








CATEC^^



m. lp.

MERranLaki on wialoin/ jawirwot-
Sielut.

HERran todistus on wahwa/jä teke
yxikertaiset taitawaxi.

HERran kästyt owat oitiat/M ila»
huttawat sydämmet.

HERran Kästyt owat tirckaat/ ja i
walistawat Silmät.

.HERran Pelco on Puhdaslja pyjy !
ijancaickisest.

HERran Oikiudet owat todet/ caicki
wynni wanhmscat:Ne owat callimat CuldM / jacaickein j

paMCuldaa/ jftmakemmat HunaM/
ja Mesileipä. j

SinunPalweliasmyös heidäncaut < !
tansneuwotaujl joca nljtä pitä/hänell



CATECHESIS

-Summa sijta pp-z
: hast Naamacust. '
loca stsälläns Pitä ne Euusi^
. Pääcappaletta sijtH Chri-

ftlllileL Opift. <

'Nuontdclle ja nijNe y-ikertai'
l MstmrexHpödpiYM/Kpsp-
D. MARTINUS LUTHERU

5 rctda.
STOCKHOLM

Pranvätty Hendrick K
I<U!U> » !l l, > Ups.'!.'.U/^,H-



Jummalan Kymmenen
Käskysanat.

sinun pidä pitämän
HiMwieraitalumaiitamitlUNedkstni.'

Eij sinun pidä turhan lausu-
man sinun HERras lumalas
Nimc. Sillä eij HERra pidä

ä rangaistWta/joca hällw
lwmc> mchan man

mas



'»»»f»»» I!! V»»'
tis/mäs menestyisit jaolisitpit-
käijällinen Maan päällä.
Eij sinun pidä tappaman.
Eijftnnn pidä huorin tekemän
Eysinunpidä warastalnan.
Eij sinun pidä wäärä todlsiu-

sta sanoman sinullLähtmäistäs
wastan.

Elj sinun pidä pyytämä
l nun Lähimmäiscs Hnonetta

Elj sinun pidä himoiUman
'MEmändätänsPalwelia

MckeMans/eikäH



Ms/eli luhtans/ taicka mnnta
cnm hänen omansa on.

Vscon Tunnustos.
AMlna usconlumalanp Ulle/I»MF stzr Caictlwaldian / Taiwan

Maan Luojan,
jäminä n'con lElNxen Chrisiu»

päälle / hänen ainoan 'l)ov
kMs/ mewän HENram loca si-

näftä Hengcftä/ synwl Nei.
Arlasta. Vnlattin '

m wallänaican/ Su?«n
uaulittlu'cuolctctt

damn. Alas astuit
Pckn s.'



istn Isän Imnalan oikialla Kädellä
Sjeldä on tulewaduomiheman/Elä
wltäiaCuolluita.
M Mä uston Pyhän Hengenpää!>
"'ie. Yhden pyhän EhristGsc»
Seuracunnalr pyhäin Ihmistenyh..
teyden. Sundein andexi saamjleu
Ruumin ylosnousennjen/ laljaN'
calckisen Elämän/ Amen

Isä meidän Rucous.
meidän joca oletT

s.Mestulcon
ndas. Olco

nlM Maasck Min
WMsilleMäp'



meidän jocapäiwäinen 5.
pam. laanna meidänSyndim

dexiiNijncmn me annamme
welwollistem. Äläjoh.

datameitä Kmjauxen. Muna
' päästä meitäpahasta. Sillä ct-

tä sinulla on Waldacunda/
Woima jaKunniaijancaickist.
*sta niin ben / Amen.

Kasten Sacramemi.
' WiEngät ulwos caickeen Mail-

inan/ ja jaarnatcatEvungNi-
umcaikillc luoduille. locau?
stetan sc tule autuazi: Mutt"
ust<>se «



K4attK. Hg <

Minulle on annettu caickt Wei-
ma Tainansa ja Maasa/ mengät
sijsja opcttacatcaicke Cansii/ jaca-
stacat heitä Nimenl,än)ja Pojan/ia
PylM Hengen Ia opcttacat beitä
pitämän caictia mitä minä olm teille
käskenyt/ ia catzo minclole teidän can»,
Miatyköne jowpäiwäMMnälop
pun astt. ;.

Elleijocu synny Medestä ia H^W<,
gestä/ eij yä» taida Taiwan - Wal-
dacundaantulla Se cuilwn sy
nytLihasta/ se on Ma/ se cnin on sy n»
Hynyt Hengestä/se onHengt.

HENran Ehtollmen.
MHwänHErra lEsus Ehristus

Av



Mä Pönä jonahän petettin/otti Lei-
wän/Kijttt/nmrsi/jaannoiöpetusia'
stens jasanoi: Ottacat jasyötät / tä>
ma onnUnun Ruulllw/ jocateidän
edcstän u?osannetan/ se tettättemi-
Munlnuistoxeni.

Sammallamuoto Ebtollijeu jäl>
tm/ otti hän myös Calkin/ ttjttl/an-
net heille/ ja sanoi: Ottacat ja juocat
tästä caicK/tämä on sen uden Testa-
mendin CalM minun Weresänt/joca
rewan ja monen tähden uloswuoda»

au Syndein andcxi andamux / se
tchkättcmjnuftlucuintejuotta mi>

ltNliit^^lli.
chpcin "wirast ja Taiwan
Wawi;sunnan ?lw äimistä

MaowathcMkäskcl,



! 6.'
tAHHmän EMon pälle tahdon
HZminärak?ta minun Semacun»

HelwetinPortit eijpl-
däbändäwoittaman. Minä annan
sinulle Taiwan Waldacunnan A«
waimet/ mitä ikänäns sinä Maan
päällä sidot /sen pitäoleman sidotun
Tatwais Ia lwta ikänäns sinäpää»
stät Maan päälä / sen pitä myös ole»
manpäästetpnTaiwais.

Quc. 10.

loca teitä cuule/ secuule mjnua)
jajccitcidän-ylöncatzo, scy!öncatzd
linnun lajoca ,

n ylöncayo sen jocn minun Mesl
'N)tOU' ,



)ok. 20.
Rauha olcon teille: Nijncuinl.

sH minun lähetti/ nljn minä myös lä>
hetän teidän. Iacuin hän nämät sa>
nonutoli/ puhalsi hän heidän pääl.
lens/ ja sanoi: Ottacat Pyhä hengi/
joille te Synnit andexi annatte/ nijlle

ne andexi annetan: Ia joillete ne
pidätte / nijlle ne owat

pidetyt.

Ensimmäinen pääcappalc.
Jumalan Kymmenen

Käsky. Samt.
Cuinga nuoren Cansan

pltä nämät oppiman pxi-
ttMizcft. En



Ensimmäinen Kästy

Ey sinun pidä pitämän
maita.JumMa mi-'

30G MK.



Mitä se on
Meidän pitä pelkämcin ja rczca-

stamanlumalataylitzcncatctiaCap'
paletta/ la hänenainoan päättens us«comanja turwaman

Toinen Käsky.



Eij stnun pidä turhan
lausuman finunHsrras
Zumalas Nimc. Sillä
eij HERra pidä hända
rangaisemata/joca hänen
Nimcns turhanmainitze.

MMss on i WMus.
Meiden pitä pettämän ja ra-

castaman Jumalala/ nijn etttmnu
hänen Nmienscautta ttroile/wHHrtt
wanno/ enqä myös sen cgutta noidu
walhettele/ eltäketän petä. Mutt«
etttl me cmkis lwtdän hädisämja t«
skisam sitä auxem huudttM/NMitcn
tijtamjaylistckn. L«l



mzs Kästy.

Muista ettäs pphität
Lepopaiwän.

,^H



Mikäseon^Wastaus.
MeidänMä pettämän jaracasta«mau Inmalataiuijn ettem meSaar-

naja Jumalan Sana ylön caho:
Muttapidämme sen vphänä/ mielet

> läln sitä cunlemme jarpimme
Neljäs Käsky.

Cunnioita sinunlsäs
ja Ms/ettäs menestyisit
p olisit pitkäijNinen
Maan päällä.

Mitä se on s Wastans.
Meidän pitä pllkämän ja

manlumalata/ nijnettemnenlei.
dän WantMbttam/ EilwaldamtaB Istn<



IKndiäm ylöncaM/ engä wlboita:
Muttapidämme heitäcunnias / pal>

wciem heitä/- olemma heille cuulmi'
set/racaftanl heitä / japidämme hntä
Mioäu Siintälm edes.



Wijdes Käffy.
Eijstnun pidä tappaman

MM st on s Wastaus.

Meidän sitä pettämän jaracasta.
v. Bij tt^ztz



manlumalata/ vijnettem
dänLähtlwnätstänlßumninja He»,
senpuoleftwahtngoitze/ engä mitän
wääryttä händä wOan tee: Mutta
tttä me bändä autamme/ holhommejaHengen waaras warjelem

CMdes Käff,,..



Eij sinunM Huorin
tekemän

MM se on? Wastaus.
Meidän pitä pelkämänjaracasta'

man Jumalala/ njjnettäwc stlem'
mapuhtat ja cunnialiset/
puheisa jatöisä jaettä ihecuttn hänen
Awiopuolisatans racaftaja cunnwsa pitä.

SeitzemsS Kssky.
Eij ftnun MH mras

siaman.
Mikä se on ;

Meidättpttäpelkämänja racasta'
B iij man



Man IMMa/ nijnettetttmemei.
däl, Lahwmäisem Raha ja Cawa
pois ota/elijollaculla wäärydellä ja

wtoxM meiden tygömme käytä:
Mtuttaettä.me autamme )tsholhom-



me händä / nyn että hänenEawns M
Elatyxms tulis enätyxi jawarjcUuxi

Cahdexss Kästy.

Eij stlmn plös wäara
B iiij - TM,



Todistusta sanoman si-
nun lähMaistas wastan.

MM se on s Wastaus.
Metdenpitä pelkämän jaracasta' >

lnanlmnalata/ nijnettemmemei',
dänLähiMMäisem päällä walhettele/ !
engä petä japanettele händä/ elt saata
paha sanomata hänen päällens:Mut>
ta että me wastam hänen edestäns/hy-
wtn hänestä puhum/ja caichi asiat
parhain päinkäännän^

Kästy.
Eij sinun pidä pptä-

män sinun Lahimmäists
Huonetta. Mi



MkH ft on ; Wastaus.

Meidänpitö pettämän jararasta-man lunmlata nljn ettem me mel»



dänLähimmäisemPerlndö/ettOmai.
sutta/ taicta Huonettapyydä/ engä
jongun muotoisen O kludenja kaiu
warjon aNaitzettem omista: Mut»
tameide» pitä auttaman händä/ että
hän sais omansa pitä ia nautita.

Kymmenes Kästy.
Ejj sinun pidä himoi-

tztMn hänen Emändä-
täW/Palwcliataus/Pal-
capijcans / eikä Larians/
ellluhtans/taicka muu-
ta cum hänen omansa on.

MM,



Miki <eon? Wa<fau<.

Meidän pitä pclkänM jaramsta-
manlumalatas nijn ettem cke we>
dä engci hancttttele meidän LWm»



HMseldw hänen EmändclnseliPal-
collistans; Mutta paremmin au>
tmn/että he mahtawatolla alallans
jatehdä mitä he owat welcapäät.
Mitä Jumala caitista näistä Käskyistz

sano? Wasiaus.
MinäHEna sinun luma-

las/olen yxi wlkewäjaktjwas
Kostaja/ joca etzistelen Isäin
pahat tegot Lasten päälle
manden jaNäljändePoltyeen/
jotca minua wihawat. Ia teen
Laupiuden monelle tuhannelle/
jottamimmracastawat i ja mi«
nun Kästyni pitäwät.



OM se on 5 Vastaus.
Jumala uhka mngaifta caickitt

Nijtä/ jotca nämat käffyt rictowat
javlitzen pitä meb
dän hänen wthaans pelkamän/ mjn
ettem me hänen Mjkyjäns waftan
rico:Mutta hänenArmons jacaictta
hywä lupa hän ntjlle calkille jotcahä-
nen Kässynspitäwät/ sentahdenpi»
tä meidäll hänväracafimnan/ jamte«
lelläm häneNKäMyinsjälken tekemän
n. Bscon Tunnusws.

Fumga Nuoren Kansan pick
tämän oppiman yx kertatsest.

Ensimmäinen UsconKap<
pale Luomisest.

Miuck



Minä uscon JumalanpM
le Isän Haikiwaldian Taiwan
ja Maan Luojan.

MM se on s Wastgns.



Minä Zmiala on ml-
mmynnä catckein muttten LuottNn
cautzaluonut/ andamtt mmullen
Ruumin jaSielun/ Silmät / Cor«
wat ja caicti mau? Jäsenet/ Tiedoni
Toimen ja ymnMryxen/ ja nämät
caicti wielä nyt Wvimas pitä, An«
da myös minulle runsast jocapmvä
Rawinnon ja W?rbon / Eovon ja
Huonet/ Waimon jaLapset/ Pellon/
Carjan/ ja caicLi mitä minä Muml
Rawimwxi tarwitzen. WteO sijttä
suojele ja toarjele mmua caicti myös
wabmgot/ Mcatjapahudet minun
pääldäniestt ja tsrju. Ia caickina-
mät teke hän putztmlnun ansiot am
o.nasta sulasta arnwstans ja JM»<estähywydestäM jöidencaickem e-

dest



bestä minun tule hända kij ttä ylistä ja
cunnioitta/ händä cuulla japalwella:
Se on totinen tosi.

Toinen Uscon Kappale/
Lunastuxest»



laMWUMstMKM
le hanett ainoan
dänHEßmm/:c.

Mitä st en s Vastaus.
Minä u»coy että IE us Chti-

stus totinen Jumala/ Isistä cnnen
ljancaickisutta syndmlyl/jamrösto. -
tineu Ihminen Neihettä Mariasta
syndvnyt/ on minun HEnanD jcca
minun cadotetnn ja duomitun Id«
mistnlunasti jacaiM
lemastaja Pertelmwai:anai>

M
. mutta hänepyhällä ja'
läns ja wiattomalla Pn
Cuolemallans EM llw
manjaoltstll/jahänenm



MWlnmMns eläisin / jahänbä
ljancaickiseSwanhilrscaudes/wiatto'
mudcs jaautuudesapalwelisin/nijN'
tuin hän on Cuolluism vlösnosnut/e«
Uja HMhe ijancatctlsesta. Se m
<ottnen toji

Kolmas uscon Kappale/
Pyhittämisesi.

Minä uscon P. Hengen
päälle. :c.

MikäseonsWastaus.
Minä ujcon ja

' minä omalla ymmärryxelläni ja o^
malla minunwäettäni/ taida lEju»
xenEhristuxen minllHErrant pääl-
leusco/ ellhänen tygbnsätulla: lnut^



ta sePyhä Hengi on minun MC-
vangeliumin cautta cuhunut/ hänen
lahjoillans ylöswattstanut/ oitias u-
icos yläspitänyt / pyhittänyt jawa»
hwijianut:NijncuinhäncocoChristi-
cunna Mailmas tpgönft cuhu/ coco /

ylöswalaise/ pyhittä ja lEsuxen
Christuxentygö wetäja oikiasuscos
ylöspitä: losa Semacunnas hän
minun ja caittein muiden uscowai-
sten Synnit jocapaiwä armollisesti
andexianda jasitte wnmeisnaPai'
wanä bän lninun ja caitti muut Ih-miset CuolluMa ylösherättä/janijn
minulle ja cattille muille Cyristin u-
scowaisille sen tjancaittisen Elämän
anoa. Se on totinen tosi.

E ij m-Isä



l. M meidän Ru-
csus-

Suinga nuorenLänsi pitä tä-
män oppiman yrikcrtaisest.

Isä meidän joca olet Taiwaisa.



Mikä se on? Wastcms.
Mllä Esipuhclla tchw lulwla

meitacuhua/ jaweta wahwastusco>
»nan / että hän on meidän oikia Isäm
ja me bänen rackat Lapsen.s/ että me
sitärohkiamast wchwan turwäcans»sa händä rucoiNfiul/nljncuill:ne näem

. Lapset Wanhimtldaus tarpeitansa»
nowau. Ia suljettan täsäScitzeuMa
Cappaleen eli Rucouxen.

EnsnAmäinenßucvlls.
Pyhitetty olcon sinuU Nimcs.

MikäseonsWastaus.Jumalan NittNon kyllä He'pybä/mutta me mcoilemma:
< Rucouxes että se myös metdcm lvkö-'
" näln tulis pyhitetyx.

Elij CuilM



Cuinga ja cosca se tapahtu? Wast.

Colca Jumalan Gana seltiästja
Mhtast opetetan/ la mesen jälken/
oijncuin JumalanLasten tule / Iu-



malisest elämme: Sijhen meitä m,
O TaiwMnenlsä. Mutta joca toi-
fin opettajaelä cuin Jumalan Sana
neuwo hän häwäise meidän seasam
Jumalan Niinen. Sijtä wariele
mettä/OTaiwalinenlsä.

Toinen Rucous.
Lähesmlcon sinun Walda-

cundas.
Mitä se o» s WajKms.

Jumalan Waldacunda Lähesty
kyllä itzestäns ilman meidän Rncou»
ftaln/lnutta me rucoilemme täsäßu»
touxes) että se niyös meidän tygöm
tulis.

Cuinga jacosca se tapahtu; Wast.
Cosca meidän Taiwalllnenlsilm

andameiUe Pyhän Hengens/ ettt.



mehänmarmons cautta u«com me

hämnSanans/nijn että »m täsäMa«
tlmas pphäftj ja Imnaitsest</ia sitte
Taiwan Waldacunnas ijaucaicktse.
staeläisilnme. Eol»



Colmas Rucous.
OlconsinunTahtosnijnMaa-

sacumTaiwaifa.

Mikä st oni Asastaus.



Jumalan hywa jaArmolinenTah.
to kyllä tapahtu ilman meidän Nu>
coustam/mutta me rucoilem täsä
Rucouxesettä se myös meidän jea»
samtapahdnis

Cuinga jamillä muoto se tapahtu s
Cosca Jumala estä meidän lihallt»sen Tahtom/ jacatcki pahat neuwot/

ja Perteleu ain>oituxet särke ja tyh.
jäxl teke/ jotta eij salli että me lil>
malan Nime pyhitäifim/jaettähä'
nen waldacundans meidän tygöm
tulis Sitällkln cosca hän ktjnnittä
ja wahwista meitä hänen pyhään
Sanansja oitianUscoon Loppun a»
sti. Tällä muoto hänen hywä za ar«
mollmin Tahtons tapahtu.

Neljäs Rucous.
«NN»



Anna meille tänäpäiwänä
meidän jacapaiwäine?Leipäni.

Mika se on s Wastaus.

Jumala tojjn palMllenM Zylni»
sille auda jocapällväistll Wwän/ U«



Man meidän Nucoustam: Muttasme rncoilcm/ettähän annuis meidän
ymnlärtä/ LcipK/ jollame ra»
wttan l on hänelbä annettu: ja että
me Kijtcxen cantza sitä wastan
taisimme ja nautitzisimme.

Mikäjocapäiwäiuen keipH on i W.
locapäiwainen Leipä on caitti

lnitä Ruumiußawmnoxi jatarpexi
tnle/cuinsnruoca/ Juoma WaKt»
tet/ KMät/CotojaCartauo/ Pel>
do/Cariä i Raha ja Tawara/ hywä
puolija / cuulwistt Lapset / uscollwcn
Perhe/hurscas ja sowelias Esiwol-
da/ yywä hallituxen uieno/falpel.
Unen Ilma/ Rauha jaTerweys/n)-
wät tawat/cunnialliset tllenot/ uscol-
lisetPftäwät/ hywät Kylännliehcl/
M»j.Ull«stN«!ld«tsi«». WtM



Wijdes Rucous.
Anna meidän Syndim an-

dexilnijncuin me andex annam-
me meidän welwoltstem.

MikäftoulWastaus.



Me rucoilemmatäsHßucouxesa/
ettet meidän Taiwallinen Isäm ca<
tzois meidän Syndicm päin /ja nij»
den tähden hyljäis meidän Rmou-
ftam. Sillä emme ole mahdolliset
sitä saaman cuin me rucoilem) engä
myös ole sitä ansainnet. Mutta että
hän caicki meille armostans andois/
sillä me syndiä teemme jocapäiwä/ja
emme muuta ansaihecmn 3iangai<
stusta: Nijn me myös sitä wastan/
tahdomSydämmestäm andexianda
ja tehdä nijlle hywä joca meitäwa»
stan rickolvat

Cuudes Nucous.
M johdata meitäKmsauxeen.

Mitä se on Wastaus-
Eij Jumalatetankiusa mutta me



rucoilemma täst rucouxesa/ että Ju-
mala tahdols warsella mettä/ ettei

Perkele/Mailma jameidän omaL-
ihan mettä wiettelisja saattaiS mettH
Epäuscoon / epäilyxljn/ ia muihin



suurijnEyndcin; Ia josme sen eanssa kiusntanettäme wijmewmahdai
fim yiitze woitta/ japäälle pUste.

Nmlms.
Mtltta päästä meitä pahasta.

.'



Mikä se on? Wastau<
Merucoilem täsä Nucouxes / nijw

Nlin ybdes Summas / että meidän
racas Taiwallinen Isäm wapah»
dais meitä caittsta p.choista/M
Ruumin / Sltlnll/TawaranjaCun-
Manpuolesta. Ia että hän wijmcin
cosca Cuoleman hetkllähesty/ annais
meilleammu Econ/ hywäu loputti
jameitä hwcu sulasta hywydestansä /

täsn surkeudesta Tygöi.,ä
ottals.

AMEN.
Mikäst on k WHiaMinun pitä oKlwl! »oiyi sen pä

Mä meidän Rucouxem on meidän tai»
waMllejlsällem otoilist/ ja
muldut: Sillä h w on

»2 °tä rljs



rucoilemcm ja luwammt/ että hän tahto
meitä cunlla. Amen/Amen/ se on/To»
tM/ Totisesi/ nämät M uaintapah»
tuman.

IV. Casten Sacramenti.
Kuinga Nuoren Kansan picä

tämän oppiman / ja yxitertaisest
ymmärtämän.

l
Mitä Caste on s Wastaus.

E".steey ole ainoastanspchas
Wesi / mutta on Wesi luinalanK ssyyn suljetta ja hänen Sanans
cmlsa y^dtstrtty.

Cutcasta ne Jumalan Sanat
ewat i Wastaus.



Meidän HEra lEsus ChrisiussanoP. Mattheuxen wijmei-
ftsLugus:

' MeuM ulos calckem Ma-
ilmaä/ja opettacat caickia Can-



soja / ja castacat heitä Nimem
Isän/jaPojan jaPyhän Hen-

>gm.
2.

Mitä hywH Caste matcan saatta s W.
Easte saatta Syudein andexl laa»

misen mapahtaCuolemasta ja Pcr<
kelestä/ja anda tjancaickisenEläman/
cmMe niille jotca Jumalan Sanan
jahänen Lupauxms ilscowat.
Cucasta se Jumalan Sana ja Lupaus

Meidän HENra
stussanoP. Marcuxm tykönLwij-
meiftsLuM^

loca usco jacaMan/ se m,
K au-



le autuaxi: mutta joca eij usco/
secadotemn.

?.

Cuinga Wesi taita uijn suuret Tyst
m<tca. n s.atta?W»st^us.

Wesi tosin elj sitä itzestäns tee/mut»
talultmlan Sana/ jocaWedencan»
ja jatykönä on / jaUsco / jpca Sanan
WcdesH wastan otta / U<co jasen»
pNlle hänenstluotta. HM Wesi il-
man Jumalan Samtach ele mru
cuin Wesi/ eijCaste. Mutta coca
Sanatule yhdistetyxi Weden canMF
nijn on se Cafte/ se on/Armon jaE»
lämän Wesi/ ja uuden syudymistnpeso PlMlä Hengesä/ MucuinP.PawaUsanoTttuxen tygö iLugus.

Djij



Hän wapahti meitä sen
uuden Syndymisen Peson ja
PyhänHenge uudistoxen cam«
ta/ jonga hän meidän päällem
runfasti uloswuodattanm onj
meidän Lnnastajam lEsuxen
Shristuxen cautta: Senpääle
että me hänen Armons cautta
wanhurscaximltsim/ jaPeril.
lisexi ijancaickiseen Elämään/
toiwonjälten/ Se on totinen
tosi.

4-
MltäCaste merkitzes Wastaus

. Zemerkitze/ etttsewanhaAdam/



jocamtisa wielä on/ jocapaiwäisen
Catumuxen ja 'Varanexen cautta l
Syndeinja caictein pahain Hilnoin
canfia/ pitä upotettaman jacuoletet
taman Ia jällens jocapäiwä ylös»nouseman uudexilhmistxi, jocaPy-
hydes/ wanhmscaudes ja Puhtau'
des iiancaicklftst elämän pttä luma
lan edes.

Cuja se on kirjoitettu <> Wastaus-
P. Pawali sano Romanin

tygö/6. lugus:
Että me olem ShristuxM'

canja haudatut Sasien cautta
Kuolemaan. Että nijncmn
Shristus onylösherätetty cuol-
Wista Isän Sunnian cautta.



Niinpitä myös meidän ndesa
Elämaftwaeldaman.

5.
Rippi eliSpnnin Pää-

stö.
Kumga nourmKansan pi-

tä stnpppiman oikein ym^
mättämän.

MM Rtzpi eli Synnil, päästö o»?
Wast«.us.Rippi on/cosca Jumalaitze elihä-nen Sanans Palwclm / hineuKa.

i?ytZs jHlkenaudMylle Synnit an-
dext/ jstcg tunnustamat ja catuwat
heidän Oyndlans/ja Syndein An»
bexi sMUOn ustowat.

Cuing»



Euinga mondaCaPpalettaRipist on?
Caxl.

Ensimmäinen/ ettämetnnnustg
Syndim Toinen että me

anomlmßippi IWäSpnnwpää
stö/



stö/nijncuin itzelumalalda/ja en mi»
tänsijtä epäile/ mutta wahwastu»
scom/eMSynnttowatjen mutta
Jumalan edes Taiwas meille au>
dextannetut

Cutca Synnit pitä meidän Rippi
Isän colö tunnustaman? W.

Jumalan edes pltä meidän tun-
nustaman itzeln caickijn Syndeiy wt>
capääxi waicka en inenijtä /ymmär»
rä jamuista/ nijncuin me temme Isä
meidän Rucouxes. Mutta Rippi-
Isän edes pitä meidän nimittämän
ainoastans ne Synnit/ cuin me tie»
dämmeja tunnemmemeidänMm»mesim.

Cutcast«neowat? Wastaus.
- Eatzo sinun Säätyis/ Jumala^

jälken/ jos sinä



olet Isä/Mi taicka Palwelia lc. Jos
sinä olet olut cowacsrwainen/ujco'
matoin/laista/ widaimn/rietas Töi-sa jaPuheisa / :c. Jos sinä olet mui«
lzen mielen rictonnt Pilhitta taicka
Töillä/warastanut/walhetellut/teh'
nyt jotakin wahingota ja toisen o«
oman turmellut.

Pane sijs numm eteen yxi lyhikäi'
nenßlpm mnolo.

Näin pitä sinull Rippi-Isäs
' «ees »inoinan j«tunnustaman.

Racas Herra/minä rucoilen teitä
cuuleman minunRppiani/ja päästämän
minua Jumalan puolest minun Synnei-
stäni.Jos sinä olet Palcka-Drengi eliPica/

niin sano:
Mlnä waiwainenSyudinen tnn«

My



mustan iheni Jumalan edes wicapU-
xi caictijn Syndijn/erinomaisest tun>
nustan minä teidän ede»än minuni
Palcollisexi/ lc (MMtasenpahnn>
bi) eu minä ole palwcllut Isänoaäui
ustollijest/ sillä en minä olcmonesa a<
siaia tehnyt nijncuinPerbenhaldioil'
da minun kaMty on Minä olen
wihoittanut heidän / jasaattanut to-
ruman ja kirjoleman/ minä olen ollut
laistaja tehnyt monda wabtngota
minä olen myös ollutrietas puheisa
jaTöl ä/rijdellytja torunut wcrtaistt'
ui cautja/lc stättäcalctia minä ca-
dun/ ia rucoilen Armo / minä tah»
HonmielcUäni minuant parata.

Perhemmnhin sivnocan uäln:
Erin omaisesi tunnustan minä tei»

Fän cdejän/etten minä ole uscolKsest



minun Lapsiani ja perhettäni cas
wattanut/engä oletotuttanut Iu«m nata cunnioittaman Minä olen
klriiiNut/ ollut myöspahart Ejimer»
kixt sekä puheilla että töillä/ mlnäo»
len:u<nun läM Asuwillen paljo wa«
hinzota tehnyt/ catllst ja petollisest
my ?nyt Ia mitähän enä löytä Ju-
malan Mssyjä ja säätyjä wastan
teynens

losttj jocu taas löydä «Ms
taincaldaifla lunrembit aSyll-
dejätchnexi/nijnälkan nljstä enäm>
biiucua pitäkö/ pioembä»
täSyndein Tu mustosta/ waan sa«
Uocau yhden elt mxi cum hän tietä.

Min:
, Erinnowattolmin tunnustan minH

teidän



teidän edesän/että minä
Item/ kcrr.il, puhuin rietaita puheita/!
terran sitä N. eli sitä N. tein. Ia anda«
con silläns olla. Jos eij hän taas yhtan
nimiltä tiedä/cuin mahdotom olla taita/
nijn älkän myös erinemattain jotacuta
sanoco/waon ottacan Syndein andexi
saamisen/ sijnäyhteises Jupin Tawas/
cuin hän Jumalalle teke hänen Rippi»
Isäus edes.

Cano edes päin:
Mlna wauvainen syndinen

nyt että syndynyt olen/ ja wielä
sittcngin caickcna minun
Naicanani spndista Elamata
tanytplcn / tnnllustancaikcsta



Sydämmestäni sinun edesas/
0 Kaickiwaldias ijancaickinen
Jumala/minun ratas Taiwal-
lincn Isän/emnwina ole sinua .

racastanut ylitzcn catckia cappa.
leita/engä mlNunLahimmaistä-
ni nijncumilMni.. Minä olen
(sen pahembt) monella muots
rickonm sinua/ ja sinun pvhia
Kästysanojas wastan sekä aja
topilla/ Sanoilla jaTöittä. Ia
tiedän itzcni anfain-

, nen Helwctin ja ijancaick iscn
adomren/ jos sinun ptdais mi-

nu-



ma nijn duomitzeman / cuitt
sinun cowaOtkcuoes waati/ja
nnnun SyMini ansainnet o«
wat. Mum stn»l acasTatwal'
Unen Ija olet luwaMtt/ ettäs

'. tahdolArmon jaLaupiudenteh-
da caicketn
stcncantza/jotca hcitans parM
tabt owat/ja wahlranUjct n cc n.
safinunkäsittamätwmänLaupr
udcs tp ö pakcncwat/ NijUe tah»
dotsinä armollinen olla / ehkä
cumgahssmua wnstan rickcnc,
owat/ jatttkanäns cna hciiäl

lyn



syndiäKsoima. Sijhen minä z'
waiwainen syndinen myösitze-l
ni luotan / jarucoilen tunvalli. 1
sest/etta sinä sen sinun lupauxes j
jalken/olisitminulle armollmen zjalaupiasja caickt minun syndi-,
ni andexi annalsit/sinun pyhän j
Nimes Kijtoxexi jacunnmi/1«mcn.
§Aupias Jumala ja TaiwM- -

nenlsä/ jonga LaupludeUa
eij yhtän Louppua ole, sinä p''
ca oletkärsiMmen/ pitkämieli-
nen/ ja caicki pahat
M ja Synnit suurcst armosta



"andexi annat. Me olemma (sen
pahembi )tehnet Syndiämei-
van Isaimcansa/ me olemma

tehnee/ jaollet Inma-
lattomat/ja sinun mielesricko-

z ntt. Sinulleainoalle olemme
Syndiä tehnee / ja sinun edä-
sas pahoin telMt: Mutta älä
muistele meidän endisiä pahoja
lecojam i sillä me olemme san.
gcnwiheljäistxi joutunet. An-
ta meitä Jumala meidän Wa<
pahtajam/sinun NimesKunm- j
an tähden / wapahda meicaja <

anna



anna meille caicki meidän syn-
dim andexi/ja anna meille si«
nun Pyhän Henges Armo/pa<
rata meidän syndistä/ Elämä-
täm / sinun Poicas lEsuxen
Khristuxen meidän HENram
cantta) Amen.

Tähän Rippi < Isä sanocan:
Jumalaolcon sinulle armollinen/wah.

wistacon sinun Uscos ja andacon sinulle
caicti sinun Syndis andexi.

Ia sanocan wielä.
Uscotcos että tämä wuwu Andcri

andamisen en Jumalan audexi ?luda«
minen s

Mafiaa.
E ij ils.



Wcon hvwH Herra
Rippi -Isä sanocan wiela-.

Nijncllin sinä uscot »lijn sinulle tapah'
tu/ ja minä meidän HERran lEsu«
xen Christuren Kästyn jälken / annan
caicki sinun Syndis andexi. Nimen

' Isän ja Pojan/ja PyhänHengen.
Jäsen minä temitze Chrijiuxen oman Käskyn

Minäannan sinulleTaiwan
Waldacunnan Awaimer/ u.

6.
Altarin Sacramenti

Kuinga Nuoren Kansan pitä
oppiman / M vrikertaiscsi ymmär- .

tänm. MK



MikäMarinSacramention? Wasiaus.
Se sn meidän HERran lEsuxen»

Christuxen totinen Ruumis jaWeri/°
Leiwänja Wijnaualla/meille Chrifti»
tyille syödä ja itze Christuxeldasäätty jaasetettu.



CusaseonkiyoMW? Wasiaus.
Nijn kirjoittamat Pyhät Ewangeli'

sterit: Mtttheus / Marcus / Lucas
ja Pyhä Pawali.

Meidän HERRA lEsus
Khristns sinä yönä jona hän
ptttttm/ m
Mitä hywa tämä syöminen ja juominenmat-

c»an ft«t>i? Vastaus.
Senaudawat nämät Sanat tietä:
Teiden edestän ulos annet,

tu ja uloswuodattettu / Spn.
dein andexi andamuxi. Nimlt-
Atn/ että meille täsä Sacralucntis
Syndein andexi andamus/ MM
ja autuus senealdmst mstmain caut-



taannetan: sillä cusä Syndeinnn.
dcxi andamus on / sijnä myös oN
Elämä ja autuus.
CmngaßuumillinenSyömintttja luomu

n«n laita niin n»o<m lllst,» 3y«.
lätchtä? Vastaus.

Syöminen ja juominen eij sitst!
tee / mutta m Sanat/ jotta täsä
seisomat: Teidän edestän ulos
annettu jaulos wuodatettu lyn-
dein andexi andaijexi:lotca sanat
owatpääcappalet täsäSacramentis.
Ia joca usco ne sanat ja luotta hänes
nijden päälle/ hän saa mitä ne lu-
pawat / nimittäin syndeiu Andexi
Saamisen.

Cuca tämän Sakramentinkelwollisefi n<M
titze? WaliAß.



Paastota ja RuumMisesta itzms
Malmista/ on kyllä hywä ja ulco.
nainen tapa. Mutta <e on oikein
mahdollinen ja Klwollinenjoca us-
conHMt sanat: Teidän edestän
Olwosannettu ja uloswuoda'
tettu/ Syndein andexi anda-
Misexi: Mutta joca eij usconijtä
sanoja / waan epäile se on mchdo»join ja kclwotoin : siA se jaila
(Teidän edestän) waati Mä us.
mollista Syndänoä.

Cuinga nuoren Cansan
pita nämät yxikertaisest op-

pim«n.
Aam«<



Aamtt Rucoxtt.
<N pyhään Nimees sinäRistin-

HERra lEsu Christe mi-
nänytt ylös nousen/ sinä jeca minun
callilla Werelläs lunastit / sinä mimm >
tänäpän ja joca hetki hallitze auta/war.
jele/ ja sinua/ jaan ia hywäonnijalu»
malinen«meno minun asioisani jatöisäni/
että minun elämäni ja a:woturenisinun
Kijtoxexes Cunniaxes tnlis/ wah»
wisia minua myös caickljn hywijutöi°
hlli/ lälläpän ja jocapätwä / ja tämän
onnettoman Elämän peräsi / johdata
minua Elämän/ Amen.
M))nätijtänsinna/ mMnu Taiwallis

nunrackanPoicas cautta/cttäs minun tä>
»ä yölläcaitestawarasta ja wahingostaa>



llisestwarjellutolet. larucoilen sinua/
ettäs myös tänäpäiwän warielisit mmm

. caikesta Synnistä ja pahudesta/ että setä
minun Elämän/ setä caicki minun työni
mahdais sinulle kelwata. Sillä minä
«nnan itzeni/ Sielun ja Ruumin / ja
caicki tyyni cuin minulla ombi sinun
haldus ja lMmas/ sinunpyhä Engelis
olcon minun cansiani/ ja älkän cuhungan
Minusta luopuco/ ettei se paha wiha»
mies Perkele minusta mitäkän woittasi/
Ameu.

Ehto Rucouxet.
HAlnä kijtän sinua / minun Taiwal«
"Ylinen Isän lEsuxen Christuxen si.
nunrackan Poicas cautta / ettäs minun
Tänäpäiwänäarmolli sestawarjellut olet.
Ia rucoilen sinua / ettäs minulle andexi^



annaisit c<ncki «mun Syndini / joitw
minä Tänäpäiwän sinun m«les ricko»
nut olen/ jaettäs myös tänä Mnämi«
nua armolisestawarjella jaminusta mur»
hen piH tahdoisit. Sillä minä annan
jtzeni Nuuminja Sielun/ jacaickicuin»
minulla on/ sinun huomas jakäsis. Si«
nuy pyhä Engells olcon minuncan§ani/
ja ällän cuhungan minusta luopoco / etteise paha Wihamies minusta mitätän
woitraisi/ Ame»z.
MlAlwo HErra racas Taiwallinen

Isä meidän ylitzem / jawarjele met»
tä sildä cawalaldaKiusajalda / j«caain«
ymbäri käy/etzein ketähän sais/ylösniellä:
anna meilleArmojas/että Mewcchwalla

olla miehullisesta händä wastan seisoi»
/ja tänäPönä jlnunpyhän warielluxes



M murhetoina lepäisimme/ Sinun lac-
tali Poicas lEsuxen Christuxen mei»
dän HERram cautta / Amen.

Rouca Lugut.
Silmät warotitzewat sinun

zasinä annq-t heille
l Mlmn oiklalla ajalla. Sinä mmt sinun

' Kätes/ja rawitzetjocaitztnHengen mielen
noutexi sinunHywastsinnauxellasCunnia
olcon Isän jäPojan ja Pyhän Hen>
gen Nijncuin alusta on ollu t / ja nyt ja
«im/ ijancoickisestuijuijancaickiseen/Ä.

Isä meidän/ :c.
Rucoilcam:

HERralnmala Taiwallinen Isä/si.
« nua meitä ja näitä sinun lahsojas / jot>

cas meille Ruumin Rawinnoxi armolli»
festa suonut olet. Ia anna sinun pyhH



Armos/ että me cohtulisesta/ ja ilman
sinun mielcsricoxeta mjtä nautitzisim ja
tygöm ottaisimj sinun PoicaslEsuxen

meidän HERrancautta/jA.
Kijtos Nuan jälken.

HErra / sillä että hän on
ja hänenLaupiudensa nlotttt

ijancaickisecn joca Ruan anda jocaitzen
Hengen/ joca Eläinden heidän rawin-nonsa anda/ j.' Corpin Poillcn jotca hän»
da auxeus hmttawat/ Cunnia olco»'
Isän/ lc.

Isä meidän u.
Rucoilcam.

Mlnä kljtän sinua racas Taiwalli-
"*nen Isä/ lEsuxen Christuxen mel-
däuHEßmn cautta/ caickein sinun

hy.



hywäinteceis edestä / ja lijatengin näie
den sinun lahjais edestä/ me nyt si>
«un Laupidestas naulinnet olemma/ ja
rucailem sinun pyhä Armos/ ettänijn»
cninRuumis onßawimwsa saanut/mah'
dais myös Sielu sinun pyhäin Sanais
cmi§a ainawirwotetuxi tulla/ saman
sinun/ le.

Huonen Taulu.
Opettaitte.

<^> Ttacat itzestänne mian/ja caikesta
Laumasta/ johon Pyhä Hengin

teidän Pispaxi pannut / caitzcmanlu»
malan Seuracunda/ jonga hän Werel»,
läns on woittannt v. 2-3.

Pispan pitä oleman nuhtettoman/yh-
dcn Emännän Miehen/ walM^mitin/.

silvi-



silviiin/ wierastenholhojcmf opettaw
sen: eij juomarin/ eij tappelian / eijil»
kiänwolton pyytäjän/ waanarmelian/
ei rijtaisen/ eikäahnen: jocaHuonens
hywinhallitze/ jollacuuliaiset
wal/ caikellasiweydellä/ eij äsken Chi.'
stityn. I.Tim- 3 v. 2.. 3. Hänen pitH
kijuln pitämän puhtasia jaovettawaisesta
Sanasta. Tit. 1. v. 9.

Sanancuulioille.
MUistacat teidän Oppettaitan/ jotca

Jumalan Sana opetanet owat/j.lsenratcathcidänUscoans/Heb. iz.v. /<
Nijn on HENra säännyt/ että ne joi»

ca Evangelimnita ilmoittamat/ pitä E»
wangelilllnista Elatuxens saaman, l Cor.
y. 14.
Ioc» Sanallanemvotan/se jacacancaic»

te



ywä sille/ joca händä nemvo. Gal.^
b, V. 6^

Ne Papit/jotca hywin hallitzewat
pitäcarikertaisescunniaspidettämän/ e»

ne jotnSanas jaOpis työtä
Mewät. SillaRaamattu sano: eijsi-
null pidä rihtä tappaman härjän suuta
tlj m sitoman. Ia Työmies on Palc»
tans-mmnuut. i. Tim 5. v. 17. ig. ,

Ole.u teidän öPettalllen cuuliaiset
scumtcat HM: sillä hewalwowat
Sielujen / mjncuin ne jotcaLngunnijstä
tekemän Pitä/ ettähe sen Ilolla tekisit/ ja
eij huocanxel. Hebr. 13. v. 17.MaillnMsel Esiwallalle.

ole Hsiwalda muutoin cuin luma»
llzlda/ ««wallatjotca owat/ Jumalat»

da ne saytyt owat. Sentähdenjocainen^
cuil"



Mn ltzensEsiwalda wafian asttta/<e onlu
Mlattsääcyä wastan. Mutta nejotcawä» '
stan vwat saaw<«Duowionpäällens. SK»
lä nejotca wallan päällä ow»t) eij ole hn»
wilitetiöllc) waan pahoin teriöillepelgoxi.
Elles tahvoEfiwalda peliätä/mjn tee hy«
wä/ sittes ftat hänelvä Kijtoxen: M '

hän on Jumalan palwelia sinun hywä»
xes. W««n jossinä pahss. tee"
sillä elj hänMiecka huckan canna/mnt^.!!en Jumalan Pmvclia ja ostaja/ -sille
Rangaistuxexi jocapaha teke. Vlom. i5.
». 1. 3. 4.

<s)?cen jocainen Esiwallalle alimmai»
ncn sillä eij ole muutoin Esiwalda

'«lmmlalda.AZ. v 1.

>lcat alimmaiset <Mlle Ihmisille ja
3 My-



HERran tähden / Mosel
Cuinngalle/nljncuinylymmäisellstucka'

' päämiehille nijncnln niille
dä lähetetyt owatt pahontetijlleßan
gaistuxexi / hurscaille kijtoxexi. i.
Pct. 2.. a. i).

Andacat Keisarille/ cuin Keisarin o»
wat ja Jumalallecuin Jumalan owat.^Matth. 2.2,. v. 2.1.

Minä ueuwon / että ennen caickia
pidetäisiil rucouxct anomiset / toiwotu»

Cunmgasten ja caikm Esiwallan edestä/
että me rauhas )a lewos eliäjimme/caikes

' Iltmalisudes cmlniallisudes. i, Tw<
2. V. l. 2,,

Neuwolmtä / että he Päämiehiä
lensja jac
Mset clisit/ Tit. 5. v. 1.



AwiomieM
Miehet racastacat teidän Waimojall/

myösChristw Seltracuil'
da racasti/ ja ulos annci itzms hänen
tähtens/että hän senpyhitäis. Mesien
pitä <nyös Waimojansracastaman/:njl>
cuin omia Nuumitans. Io« hänen ,

Waiwoansracasta/ häuracastaitz.äns:
Sillä eijlyxikäu ole omaa kihaans csscan '

wihanuutwaan elättä jarawitze sitä/nijn»
cuin myös Herra SeuracuM/-Eph.
4. v. 25.

Te Miehet asucatWaimoin cnnsia
taidolla/ jaandacat sille Waimolljs.
nijncmu heicommalls MMe hänen
Cunnians / nijncuin myö< Etämän
Armon cansaperiliselle.: Pet. Z.v 7.

Miehet racastacat teidän, Waimo<,
F ij M.'



san/ ja ältätelca tuimat heitänustaa»
Csl- 3 V. 10.

Awiowaimoille.
MlAimet olcan MuhUieus Alammai-

nijncuin eli
le / jacutzui hänen Herraxens / jongatyt-
tärixt tekin tullet elettä/ jostehywm teet-
Ui japeltämät oletta/1. Pet. 5. v. 5.6.

Waimvt elcan Miehillms alammai,
stt f nijncutnHEßralle: Sillä Mies
sn Waimon Pää/ Nijncuin Christus
es Vemacunnan Pää/ jahänonhä»
mnNlmmins holhsM Mutta nijucum
Sc racnndaon alammai»
«en/ nijn mnös Wainwt pitä Miehil»
<e»4caiti«a<annMiftt olem«l/ Eph. 5-

SwuntatziOs pitä Miehesalaannet.



-tuoleman/ ja häu wallitzesinua/ GcM
Wanhemmi3e.
ältät yllyttäkö teidän Lapsia»

caswattacat
gaistuxesjaHErranNnhtesa/Eph.6 V 4

Muttspcq pchendayhden näistä pie<
nimmist jotcn uscowat minun päälleni/
Mambi häninelis/ ettäMyllyu Kiwi
ripuststtaisinhänen Caulaansja llpotet»

Jumala sääsi Todistoxens Jacobista
Mdoi 2ain Israelis / jonga hän täzti
meidän lAim opetta heidän Lapsillens.
Että wastatnlenMset oppisit/ jaLnpset
jotcawielä st)ndywzt. Cuinhecaswawat
että Helin ilinoitGtv. 5. 6,

F ii/ 56f- v



Lapsillen.
HApset olcat cuulmiset teidän Wa«.

HErrasa: Sillä se on oi"
kein Cnnnioitta sinunlsääHja Ei Us/
joca on Ensimmäinen Käsky? jolla Lu«
pauson/ ettäs meneftnisit/ jacauwan
eläM Maan päällä/ Eph. 6.v-1.2., 3.

Lapjet olcat cuuli<liset Wanhemmil»
leu caikisa: Sillä ft on HERralle otolli-
nen/ Ccl. Z. v. 2.0.

Te nuoret/olcat Walchoillealamuiai-
jet/ olcat caicti toinen loisellen alammai»
set/japilakättäitänkijndiast nöyryten:
Sillä Jumala on ccreitawastaan/ mut»
ta nöyrille anda han Armon. Nömyttä«
tät sijstcitän Jumalaa käden
nla että hän teidäl, ajallar.s corgotars/
l. Pct. 5. v. L> s.



Isännil ja Emännille.
/ se cuin oikeus ja cohtuns

"on/ nijn osottacat Paiwelioille) tie-
ten että teilläkin on HEna TaiwM
Col. z. v. uit.'

Isännät/ tehtät myös nijn heicä.
(Paiwchoita) wastan/ja pangat pois
uhcauxet/tieten/että teidän HErran on
myösTaiwasj jongaedes eij oKIHmi»sen muodon Catzemusta /z Eph. 6. v. y.

Eij sinun p.dH tckenckn Lähimmäiset»
les wäänM/ eij "yöwämän händä, Si«
nun PäiwämeKesPalcaneij pidqole-
m<M. jA. 'inäsHuomiseen Hi/ Lev.
19. v-, 3.Ala pidätäPalcka silda Köyhältä ja
tarwitzewalva/lc. Wäanmaxa hänellehänen PMans sinä Päiwänä/ «"en

Z uij 3Kv



Huringel:Kskcmata / Veut. 24. v. 15,
Palcolisitle.cuullaiset tcilän Ruu»

millisille Ismmillm/ pelqM wapi-
siuxella teidän Oydammen yxitert«isu'
des/ mjucnul Chrjstuxelle. Eij ainoa-

lh»
' miele motexl/waau nijncuin Chri-

stuxen.palweliat/ tehden Sytämmest hy-
wällH mwlellämitäluMatahto.Ia tiet»
tat/että tepalwelmaHerra jaeylhmW.
3'ttkätwyöo/mitä hlMacukin tete/sen
Hän en)ä!lensHEßraloa saapa/ «Ksn
OMeli «?apaEph. 6. v. z. 6. 7. i/

Tepalipeltat/ teidäl,
IsäilMe» caikellapelgolla / eij ailwa»

.
sianshywille ja jiwiölle/ waan Myös tui«
Mille/l. Pet. 18.



LcssMt.
Lesti on/ hsn «n rMZnsf

asetta toiwons Jumalan pM./ py.
syin aina Rucouxcs Pötäja Pan.ä.
Muttajoca hecumas elä/ se on elän äuH
Mellut/i. Tiin. 5 v. 5. 6.

Minäsancn naimattomille jaLejkille:
Se on heille hywH jos he owat nijncuin
Mirakin. Waau ellei Ke woi heitänspi»
dattä/nijn najcan: Slll^parambionnaj«
da/ minpala,/1. Cor. 7.V.. 8..p

Wanhain WKimei'! pitä itzens ksyt,
tämä.,/ »'jjncuiupyl-äin sopi,/ jaeijole»
inan eikä juomarit/ mutm
hyMn optttawaistt loilda nuoret
Waimot Tapoja oppisit / että he heidän
Miehläisracaftaijn/ Lapsens pi«
dgisit olisit siwiat 'apuhtat.Tit.2-.v. 3 - 4.

3» »>



yhteiselle Cansatte-
«'Aicki mitHte tahdotta elta Ihmisetapilateille tekemän/ nijntemyrs lailletehkät: jillauamä:owatLakijaProphe>
tat/ Matth. 7- v. n..Racasta Lähimmaistäs niincuin itziäs/
Sillänijhin Sanoin coco Nti suljetan /
Rom. 13.

Minä neuwon teitä/ että ennen caickia
pidc.äisin Ruconxet/anomiset/ toiwomxet
jaK<jloxet caictein Ihmisten edcsiä/ 1.
H. v. I. 2.

Olcon Rackaus wilpMn/ wihatcat
MhajakijnnirippucHthyn äsä. Weljelli-
nenfackaus olcon Snntämmelwen tei>

tai testenän. Enuättäkän toinen
toisens Cunniata tckemas /

3ism. 62- v. 3. 10.



P. Athanasiuxen
Tmmnstos

Oca ikänästahto autuas tlllla /nijnew
caickiatarwitan/ että hänellä on

phteinm Christillinen Usco.
locaeij sitä täydellisenä ja puhdaM pidä,se ilman tule ijancaicki-

sesta.N»jnonnyttamä se oittayhteinm Chri-
siillinen Usco / että meMä Junnila Colml-
naisude<a/ jacolminaisutta phoesälumalude-
sa cunnioitaili.

ssi) cuitengcm Personaita secoittain/ eikä
jumalista olemisia croittain.

Sillä toin.n on Istn persona /tcimn Po-
jan/ jatoinenPyhän Hengen

Mutta Isa jnMca ia Pyhä Hengion yj
.luimla/ phoencaldainen phoew
lainen PncaiMs.Malicstitisä. 3W,



MngaMainen on Isa/ sencaldainmMj
, Poica./ smcaldainen.onmyösP. Hmgi.

Luomtoinon M/ luomakinon Poica/!luomatoin on Ppha Hengi.
Mittamatom on Ist, mittamatom on

mittamMn onH. Hengi.
lic>:,caickinw on Isä/ on

, -Poica/ ijancaickmenonPyhä Hengi:
Ia eijcuitengan vle colme ljancaickW

fvaanpiijancalcknen.
N'jnc>'in myös eij colme luomatomda/

zvaan yxi LuomattomD yxi Mittamatoin.
NMmyus calckiwaloiason caickiml-

cisPoica/ ta-ckiivalhias P. Hengl.
laeijcuitcnZan ole colme cai'.Nwaldiasi«v

tvaan pxi cmckiwaldia^.
N-jn on.mös Ilalmnala/ Psica onlu,

Mia P. Hengi on Jumala.
Ia ei) cllitcngan olf «lme ImualM

Man p>i Jumala.



Mn myös Ifil on Hm<l) Poicaott
Herra/ P. Hengi on Hena.

laeijcnitenganolecolme Hma/ wasli
priHLßra.

Sillämjncuin se
ti meitälerinomaiftsta cungin persomn lu,
niolarija Herrari tunnustaman:
Nijn myös se yhteinen Christilllnen/Usto kick
da meidäncolmelumalM ell-HErra nimib
tämäst.

Ist e<j ole yhdefiäkon tchtp / lustu es
syndynnt. '

Po«aon mnoastaj Isästä/ eijtehty eim
luotu waansyndynyt.^

PphäHengicn Fasiaj« Pojasta/«jtH
lp e>käluotueikä spnopnyt/ waan vlwoskc»pck

Nijn onnytpri Ija/ «ij colme Ija: 'M
WP. Hengi / eij

nePMHenge,
i tcst Eowmisudeft/ chole pMcm



pcrslM toisto ns tdeliiscmbi/ eli jalkinlaiseG 1
bi/ eikäyMn suurembi eliwahembi toistans.

Waan mickl Colme persona owatphtä i
ijancaickiftst/ja juliriphdencaldaisct.

Nyn että plitzencaickiacuin ennen sanottu
on/ pitäColme persona yhdes Inmaludes
japxilumalaColmesa perzonasa palweldanm,

loca sijs tahto autuaxi tulla/hän<n pitä tal-
la muoto Colminaisudesta ajattelenmn.

Muttase on myös tarpcllincn / ,jancaick>
. ftcnAutliuteen/ ettämewahwastuscoinlmeidän

, HERran lEsuxen; Chrisiuxen Ihmisexi
Mm.

.

iNijnön nyttcma se oikia N että me
nscommeja tmiuustanimei/että meidän HEr-
ra ICsnsChristus lumalanpo.ca/on Ju-
mala ja Ihmilien.

Jumala onhan Isans olemisesta mm.'
cZM«aicoja ijancMftsia syncynpt: Ml<t>



sesia syndpnyt.
Tapsi Jumala/ tapsiihmin.n ymmartä,

wäisen Sielun ja Ihmisen Lihan cansia/ I-sans wertainen lumaluoenpuolasta / ja wä-
hcmoi Ihmispom puolesta.

lawaickahänon Jumala ja ihminen/ eii
cuitenganolecap / waanZ/i on Chrisius.

Won hän/ e>j nijn että lumalus on
muutettuLihap/waan lumalus on tpgöns ot-
tanut Ihmispdcn. caiketi on s>'n)eh cah-
den luonnon stcoitu/ella waan perlonan yh-
teydellä.

Silläettä nijncuin pmmertawainm Sie-
lu jaLiha on y>i Ihminen: Nijn Jumala
jaIhminen on pMhristus.

loca meidän Autuuden tähden pijnattin/a-
? lchc-stuiHelwetin/ Colmndenpäiwänylös-

uousiCuollisia.
ylös,.



WstmTalwaseen/,siulsan Jumalan
Caicksroaldian oikialla Kädellä.

Sieldä on lulewa duolnitzemaan Eläwita
haCuolluita.longatulemlsia wastan caicki ihmisetM
Wvan Ruumins cantza ja
luw;m telemönomista Töistänsä

lajolcahywa owattehneet/ pitäkäpmatt'
fthen ijancalckiseen Elämän : Mutta Maz paha owat tehneet/ Mn iMaickisttn Tu-
lcm. _cikiayhttMN ChtistillmenUft
Mocachsitä totiM jawchwaOusco/ ch

k M tM nutMi tulla.



Mut«mt hxikertaiset
MsMMet/

Vlwoslvedetvtendislstä/japidemmi.
siä Kysymvxistä (cmn owat cootutnij'

matunPerustoMa wahwista) M ulos
taynet/etta phtälamen tapapidetäi^

sincmtlsaSeuracunnisa.
Mutta nmla Kysymyxis pitH aicanans
ja usein caickiNuoretja mikertqiset Hanoit
laman jacoetcldaman; Erinomaisesi ne/jotca
msilnmäisten kerran mencwät HCrrcnEH

toulselle/ nijnmyös ne/ jotcatahtowat
itzens anoa AwiostN

V Säätyyn



NMcdeffg
Mlmnopgrjff
Aabcdefffghiklmn

vqr:ssstzstuvwr
z. aä K. JEM



PMrtaiset
KpspMM/ '

Nuorten ja yrikertaisten tHden.
». oletco sinä EhrMOi Mftauch

sillä minä olen castettn 5-sän Jumalan Pojan ja P. Hen<
gen Nimen/ japidän Mn Ehr>

ftOen minun Lunastajani jaMapahtk»
i edestä.

Miestä fijs Cbrlstlllisys ja
Autuus seiso? Wastaus.

Aij Se.



Se seiso sijnä: että meillä on M«
Tundö jaUsco Jumalasta / hänen Ole»
nusestansja Tahdostans iaettämcpu
dämme yhden Christillisen ja lumali-sen Elämäkcnan / se on:
Että me tunnemme lulnalan/ ja
waellamme hänen Kastyins jälkcn.

3. Mistä me tämän opimme;
Wastaus.

. Tämätt we opimme Catechismuxeft.
4. Mikä Catechljmus ons

Wastaus.
Catechismus on lyhykäinen

lifen Opin Smnma/ uloswedetty P. H
Raamatusta / ja käsitetty lyhykaisij"'
PäacappMn/ Kysymysten
cautta. 5^



5. Cuinaa monda Mäcapplettta
on Wasiaus.

Cuusi.i. Jumalan KomenenKästyH
n.Vscon TunuustoS.m. Isä meidän RucouS.
iv. Casten Sacramentt.
V.Nlppieli Synlnn päästö.
vi. Herran Ehtollmcn el; Al-

Mm Sacmmenti.

JumalanLaist/cli Kym-
menestä Käskystä

i. MixiahcKin Laista 5 Wastaus.
Sentähden : että meidän pita ensist

tNndewan SynninLaista/ jos muutoin
Aih Evan.»'

i



EvangeliumitMmeisä Mgun
wäu tehdä.
i.Euca meille on Lain andanut; W,

Itze Jumala Mosexen muta/ Si>
min wuoretla,

3 Mikä ImmlanLaki on?Wast:
JumalanLati on Jumalanijancicki'

i sen/ Totuden ja alMran Tahdon Seli'
tys / cuinga meidän pitä meitäm täyttä'
män Töillä/ puheilla jaAjatuxilla lu'
malatajamejden Lähimmäistämwastalv

4 Evinga Jumalan LakiMtan!
Wastans.

Cahteen Tauluun; <AijuäEdellis^
on ColmeKäskyä/ joca waatiwat/ Rac«

' kautta JumalalawastalU Sijnä toises on
X",^



Seitzemän / jotca waatiwat Rackaut
Lähimmäistä wastan.

5. MikäLain Summa on 5 Wast:
Sinun pitä racastaman HERra

sinun lumalatas/ caitesta sinun Sy<
dämmestäs / caitesta sinun Mielestas/
ja caitesta sinun woimastas: ja sinun
LähiMMälstäs nijncuin itziäs.
6. Taitaco jocu Ihminen tulla au«

tuaxi Lam töiden cautta? W-
Eij: Sillä ettei yxitän taida Lakia

täyltä (mutta lEsus Christus on Lain
täyttänyt.

7. MihinaM Laki on tarpel-
linen? Wastaus.

Lati opetta i. mitä meidän pitä te«
A iiij kemän



kemänja jättämän.». TundemanSyn-
nin. 3. Pakeneman Chxistuxen Lai»
täyttäjän tygö.
«. Cucaon Syy' Syndijni W
Perkele ja Ihminen.

9. Moninainengo Syndi on! W.
PerisyndljaTecochndi.

»o. Taidatcos lukea Jumalan kyM'
menen Käskyä? Wastaus,

Taidan.

11.

Uscon Tunnustoxesta.
i. Mixi nytseura Uscon Tunnu»

sioxcha? Msiaus.



NiMUin Laki meidän op?ttatunde«
»an Synnin/ nijn epetta
mi/ cninga meidän pitä Spnnistpela»
sieturi tulemaw

».Mikä Evanqelinmi Wast.
Evangeliumi on Jumalan Woi>

ma/ camlle uscowaisille Autudexi/
K«m: i. 16. Se on: Evanqeliumi
en suloinen Sanoma / Jumalan Armo-
sta ja Syndein andexi saamisesta Ehri«
stuxen cautta caikille uscowaisille.
3. Cusa Cappalesa easitetän Evan»

gewmi? Wnstaus.
Erilwmattain Uscon Articuluxisa.

«. Cuinqa monda Ulcon Articu-
sia on? Wastaus.,

A v Ml<NiM



NW on colme Pää'. Articulusta:
Ensimmäinen. Isästälumalasta jaLu-
owilesta: Toinen Jumalan Pojasta ja
Lunastoresta: Eolmas P. Hengestä ja
pvhittämijestä.

5. Mitä bywä on Isä Jumala
meille tehnyt? Wastaus.

Isä Jumala(Pojan cautta Pyhä»
st Hengesä ) on meidän luonut / ylös
pitä meitä: holho meitä suojele ja war»
jclemeitä.
6 Mitä bnwä on Illmalan Poica

meille tehnyt? Wastaus.
Jumalan Poica s ulos annettu I.stldäjafijnnyt P. Hengestä) on mei>

dön lunastMlt:



7 MitähywH on P Hengi
tehnyt? Vastaus-

Pyhä Hengi ( ulostöypi Isästä
ja Pojasta (hän cutzu meitä Jumalan
Semacundaan/ ylöswalista ia pyhittä
meitä/ ja andexi anda'jvcapäiwä mei»
dän S,yndim/ ja näitä waicutta Pyhä
Hengi ulconaisestj Saarna «Wiran
Palwelnxen cantta Sanasa ja Sacra»
wendeisä; jasisällisesti Ihmisten Sn-
dammesä ja Mielesä.
8. Että Isä Jumala/ Poicaluma-
la jaP. Hengi Jomalaowat colme Perso-

na / ongost usiambi cuin pxi Imala? W.
Eij/ mutta ajnoastans on Pxi Ilt.

nmla/ jacolme Persona fiim yhdest
)umalndcn olemisesa: nijncmn tämä



Uscon Articulus juuri hywin meille
Ves pannan Athanasiuxen Tunnostexeft.
».Mikäbyödvtns meille liitä on/ että

me opimme nä>ns.t Uscon Nrticu,
lu>et? Wasiaus.

Suuri hyödytys: Sillä ensistä me
opimme tilndeman Jumala hänen ole»
Wlsens puolesta cuin sanottu on q. 8.
ja ha mi hywätn tecolnsa puolesta/ q.
j. 6. ?. Sitten meille on Lotdutus
caikis ruumillisis waiwois/ sijlä en«
simmäisessa Articulmcsta: jacaMheN'
gellisis wameis/ sij:ä loisesta ja col-
manncsta Mticuluxesta.
»o Taidstlcos lukea llscou Articu»

luxet? Mustaus.
Taidanjx.. l», Isä



5.
Aä meidän Rucourest.

i. MixinytfturaNuconxest?W.
Cosca me olemma wanhurscari tul«

letUscon cautta/ ntjn me sitrengin tai»
dalnmepicaisest langeta; On sijssuurest
tarpellinen että me aina rucoilem/
jotamyös Christus opetti Opetuslapsil-
iens.

-.. MikHMcoileminen «n? Wast:
Se on / pitä nöyrää ja catuwaista

Cansapuhetta Jumalan canssa caiti-
sta tarpeista.
' Cuca on Menyt meldänru.

' coilla? Wastaus. lu,



Jumala itze/Psal. sa. 15. RusSt'
le minua HMM/ :c.

4 Ollosta se Syndtjos eij Me-rastimcoilla? Masi:!
Tosin se en suuri Syndt: Silla

mala on käskenyt meidän usein rucoilla;
joca sijseij sitä tee/ hän ricko luma-
lan Käskyn nijncuwWarasttnjaH«o'
rintekiä.

5 Cuinqasta meidän pitH rucckle,
man / että tulis cuulduri? W.

Meidänpitä rucoileman( i.
stnren Nimeen/ se on hänen ansions j»
maxons tätzden ) 2 wahwasa Uscosa/
z.Cacuwaisella Spdämmellä/ ja4.Ruu»
millisiä tarpeitaehdolla. 6. Tu«



rulemmeco mewinalCuulduxt/'
coscamesillätawallarucoilemme? W.

Tulemme tosin: ja'waicka ImmK»
Awun cansia wijpy / nijn hän coettele
meidän Kärsimistäni: Ia anda meille
cmtengin mitä me anomme/ eli fitH
cuintarpellisembi on.

7. Cuca on caicketn parasRu«
cous? WastauS.

Isä meidän Rucous: jonga ChriF
stus onitzecocoon pannut/ jakäskenyt
Opetus lapsiems nijn rucoileman

«. Cuinga tämä Nucous jaetan s
Wasiaus.

ColmenOsMn/ i. on Esipuhe. 2.
Seitze»



SeihemenNucousta/ jaz. Päätös.
Taida tcos tukia jamnmärtätä'

män RucMcn? Wastaus.
Taidan (jollakin muodolla.)

10. Pbdey Coetuxcxi: Cmngas
ymmärrät Csipuhen? Wastaus.

Se Sana Isä ymmärretän catista
Colnusta Pcrsonasta. Se Sana mci»
dänwahwista meitä Jumalan Rackau»
dest/ meitä rucoileman toinen
toisim edcstä. Se Sana Taiwaisa/
oppetta meille/ että Jumita (jota me
rncoilemma) on Caickiwaldus jajoc»»
paicas läsnä/ «.

,
. 'i.C



4.
Casteen Sacmmentistä.
i. Mmgätliftden Nncouren jälken

fturaCasteeMWastaus.,
Sentähbtn/ettäcosca meCasteen cM.

ta olemme Lijtos Jumalan cansia/ njjnse anda meille suuremman, Uscalluxen
rucoilla^

Cuinga monda on Uuden Testa»
mendin Sacramentiä? W.

Caxi: CasttN ji» Altarm Sacra-
Menti.

3. Cum on asettanne Cailsn Sa-
cramendin; Wastaus.

B Itze



Itze Jumala/ yhdenKästyn cauttal
JohannesCastajan tygö 3V.2.5.)
longa Kästnn Christus sitten terroi'
Opemslapsillens (Matth. 18. v. 19.) !

4 Mitä Caste on s Wastaus-
Casteeij ole ainoastans pallas »vesi/lc< !

5. Saapico jocu Castees muuta !

markyttä edes otta cuin wettä? Wast:
EijMillän muoto: sillä, i. onChri«

Mls jultijest nimittänyt weden edes pan»
dawaxi Castees. Eij ole Johannes
Castajaja Apostolit muulla Märtydel-
lä castaneel cuin medellä. 3. On myös
Christus hänen Castesans tämän Ele-
mendinpyhittänyt.

6. Ke»



s. Kenen Nimeen pitH castettaa-
man? Wastaus

Nimeen Isän j« Pojan jaP. Hen.
gen.

7 Ongo coco Colminaisus läsnä
Castesa? Wastaus.

On: Sillä nijneuin Jumala on jo»
capaicas/ nijn hän on totisesta täsä py«
häsä Työsä läsnä. Isä Jumala ylös
että sen/ cuin castetaan/ hänen Lapse»
xens ja perilisexens: lEsusChristus
puhdista hänen caitista Synneistä :

Pyhä Hengi waiccutta Uscon hänen
Sydämmeseas,
8. Mitäs oletulosluwannut Ca>

stchs? Wastaus. '

B tj Että



Että minun pitä luopuman PeW
IM/ K uscoman Isän/ Pojan jE
Pyhän Hengen päälle.

9. Oletcos ftn uscolllsestpitänyt z w.
lumalanähtön: Minä olen senpä'

hoin pitänyt!/ sillä minä olen
m cansiawihoittanutJumalan/ ja
nyt sitä cuin Saatanalletelpa^

in. Cutngas tabdot ihes sowitta
Jumalancatissa jasen Liitonuudista cu n

Castes tehtp on? Wastaus.
Snrminä opinscurawaisestaChristil"lisenopin Pääcappaleefta.

5-
Mppistä eli Synnin



,«. Senracosttl tämän Syntt tähdm
widennexi Riplstäeli Synninpää-

stöstä ? Wastaus.
Seura oikein: Sillä tttä me Casten»

gin jälkenusein Syndiä teem Jumala-
la jaLahmmäiftäm wastc>n / nijn emme
muulla Tawalla taida saad» Syndiäm
Lndexi/ cutn totisen Parannorencautta.

». Misä tämä Pamnnos seisos W.
Se seiso Ilimijen totises Käändymi'

sesä pahasta hlMän.
3 Cuwqa mo«da Cappaletta onto^

tises Kaändymisesja Parannoxes.? W.
Caxi: Nijncuin. CatMNUs ja str»

. jetty Sydän tehtyin Syndeiuylitze(«i.
B iij mit»



wittäin/ coscajocu tunde/tunusta j«
catu Syndejäns.) Usco Jumalan
Armon päälle Syndein andexisaamise»
st«/ lEsurenAnsion tähden.

4 Tahtoco Jumala andexi anda
meille meidän Cyndim? Wasiaus.

Tahto totisesi: Sillä hän puhu juu»
ri suloisesti sijnä P. Raamatusj E«
zech. 35. v'«. :c.
5. Ongo SaarnamiehellätinWoima

Jumalan siasaSpnnit andexian-
da? Wastaus.

On/ senwoiman on Christus anda»
nut Sarnawiralle/ nimittäin andexi
anda Eatuwaisille heidchn Synbins

6. Emn>



6. Cuinga se Ihminen taita tul
catuwaiseri/ joca on Syndinen? W.
Se tapahtu/ costa Syndinen'Pa«

ne Inmalan Kymmenen Käskyä sil»
mäins eteen/ ja ajattele! cumga hän
niitä wastan on Mdiä tehnyt. 2. A»
jattele Jumalan wihan jarangaistoxen
päälle/ joca Syndiä seura? larupe
pettämän ja wapiseman/ jonga päälleseura. 5. Särjetty syden ja suru/että
je lallpias Jumala on wihoitettu. 4.
Cuitengin täsä Surusans lyndinen luot»
ta itzens Jumalan Armoon ja Ehristl»»

Ansion.
7. Talraco Ihminen sen itzestäns
>. matcansaatta? Waliaus.

B mj Eij



willän inuottb: wanncosca Ih.
minen nautitze nijtH wälicapaleita / cum
Jumala sitämastan on asettanut/ nij n
Pyhä Hengi caicki nämät waicntta:
nijncuin me tlnunlstam. m. ltftonhlrticuluxes / minä uscon/ etten minä
omalla ymmärryxelläni eliwoimallani
taida uscoa / lt.

8. Eiköstä Jumala mitän muuta
Meildä w-adi cuinsen/ meSl)däm»
. ,m?siämcadum meidän Spndcjäm jauft

comme spndeinan^exisaamisen?
Wajtaus.

Eij mitän muutai Sillä että lE>sus Christus on nijn callistl maxqnut
meidän Snndeim edest/ nijn Jumal»

muuta meildä waadt cuin sen/ että



me wahasti nscom CHMyen luollevi
meidän Syndeimtähden / jaylKsnosne»
xi meidän wanhurfcauden tähden.

9. saanet Snndim
.andexi / mistasta meidän sitten pita enizw

menahkeroitzeman Wastaus.
Pyhättä j« lumalijesta EiamW.

»o. Millä me wahwistam meidän
uscom/ettäme olemiw saa"etS n»

dim andexi? Wasiaus.
HERran lEsuxen Christuxen EH.otollisen canffa.

6.
Altarin Salramendistä.

VD l.Cuca



~ Cuca Altarln Sacramendin
on asettanut? Wastaus.

Meidän HERm lEsusChristus.
«,. Cosca / eli millä aialla on se ta-

pahtunut? Wastaus.
Sitlä Pönä) jona htu, petettin lu,

daslschariotilda/ «/

3. Millä tawallaon Cbristns aset»ttamttäluän Sacramendin? W.
lEsns ottiLeiwän/tijtti jamursi/ :c.

4 Mikasta Marin Sacramentt
on? Wastaus.

Sc en meidän HERran lEsuxen
Christuxen totinen Ruumis jaweri/Lei»
wänja wijmnalla/ ic.

z.Mi-



5 Mistä täsäpitä erinomattatn wa<l
ri otettaman? Wastaus.

Näistä ColmestaCappalcsta; Nijn-
tuin i. Ettei Leipä ja wijna muutu
Christuxen Ruumixi jawerexi: ».

tei Leipä ja wijna merkitze Christuxen
Ruumista ja werta. Mutta. z. EttH
me Leiwän jaWimanalla ja cansia
nautitzcmme Christuxen totisen Ruumill
ja weren / joca tapahtu ylönluonnolli»
sella/ käsittämättömällä jatutkistelemat.,
tomalla muodolla.
6. Taitango hätä tllas Leiwän jt

wijnansias jotakin mmtanautita?
Wastaus.

Eij Mlllän muoto: sillä sen (ansi,
muutetaisin ltzeasetuxenj« Testamendi!



«Sanat. CuWjs keipäja wisna eij ole
jaapuilla/ nijnwahwistetan Usco Syn-
dein andexi jäämisesi/ Jumalan sanan
terwellisillälupauxilla/

7 Onq"« tarpellinen ettäChrl'
stillincn Ihminen kap usein HErran

Ehtolliselia > Wast
Tosin on suuresi tarpellinen : sillä

CKrisius on sen täydellä tvdellakästenytsan oden Gpökät/ juocat: nijn usein
cuin te juotta: myös tehkät se.
8. Cutca tM Ebtolljesowat mah<

dollifet meraat? »vqsiaus,
Ne mahdollijet ulwos maalatan?n«

theruren Selityxesa iläin: Pastastota
ja ruunlillisest itzens malmista/ entyM
chywä jaulconaiuen tapa; Mutta se on

Hitem



elkein mahdollinen ja telwollinen/ jo6rusco nämät Samt: Teidän. edestM
ulwosannettu ja ulwoswuodatett»
Syndein andexi andami/exi^

3: Cutca owat mahdottomat
wierat? WastauS^.

Ne jotcai. eij tunne/ tunnusta jaca-
duSyndejäns mutta nijtä kieldäwat/
wähelldäwät/ estelewät ja edesuustawat.,
stuxen Ansion päälle/ mutta myös py-
häin ihmisten ja heidän omaw töidensä
päälle z. I»tca wäändelewät Asetus-
Sanain ymmärryxen. 4° letca käywät
HErran Ehtollijelle Tcm'an wuoxi /

cocullatusta Sydämmestä ilman hywH
aic»musta parata pahtaElälnHtettans. .

,0. M^



Mikä Rangaistusta pitä Mah.dottomain pelkamän/ jamits kohduto-
st-M«hooU>sten lolwomon? N.

Mahdottomat täyty peljätä/ että hetulewatwicapääxi HErran Ruumisen
fa Weren / ja että he jyswät ja juowat
ltzelleus Dnomioxi. Mutta ne Mahdel»liset ilahuttawat ihiänslesuxenßuuminjaWeren Osallisudest/ja Syndeinande*
/i Saamisesi/lc.

Päatöxexi.
Mitä on caiken Opin Summa/

metdän Chrisiillisydeftm? W:
Racastaa Jumalala japitä hänenKästyjälls: Silläsitä tule caickein IH»misten tehdä. Ia Jumala on edestuopa

Duomiollecaicki Työt/ cuin salatttt
owat/ jocone olisi/hywkt/ eli pahat.

LOPPU.










