan hän wke MM e-
Nummin larkauden työn h.lndä waWin.
Iv. Mitä Jumala käske täsä kahdexanne»

kässys?
Waslaui: i)Wastaman meidän lähimmäilem «.-

tcstä. 2) Hyvin iäistä puhuman ja ajatteleman.
3) Kaicki asiat parahin p,.iu kuandämän.

YZ)dexas Kä»7y.
i. Numga yhdexäs kästy kuulu?

Ei smun pidä pyytämän «,

2. Mitil
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2. Mitä Jumala yhderännes kästys kieldi

yhteisesi?
N?astaus: Kaicki pahat himot jahalut.

Z. Mitkä ne pahat ja syndiset halltt owat?
XValiaue: Kuin me taicka himoitsem

liijtä/ jorta Imnalan rabcoa ja käskijä
ivastaan owat, taicka »liitä, jotka itsesäns
luwaliiset owat/ liaxi cli ylille määrän
halaiam.
4. Mitä katumattomain sieluin tykönä tapah-

tu, sitten kuin syndiset himot owat hei»
dän sydämmcsäns ylöesyttyneet?

Xvast«us: Wapa - ehtoinenja täydelli»
nen luostumus nijhin, ja aikomus että
Mltä irle
5. Mitä Jumalan lasten tykönä?

XVastaus: Ul)cha/ kauhiftus ja sotu
hiiltä wa>ta,l.
<!. Mitä Jumala täsä kielda erityisesi?

lastaus: Kaickiuaisen himon meidän lähimmät»
stm omaisudcn ty;>ö waldaimeo ja kijndiäa falns,
nimittäin, josa eihängc olc, ettei sc jvilaln vttcudcu
»nuodo!a meidän alain tulis.
7. Rieidäkö hän, ettei meidän pidä oikeiden

muodon ja L.ain warjongan alla sitä hi-
moitseman ?

N)astauo: Kieldä yhtä hywin, kuitt
himou sen perään julkisellawäärydellä.
z. Mitä Jumala räffe yhdexännes rässy-, ?

Vastaus: Olemaan meidän lähimmäiselle»» c wnb
liset, etiä 'än sais omans raubas pitääpä ilma wa>
hingota jq «stettä nautita. C 4 '^)l"'
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Kymmenes Kässy.

». Ruinga Himmene» Räsky kuulu?
Wastaus: Ei sinun pidä himoitsemansinun , « » ,

». Mitä Jumala kieldä kymmenennes kästy»
yhteisesi?

HVasiauo: Kaiken me,t»z„ kansiäm
§vnd«necn pahan himon eli peril^nnin
yhteisest.
Z. Mitä erityis«/l?

U?astaus: Kaickinailen fanssa svndn»
«een himon meidän lähimmäisen, om«isu«
den tyqs ioja l>enss» <>«, nijnkuin hänenEmändäns, palkollistens ja juhtains pe<
räckn.
ch. Rieldärz hän sillä samalla mvss, ettel mei<

dän pidä itse tyisäkän nijti häneldi we<
tämän ja haukutteleman pois? H

Voasta«s: Kieldä.
«. lNitä Jumala täsH kymmenennes käsky»

käffe?
Wassa»<: i) Fttä me Mitsisim pahan himon,

ja noudattaisin» 2°) Sydämmen puhtautta, niinlryis neuwolla ja toimituxella auttaisin», että mei-
!»Hn lähimmäisem Emändä, välkoMt ja juhdatolisit,
«lallans ja tekisit.mitä he owat welkapäät.

Ruinga meidän pitä tämän pahan himat'
eli perisynnin hillitsemän?

Wastaus: My ettemme qnna sen saa<
dc
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da nlisFttll ja walda, ja Kalilta meidFtt
tykönäm ja ulosvuhjeta tetosyndein.
7.Eikö lljnä ole fylli, että me ulkonaisis me»

nois eläm hywln ja kunnialisesti, pitäkö
meidän sydämmengin puhtautta nouda»»
taman?

U3astaue: Pit<l<k.
I. Mutta jos emme ole sydämmestäm puhtaat

eli jumalliset, n»aan ainoastans ulkonaisis
menoisam kunnialliset, eikö se ole totinen
pfhffs ja jumalisuus?

N)astaus:Ei/wi»an paljas ilkicl ulto»
kllllaijuus.

Jumalan Kymmenen Kasty sa-nain Päätös,
1. Ruinga Jumala tahto tehdä sekä nijlle',

jotka hänen kaftyns ylitsekäywät, ettH
nijlle, jotka hänen kästyns pitäwät?

Vaslani: Tottelemattomat talito l).m rangaista',
ja funliaiset hywästi siuuata/ nijnkuin hän itse sanol
Minä Herra sinun lumalas » »

2. Rutka ne owat, jotkarangmstnri tulervat?
rvastaus: Jotka hänen kciffyns riclo«

wat ja ylitsekäywckt.
3. Lnlewatko lapsetkin heidän jumalattomain
' wanhembains tähden rangaistusi?

Tulewat.
. Rutka lapset?

'astauo:Ei jumaliset/waaniumalaes
C l l«mar«
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t«m<«, jotka heidän Eslwanhembains a-
sseleiti ja esimerkiä jumalattomudes seu-
rawat.

Vuinga h? tulewat rangaistuxi?
wastaus: Hengellisesti jarumillisesti,

ajallisesti ja ijankaickisesti.
<< Rutka ne owat, jotka tulewat hywästi-

siunatuxi?
wajialls: Ne kuuliailer, jotka Juma-

lan kaffytpitäw<lt; jotka wältäwät pahaa,
ja tekemät hynM.
7. Lulewatko lapsetkin heidän jumallistenway»

hembains tähden siunatuxi?
rvastaus: Tulewat.

H. ne kuuliaiset tulewat hywasti siUtnatuxi?
VOast. Armolla ia kaikella hywällä.

F. Ruinga?
Hengellisesti ja rumillisesti,

ajallisesti ja ijankaickisesti.
lv. Mitkä ne wälikappalet owat, kuin me tar»

witsem totiseen jumallisuden harjoituxeen?
XVasiaui,: >) Jumalan Sanan wirick

kuulo ia tutkistelemns. 2)Harras rukous.
3) Kasteen lijton ahkera mielen johdatus
ja uudistus. 4) lokapäiwainen sota syw
diä wastaan.

Toinen Paakappale.
1. Mi.
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l. Mikä se toinen päakappale Catechismure»

«n?
wastauo: Usson Tunnultn».

«. Mingätähden seura nyt Ustosta kohta jnl-
ken Lain?

Wast«u<: Nijnkum Laki opetta tundemaan
syydimme, nijn upetta Ewangcliumi meitä, kuinga
mcidan pitä tulenian pclastetuxi synnistäm / joka E»
wangelimni cdespannaan uston kappalcisa.
Z. Mitä meille uffon kappalei» edespannaan?

waftaus: Ecvangelimni.
Mitä ymmärretään?
XVastaus: Se suloinen oppi / että me

uskon kautta Herran lesnren päälle saam
syndein andezandamuzen, wanhurstau,
den, Jumalan armon, ja ijankaickisen
autuden.
;. Mingäkaldainen Gwangeliumin sana «n?

N>astaus: Lain ja Ewangeliumin sa«
nan »välillä on suuri eroitus, osittain itse
asiain suhteen kuin ne opettamat,osittain
lupausten, osirrain waikutusteu suhteen.
e. Mitä opetta Laki, mitä Gwangeliunii?

wasiaus.Laki opetta, mitä meidän pi-
tä iälräman ja rekemän; Ewangcliumi)
mitä meidän pitä nstoman.
7. Mitä lupa Laki, mitä Ewangcliumi?

wastaus: Laki lupaa meille taiwaan
waldakunnan m autuden sillä ehdolla,
jos me itse omilla töilläm Jumalan Lain

Mtäm»
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täytäm; Ewangeliumi ilman meidän an-
siotam stlla ehdolla, josme uffom Her-ra n lesuz en pHHlle.
z. Mitä «vaikutta Laki?

N)astans: Laki julista meille synnin,
Jumalan wihan, helwetin, kuoleman ia
kadoturen, ja siUH waikutta meidckn tykö,
«ickm murhellisen ja surullisen sydckmmen,
lewottoman ja rauhattoman omantun-
non, pelqon, kaunistunen jaepäilyret.

Mitä waikutta «kwangeliumi?
rvastau»: Ylössnwtta uffon, lohdut«

ta, wirwotta murhellisia syndisick, Juma-
lan armolla, syndein andexandamuxella
jaijankaickisella autudella.
ic>. Ruinga.monda Uskon Rappaletta on?

Wastau«: NijtH on kolme pääkappaletta Ensim-
mäinen Isäsi Jumalasi ja luomisesta; loinen luina»
lan Pojast ja lunastuxest: Kolmas Pyhäsi Hengcst j<»
pyhittctlnistst.

Esimmainen Ujkon Kappale.
«nsimmäiseoUstonkappalees puhutaan?

lläjrä lumalasr ia luo-
Mi<esr.
3. Ruinga «nsimmainen nsson kappale kuulu?

XVastaus: Minä uffon Jumalan paal'
le, Isan , « «

«. Mitä meille täsä ensinlmäise» «ston kappa-
leko edeopannaan? Waft.
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icvastaus: ,) Isan Jumalan yylvckt

tnit. 2) Sy näihin hnwihin töihin. 3)
Meidän kutollisudem nijden edestä.
4. Rutka ne Isän Jumalan hywät työt «

wat?
Nastani: 1) lusmmcn. 2) BlsspitHminen. z'

EdeLlatsoinus. 4) Suojelus.
5. Mikä se ensimmäinen Isan Jumala» h/

wä t)»ö on?
Vl?astaus: huominen.

~ Mitä Jumala luonut on?
Voastaus: Taiwacm ja maan la kait

kappalet kuin misä owat, sekä näkymc
tömät ettcl näkywäiset.
2. Mistä Jumala taiwaan ja maa» luonut ol

wastauo: Tyhjästä.
Z. Ruinga monena päiwänä?

Xvastaus: sluutena.
<z. Mingäkaldaisixi luondo kappaleet owat t»

leet luoduixi?
XVastaus: Kaicki sangen hywizi.

5. Rutka ne parahat ja etuisimmat kaik
luondokappaleista owat?

waliaus: Engelit ja ihmiset.
»» > > , - »^

Engeleista yhteisest.
». Mitkä Engelit owat olemisens puolesta'

wastauo: Hengelliset olemiset,
s. MiNLäkaldaisifi JumalaOngllit luonut on.

Walt,
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Nastan»: l)Wijsaizi. 2)Pyhixi. ;)

Wckkewixi ja woimallixi. 4) Kuolemat»tomixi.
wieläkö kaicki.Engelit nyt owat senraldai»

wastauo: Ei, waan roiser heistä owatfanlaluodusta pyhyde»ta'ns polslanZen-
neer, roijer sljna' leijowailer olleer.
4. RllingH monellaiset sijs Engelit nyt owat?

rvastaus: Kahtalaiset, pahar ja hy,

'pahoista Engcleista eli Perke-
leistä.

».Rutka ne pahat «kngelit «li perkeleet owat?
wallaus: 3?e lotka kanssaluodusta py«

hydestans wapaehtoisesti syndihin langen«
Cieet owat.

. Mihingä syndihin he langenneet owat?
VVastaus. Z)lpnMen ia kunnian pyyn,

döön.
Z. Mingäkaldaiset he nyt owat ymmärryrtn

puolesi?
LVastaus: Wieckaat jakamalat.
Mixgäkaldaiset tahton» puolesta?
XVastaus: Sangen pahat, ettei he

tahdockan, eikä ra»oackan muuta kuill
tehdä'.

2. Mingäkaldaiset weimans puolesta?
Wast.



47
Iwasialls: Wäkewät ia woimalliset

kuin Jumala Keille »vallan salli.
6. MinFakaldaiset paljoudens puolesta?

N)"l?. lllossanomattomasti paljon.
7. NAtkä heidän työns ja tekons Owat II

malan suhteen?
Voaltalwi Eftaa hänen tahtoans ja

kunniatans ajallisesi ja ijankaickisest.
8. Mitta ihmisten suhteen?
Vastaus.Estää heidän ajallista ja ijai

kaickista aumuttans, ja etsiä heidän
aiallista mä ilankaickista kadotustans.

Pyhistä Jumalan Engeleista.
1. Rutka ne p)>hat Jumalan Engelit owat»

Ne jotka kanssaluodus pyi
hydesans scisowaiset olleet owat.
2. Mitkä, heidän työng tsimitU).ettS Hwat,

Imnalan suhteen 7 7

Handa kiitta' ja ylistcl, HH-
Nn tahtoans ia kästyjsns toimitta, ja e-

h.incn Ntmens kunniata.
Mitkä heidän toimituxens owat ihmistensuhteen?
N)altaus: Wariella Keitä kaikesta, se«

' ajallisesta eitä ijankaickisesta onnetto-
»desta »a edesautta heidän seka a/allista-
a lianfaickista amuuttans.

IhmiM.
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Ihmisistä.

Rutka «e toiset», parahat ja «tuisimmatluondokappalet owat?
lhmiset.

Rutka ne ensimmäiset ihmiset owat, kuin
Jumala alusa luonut on?

Xvaliauo: Mi. mies ja waimo, A»
am ja Awa.

Mingäkaldaisixi hän heidän luonut on?
Fvaliaus: Hänen kuwans jalken.
Mitä Jumalan kurvalla ymmärretään?

"7 wastaus: Xhdenkaldaijuuo JumalanKanssa.
<z. Misä asiois he olit Jumalan kurvat/ «li

yhdenkaldaiset Jumalan kanssa?
, Xvastaus: ,) Wijsaudes. 2) Pyhy«
des. 3)Kuolemattomudes. 4).WaUasja
voimas luondo kappalden ylitse.
. <vngo meille nyt enää tätä Jumalan ku»»«a?
wastauo: Ei.
Mingäkaldaiset me sijs nyt olem?
XVastaus: Luonnostam kokonans l'H
Hoastans toisellatset tuin Jumala on:
engeUisesti sotiat, pahat ja jumalatto»
iät, kuolewaiset, wounattomat, heikot
z huonot.
. Mutta tuleko se ikänäns «nää meisck uudi»

stetuxi ja ylö«raketuxi i '
'

Mastaus: Tulee lumqlan lasten tM
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nä,ensist rä<3 elämä» pUHlitraitt, jasir»
ten tämän elämän jälkentaiwaastäydel»
lisesti.
i. Mikä se toinen Isän Jumalan hyrvä työ

on?
U)astaus: Vlospitämmcn.

2. Misä hän meitä ylispitä?
wastal,»: Meidän wäesam ja tvoilM-sam, hengesäm jaelämäsäm.

z. Millä tarralla?
Uoastaus: >) Meidän wireydem ia ah»

kerudem kautta, luwallisis ja Christillisis
wirkam tois ja toimituM. 2) Zlleldän
Määrättyyn loppuum saacka.

I. Mika se kolmas Isan Jumala hyroä työ
on?

XValiaus: Gdeokatjomus.
Millä hän meitä edeskatso?
wastaus: Kaikilla meidän tarpeillani.

Z. Ruinga hän sen teke?
wa»ial,s: 1) Toisinans wähemmäs,

toiiuians »unsammas mitäs. 2) Enim«
miten yhteisei a, mutta toisinanö myös
loliatulia imhcliisellä tawalia.

l. Mikä se neljäs Isän Jumalan hxwä työ
on?

D wasi.
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"N)astcn,s: Sllojelllo ja warjeltt?.

2. Misä tämä suojelus ja warjelus seiso?
XVastauo: Sijuä,että han kaicki,va-

hingot ja oimcttomuoet meidall päaldäm
estä ja torju.
3. Mutta kuiuga ja millä tawallai

wasiaus: Ntju rtta' han kuiteugin
toismcms anda ia saUi meiile ouuettomut-
ta ia wcihiuqota tapahtua.
4. liän anda sen tapahtua ju«

»»alattomille?
)lV.'stauo: t) Syudeiu rangaistuzezi,

2) Parallnlixczi'
5. Mitä wavten jumaliselle?.

wasiaus: R,ostrelc?,nllren jaharjoi«
tllxexi uffos ja jumalisudes.
6. Mitä meille tasa enslmmäises uskon kappa-

lees edespannau toistxi?
N)ast. S'? näihin röibm.

5. mndan ansiom sy näihin hywihin
töiyi" ?

rv<,stauo: Ei.
z. Mikäsiä nijhin o» sy?

Wastai,»: Jumalan sula armo ja I»
sällinen hywyys.

F. Mitä tasa e»slmmäi<e«, uskon Vappalees e»
dcapannaan kolniannexi?

wastano: Meid.lu klnolli<lldc»n luli»
den hywM töiden edestä.

io. Ruinga
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10. Ruinga meidän pitä näiden hywain tsi»

den edestä oleman hänelle kijtolliset?
Wastsus i Että me scnlahden hanbs i) Kijtäm.

2) Zlistäm. 3) Kuuliaiset olemme, ja 4) Palwe»
Km »ikialla ja toimellisella Jumalan palwcluxella.

Toinen Uston Kappale.
I. Mistä toises uston kappalees puhutan?

wastaus: Jumalan )a L.lt»
nastnrest.
K. Ruinga toinen uston kappale kuulu?

roast. Minä ustonlesuzen ChristMN
päälle, hänen « « ,

z. Mitä meille täsä toises ustott kappnlees e<
despannaan?

tvasiaus: l) ChristUM Nimelst. 2>
Personast, ;) Hymistä töistä, 4) Mitä
»varten hau on meitä lunastanut.
4. Mitä sijs täsä toises uston kappaltes edes,

pannaan ensist?
wastal,s: Chlisiuxen t^imeisi.

5. Mitkä hänen Nimens öwat?
wasiaus: lejus Chrijrus meidän

Herrain.
6. Mitä täsä toises uststt kappalees edespaw

naan toisexi »

XVastau»: Christuten perlsnast.
7. Ruinga MOnda luondoa ChristUxen perst»

nas on?
D « Wast.



VV.'stc,l,K: Kaxi: lumaluden ja ih«misen luondo.
8. Mitä lumaluden luonnolla ymmärretään?

Waliaus: Jumalan Poian Jumalal-
linen oleminen.
9. Reneldä hänellä «n lumaluden luondo?

waftalw: Tauuaalliselda Isaldäus
syndymiscn kautta yankal^isudcs.
IQ. Nlitä ihmisen luonnolla ymmärretään?

lhmlftll slein ia ruullNs.
11. Renestä ja kninga meidän roapahtajam

on saanut ihmisen luonnon?
Ncttse!taÄ)lariasta,niju et'

ta hau on siinnyt ja häneltä, y,
I-bnluonnollsselia tawalla,Pyhän Hengen
walknluren kautta, la ilman synnitä.
12,' Auiuga monda persona Christureg on?

Vri, »onga molemmat luon-
not yhteen tekewat.
IZ. Ruiuga j'.:ylaluden ja ihmisen luonds s»

wac tlillLe: yhderi pcrsonaxi?
wäjtans: k.n,rra toistens

kanssa sikiämisen hetkellä Ncitsen Marian
kohdus.
14. Mingäkaldainen persona Christus on?

Wastaus: Zhtci alkaa ,cka co«nett
lulnala, etla tor,nen ll?nunen.
,;. pitikö meidän wapahtajam waltämättö<

masti olenian molemmat, sekä totisen ih,
misen, «tä totisen Jumalan? «Last.
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XVastmls: Piti.

16. Mingätähden hänen piti oleman totisen
Jumalan?

wastal,o: Että hän olis rooinm mci»
ta wapahta ja autnixi tehdä.
17. Mingätähden totisen ihmisen?

tvasiaus: Että hän o!is ralnnlir mei,
tä piinallans la kliolcmallcms wapahta
japyhällä JumalanLain täyt»
ta ja slllä meille autudcn ansaita.
18. Mitä tasa toises nffon kappaleee edespam

naan kolmannexi?
Niiaus: Cbrlftlire», töistä.

19. Mitkä ne Chnstnxen hywät työt owat?
!) Että hän on mettä pe<

lastanut kaikiua synneistä. 2.) Päästänyt
ja wapahtanut kuolemasta.
20. Milla hän on meitä synneistä pelastanut?

wastaul,: Sillä, että hän on ne ot»
tannt ja pannut i:se paallenl,, ionqa
kautta me olem wiattomat ja wapaatsyn-
neistäm, kuin me uffom hänen p«'ällens.
21. <l>ngo hän myös synnin wallasta meitä

rvapahtanut?
Wastaus: On.

22. Millä?
wastaus: Sillä, että hän on toimir-

ranllt woiman,
jolla zne widam ja
Ms nMä. D ; 23.
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HZ. Millä hän on meitä kuolemasta wapah'

tanut?
wastallo: Pijnallans ja kuolema!,

lans, jonqa Ka», on meidän edestäm ja
siasam ulosseisonut.
24. Mistä kuolemasta?

N>ai?a»»s: Ruumillisesta, hengellisestä
ja ijankaickisesta.
«5. Ruinaa ruumillisesta kuolemasta?

waftaus: Ni!N ettei se ole meille wa»
bingo!linen,waan hyödyllinen ja autual-
linen.
26. Aujnya hengellisestä ja ijankaickisesta?

Niin ettemme ollenaaan, jos
»ne ussom hänen päällens, tanoitse sitä
maista.
V7. hän ei ainoastans spnneistH meitä

lvapahtanut, roaanmyös toimittanut
le wanhurstauden, jok« Jumalalle lelpa?

XVasraus: On.
28. <l>ngo myös ei ainoastans wapahtanut

kuolemasta, waan myö» toimittanut ija>»<
kaickisen taiwaallistn autuden?.

O».
HH. Millä hä» on meille «vHNhurjtauhen ja

autuden toimittanut?
wastauo: HHnen täydellisesti pyhäl-

lä ia wandurikalla elämälläns, jolla
hän on Jumalan Lain meidän edestäm
täyttänyt.
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>.

zo. Nutka ne owat, jotka hän c»l synneistä
ja kuolemasta wapahtanut, ja joille hän
Vanhurskauden ja autuden toimittanut on?

?wastall«: Kaicki ihmiset kuin maan
päällä ja taiwaan a!la owat.
Zi. Mutta tulematko kaicki hänen kauttan»

itse työsä autuaxi?
tvasiauo: Ei.

22. Rutka ne owat, jotka ei itse työsä tule
wapahdetuxi ja autuiri?

U)ast.ill!>.- Katumattomat syndiset,
jotka ustottomudes ja synueis loppuun
laacka pcicille pitawckt.
zz. <vngo seLNnoisille katumattomille syndisil»

le sijtä wahi»n-ota, että thristuxen on
täytynvt huckaan heidän tähteno kärsiä j»
L.ain täyttä?

wastallo: O": se lanae heille sitä suu-
remmazi ranqaistmezi jakadoturezi?
ZH. Rutka ne owat, jotk« itse työsä tulewat

hänen kauttans wapahdetuxi ja autuaxi?
wastaus: Kaaudyneet ja uffowaiset

sieluta
z;. Mitä meidän wapahtajam on sitten teh,

nyt, kuin hän lunasturen ja autuar'teke»
misen työn täsa mailmas päättänyt on?

N)astal,s: Alas astunut helwettin,
kolmandeua » » -

Zs. Mitä meille täsä tsises uskon kappalee»
tdespannaan neljänneri?

D 4 Wast.
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Mira warcett Chtistue

ON meira lllnastanur.
Z7. Mitkä ne syyt swat, jo ta warten hänsen tehnyt on?

wastaus: l) Että me hänen omans
olisim. 2) Hänen waldakunnasans «

Kolmas Uston Kappale.
l. Mistä kolmannes uston kappalees puhutaan?

Uhasta,,»: pyhästä Hengeltä japy,
hirraNnlcst.^.
2. Ruinga se kuulu?

XValialls: Minä usson Pyhän Hen«gen päälle, yhden - ° -

z. Mitä kolmannes uskon kappalees meille e»
despannaan?

NOastalls: i) Pyhän Henqen Perso»
liast. 2)PMn He,MN wirast ja hymistä
töistä. 3) Neliä muuta asianhaara.
4. Mitä sijs kolmannes uskon kappalees ensist

«despannaan?
Vastaus: pvhan Hengen personasr.

>5. Mikä pyhä Hengi on personan» puolesta?
Wastaus: Lotinen Jumala; joka Is»°.st ja Po-

jast jankaickiscst nloskay. Me uskoni sijs haneit
fäällens niinkuin inc uskom Isw jaPojan päälle,
jv!M Nimeen me myös kastetaan /lnjnkuin JM ja
zoja-l Nimeen.
e. Mitä täsH uston kappalees toisex edespan,

uaan?
Wast.



XVastau?: Pyhän Hengen wirastaa
7. Mitkä nämat Hengen hywät tyst

owat?
Wastans: i'! Ettcl Pyhä Hengi Christilliseil

Seurakunnan täsä mailina.' kutsu, koko, wa«
taisc, pyhittä, ia oikias »!?os pitää i) Että hän
läikille ussowaisillt' Seurakunnas armollisesi jokapai<
wa kaicki heidän syndins andcx anda. Ett.i hä<
ren pitä ylöshe>ättämän kuolluista (duomari onChri»
sius, muita Pyhän Kolminaisudcn, ja erinomattaul
<l,'yh«n Heiden woiman kautta pitä meidän ylösnouse»
n.an , kaicki kappaleet ensimmaises luoiniscs hei»
d.m wäkcns saanet owat), ia 4) Anda kaikille uffo«
waisille Clristuxcs ijankaickiscn elämän.
8. Renelle pyhä Hengi tämän hywän työn

osottaa?
XVastaus: Jumalan Seurakilnnalle.

9. Rutka Jumalan Seurakunnan totiset jäse»
net oroat?

U^astaus: Kaändyneet ia uffowaisetJumalan lapset.
lv. Eikö sijs katumattomat sielut ole luma»

lan Seurakunnan totiset jäsenet?
. 'wascans: Ei,waan he owat perkeleen

joukon ja waldakunnan jäsenet?
11. Mitä Jumalan Seurakunnalla )>mmär»

retäan?
XVastaus:Ka'a'ndnneitten, uffowaisten,

ja uwswalittuin sieluin joucko, joka on
täsä elämäs ja tämän elämtlll jälken tai-waav.

D 5 12. «irz
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,2. Eikö kuitengin aina ulkokullatulta ja ju,

Malattomia ole Jumalan Seurakunnanseas tasa mailmas?
wastans: On; mutta ne ei ole kui<

tengan Jumalan Seurakunnan jäsenet/
waicka ne ulkonaisesi owat sen seas.
,;. Ruinga Jumalan Seurakunda jaetaan?

wastaus: Sotiwaiseen ja riemuitse»
waiseen.
,4. Mitkä ne pyhän Hengen armowaikutuxet

owat, tuin tämä hänen hywä työn» s/«sälläns pitä?
XVastaus: 1) Vlös«walistus. 3) Aarumus. 4) Uston 'slös'

Otattaminen eli wastudest
nen. s) XVanburstaxi tekeminen. 6)

< Rhdistyo Jumalan kansia. 7) lokapäi»
Xväinen uudistlls cli pyhittäminen.

l, Mikä se ensimmäinen näistä armowaiku<
luxista on?

N)astauo: Jumalan Seu-
rakllndaan.
2. Rutka ne owat, joita Jumala kutsu hänen

Seurakundaans?
V?aliaue: Kaicki ihmiset, ja kansat,

kuin maan päällä ja taiwaan alla owat.
Z. Ruinga hän meitä sijhen kutsu?

XVastaus: Nijn että hän neuwo ia
waroitta luopumaan pois nijden jumalat<

tomain
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tomain joukosta, fa tulemaan hänen la»
siens vnkään iouckoon ja seuraan.
4. Ongo tämä kutsumus sydämmeUinen?

XVastaus: On.
5. Ongo se myös pitkämielinen ja kärsiwals

linen?
tvastans: On.

6. Ruinga se tulee wastanotetuxi?
wastaus: Muutamilda pikemmin,

muutamilda hiljcmmin, muutamilda ih<
misllda' ja kansoilda ei kostaa».
I. Mikä se toinen armowaikutus on?

XVasiauo: Hlöervallstlls.
~ Rutka ne owat, joita se «rmoUine» Iu»

main tahto ja pyytä ylöswalaista?
Kaickia ihmisiä.

2. Ruin Jumala meitä ylöswalaise, tulemma»
ko silloin hengellisesta sokeudesta, eli tie»
tamattömydestä, ymmärtamattömydesti
ja erehdyxistä taiwaallisis asioiy wapah/de»
tuxi?

U)astaus': Tlllemme.
Saammako sitä «»asiaan silloin oifian ja

selkiin tiedon taiwaallisi» asioi»?
wastaus: Saamme.

5. Mikä se wälikappale on, jongakautta I««
mala meitä ylöswalaife?

N?asiaus: Illmalan Sana.
6. Rninga meidän pitä sitä kuuleman ja tnt«

kiste-



60
Asteleman, että me sen kautta tulisin,
ylöswalaisturi?

Vvastans: Ahkerasti, tarkalla pcran«
«jatuxella, huokausten kans Jumalan ty»
gö, ja kätkemän sen meidän sydämmcem.

l. Mikä armowaikutus flöswalisiuren jal-
ken seura?

N).istaus: Aatumus.
~ Rutka ne owat, joidenga tykönä Jumala

katnmuren waikutta?
XVastauo: Ne sielut, jotka owat syn»

deins ja muiden hengellisten asiain tun»
nolla ylöswalaistuxi tulleet.

°

3. Misä totinen katumus seiso?
N)astaus: SydammeNises surus ja

murhes tehtyin syndein, wihoitetun Iu«
malan ja ausattuin syndein rangaistusten
tähden.
4, Mingä kautta katumus tule waikuteturi,?

wast.'us: Lain sanan kautta.
5. <l)ngo katuwaisten syndisten murhe sydänn

»uellinen ?

N?asia»w: On.
s. <vugo se aina yhtä' suuri?

XVastaiis: Ei wacm toisinans Wähem»
bi, toisinans suurenM.
7. Minga synpein tähden he owat murhelliset?

wastcn,o: Kaickein, wähenwäin uijn»
kuin suurembaingin syndein tähden. 8.



61
8. Onssv tällä murhella myötän« sydämmelli,

mn roiha ja kauhistus..syndiä wastaan?
i)n.

9. H>ngo sillä myötäns myös wahwa
muo cttä laaca pois synneistä japarandaa
elamätäi

wastaus: Otl.
lv. Seurako tämän murhen päälle myös pois-

lackanius synneistä ja elämän parannus
itse trösa'?

Edelläkäywäisen armons
kautta waikntta Jumala semmoisten mur«
helllsten sieluin tybonäscn/ että he lacka»
wat syndcins juozusta ja alkamat elämän
parannuzen; multa kuin uiko Herran le-suzen paolle ylösiäypl heidän syvämme»
säils, nijn saalM he wielä suuremman
hengellisen lvoilkD,, täyttämään pyhyttii
Jumalan pelgos.

I.Mika armowctikutus seura katumuxen jalkenZ
wastaus: Uston vlöol^ryrramlnen.

2. Rutka ne owat, joidenga sydämmi» «st»
tule ylöosyiytctyxi?

Vastaus: Ne syndeins tähden nmr»
helliset ja katumaiset syndiset.
3, Misa totinen antuax-tckcroäinen usto seiso?

i) TaiwaaUisten asiain ro»
tijcs runno». 2) Samaiil taiwaallistenasiain, ja liotengin nliden, ryrena pirK

nnles.



62
mises, kuin meille Jumalan armosta ia
lesuren kärsimisestä, kuolemasta m ansio,
sta Jumalan sanas ilmoitetut owat. 3)
Svdammcllifeo l»stalluxeo ia lnotramli»se» saman Jumalan armon, lesurenkuo,
leman ja ansion päälle.
4. pitäkö itse kungin katuwalstn syndisen n«

nimitetyt armolliset asiat myös itstns suh<
teen totena pitämäni

Xvastaus: Pitää.
z. <l>ngo se Nimitetty uskallus ja luottaminen

Jumalan armon ja lesuren ansion pää!»
le myös totiseen ustoon wältämättömästl
tarpeellinen?

Wastauo: On nijn ettei se taida olla
sitä paitsi.
6. Minga kautta usto tule wHkuteturi?

Wast. Ewangcliumtn sanan kauttta.
7. Ongo se toisinans heicto, toisinans wahwa?

wastaus: O».
8. Ongo se eläwä, woinlallinen ja «vaikutta,

nainen?
XVastaus: On.

l. Mikä armotyö uskon ylossytyttämisen jäl,
teen seura?

Wajraus: Wanhurstari tekeminen.
g. Rulka ne owat, jotka tulewat rvanhur»

staxi tchdyxii
Wast.
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Wasralw: Katumaiset syndiset, joilla

on totinen usto Herran lesuxen pilalle.
Z. Ruin wanhurstaxi tekeminen tu<

Icwatko silloin synnit meille andefi anne-
tuli ? ,

Lastaus: Tulemat:
4. Luleko sitä wastan silloin lestixen puh,

taus ja wanhurstaus tygöluetuxi?
'WcistauL: Tulee.

5. »Lmmärö sljo tule wauhurstaixi oman hy,
wydem, töidem, ja ansiom kautta?

wastal,»: Ei, maan sulasta armosta
ja lesurcn anston kautta.
6. Laitawatko «e sielut, jotka owat armon

tilasca ehdollisihin syudein takaisin langen»
neet, jatlcns audrri saada?

N?a<raM: Taitamat, kuin he luma»
lan armon kautta ylösnousemat, tekewät
totisen katumufen, lackawat po»s synnei-
stcins, ja käändywat u>foon Herran le,suxen päälle. Ia se armo taita semmoi,
slUe katumaisille jyudislile usiamman ker«
ran tapahtua.
7. Miugäkaldaiseeu tilaan ne sielut, jotka tw

lewat wanhurstaixi tehdyiPi, seukauttatulewat?
'wajraus: He tulemat siitä onnetto»

masta tilasta, josa he siihen saacka omat,
yhteen sangen armolliseen la amuaUisem
tilaan.

~ m,rz
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l. Mikä armo työ wanhurskaxi tekemisen jäl»

ken seura?
XValraus: Jumalankanssa.

H. Rutka ne sielut owat, jotka tulewat yh.»
distyxeen Jumalan kanssa?

XValcaus: Ne jotka owat usson kaut<
ta tulleet wanhurffaixi Jumalan edes.
z. tNisä tämä yhdistys seiso?

wajeaus: Sunck että se armollinen
Jumala tulee sisallisest ulkomaisten sieluin
sydmumis okmaan ia asumaan.

ne nskowaiset owat tulleet tähän yh»
distyxeen Jumalan kanssi», ja saanet uu»
den hengellisen woiman, waikuttawatko
he sitten yhtenä kaickia hywää heidän e,
lämäsän» ?

N?a!ral,s: Waikuttawat.
i. Mikä armowaikutus yhdistyxen jälken Ju-

malan kanssa seura?
tvajcaus: lokapalwainen uudistus

eli p^hicraminen.
2. Rutka ne owat, jotka tulewat uudistetuxi?

U)a<taus: Ne sielut, jotka owat yhdi-
styzes Jumalan kanssa.

Tulewatko täsä jokapaiwäises uudistuxes e«
li pyhittämises ne synnin jääuöxet, kuin
meisa wiela parannuxen jällen owat, ai»
na enammin ja enämmin «lospuhdiste»
tuxi ja poiohäwitetyxi:

Nalrauo: Tulewat.
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4. Tuleko sljnä sitä wastan käicki

»?H on, ja enätyxi?
wastaus: Tule.

7. Rosta tämä uudistus piti tapahtumat,?
wastaul,: lokapäiwci.

s. Misä asiot«s
wastauv: Kaikis Christillisyden kap»

paleis.
1. tt?itä atMowaikUtUs seura jokapäiväiset»

uudistuxen jälken?
Wastaus: ttstds j<»

taikes MUUS h^wäs.
2. Rutka »,e owat, jotka ustos ja juMatisu»

des tulewati
Voastausi KäaNdyncet jaustowaiset

Jumalan lapset.
3. Ruiuga tämä tapahtu?

waftaus: Kuin se laupias Jumala
armollans tuke ja wahwista hänen lapsi-ans nijtcl uffowaisia, ettei he ustostans
ja jumalisudestans pois lange,kuin he stj-
hen kiusatuzt tulemat, wan owat seiso,
waiset.
4. Lulewatko sijs kaitkl ustos ja juMalisudt»

loppuu» saacta ylöspidetMi?
Waltaus: Ei, wan ehkä se armollinen

Jumala pyytä katckia siinä ylöepitä, nijn
on kuitengin monba, jotkakiusaujien aua
testen Mens sijtä pois lanaewat.

~
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Pyhän Hengen armowaitutuxi-
sta yhtcisest.

i. Ruka se on, joka kaicki namät armowai<
kutuxet »neidän tykonäm teke ja toimitta?

N?a<ral,o: Se pyhä ja armollinen lu,
mala itse.
2. Mitä warten se hywa Jumala namät ar,

mowaikuturet meidän tykönäni teke j<t
toimitta?

roastaus: l) Itsellcns kunnia) i. 2)
Meille hywazi za auludez-i.
z. pitäkö sijs kaicki nämat armowaikutuxetmeidän tykönam tapahtuman, n»

tahdom autuaxi tulla?
XVajiauo: Pitä walta'mattöma'sti.

1. Mikä se toinen pyhän Hengen hyrvä tyi
on, joka tasa kolmannes uston kappalees
meille edespannaan?

U?a<i^l,»: lokapaiwainen lyndem
andtxandamus.
2. Rutka ne owat, joille synnit tulewat joka»

päiwä andexannetuxi?
U)alralw: ttssowaiset Jumalan lapset.

z. Lckewätko Jumalan lapsetkin syndiä?
waftans: Tekcwät jorapaiwa; mut»

ta ei kuitengan ehdolla eli tieten ja tah-
toen, wan paljaasta heickoudesia, eli ha«
waitsemma, ja wastan tahtoans, 4.
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4> Mitkä synnit se armollinen Jumala hinett

lapsillens jokapäiroä andexi anda?
waftaus: Ne samat synnit, jotkaheil«

d<l jokapäiwa' heickoudest tehdyzi tulemat.

i. Mikä st kolmas Pyhän Hengen hywä tyH
on?

XVajraus: Vlöoheräträminen tuol».
luista.
2. Mistä Jumal» meitä ylisherättä?

wajraus: Kuolluista.
z. Ruka kuoleman meidän päällem pannut on?

wasraus: Jumala kaickiwaldias itse.
4. Rutka ne owat, joidenga päälle Jumala

kuoleman pannut on?
wa<raus: Kaickein ihmisten p iälle.

5. Ruoleko sielu yhtenä ruumin kanssa?
XVastaus: Ei, wan sieluiia on, min«

kuin ennen, nijn myös sittengin kuoleman
jälken, hänen woimans <a eläm^ns.
6. Mitä warten Jumala on kuoleman ihmi»

sten päälle pannut?
Synnin rangaistuni. .

7. <Ongo kuolema wielä n/tkin yxi synnin
rangaistu»?

XVasiauo: On jumalattomille, wan
ei Jumalan lapsille.

1. Mitä kuoleman jälken seura?
E H Wast.
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Wast. VlosKrrättZmmett kuolluista.

~ Ruka se on, joka meitä kuolluista ylös»
herättä?

tvastaus: Se kaickiwaldias Jumalaitse.
z. Rutka ne owat, jotka kuolluista tulewatylös^erätetyxi?

rvastauo: Kaicki ihmiset sekä jumali«
set ettq jumalattomat.

Ruinga kuolleet tulewat xlisherätetyxi?
wastaue.: Niju ett.i se kaickiwaldias

Jumala, niisiä tomllista, joihinga mei»
dän ruumim kuoleman jalken hajowat/
jiilleus samat meldan ruumim ylösralew
da, ja sieluin kanssa yhdistä'.
5. Millä ruumilla me tulem ylösheräretyxi?

Samoilla ruumilla itse ole-
mizeu puolesta, tuin meillä ta'sätin mail«mas owat.
H. Mingäkaldaisilla ruumilla?

N)astaus: Toisenkaldaisilla HMaism-
ten puolesta.
7. Mitä warten Jumala meitä ylösherättä

kuolluista?
Iwastaus: ,) Itsellens kunniazi. 2)

lumalattomiUe rangaistujezi, jumalisil-
le autudezi.
I. Mitä kuolluitten ylösherättämisen jälken

seura? Waft.
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Vastan»: VVijmemen Dnomio.
Ruka wijmeisen duomion pitä?

Vastaus: leslls meidän Wapahtajam.
«. Ruinga nujmeinen duomio tule pidetyxi?

voastauo: Niinettä l) Elämäkerta ja
työt tulematilmoitetuxi japäälle täytewxi.
2) Duomio» päätös längetetuxi. 3) Lein»
getettu duomio-päätös täytetyri.
4. Minga duomio »pätiren jumalattomat sil»

loin saawat?
Voastal,s: Että heidän pitä menemän

iiankaickiseen tuleen, loka perkeleille ja
hänen Engeleillens walmistettu on.
5. Mingä duomio»pätöxen ne jumaliset?

wastauo: Että heidän pitä omista,
man sen waldaknlnian, kuin mailman a»
lusta heille walmistettu on.
6. Mingäkaldainen se wijmeinen duomio on

olewastka jumalisille, että jumalattomille?
wastans: Jumalattomille julma ja

onneloin; jumalisille lohdullinen la au»
tuallinen.
7. Mitä warten wijmeinen duomio tule pf«

detyxi?
XVastaus- ,) Jumalalle kunniari. 2)

lumalaitomilla rangaistuni, jumalisille
autuderi.

~ Mitä wijmeisen duomion jälken seura?
E 3 Wast.

~
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Mastauss: Mailman loppu.

.
Mingä päälle se kaickiwaldias Jumala ls<

pun teke?
U)astau»: Maan ja taiwan ja kaickein

järiettömain luondokappalden paäUe,kuin
llijsa owat.
Z. Ruinga hän teke lopun mailman päälle?

XVastaus: Niin että hän anda maan
ja taiwan, ia kaicki järiettömät luondo»
kappalet heidän endiseen tyhjyteens jsl-
jens rauweta.

I. Mika se neljäs pyhän Hengen hywä tyH
on?

liantaickinen Elämä.
2. Rutka ne owat, jotka tulewat ijankaicki»

secn elämään?
wastaus: Mowaiset/jotka loppuun

laacta ustos scisowaiset owat.
Z. Omatko ne uloswalitut taiwaas täydellisesti

wapaat kaikesta pahasta?
rvastausi Owat.

4. <l>ngo heillä sitä wastan siellä kaickia hy»
wä ylönpaldisesti sekä sielun että ruumin
puolesta?

On.
5. Rosta tämä heidän autudens alka?

XVastauo: Sielun puolesta kohta kuo«
man iälken; moleubain sielun jaruumin
puolM wijmeisng MwM.

b. O«g«
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s. <vngo se loppumatoin ja ijankaickinen?

XVastaus: On.
l. Mihinga katumattomat syndiset kuoleman

jäiken jouluwat?
ljankaickijeen tuolcmaatt

eli kadc»tl»xeen.
2. Rutka ne owat, jotka ijankaickiseen kado-

tuxeen tulewat?
N).'sia'.,»: Katumattomat snndiset,

jotka semoisina loppuun jaacka pysywat,
ja mailmasta wijmein pois erkanemat.
z. ivwatko ne kadotetut peräti ja

Jumalan armosta ja kaikesta taiwallisestkautudesta ulossuljetut?
XVastaus: Owat.

4. Owatko he sitä rvastan sekä sielun että ruu-
min puolesta pijnas ja rsaiwas helwetis!

NXlsivms: Owal.
5. Minn>äkaldainen tämä heidän kadotuxenG

on?

wastalls: Julma ja hirmuinen.
6. Nosta se alka?

Vastaus: Sielun puolesta kohta kuo»
leman jalken; molcmbaill sielun ja ruu»
min puolesta wijnicisna' p^iwäna.
7. Ongo se loppumatoin ja ijankaickinen?

XVastaus: On.
z. Mitä warten katumattomat syndiset tnle<

«?at iiankaickisesti kadotetuxi?
E 4 Wast.
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Vastaus: Heidän jumalattomudens

ja syndeins rangaistuxefi?

l. Mitä täsä kolmannes uston kappalees ede««
pannaan kolmannexi?

Wastaus: Seurawaiset neljä asian haara, i)
Että Pyhä Hengi kaicki näinät waikutta Saarna
»viran palwcluxen kautta, Sanas ja Sakramendeis
ihmisten sydämis ja mielis, josta seura täällä maan
päällä pyhäin ihmisten yhteys/ se on: pyhäin ihmi»sten yhteys ustos ja kaW hengellisis lahiois, yijn
Myös kaickcin Ch"st>llistcn awum harjoitnres. 2)
Että nämät suu et Jumalan sen PyhänKolminaisu<
den työt: Luominen, Lunasiammen ja Pyhittäminen,
kaiken kolmen Pcrsonan tygöluetan/ kuitengin oikian
lumaluden järjestyren jälken. 3) Että kolme on
syytä meidän lyanhursfauteem j« ijankaickiseen autu-
teeln, nimittäin ,) Jumalan armo ia laupias, 2)
Ehristuxen ansio, waikutcttu Pyhäldä Hengcl<
pä / joka waftan otta ja itsellens omista Jumalan ar-
mon ja Chrtsturen ansion. 4) Mitä hywä meille
fjtH on, että me opimme nämät uffon kappalet,
s. Mitä hywä sijs sijtä on, etti m« opin»

nämät uston kappaleet?
Wasiaus: Aiwan suun hyodytys, nijnkuin i)«t»

tä >ne opim tu»deman Jumalan,
z, Renestä Jumala on?

roastaus: Itsestans iiankaickisest.
4 Ong« Jumala» muuta kuin yxi oleminen?

roastauo: Ei,
5. Mutta kuinaa monda persona?

Vastaus: Kolme.
s. Nut» s« enstmmäimn pevftns?

Waft.
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waltaus: Isä.

7. Renestä hän on?
wastaue: Itsestäns.

8. Ruka st toinen?
wastaus: Jumalan Poika.

z>. Renestä hän on syndynxt?
wastalw: Isästä ijankaickisudes.

lv. Ruka kolma» persona?
wastaus: Pyhä' Hengi.

li. Renestä hän uloakäy?
wastauo: Isästä jaPojasta ijankaic»

kisest.
,2, Ongo Jumala xxi ainoa?

tvastauo: On, nijn ettei ole eikä tai-
dackan oUa muuta kuin yxi ainoa totinen
Jumala.
»3. Ongo hän yxi hengellinen oleminen?

XVastaus: On.
,4. Ongo hän ijankaickinen?

XVastaus: On.
l;. Vuinga?

rva siaus: Nijn ettei hänellä ole alkua
eikä loppua.
,t. Ongo hän kaickitietälväinen?.

» XVasiaus: On.
,7. Rninga?

wastaus: Niin että hän tietä kaicli,
mitä maan pätlUa ja taiwaas on ja ta«
pahtu. E s »3.



74
,8. <vngo hän jokapaikas läsnaolervainen?

VOajiauo: On.
19. <vngo hän kaickiwaldias?

wajiaus: On.
20. Ruinga?

iwasraus: Niin ettH hän woi teybcl
kaicki mitä HHn tahto.
21 Ongo hän pyhä?

wastaus: On.
22. Ruinga?

N)a<tal,s: Niin että han lviha, kau«
histu ja estä kaickia pahuutta; ja sitä wa>
sian tahto, rakasta, ja edesautta kaickia
hywä.
23. <t>ngo hin lvanhursta»?

XVastans: On.
24. Ruinga?

N>a<raus: Nijn että hän teke ia anba
itsckullengin töidens, ja ansions jcllken.
25. <l>ngo hän armollinen?

XVastauo: On.
»6. Ruinga?

N)astaus: Niin että hän mieleNäns
tahto ja teke luondokappaleÄlens kaickia
hywa.
27. Ruinga monellainen Jumalan arnio on?

XVastauo: Kahtalainen: ?hteme»lja
erir^nen.

HB. Miki
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2Z. Mikä se yhteinen armo on?

Wasiaus: longa hän on osottanut
ja wielakin osotta kaikille ihmisille 'fh»
reilest.
29. Ruinga hän tämän yhteisen armon on

osottanut ja wieläkin osotta ihmisillä?
'Wastausi: Niin että han on armah'

tanut koko langenneen ihmi<en Suku,
kunnan päälle; andanut poikans koko
ihmijen Sllkukunnalle wapah'
tajazi ja autuax-tekiäzi; japyytä taictis
ihmljiä antuteen saatta.
Zo. Mikä se erityinen armo on?

n>ajla»»s: longa hän erityisesi lapsili
lens, nijlle ulkomaisille, on osottanut,
ja wielakin osotta.
Zl. tNitä hywä meille siri toisepi on meidän

«ston kappaleistam?
Waftaus: Sitten on meille meidän uston kappa,

leistam lohdutus kaickinaises murhcs.

Kolmas Päakappale.
I. Mika se kolmas päakappale on?

IVastaus: I<a meidän rukousi
Miri seura rukouxesta?

Wasian«: Kosta me olem uston kautta wanhur>staxi tulleet/ nijn mc Mekin wiclä taidain pikaisesi
langeta/ sentähden on suuresi tarpeellinen/ että me
aina rukoile»!, jota ,„yHs Chlistus ppetti opetus»
lapsillcns.

3. »«?«
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z. Ruka se «n, jota meidän pitä r«koilem«n?

tvastau»: Itse Jumala kaickiwaldias.
4. Rutka ne on>at, joidenga händä pitä r»,

kvileman?
icvastaus: Kaicki ihmiset/ nuoret,

wankat, halwat, korkiat.
z. Mikä on rukoilla?

Wastaus: Se on pitä nöyrä jakatumaisia kanssa»
suolia Jumalan kanssa kaickinais» Ia tarpeissa.
6. Mitä meidän sij» pitä rukoileman?

XVtstaus: Rumillisia ja hengeUislck
tarpeitam.
7. Mitä erinomattain ja ylitse kaictia?

Hengellisia, taiwalllsia ia
ijankaickisia.
z. Ruinga meidän pitä rukoileman, että mei»

dän rukourem tulis kuulduxi?
Wastaus: Meidän pilä rukoileman i)Christuxen

Nimeen, se on hänen ansious ja estrukouxens päälle,
2) ussos. 3) Katuwaiscst sydämest. 4)
Ma'lmall«sia tarpeita ehdolla.
« Emmäko saa rukoilla meidän on»<ln mah,

dollisudem ja ansioin tähden?
wastaus: Ei, wan meidän pitä ole«

mau rukoillesam, wiheljäiset, surkiat,kel-
wottomat ja mahdottomat meidän omisa
silmisäm.
,y. Mitä meidän pitä rukoillesam

lain wahwast ustoman'?
Jumalan kaickitietäwäilv

de»
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Den että hcln tietä meidän rukouz'em ja
tarpeem; armon, että hcln tahto meitä
kuulla; rooiman, että han woipi meitä
autta.
11. pitäkö meidän rukouxem myis katnwai»

sclla sydämmellä tapahtuman?
Ilvastalw: Pitää.

13. Owatko meidän rukouxem Jumalalle s»
tolliset, jos emme nam rukollle l

Wastauo: Ei.
iz. Mutta minyäkatdaiset?

rvastans: Ilkiat jakauhistawaiset.
Mutta kulnga se tule, että joku usein täl<
lä tawalla rukoile, ja ei tule wielä sitten<
gän kohta kuulduxi i

Wasiaus: Jos me tällä tawalla niloilcm, nijn
on Jumala toiW meitä tuulewa, tuitengin ajan
ja muodon, losta jakuinga hänen pita auttaman/auamme hänen halduuns; ja jos hän awun kausia nij-
py, koetlele hän M meidän kälsiiWläm, ja a>da
tuitenM meille, tacka silä tuin me nitoilem, clisi<
lä luin hyödyllisrmbi vli.

15. Mingä meitä pitä ylöskehoittaman ru<
koureen?

wasiaus: i) Jumalan käffyn.
Sen että se on suuri syndi, jos ei hartaast
rukoilla Jumalala. ;' lumalall lupau»

hän tahto meitä kuolla. 4)Mei«
dan ja meidän lähimmäisen! puutozet ja
tarpeet.
,6. Ruka st paras rukous on kaikkein rukou»

ften seas? Wa>l.
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lsä meidän rukous.

,17. Ruinga Isä meidän rukous jaetan?
Wasta„s Kolmeen osaan, nimittäin

1) Esipuhesen, 2) Itse mkouMn, 3)
Päätözeen.
»8. Mikä se ensimmäinen Isä meidän rukow

xen osa on?
U?astaus: Esipuhe,

ip. Ruinga Isä meidän rukouxen Esipuhe
kuulu?

NDast. IsH meidän joka olet taiwaas.
»«. Mitä meillä on tutkia, Isa meidän ru»

kouxen Esipuhees?
XVaftaus: ,) Mitä sijnä ymmärretän

Mliä sanoilla: Isa, meidän, joka oler
raiwaao. 2) Mihingä Jumala tahto
mettä Ijän nimeUä wetä
21. Mitä sijs täsä Isän nimellä ymmcrretään?

V?a<taus: Koko PyhäKolminaisuus,
eli kaicki kolme lumaluden Personat,
Isä, Poika ja Pyhä Hengi.
22. Mitä se sana meidän opetta?

Wastaus: ,) Jumalan annost meidän kohtain.
2) Kehoitta mciiä lapselliseen ussallnxecn Jumalan
<ygö Christuxcu lautta, jonga nimeen >ne rutoilem.
3) Että mc kcstcnäm olcm jäsenet, jasentnhden 4)
Että meidän M rnkollcinan toiuen toisemme edzst/
«im hywin kuin itsekin edestam.
23. Mitä sillä sanalla taiwaas tiettäwäxi teh«

eäl»?
Wast.
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Wasiaus Että Jumala, jota ainoata me Nlkoi,

lem, on korkiast fumuoittltawa Jumala, kaickiwab
dias/ jokapaitas läsnä - olcwainen.
24. Mihingä Jumala tahto meitä Isän «K

mella wetä?
Warkaus: Wahwast ussomaan ,) Ett.» hän on mei,

d>ln Isäm, ia >ne hänen rackat lapsen s/ ja 2) EltH
mc häud.l sitä rohkiammaji ja turwaliisenmiast ru-
koilisin!, nijnknin lapsi lsans rxloile,
kuin palkollinen.
2f. Mikä se toinen Isä meidän rukouxen o»

sa on?
lrje Nlkouxer.

26. monda itse rukousta on?
wastaus: Seitsemän.

Ensimmäinen Rukous.
I. Ruinga ensimmäinen rukous kuulu?

wastaus: Pnhitettt) olkon sinun Ni'mes.
H. Mitä täsä JumalanNimellä ymmärretään?

Wastaue: i) Jumalan oleminen, 21 Jumalanvmalsudet ja kunnia nimet, 3) Jumalan (ywät työt/
ja 4) Jumalan pyhä Sana ja Saklamcndit.
Z. «vngo Jumalan Nimi itsestäns p^hä?

XVastaus: On.
/,. Mitä me sijs tasa rukoilem?

Ulastalw: Ettcl se melldäkin tulishana pidetyfi, pyhchi julistetuzi, kijtetyri
ia kmmioitetM.
5. Ruinga se meidän pyhitetxxi tl.le?

Wast.
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Wasiaus: l) Kosta Jumalan Oana selkiäsi ja

puhtost tule ja 2) Kosta me sen jällen ju,
»nalisest, nijnkuin Jumalan lapset, eläm.
6. Ruinga Jumalan Ulim! tule meidän se«»sam häwäistyxi?

Wastaus: 1) Wäälän opin, 2) Pahendawaise»elämäkerran kautta.

Toinen Rukous.
1. Ruinga toinen rukous kuulu?

rvasiauo: Lähes tulkon sinun walda»
kundas.
2. Mitä täsä ymmärretään Jumalan waldas

kunnan kano?
- Wostaus: Et crinomaisest woiman waldakunda,
jonya kautta Jumala kaicki kappalei woimalllsest hal<
luse, multa i) Armon waldakunda täsä mailmas,
ja 2) Kunnian waldakunda tämän elämän peräsi.
Z. Ruinga monellainen Jumalan walvakund»

on?
Wastaus: Kolmellainen; woiman,

aemott ja kunnian waldakunda.
4. Mitä woiman waldakunnalta ymmärretään?

wastaus: Koko mailma.
z. Mikä armon waldakunda on?

rvastaus: Jumalan seurakunda UsH
elämäs.
6. Mitä kunnian waldakunnallaymmärretään?

Wastaus: Niiden uloswalittuin Seu<
rakunda taiwaas.
7. Tuleko Jumalan walvakund» itsestäus su<,

lasta armosta i W«l^



81
XVastaus: Tule.

z. Ruinga se sijs meidän tygsm tule?
Jumala meidän tai»

wallinen Isäm anda - » »

Kolmas Rukous.
l. Ruinga kolmas rukous kuulu?

wastaus: Tapahtukon sinun tahtos
nijn maasa kuin taiwais.
2. Mikä Jumalan tahto on?

Uoastans: Ponga hän on meille Lais
ja Ewangeliumls ilmoittanut.
Z. Mikä Jumalan tahto on L.ai« 7

wastauo: Että meidän pitä syNdiH
wältämä», ja hywä tekemän.
4. Mikä hinen tahtone «kwangellumis?

XVastaus: Eltä me uffom Herran Ie«suxen päälle, la uskon kautta tulem au»
tuari.
5. tapahtuko Jumalan tahto ilman meids»

rukoustam?
Wastau»: Tapahtu niinkuin maan

päällä Jumalan lapsiloa, nim myös nijl«
dä uloswalituilda, /a Jumalan pyhildH
Engeleildä taiwaas.
e. Mitä me sij, täsä rukoilem?

wastaus: Että Jumalan tahto la-
moin meildakin lapayduis.

8 7. »uing»
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7. Huinga Jumala» tahto tapahtu?

roustalts: l)Kossa Jumala estä mei,
dan lihallisen tahtom, jakaicki «

2) Ia hän mahloista ja , < -

Neljäs Rukolls.
1. Ruinga neljä» rukous kuulu?

N)astalls: Anna mciUe tänapänä - «

2. Mitä jokapäiväisellälciwällä ymmärretään?
XVastmw: Kaicki mitä me rnumin ra-

winnozi ja ylöspitämisen tarwitscm.
Z. Andako Jumala tämän jokapäiwäisen lei-

wän ilman meidän rukoustani kaikille ih«
misille?

wastans: Anda.
<z. Mitä me täsä rukouxes rukoilen,?

Vvast. Että hän tahdois anda mei»
dän ymmärta, että , - , «

Wijdcs Rukous.
l. Rmnga wijdes rukous kuulu?

XVasian»: Anna meille meidän syn»
dim - - »

3. Mitä me täsä ruroileM?
roastmw: Me rukoilem tasH rnkouxes,

ettei meidän taiwaallincn « « -

3. Mikä meidän w?lu?Hllisudem sitä nastan
0N?

Wast.
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Wafiaus: Että me tahdom sitä iväsian anW

nnda, ci että me sen kautta ansaiisem syildein an>
dex saamisen: waan että me osotam meitan» kijtolli-
fxi lumalata wasta»/ ja sydämmestäm soweliaxi
lähilnmäisem kanssa.
4. Rutka ne owat> joldenga pitä lähimmäi»

sellens anderandaman?
Wajtaus: Kaicki ihmiset nijnkUin hal«

wat, nijn myös korkiatkin.
;, Rutka ne bwat, joille meidän pitä ander,

andaman?
Voasta„o: Kaikille niille, jotka meitH

wastan rickowat.
s. Mitä meidän pitä anderandaman?

XVastaus: Kaicki rikozet, wa'hemmst,
suuremmat, harwemmat, usiammat.
»7. Ruinga meidän pitä andexandaman?

XvastaNs: Syd^immestam.
8. »llikö Jumala anderauna meille meidäni

syndejam, ellemme meidän lähimmäiset»
lem hänen rikorians andexanna?

N?a»iauo: El.

Kuudes Rukous.
1. Ruinga kuudes rukous» kuulu?

Niiaus: Ia ala' johdata meitä' kjmsauxeen.
2. Ruinga monellainen kjUsans on?

Waft. Kai)lalmllen,h>wa ja pahäj
Z. Mikä st h)>wä kjusau, oN?

s H Wast»
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Wastaus: Joka lumalalda tule, jolla hän meitHfoettele, ia jolla han «ston, toiwon/ rukonxct ja

muut jumallsuden harjoituxet meisä ylöshnättä.
4. Mika se paha?

Wastaus: Jolla Perkele, mailma ja meidän om»
liham,»ytäwät meitä haukl!te!la ja wietellä I„ma«
lasta, hauen pyhästä Sanasians, ustosia, rukouxista ja
muista jumalisistaharjoituxista poislnopnman, ja laic<
kinaiseen epäjulnalan palwcluxecu, epäuskoon,ja lvi?
mein hclwctin kadotuxeen.
5. Riusako Jumala ketän pahuteen?

rvastalls: Ei.
6. Mitä me sijs täsä rukoilem?

Wastaus: Että Jumala tahdois meitä warjella,
ettei Perkele, mailma ja meidän oma liham, pcttäis
ja wiettelis meitä, ja jos me nijldä kiusata», wijmein
woittaisim.

Seitsemäs Rukous.
l. Ruinga seitsemäs rukous kuulu?
Wastaus: Mutta pclästcl meitä' pahasta.

2. Mitä tasa ymmärretään sillä sanalla pahasta?
Wastaus: Kaicki se paha, kuin Perkele, mailin»

ja meidän oma liham meille meidän ruumin, Mun,
tawaran ja lunnia» puolesta tehdä pyytä,
z. Mitä me täsä rukoures rukoilem?

Wastaus: Me rukoilem r» Että meidän taiwaal-
liucn Isäm pclasiais meitä kailista näistä pahoista,
2) Että hän päästäls meitä taitcsia pahasta, koska
aika on tullut, auxais meille hywän lopun, ja ar<
»nollisest ottais meitä tästä surun laxosta tygöns tai»wascen.

4. Mikä
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A. Mikä se kolmas Isä meidän rukouxen o,

sa on?
Xvasiau»: paatos.

l.Ruingalsämeivän rukouxen päätös kuulu?
wastaus: Silla että sinun on walda»

kunda - - - »

2. Mitä me sillä tunnustan,, kuin me sanom:
silla sinun o» waldakunda,rvoima ja kun»
nia ijankaickisest?

Wastaus: Mc tunnustan, Jumalan mallan / woi-
«mn, arinon ja laupiuden, ja ulistäm händä, jvka
taita ja tahto »teidän rukourcm luulla ja meitä aut'
ta / Mulliin lchoittain händä t,>liV. wastalluisccn lau-
piu,cw meitä wastan, jolla mc ustos wahwistetan»
g. Mitä me sillä tiettawäx teen»/ kuin me sa»

nom: Amen?
Wastaus: Ettcm me epäile meidän rulourestampyhän lutlieruxen sclkiän ulostoimituM jällen:etli

minun pita oleman wahwa ftn päälle < « » ,

Neljäs Pääkappale.
~ Mikä se neljäs pääkappale Catechismux««

on?
Uyastaus: Masien Sakramemi.

!. Mingätähden seura nyt neljännex RastettSakramenlist?
Wastaus: Sillä Kaste nijn hywin luin Mari»

Sallamcnti on asetettu meidän uffom wahwisinxcxi,
että me Kastcn lautta olcmma lijtos Jumalan tanssa.
g. Ruka Rasten Sakramentin asettanut on?

Wastaus: Jumala itse lästyn lautta JohannesF H Kastaja»
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,<

Kastajan tyas, ionga Myn myös Christus jällens
kettoi opctuslapsillcns.
H. Rutka ne owat,joidenga Rasten pitä toi--

niittämän?
Vvastaus: Laillisest kutsutut Jumalan

Sellrakunuan opettajat.
H. «ikä muut saa kostan kastetta toimitta?

Xvastaus: Saamat hätä titas.
L. Ruinga kaste hätä tila» pitä toimitetta

man?
rvastaus: Nijn että se, joka hätä ka-

sten toimitta, pane kolme kerta wettH
lapsen pään päälle, anda hänelle nimen
ja sano: mma kastan sinun nimeen I«
ftn ia pojan ja pyban Hennen. Ia sen
pitä myös tapahtuman 2,3kummin läsnä-
olks, jos Mä saada taitan.
?. Rutka ne owat, joilltz Rasten Sakramenti

on asttettu l
roastaus: Kaikille ihmisille Uuves Te«

siamendis, sekä läpsitte että iMisitte.
z. Mjka kasto on?

XVastaus: Kaste ei ole ainoastans < «

9. Ruinga monellaiset kappalet kastees oyxlt?

roastans: K.htalaiset: maallinen <a
taiicvaalllnsn.
zo. Mikä se maallinen kappale on?

XVastauo: West.
zz MM st lamMinen?. Wast-



lastaus: Jumalan Sana, ja Sa»
nan kanssa Pyhä Hengi.
12. <vngo Raste tarpeellinen?

Wastaus: On, ni!N ettei pzikdn ihmi-
nen taida ilman sitä autuaxi tulla, kuin
han sen saada taila.
iz. Mutta kuin ei han sitä saada taida, estä»

ko se hänen autuuttane?
VOastaus: Ci: sillä Jumala ei olehH»tätilois sitonut itsms wa'likappaleidin.

Mitä wartcn kaste on asetettu?
XVästcilw: i) Jumalalle knnniaxi, 2)

Meille ihmisille hywäzi la antudext?
»5. Mitä hywä sijg kaste matkaansaatta?

Wasi. Kaste saalta syndein andexandamnrcn < ,

Is. Ruinga rocsi taita nijn korkiat asiat mat»
kaaniaatra?

Wastaus: Wcsi ci tosin sitä itsestäni , <

,7. Mitä kasie merkitse?
Wast. Että se wanha Adam, joka > > »

,3. Rutkanne omat,<. jMe kaieki hyw»
ja autuus kastesta «n?

wastaus: Jotka luMklanSanan ia
lupauzet ustownt, j<r kastens lijton pitci-
wät-
19. Mitä kastces luroannut olet?

Wastaus: Luopua pois Perkeleellä, ja uskoa lu>
malan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen päälle.
20. Oletkos sen uskollisesi pitänyt?

Wastqus: Jumala paratko» minä olen sen POs 4 hoi»i
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wchmtta>!ut,ja tehnyt sitä/ luin Gatanalle on kel-
vannut.
21. Eiksstä katumattomille, jotka ei kasien»

lijttoa pidä, «le mitan hywä kastesta?
'Wastaus: Ei.wan se, että heKastens

lijton jumalattomudellans nijn ilkiwal<
laisest rickowat, lange heille sitä suurem»
Nlaxi rangaistuni jakadotuxezi.

Wijdes Paakappale.
~ Mitä se wijdes Paäkappale tatechismuxe»

on?
)Vasiaus: Rippi ja spndein andex

saaminen.
2. Rumga monellainen syndein andexanda»

mus on?
U)asiaus: Kahtalainen ») Se joka

lumalalda ir<clda tapahtu taiwaas.
Se joka tapahtu Seurakunnan opetta-
jain kautta.
Z. Hummastako syndein anderandamuresta tä>

sä puhutan ? . 7l z.

joka> Seurakunnan
opettajain kautta tapahtu.
4. Ruka Seurakunnan opettaille «n andanut

»voiman syndejä andexanda?
Jumala itse.

5. Rutka ne owat, joille Jumalan Seura»
kunnan «pettailla on «valda an»
defand«;z

Wall.



Katumaiset, joilla v, tol,
nen uffo Herra,» lesuxen päälle.
e. Ruinga monda kappaletta tarwitanseen katumuxeen?

«lastaus: Kaxi: niinkuin,) Walitus ja waikeroit»snnus tehtyin syndem ylitse, nimittäin kosta joku
tunde, tunnusta ia latu hänen syndins, ia ,) Usto»
Jumalan armon päälle syndein andex saamisesta
lesuxen Christuxen ansion tähden.
7. pitäkö sij» nijden sieluin, joille Seuratun»

nan opettailla on walda j« woima synde-
jä andexanda, tunnustaman heille syndin»!

wastaus: Pitilä.
8. Mitkä synnit?

Xvajr. Jumalan edes pitck meidän « <

5». Rutkasta ne owat?
wastaus: Katso sinun säätyHs Iw

malan < « «

zo. pitäkö heillä myss oleman kipiän ja sär»
jetyn, murhellisen ja surullisen sydäme»»
tehtyin syndein tähden?

Valtaus: Pitää.
>». <l)ngo wielä päällistr se tarpeellinen, ettH

heillä on usto Jumalan armon päälle
syndein andex saamisesta, lesuxen ansiontähden?

Voastauo: On wältämättömHsti tar«
peellinen.
12. ihminen taita tulla semmoiset ?a«

tuwaiftx, joka on syndinen?
Vastaus: Se tapahtu pyhälds Hlngelds, kossaF 5 Wdinci!
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md,,!" i) Pane kymmenen kässy sanat-silmäins e-

ajattele, 'luinssa hän o-, nijtä wasian syn<
tehnyt. 2) Mielccns pane Jumalan wthan ja

»Maisiuxen, kuin syndiä seura, ja rupc fc,:tähdca
pelkäm.in ja" jota seura 3) Mieli kar<
Mus ja katumus, e,t> se armolli. en lunmla on
„ijn wi!)?itett!i; kuitengin tasa'wa>kttoi'isemi>'es ja
»nnrhcs Turwa syndinen Jumalan aruwon ja
Icsuxen Chrisiuren kalliseen ansioon.
iq. M?ta warten Jumala on zndanut Scu»

ratunnan opettnille woiman sondeja an,

dexanda?
U)aftaus: i) Itsellens kunniari. 2)

Murhellisille syndisiUe uston wahwistw
xeri ja autudezi.

Kuudes Paakappale.
l. iNikH se kuudes päakappale <latechismuxes

on?
XVastaus: Altarin Sakramenn.

2. Mingätahdcn seura n)>t «njmeiscr Altarin
Sakranientist?

Waftaus: Gillä Altarin Sasraincnti on asetet-
tu meidän ustom wabwisturcx, «ta me totiiest saam
syndim andex Chrisiuxen tähden.
Z. Ruka Altarin Sakramendin asettanut sn?

XVast. Meidän Herra lesusChristus.
<z. Renelle hän on sen asettanut?

XVastans: Asseille ihmisille.
Mika Herran «htollinen eli Altarin Sa-

kramenti on?
Voastal»s: Se on meidän Herran le-suren » , , 6.
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<s. Ruinaa monellaiset kappaleet Herran EH»

tollises owat?
XDaliaus: Kahtalaiset, maallljer ja

7. Rutka «e maalliset owat?
XVastaus: Lcipä ja wijna.

8. Laitaango hätä tilasleiwän ja wijnatt sia»
jotakin muuta otetta?

Wasians: Ei millHn muuto: sillä sen kansia nm<
tettaisin itse asetus ja Tcsiamendin sanat: ftntähdell
lusa leipä ja wijna ei taida saapnilla olla, nijn an-
mtan ennen Herran Ehlolliscn ilautitscmus silläns
v!!a, ja hän ustons syndein «ndex
saamisesta Inmalan Sanan terwttllilM lupauyll»
ja wahwisiuxtlla.
9. Rutka ne taiwaallisct ja näkymättömät o»

wat?
xvasiaus: ChristMN totinen ruumis

ja weri.
,0. Mingä kanssa me nautitsem thristnxeV

ruumin?
XVastaus: LeiwFn kanssa.

,1. Mingä kanssa Christuxen rveren?
wastaus: Wijnan kanssa.

,2. Eikö sijs leipä ja wijn» mnut» Christusxen ruumix ja werer?
Uhasta«s: Ei.

,;. Eikö leipä ja wijna lion merkitse «thrv
sturen ruumista ja werta?

wastaus: Ei/ wan leipck ja wijna o-
wat ChristMn ruumin, ia weren kans
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Sakrametttillislllä rawalla yhdistetyt.
14. Millä tarvalla me leiwän ja rvijnan kans

nautitfem thristuxen ruumin ja rveren ?

Wastaus: Mönluonnollisella, käsittämättömällä
ja tutklsielnnattoinalla muodolla ja takalla.
is. Ruinga monellaiset Herran pöydän rvie»

rat owat?
waftaus: Kahtalaiset: mahdolliset ja

mahdottomat.
16. Rutka ne mahdottomat owat?

tvajeaus: Katumattomat ja ustotto»
mat sielut.
,7. Vngo sijs se Jumalan tahto, että katu,

mattomain sieluin pitä Herran Ehtollisel»
le tuleman?

XVastaus: Ei, wan hän tahto, ettcl
heidän ensin pitä tekemän totisen paran,
«mren.
»8. Ruinga semmoisten katumattomain syndi»

sten kans, jotka elawät julkisis synneis,
pitä täsä asias tehtamän?

U?asiaus: Edellökäyneittsn waroilu»
sien jälken ulossuljettaman Herran EH-
tolliselda, sijhen saacka, kuin he paran-
nuzen tekewat.
,9. Rutka ne mahdolliset Herran pöydän wie»

rat owat?
VDastaus: Käändynet ja ustowaiset

sielut.
zo. Ruinga meidän pitä «valmistaman itsen»

Herran Ghtolliselle? Wost.
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wasraus: i'» Oman tundom koettelee

misella, 2) Totisella katumurella ja elä»
wallä ustolla.
21. Mitä rvarten Herran Ehtollinen on ase»tettu? >'

wastaus: ,) lesuren muistori, 2)
Meille hywäri ja autudezi.
22. Ongosta sijs lesuren ja hänen kärsimi»sens, kuoleman» ja ansions muisto se oiki»

sy, jota warten meidän pitä käymän Her<
ran lehtollisella?

On.
,). Ruinga meidän pitä siellä käymän hänen

muistoxens?
wastalls: Nijn että me silloin aina

mielehem johdatam ja perään ajattelem
lesuzen karsimista, kuolemata ja ansiota.
24. Eikö sentähden ne käy siellä oikiata syytH

rvarten, jotka sen tekewät paljaasta tottu»
muresta ja tarvan lvuori?

N)a<rauv: Ei, wan he käywätsiellä san,
gen häjysi jakelwottomasti.
25. Mitä hywä ja autuutta meille on Herran«htollisesta?

wastaus: Kuin me Herran Ehtollisel»
la kaym, mjnkuin sanottu on,hänenmm-
storens, nijn on meille siitä i) Ylösherä»tys katumuzeen. 2) Uston wahwistus,
3) Vlöstehoims jumaliftlteen ja 4) Wij«
mein ijankaicllnen elämä ja autuus tai»waas.

26. Rutka



2< Vutka ne owat, joille HevräN GhtollisestH
' «n tämä hyödytys ja autuas?
N3astaus: Ainoastans ulkomaiset ja

Mndynet sielut.
27. Mutta ongo katUMattsmM Mttän hywä

Herran «Otollisesta?
XVastaus: Ci.

28» Ottgo heille mitan wahlNgbta sijtä?
XVastauo: On.

3,9. Mitä wahingota?
rvastauo: He tulemat i) Wikapääfl

Herran ruunnseen ja mereen. 2)Syömät
ja juowat itsellens dusmion.
ZQ. Mitä se merkitse, tulla Christliren ruumbseeu ja wereei» roikapääri?

N)astaus: Se merkitse sitä, että tulla
Chrlstuzell ruumin rijiinnaulitlemileen,
ja meren ulooxvuodarram.leen wika»
pääzi.
ZI. Mitä se merkitse, että syödä ja juoda it»

sellens duomion?
Xvastalls: Se merkitse sitä, että wetcl

päckllens Jumalan wanhurstan duonnon
,a rangaistl.zell seka ajallisesi että
kaickisesi.



Pranti-wikai ojenn
B. merkitse bladin, jaR. vadin
Numezo bladin, ja jälkimau
losa wika seiso. s. merkitse seisl

Ojeelnu^
V. 18. R.y. p joika l. joita.

27. 2?. sitä sijtä.
2. woimaMi woimallisi,

48. 8. Awa. Ewa.
48. 19. meille.. meillä.
49. 15. Jumala- Jumalan,
s?. 1. wirasta a wnasta ja.
77- 28. kuolla. kunlla.
79. v. Isäns Isääns.





Pranti-wikain ojennuxet.
B- merkitse bladin, jaR. radin; edellinen
Numero ja jälkimäinen radin,
losa wika seiso. s. merkitse seiso, ja l. lue.

Wiat. Ojciuulfct. '

V. iB> R.9. s.'joika l. joita.
27. 27. sitä '

sijta'./
> 45/ 2. woimallixi woimaUW.

48. 8. Awa. Ewa.
48. 19. meille. meillä-
-49. 15. Jumala. Jumalan.
57. 1. Mirasta a Mirasta ja.
77- 28. kuolla. ' kuulla.
79. 9. .Isilns Isaans.












