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i. Kysymys.

Mingä tähden kukutaan sinä
rvastaus.

että minä uskon meidän Herran Ie-suz-en Kristuren päälle, ja pidän hänen pyhät
käskyns.

2. Nys. Mitä opetta kristillinen usko?
N? a st. Se opetta kaikkcn totuden ja kaikki

hywät awut, jotka lawiasti Prophetain ja Aposto-
linen kirjoisa selitetyt, mutta minun muistoni täh-
den, meidän kristillisen uskon tunnusturcen lyhykäi-
sesti sisälle suljetut owat, jonga uskon tunnusturen
minä mielcsäni pidän, ja kosta niin tarwitaan, täl-
lä tawalla luen.

Minä uskon yhden Jumalan pääl Isän kaik-
kiwaldian Taiwaan ja Maan Luojan, ja myös kaik-
kein nakywäisten ja näkymättömäin tekiän.

Ia yhden Herran päälle lesuren
Jumalan ainoasyndynen Pojan, ennen kaikki aikoi
Isästä syndynecn, »valkeuden walkeudest, totisen
Jumalan totisesta Jumalasta, snndyneen ei tehdyn,
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Isan kansa yhdes olemiscs, jonga kautta kaikki
tehdyt owat. Joka meidän ihmisien tähden ja
meidän aumdcm tähden, alas astui taiwast, jaotti
miehuden Pyhän Hengen kautta, Neitzestä Mariasta,
ja tuli ihmiseni. Meidän myös edcstäm, ristinnaulit-
lin, Pontius Pilatuxcn alla, kuolctcttin ja haudat-
kin. Kolmandena päiwänä ylösnousi, kirjoitusten
jälkeen. Ia ylösastui Taiwaseen. Istu Isäns oi-
kiall kädell, ja sicldä tulema taas on suuretta Kun-
niall duomitzemaan eläwit ja kuolleit. Jonga wal-
dakunnalle ei loppua ole.

Ia Pyhän Hengen päälle, Herran elawaz-i
tekewäiscn, joka uloskäy Isasta jota ynnä Isän ia
Pojan kans, Palmellaan ja kumarretaan, ja aina
kunniotetaan, joka Prophetain kautta myös puhu-
nut ou. Ia yhden pyhän yhteisen, ja Apostolisen
Seurakunnan. Me tunnustam yhden kasteen syn-
öcin andecfi saamisexi. Ia ödötam kuolluittcn ylös-
nousemista, ja tulewaisen mailman elämät, amen.

3. Kys. Mitä tämä nskon tmmofws sinulla ett-
nen kaiMa muistutta.

Wast. Se muistutta minua Jumalasi: että
Jumala on minnn ja koko mailman luonut. Minun
ja koko mailman hallitze ja ylöspita, jonga tähden
minun omatundoni minua aina muistutta, että »ui-
nuu pitä händä sydammellisesti rakastamaan, ilman
ulkokullasuutta kunuioittamaan ja häneen uskalda-
maan; ja että minä silloin hywin ajattelen ja teen,
koska minä ajattelen ja teen sitä, mitä hänen pyhä
Larins.waatiwat,

4. '^s.
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4. Ny s. Nuinga sinä Jumalasta ajattelet ja
uskot?

U? a st. Minä ajattelen ja uskon että Jumala
onyri, ja paitzi händä ci ole Jumalala, että hän
on aina ollut, ja ei ole hänellä eikä alkua eikä lop-
pua. Että hän on Hengi, jolla ei ruumista ole, ja
on kuolcmatoin, sinä siwusa wanhurskas, laupias,
jokapaikas läsnäolewaincn, kaikki näke, kaikki kuule,
kaikki tietä, ja myös meidän ja aiwouuzcm
tutki.

5. Ny s. (vngo sinä jo kyllä, ettäs näin tunnet
Jumalan, jauskot yän estä, ja kuitengin elät

ja teet niinkuins taydot?
wast. Ei millään muotoo. Niinkuin minä

Jumalasta uskon, niin minnn pitä myös mieluisestisen jälkeen elämän. Nimittäin: koska minä tie-
dän, että Jumala on wanhurskas, tahdon minä
wälttää pahoja töitä, etten minä hänen wanhurskan
duomions ala langeis, ja hänen armostans ulos sul-
jemfi tulisi. Koska minä tiedän että Jumala on
laupias, tahdon minä minun syndini japahat tekoni
katua, uskaldain hänen armoons, ettei hän minun
katumustani hyljä. Koska minä tiedän, että hän
on jokapaikas läsnäolewaincn, ja kaikki tietä, tah-
don minä itzestäni waarin otta, etten minä en ainoa-
sians en mitään pahaa tekis, mutta en myös ajatte-
lis, ja sitä wastoin tahdon händä aina puhtaalla
omalla tunnolla ja wilpittdmallä sydammellä
wella.

A 3 6. Nys.
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6. Nys. Mitä opetta meille kristillinen usko meK
dän Herrastam lesuresta Nristmesta?

N) a st. Että hän armons ja laupeudens kaut.
ta meitä syndisiä kohtaan, on alasastunut taiwaasta,
on meidän luondom päällens ottanut, tahtons meil-
le ilmoittanut, meidän pimitetyn ymmäryremme to-
tisella Jumalan tunnolla ylöswalaisnut; ja wimein
hänen suuren rakkaudens todistureri meitä kohtaan
ja meidäu puhdistunemme tähden synnistä, ristin
päällä kuollut, kolmandena päiwänä kuolluista ylös-
nosnut, ja meidän lihasam ja weresäm taiwaasen
astunut.
7. N? s. Mitä hyödytystä tämä Kristillisen

uskon oppi, sinun elämäs parannmeen
inatkaansaatta?

U? a st. Se opetta minua ilman wilppiä raka-
stamaan Jumalala. Sillä jos Jumala on minua
niin snurcsti rakastanut, että hän on armosta tahto-
nut, omasa ruumisans minun edestäni kärsiä, ja
kuolla, niin minä olisin suuresti kiittamätoin kaikkein
luondokappalden scasa ellen minä tahtois händä ai-
na sydämmellisesti rakastaa, ja hänen rakkauuttans
kaikkein korkiammasa arwosa pitä. Vlitze sen se
myös minna suuresti lohdutta, että minä senkaltai-sesa uskoja, epäilcmätä toiwon kaikki lumalaldasaawan, mitä minnlle autuallinen olla taita. Silla
jos Jumala ei armahtanut ainoatakan Poikaans
miilun tähteni, ciköst hän minulle siis myös ynnä
hänen Poikans kansa kaikki a'nnais.

8. Nys.
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F. Ny s. Mitä sinä saat pyhäsä kasteesa?
N?ast. Minä saan minun syndini anderi, ja

tulen ylösotetuxi kristillisen Seurakunnan yhteyteen;
sinä siwusa lupaan minä Jumalan ja hänen pyhän
Seurakundans edesä: että minä tahdon niin puh-
taasti ja saastuttamattomasti minun elämäni wiettäa,
niikuin minä puhdas ja saastuttamattoin kasteen me-
destä ylosnosnm olen.

9. Ny s. Mingä tähden käyt sinä Herran Ehtob
Usella?

w a st. Että minä Kristuxen ruumin jaweren
nauliten itzeKristuxen kansa yhdistetyn tulisin, uuden
woiman ja armon saisin, pyhästi ja kristillisesti elää,
ja sinä siwusa minun kansa wcljcni kristillisydesä,
sillä ilahuttaisin, että minä heidän kansans altarin
eteen astuin, heitä uskosa wahwistaisin, etten minä
ole itziäni Seurakunnasta eroittanne, mutta tahdon
aina heidän kansans rakkaudesa ja uskon yhteydesä
elää.

ic>. Ny s. Mingä tähden pitä sinun syndis tun-
nustamaan?

N) a st. Että minä uhraisin Jumalalle yhden
katumaisen sydämen minun syndini ylitze, sillä wah-
walla aikomisella, että minä tästälähin paremmin
ja hurskaammasti elä tahdon, ja senkaltaisen minun
kammurcui päälle saisin Jumalan armosta minun
Nippujani kautta minun syndini andexi.

li. Nys.
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n. Ny s. Nuinga sinun pitä itzes muutoin kris-
tiUisesä elämäsä käyttämään?

v?ast. Niinkuin minun äitini, Scurakunda
minua opetta ja käskee. longa tähden minä tah,
don Jumalala lakkamata rukoilla, etten minä kos-
kaan Seurakunnasta luopuis, mutta »välttäisin eri-
puraisuutta, eriseuraa ja kaikkia sopimattomuutta.

12. Ny s. Mitä sinä tonvot saawas, koskas kris-
tillisyden wetwolttsudet täytät?

Ula st. Minä toiwon minun lumalaldanisaawan kaikken sekä ajallisen että ijankaikkisen siu-
nauzcn: se on täsä elämäsä kaikki mitä minä elä-
män ylöspitämiseri tarwitzen, ja kunnian; mutta
tulcwaisesa ijankaikkisen aumuden. Sillä minä
uskon että minun wanhurskas Herrani on tulewa
duomitzemaan sekä eläwitä että kuolleita, jouga duo-
mion jälkeen niiden autudella, jotka hywää tchnet
owat, ja niiden waiwoilla jotkapahaa tehneet owat
ei pidä loppua olemaan.

13. Ky s. Taitako usko paitzi hywiä töitä au-
tuaani tehdä?

v)ast. Ei millään muotoo; sillä usko on
kuollut ilman töitä.
14. Ny s. Misa sinä opeturet yywistä töistä kir-

joitettuna löydät?
viasi. Jumalan Laisa, jotka sisälläns pitää

seurawaista kynnnenen käskyä.

Ensinv
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Ensimmäinen.
Minä olen Herra sinun lumalas. Ei sinull

pidä muita lumalita paitzi minua pitämään.
Toinen.

Ei sinun pidä tekemään sinulles kuwaa, eikä
jongun muotoa niiden kuin ylhällä taiwaasa owat,
eli niiden jotka alhalla owat maan päällä, eikä jotka
wcsisä maan alla owat. Ei sinun pidä kumarta-
maan niitä, eikä myös palwelemaan niitä.

Nolmas.
Ei sinun pidä turhaa» lausumaan sinun Herras

lumalas nimee.
Neljäs.

Muista Sabbathin päiwää, ettäs sen pyhittäi-
sit, kuusi päiwää pitä sinun työtä tekemään ja kaikki
askarecs toimittamaan, mutta seitzemändcnä päiwä-
nä, on Herran sinun lumalas Sabbathi.

wiides.
Sinun pitää kunnioittamaan sinun Isäas' ja

aitiäs, ettäs menestyisit ja kauwan eläisit maan
päällä.

kuudes.
Ei sinun pidä tappamaan.

Seihemäs.
Ei sinun pidä huorin tekemään.

Nahdexas.
Ei sinun pidä warastamaatt.

A 5 MdMs
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ZMeräs.
Ei sinun pidä waärä todistusta sanomaan sinun

lahimmäistäs wastaan.
Nvmmenes.

Ei sinun pidä himoitzemaan sinun lähimmaisesemändäta. Ei sinun pidä pyytämään sinun lähiin-
mäises huonetta, eikä hänen pcldoons, eikä hänen
palweliatans, eikkä piikaansa, eikä hänen härkäänsä,
eikä hänen aasiansa, eikä hänen karjaans, eikä mi°
taan kuin sinun lähimmät ses on.

15. Kysymys.
Mitä opetta ensimmäinen käsky?

v?astaus. Se ovetta yhtä ainoata Jumalala
sydammcllä ja suulla tunnustamaau. Händä ai«
noata ylitze kaikia rakastamaan ja kunnioittamaan,
ia hänen ainoan päällens ustaldamaan, ja turwa»
maan, ja siinä siwusa kaikella ahkewdella kartta,
maan jumalattomuutta, epäjumalan palwelusta,
noitumista, epäuskoo, ja eriseuraa: niin myös kor-
keita ajatuta, etten minä omaan ymmärryxceni,
omaan eli toisten woimaan uskallais, mutta luma»
lan armon hallinnen ala ltzcni yldliannaisin.

.»6. Ay s. Nninga pitää Jumalan edesmenneitä
pyyiä kunnioitettamaan?

w a st. Ei niinkuin itze Jumalala, mutta niin,
kuin Jumalan pyhiä palwclioita, lumalalda mei«
hän autudem rukoilemaan, ja siinä siwusa seura-
maan heidän esikuwaans jumaliscsa elamäsä.
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17. Nys. Mitä kieldä Jumala toisesa käftysä?
wast. Jumala kieldä palwclemast ulosha-

kattuja kmvia ja kaikkia luondokappaleila, niinkuin
itze Jumalala. Niin myös kaiken epäuskon, ulko-
kullaisuden, korkon oton ja ahneuden, silla korkon
ottaja ja ahnc palwclewatmammonata niinkuin cpä-
jumalata.
13. Ruingapitä pyhiä kmvia kunnioitet-

tanra>m?
N? a st. Niitä pita kunnioitettamaan, mutta

ei Jumalallista kunniaa heille osotettamaan; sillä
kuwat owat ainoastans csimalauret, ja owat hyödyl-
liset, Jumalan ja hänen pyhäins suuria töitä meille
muistuttamaan. Että me meidän silmäimme eteen
ascttain niitä, ahkerasti turkim itzem, meidän elä-
mämme heidän pyhän elämäns esikuwau jälkeen
käyttämään.
19. Ny s. Mitä kieldä Jumalakolmannes kaskys?

wast. Jumala kieldä, ettei häneu pyhä ni-
mens kepiämielisest mainittais, waan ainoastalis ru-
koufisa, ja waadituisa waloisa, ja silloin myös
surimman nöyrydcn ja pcräänajattelcmiscn kausa
nimitetcäis. Scntähden onse myös sangen suuri syn-
di, puhua jotain Jumalala, uskoa ja pyhää kirkkoa
wastaan, walan rikkoa, ilman syytä wannoa, jotain
sopimatoinda asiaa lumalalda rukoilla, cli myös
Jumalalle tehdyt lupaufet ylitzekäydä ja rikkoa.
20. Ny s. Mtä käskee jawaati lunmla neljän-

nesä kaskysä?
wast. Jumala käskee Sunnuntai ja pyhä

paiwinä kaikkia ruumiillisia löilä ja askareita wälttäi
mään,
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maan, tulemaan ijlös kirkkoon, halulla kuulemaan,
lukemaan ja tutkistelemaan hengellistä opetusta, Ju-
malan autuari tekewäistä sanaa. Kotona opetta-
maan lapsillcns ja perhcllens Jumalan sanaa; ja
niinknin jokapäiwä niin myös ennomattain pyhä
paiwina malttamaan, kaikkia häpiällisiä töitä, ja
askareita, lioitcngin jnopumutta, ettei Herran päiwä
niiden kantta häwäistyxi tulisi.

21. Ay s. Mitä käske Jumala wiidennesä käs-
ky sH?

V?ast. Jumala käskee wanhembita, ja hei-
dän nimens alla ennomattain, keisaria eli kuningas-
ta, Sielunpaimenia, maallisia hallitzioita, oppettai-
ta, hywäntckiditä ja wanhoja kllnnioittamaan, ja
heille alammaiset olemaan. Niin myös kaikkia ih-
misiä rakastamaan niinkuin itziäm.
22. Ay s. Mikä on wanhembain ja lasten wel-

wollisuus toinen toistans wastaan?
wast. Wanhembain pitä lapsens Herran pel«

wos yldskaswattamaan,ja saattamaan heitä hamaft
ta lapsudcsta saakka Jumalan tundoon, taiwutta-
maan heitä työhön, huoneenhallitusten, toimelliscen
kansakäymiseen ihmisten kansa, ja ottamaan heistä
waarin, ettei he pahain seuraan tulis; ylitzen kaik-
kia ottamaan itzestäns tarkka waari, ettei he mitään
pahcndawaista, eikätckis, eikä puhuis heidän läjnä
olesans, paremmin ojendamaan heitä ystäwällisclla
nuhteella, kuin kowudella, ja sen heidän mielehens
llljasti juurrittamaan: että jumalisuus ainoasians
ihmiset onnellisen tekee, mutta sitä mastoin pahat

työt
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työt aina ihmiselle wahingolliset owctt. Lasten wel«
wollisuus on, rakastaa wanhemdians, kunnioitta
Heini ja olla heille alammaiset, heidän köyhydesans
ja wanhudesans ylöspitä ja holhota heitä, ja niin
muotoo maz'aa heille oikian kiiwllisudcn welan.
23. 'l>ys. NAkä on Isandäin ja !palweUain wel-

wollisuns? .

N?ast. Isändäin pitä itzens köyttämään pal-
welioitans kohtaan, lliinkuin Isäin. Mutta palwc-
tiain pitä Isännillensä alammaiset, kunnian osotta-
waiset, uskolliset ja ahkerat tyosäns olemaan.
24. Ny s. Mika on awiomiesten ja awiowaimoin

welwollisuus?
wast. Miehen pitä waimoans rakastamaan,

ei kowudella händä kohtamaan, mutta taitawasti ja
hiljaisudella ojendamaan hänen heikkonttans. Vh-
teisesä talon hallituzesa ja lasien ylöskaswattami-sesa pitämään händä kaikkein uskollisembana apu-
nans. Mutta waimoin welwollisuus on, rakastaa
ja kunnioittaa omia miehiäns, taiwuttaa luondons,
että he olisit heille otolliset, ja itze heidän kowudcn-
sakin kärsiä sydämmcllisellä nöyrydellä. Vhtcisesti
on heidän welwollisudcns molemmin puolin, toinen
toistans kohtaa:: uskollisuden osottamaan.
25. Ny s. Mikä onkungil l ihmisen welwollisuus,

kaiWa koytaan yyteisesti?
wast. Itze kukin ihminen pitä käyttämään

itzens kaikkia kohtaan ystäwällisesti, kunnian osotta-
waisesti ja nöyrästi, rawita isomaista, waatcttaa alas-
toinda, käydä sairasten tpgo, ojendaa syndista syn-

nin
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nm tieclda, opetta tietämättömälle Jumalan tahdon
hänen autudestaus, anda hywää neuwoa, ja rukoil-
la Jumala kaikkein autuuden edestä.
26. Ky s. Mitä kieldä Jumala sinulle kuuden-

nes käskys?
Wast. Jumala kieldä etteu miuä kellengäan

yhtäkään wäryttä tekis, cnga itze, eikä toisten
kautta, eikä töittä, eikä ajatulilla: mutta että minä
paremmin minun lähimmäistäni kaikesta maarasta
warjelisin. Sentähden on se sangen suuri syndi
lumalau cdesä ihmistä yhdellä eli toisella tawalla
tappaa, eli siihen neuwoa anda, ja awullinen olla,
eli salaa murhan ja wahingon tehdä; nimittäin, jos
joku ticdäis pahan aikomien ja ei andais sitä ilmi,
eli myös warkaita ja murhamiehiä huoneissans kät-
kis, jos joku näkis tappelun jag eroittais, tulipalon
ja ei sammutais, eli köyhää ja sairasta cl millään
tawalla auttais. Tasa käskyjä on myös itzemur-
ha sangen kowin kicltty, ja sitä wastaan käsketty ter-
weyttä uiinkuin sitä kaikkein kalliimbata Jumalan
lahja holhomaan.
27. Ay s. Mitä kieldä luniala sinulle seitze-

männesakaskysä?
U)ast. Jumala kieldä huoruden ja irsiaisu-

den ja kaiken syndisen ruumiin saastaisuden, joihin
ihminen himoins kautta kchoitcmxi tulee. Niin
n, )ds kaiken sen mikä siihen tilan andaa, knin on,
juopumuden, jomilaisuden irstaiset puheet ja käytö-
xc», tantzit, leikit, häwittdmät wirret ja kirjat. Sii-
nä siwusa käskee Jumala tasa täskysä, että miehen

ja
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ja waimon pita awiosans puhtaast ja jumaliscsii
määu.

28. Mitä kieldä sinulle Jumala kahderamiesa
käskysä?

U?ast. Jumala kieloa etten minä, eikä julki,
sesti eikä salaa kelvataan mitään pois ottais, löy-
dettyä kalua salais, eli karannutta ihmistä peittäis,
wierasta peldoa, niittyä, cli tarhaa, raawaillani
syööttäis, ja toisen maata itzclleni omisiais. Etten
minä myddesa, ostaisa, eli waihtaisa ketäkään pet-
täis, työmiehen palkaa en pidäis, korkoo, erino-
mattain köyhildä en ottais, kruunun, kirkon cli jon-
gun toisen rahaa en warastais ja salais. Sentäh-
den pitä itzekungin jontilaisuutta ja laiskuutta »vält-
tämään, jaahkcroittamaan itzens kunniallisesta tydös-
tä. Sillä tydön kautta taitaa ihminen ei ainoastans
itzens ja perhens rawita, mutta myös köyhillengin
awun tuootta.
29. Ky s. Mitä kieldä sinulle Jumala yhderän-

nesä käskysä?
wast. Jumala kieldä miuua wäärä todistus-

ta sauomast toisia wastaan, wäärin kandamasta, pa-
nettelemasta, häwaiscmästä. pilkkaamasta, duomitc
zcmasta, toisten sanoja wäärin ulostoimittamasta:
Sanalla sanotuxi, Jumala t iskee wälttämään kaik-
kia walhetta, ja petosta, sitä e lämmin kuin ne tule-
wat walhen isäldä perkeleeldä.
30. Ky s. Mtä kieldä Imnala kymmenennesä

käskysä?
Wast. Jumala kieldä ei ainoastans pahaa

tekemäst, mutta myös sitä ajattelemasi, ja syoäm-
mesa
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mcsa halaamasi; sillä pahain ajatuziin päälle taita-
wat myös sangen kcpiasti pahat tyddt seurata.
31. Ny s. Mitä on ineille tarpellinen jos me tay,

donnne Jumalan Lain jälkeen meidän elä-
mämme käyttää?

U? a st. Jumalan armon kansawaikutus, joka
niinkuin kaikki hnwä, sydämmellisen rukouxen kaut-
ta käsitetään. Mutta rukous on meidän taitomme
ja sydämemme ylennys Jumalan tygo, anomisen
kansa, että hän meille kaikkia hywää jakais, joka
meidän sielullemme hyödyllinen olla taita.
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Lyhykäinen kristillinen opetus.

H/crään ajattele rakas kristitty että Jumala on, ja
että hän otta waarin ei ainoastans sinun tdistas,
mutta myös sinun ajaturistas ja aiwoimxistas, ja
ettet sinä misäkaän paikasa, cli niilläkään tawalla,
taida hänen edesäns salattu olla.

Perään ajattele että Jumala sinun elämas,
terweydes ja woimas suojelee, ja että hän on sinulle
kaiken onnellisuden, jouga ikänäns sinä sinun elä-
mäsäs nautitzet armosta andauut. Sentähden kiitä
händä joka hetki, kaiken armon edestä, jonga hänsinulle osottanut on, rakasta händä sydämmellisest,
ylenanna itzes hänelle kaikisa, ja awuzes huuda hän-dä kaikisa sinun töisäs. Koska hän sinun auttaa,
niin kaikki sinun työs ja toimiwfcs sinulle aina hyö»
dylpM mowat ja menästywät.

Muista että se taiwallinen Isä lähetti, meidän
Lunastajamme jaHerramme lesufenKristuzcn mail-
maan, usko hänen päällcns, ja ylenanna itzes hä«
nen Jumalalliseen opetureens, joka Ewangeliumis
sinulle ilmoitettu, ja täsa lyhykäisesti sinun silmäis
eteen asetettu ombi, ettäs pidaisit ne lupaueet, kulns
Jumalalle pyhäsä kasteesa tehnyt olet, ettäs uskollasest etzisit ijankaiMsta elämälä, ja et turhaan itziqs
kristityfi kutzuis.

Sunnuntai ja pyhä - päiwinä käy kirkkoon,
Maahan langeten sydammellises ndprydcs sinun Iw

B malas
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malas eteen, mielees johdata kaikki se armo, jongas
Herralda saanut olet: kiitä händä niiden edestä kai-
kesta sinun sydämmestäs, ja uloslupaa hänelle, sinun
kiitollisudes merkiri, ettäs niin elä tahdot, kuin hän
sinulle käskyt andanut on. Se on Jumalalle kaik-
kein otollisin uhri.

Kunnioita ennen kaikkia Kunningasta, niin-
kuin lumalalda säattyä waldaa, ja ole hänelle
kaikisa alammainen: kunnioita sin.un Sielun Pai-
menitas sinun Isändiäs, sinun edustus michiäslsäs
ja äitis, kakkia wanhoja, ja hywen: awuisia ihmisiä,
ja ole heidän hyödyllisille opetuMens kuuliainen.

Alä ainoastans siitä itziäs ahkeroita, ettäs itze
olisit hywäin awuin kailsa kaunistettu; mutta opeta
myös sinun waimos, lapses ja perhes kaikkeen hy-
wään ja Jumalalle otolliseen tydöhön. Ota itzestäs
waari, ettet sinä heidän läsnä ollesans, mitään
pahaa tekis eli puhuis, ettes sen kautta heitä pa-
hennais: niin on Jumalan siunaus sinun huoneesylitzc.

Muista että sinä sentähden mailmaan syndynyt
olet, ettäs kaikillen, ja kaikesa tilasa niin paljo kuin
mahdollinen, on hywää tekisit.

Rakasta sinun lähimmäistis, ei ainoastans
sinun lähimmäisiä sukulaisias ja hywän tekiöitäs,
mutta myös wihollisiaskin, ettäs sen kautta heitä
myös nöyryttäisit, parannaisit ja hywixi ihmisixitekisit.

Niin
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Niin myös älä toru ja tappele kennengaän kan-
sa: ja jos joku myös sinulle wäaryden tekis, niin
ahkeroita itzes niin paljo kuin mahdollinen on, sitä
karsia, ja kosta tila siihen on, hänelle hywää tehdä.

Armahda myös sinun juhtaas, jonga Jumala
»sinun-palweluzees sinulle andanut on.

Wältä ei ainoastans saastaisia töitä, mutta
Myös puheita, että sinä et ainoastans töisas, mutta
myös puheisaskin, olisit puhdas ja kunniallinen ih-
minen.

Ala keldakaän mitään warasta eli pois ota,
mutta tyydy siihen, mitä sinä työdlläs saada taidat.

Ole ahkera työötä tekemään, ja wältä jouti»
laisuutta: silla niinkuin ahkeruus on Jumalalle
otollinen, niin on sitä wastoin joutilaisuus niinkuin
kaiken pahuden lähde, Jumalan edes kauhistamat»
nen syndi.

Alä koskaan walhetrele waanpuhu aina totuut-
ta: sillä kaikki walhe ja petos, on kaiken pahuden
seasa kaikkein »vahingollisin ja ainoastans perkelcn
tawallincn työö.

Alä elä juopumudes: sillä Jumala käandä
itzens sitä pikemmin pois juopuneen tyköä, mitä no-
piammasti juopunut taitaa kaikkea pahuutta ulostoi-
mittaa, kuin se joka on selwälla päällä.
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Jos sinä nämät kätket, niin st laupias Juma-
la on sinulle armollinen, ei ainoastans clämä-
sä, Mutta 6n mybs sinun tulewaistsa elämäsä silla
kunnialla kunnioittama, jolla hän hänen pyhäns
kuumottaa; -ja kaikki ihmiset rakastamat sinua.










