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mu ON Ihminen? wasiauZ.
V. lumalalda lwm capr

jolla on Ruumlö ja Slc"
»ta?

HinoaMns yz» Jumala, wlmesa Pu«
siznasa.
Tuca «n st ensim<linen persona Anna,

ludesa? Wastaus.
IB Jumala.
Cu« on se toinen? wastauK.,
Jumalan Poka, IEIM Chriztus»
Euca on st colmaZ? Va^ÄUS.

Jumala Pyhä DenZi.
Mttck Is.! >ma!a w«st.

Hän on meitä ja caicki muut cappaltt
Mwasa M maan Mllch iyhDstä, WW'



edut? 5Va!?.
Micssä ul,' r. Valaistu

la hän tunsi ,l,'est banen rplxln
lafwnsc,, 2. Wapa ehto fttimtst
3an ?. Wvima jnlusa ja nnt«
w>sa tchds Jumalan tahdon jällen.
TaiDo Ihminen lckvc
ftöen tilgsa ansaita autuuden?

Autuus ja sm «iancalckistn <l
Ntn saawuttinnr

-!, ibmistllt -

en uscowalsille lumawn lapsille t-
scsi,, cknoasians mmolahia, sen suhlen,
M ihmlum, nijneun,
ol» weKapM «lamaan Jumalan' tahdon
jalkn.
wje!.ttö IdmisiM on st sama lu.'

malan Cuwa? Vastaus.
Jumala paratton! ci yhdcllackan Ih-

lla ole mä st,ftma Jumalan cuwa
luonnosta,, mutta nillla uston cauem wa«
staudcssa syndnnlillä Jumalan lnpstlla on
st armW. Ä Min>



.mva t
oitettini' Wastaus.

lmMwifm cautta/lchMm
-ftt ihmiset Adam ja an«

,:oit itztns lvitttldä perkeltldä^
tilmH ftndijn, langeminm'ta-
pahtui? Vastaus,

<apchdui siU fgpac, , että Adem,
?wa Jumalan kieldoa walköin, pcr?c«
yllytyxefiä otit ja stit sen kicltyn omc-

uwpuun hedelmästä,
',gckcaldaistri ihminen Ml tcknck»

cauttn? Wasi.
.viyaan, azallistcn la tzan-

istcn cuolemaan wicapäGi.
»itkä usiammat wahingot, 'täms-5
fyndhn langemisen cautta, cvhtai^

sit ihmistltt wastauo.
». Cadotti Ihminen tämän ccmtta YM
ryrcfä Jumalan ja HHien tahtonsa

H.' Tuli yäncn tahtonsa pc-
,', kaälyxi Il!mal«Oss, hänen D

mailman tygö» 3. Tul, hänen
MmMm spndisim halu-



sielun omaifudct fa'ätt)ri sijtä h.
,

nijn cltti ynkän il-r
fiäns tahdo' eikä
sila, nm, luMialle otollinen

Owai tosin, M perisynnin että
nm pwtcsia.
MM,Me afisaiftemme ftnnln t<il

Jumalan ,
Du^en, i)a n im jen i' ju ,'^

El'ka caicki ihmiset ci aiwasi
Mm, lapset, mutta n

heidän
' nämmin ansatzcwat i

niin ej caicki ihmiset, cujlcngan .1
c»d«ttlct.

Mt »p!



!Mn»i, armosta, Mcwchtajcm YKsuren CblWrm eMln ansion tähden, an<
Va beilZe ltldän syndins andexi: jg sitlehftr«tOaV«i syndistä elämmanfH.

nsn ansion tähKen Jumala m«M
Meiöän fynhfm chndexi anöa? W.
Häntn Poicansa.Midän WapahlMM

, e lEsmn Chrisiuzen ansion lähdm.
Mlk.? on IKsus ChristuZ? U)ast.
ICsus Ct)ristus on ft loltien persona

'stnmaludesa, lumckan poica, tstinm
inla la IHM«n, massman Na-

lä h>in meitck on wapahtaimt ja lw
naftanut? Vastaus.Synnistä, yancaickissita cuolcmasta MMoWest» cm, hän mcltä raWc» wertl>

wiattomali»p-jnallmfOja cuotenmb
pckafimm.

Mikck HFmn sijhen Kholtti? wastatt».Hänen «ckaMnfa, ja meidän WihetzA
Mmm?.

Elltl HM Wiß WM ihmisiä kymiw



s, ja säuttuis mck
tä Iljmalan wiöan alda bämn armeonsa,
ma me laidaisimme täyllä tlcl HHnm py°
hän iaktons jÄkcn, ja sitte caiksa«alckisudtsa ewtual olisimme.
Cuinga taita yri svndinm tästä osalli-

sesi tulla? wastaus.
Totisen ja «vilpittömän ratumuxen ja

parannuxen cautta.
Cuinya monda kappaletta waaditan

totisten catumureen japaranmMen?wassaus,
Cap': nimittäin, Ensisti, fymin lundaD

tatumus. Toistu, usw
Taitaco ihminen,'ftestäns tehdä totiim

eatumuxen japarannuxen? V.
Ei, sillck sijhen ei hcknellck ole ymmärry-

sia, tahtoa, woimaa eli wi»da.
Mikä wielä on tästl hänessä estexi? N7.

Petkelen cawalat kiusaAM mailman jU-
- .alattomat pabennuxef. ja ihmism omat
alinomaiset himot D halut, Jumalan py-
Mst tahdon ylihekslMM^



nuren waicutta? Vastaus
!a, Pyhä

Mitck oti pyhä Hengi? W
Han on jc rolmas vcrsona

sa,/totinen Jumala, Isästä ja Pojasta
' uloskäypä., >

Mitäon I"ma!ap vhäHeng-i tehn^t?W.
H«n «.m meitä pyhlttmM,,

Cuinga listn pvbiit,,i?N?.,
'EM hän waicutta lotisin ca»

tUMNM NMUM.
N/lliZckcautta pyhä Hellgi ihmisesäwai-

mtta totifm ca> «»,?

Jumalan ilmMwn ft
CuinZu inoninainen on tämci lu.

tan smm? VHstaus.
Luln m '. <d.

Mii -us.
Laki mlumÄan Pyhän ja wanhursi

tahdon julistus, toca meitä opilla,
W meidän tzcmme M. luma-'
lata ja mcidÄn lahimmui,

.llNKllUsi,



ahdon julistus, mädän,
auttamisesta lEsuxm.EHristuM
Eli myös: yn hywä sanoma, joca nnt
le,julista Jumalan armonpa syndein m

,dm saamffm, Wapcchtajan lEsux''
casiin ansion, tähden, sm tM-

raiHizen auluudm saamultUnistxi.
Mttä pyhä Smgi ihmiscsii waicuttÄ

3.ain fanay cautta? wastaus. .
, Synnin tunnM ja clMmism, joca on
ft, enstmwalnen «appale lotiftstg calumw
zcsia ja parannunstss.
Mtck pMHengi ihmijsjä

.oangeliumtn sinian emttta? Wast.
l,!fto!i lEfuxm" sshrlsiuxcn päälle,

ca on ft loinen cappale lslisesla rammuitstst
Za parannuxcsta.

!lsc«?Se on yp sijnä siwusa
lapsillinm luottamlnm Jumalan mmoon,
syndiin, wiDstaandcp zaamiststa, Chch

-naistsii se«<! n jB
parannu.. <„<« stn zsen sielun tyhönä? Wast.'

Ss



Se stmditW ssmincn mle.bäncn sl>di'
meNlstn jällen, warc"
turl , sta, jaJumalalla ylöso»
lcwxi wlhan lilaj'ia «rmo «ilaan; cojca hnn

wajt«undesta synny,
lctän, ylöswa!c,i°!Mi ymn-ämittNH ja Ju-malan' tygö lMyllä micltNa, msltämaän
häncn ulkonaiset ja siMistt woimanfa,
stn. uuden ihmism caswamistxs Jumalan e«
'desä, lEsmcsa 3hristuxcsa<
tuinga taita pr» wastauuöesta syndfn?l

<lhrist,'tt? «swa armoft? Vast.
, Costa hän ilman, lbdollisiamastanstiso-
musia Jumalan bnwaa hengeä wasim»,
llnda »tzcnsä nijn Rulinur» cuin sulungin
puolessa, hänen lembian ia armollisen foP
dattamisens ala, nijn h>'wjn jocapä!wi,l
locaullamaan ne hänen sydä»>esafts ylös»
nousemat fyndlstt himot ja halut- jsiben
harjyttlamisefa hän enncn täm tawan caulo
la yn saanut hirmuisin taidon «choltta-
maan Jumalala ja itziäns cuo«
lettamaan; nijn myös,että hän caikm wo!->mcmsa perästä naulitze ftn saawutetun ar-
mon, käyttäMs !Wfä Jumalan pyhän
la armollisen tahdon jalkm, sen hywän
tckemiftsä, jäseniähän jaltamistsä.



uinya ja millä muotoa pyh.'? Hc-
lu>na!a,n sanan cantta tck,nän caik,z»

ihinifejä waicutta Wastau,
Sasirnawimn cautta, erin-

Vmattain Rtplle ja DERran Eblvlltstlli
knymistsä, cosca y!i sysinen sm saar<s
namn janan lr«!Mm«s>uila, on tullut
kltMmixi Jumalan «yköncl lämään pcla»
jwstcms sl)inuu ja erj>,>dcsta.
.NsWät.sböen me MMine Ripille? HV.

Eitä' mc siM. humalan (dcsä «-a
ajsilla sydämillä ,tunt,!sim.„' tnnnlistlllsim

i catuisiwme syndim/ ja fodas
,< lino.l lkawöitzmusesä, .ime

onkisimme, ja ftn säälle lu,ma«
, lsan cama, Wapahtajan
urm Ohnilvfln callin ansion tähden,

smsimme meidän syndlimme päästön.
inZäUböen me HGAran KhtolliM

menemme? TVastaus.
Val'wi'ama<>n nilidän heickos usn»

omme snndtin andexi saamasta TVnpah-
fajan ZEsWn CfMuxcn wllftlla Wuu«
„mllla ja werM. IIWM ja «tznan alla



wnan? Vastaus,
tzn ustin,. «in me mnnenstne lewot"

wmudln mndän omisa tunnolsamme, ja
sieluha,

iii mettä wcmhmstliD
gnflon perään.,

Cumga pW yhden uscowaisin sielun i«
tzens sitte tilyttäniän? Vastaus-

Hänen pltci, sydHkMistti rucouxen fa
Hengen, la«

«hkttoitztMKN itziänt. elämänsä pa,

finnisten, '










