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Lyhyt Ulosweto
Autuuden Zärjcstyxcstcl.
Ensimmäinen Kysymys. Ustotco sinä että yxi

lumala on?

MA , minä »ston että yxi ainoa totinen
Jumala on. MlN'c. 12: 32.

j2.Cuingastatama ainoa totinen Jumala cutzutan?
Hän cutzutan Isäxl, Pojaxi ja Pi)l)äxi

Hcngcxi. Matth. 28:19.
z. Mitasta on Isa crinomattain sinulle tehnyt?

Hän on minun Luonnt.
4. Mitasta on poica sinulle tehnyt?

Hän on minun Lunastanut.
5. Mitasta on pyhH Hengi sinulle tehnyt?
Hän on P»l)ittän»t minun.

, 6. tuinzasta loi lumala ihmisen?
Jumala loi ihmisen omaxi cuwaxensa,

nimittäin wiilyi, pvhäxi ja cuolemlNtoma-
lp». 1. Mos. K. 1: 27.
7. Vngo ihmnen ollut py<ywainen tasa auma-sa tilasa?

Ei, hän on satan m peloxen caulta, jou«
A < tu.



lunut lottelemattomuteen ja poislangemiseen
lum,lasta, i. Mos. K. ?: >z.
8. Mihingä tilahan on hän taincaldnsen pois-

langemisen cautta syosnyl itzensä?
Vhlen sangen wiheljäiseen ja onnctloma»

han lilaan.
«. lwsästH seiso ihmisen onnettomu» täsä elä'

mäsä?
Sijnä, että hän eroitti itzensä Jumala-

sta ja yhdisti itzensä satana» Es.
59: 2. Eph. 2: 2.

10. Mitä on satan tehnyt hänestä?
Hhden syndisen ja Jumalan wihollisen.

Col. 1:21.
,1. Millinen onnettomu» on yhdellä, synolsellz-
ja Jumalan wihollisclla odottamisesa ijancaict'i«

sudesa?
7)xi loppumatotll pijna ja ijaneaickinen

waina. Match. 25: 46.
«2,. Mutta ongo Inmala andanut sen wl'hel,'i,
fen ihmisen maata awuttomana täsä surckeudesa?

Ah ei, Hän on ijancmckisesta armahta-
misesta luwannut ja lähettänyt hänelle yh,
den Wapahtajan.

,z. Cn«asta on tämä wapahtafa^
Hänen ainoa Poicans, totinen Juniani

la ja ihminen. Gal. 4: 4.

lEsus ChristuS.
«5. Mi»



»5. Mitästä on tämä Wapahtasa tehnyt luna-
staxens meitä i

Hän on Hänen täydellisen culllMsudenisa ecutta täyttänyt Lain, ja
dälMsynnin welcam, Hänen wercllänlä m
cuolemullansa ristn hirsipuun pääuä.
,c>: 7, ic>.
»6. Mitasta on Hän tämän cauttaansainnt meille?

Jumalan armo» ja jen ijancmckisen e-
laman.
i7< Andacs -Hän myös tarita caikille ihmisille

tätä ansaittua autuutta?
la, Hän anda Ewangcliumija taritasen läikille lhmisille. Apust. T. '?'. 3<).

IF. T»'bcoco -Hän, että ihmisten hywäin töiden
cauita, pitä ansaitseman Hänelda tätä autuutta?

Ah! ei, Hän lMoitta meille scn ftman
l.'.upiudefta sijnä Pyhäsä Castesa. Tit. 3: ?.

ly. Mutta mitästä waaci -Hän ni,ldä, sotca laa»
Lasten >slrcn, owat langenet catumatwmij^

syndcihizn?
Että he catlimuxella tunnustamat, itke-

wät ia wihawat hc,dän syndcMsä.
2c>< Mitä wielä?

Että he uscolla lEsusta syleilewät ja Hän<
da seurawat.
21. Mitasta tapahtu nijlle, jotca näinmuodoin
wihawat syndia, i« pysywat uscollisesii Chri«

stuxesa!
He tulemat Chriiiuxen tähden

cmxi ja autua>i. Apost. T.l):u.
A 2 21. Mut-



22. Mutta taitanewatco he edespäin palwella
s/ndiä? >

Poisse! heidän pitä elämän christillisesti
ja kärsimän kärsiwällisesti. Nom. 6: i, 2.

Cosca he tekemät tämän wlsmeisen elämän»
loppun ast,,mitästä on heillä sitten odottamista?

Pelastus caikesta pahasta autuällisen eno<
leman cautta. «. Tim. 4: 18.
24. Mutta mitasta on heillä toiwomista sijna

wijmeisnä päiwänä?
'Vxi riemullinen ylösnouseminen cuoNuista

ja ijancaickinen elämä. loh. 6: 4c».

3awiambi Selitys
Tömän Lyhywtw Uloswcdon Plihe.

Se Ensimmäinen Osa.
Ensimmäinen Kvhmys.

Vngo mailma ollut ijancaickisndestg?
M«I sumgan. Ps. 9a: 2.

2. Vngo se sljs tullut inesiänsa?
Ei. loeainen huone on joldakin r.ckcttn,

Cbr. 3: 4.
;. Cucasta on si<» telmvt mailman?

Musa loi Jumala taiwan. >a maan. <

Mos. K. 1: ~

4. Mikä on Jumala?
Jumala »u Hengi. loh. 4: 24.



s. lklkofiZ myss sinun sielus ole hengi?
la, se cutzutan ihmisen hengcxi »oca hä«

nesä on. i. Cor. 2: i».
6. Millmen hengi sn sinun sielua?

W luotu hengi.
7. tNuna mingaealoainen «sengt on Jumala?

V,ri luomaioin, ijancaickinen, caitisa pai,
coisa läsnäolewainen ja täydellinen Hengi.

8. Gngo -Hengelle ymmarr/s >a tahto?
la.

y. Gngo myös Jumalalle ymmärrys?
la, Hänen ymmärruxtns on tutkima-

toin. Es. 40: 28.
10. tNitkä owat no crinomaisimmat omaisudet,

silta Jumalallistsic. ymmZrryxclia?
Caickitietäwäisys ja Wns^us.

11. Vngo Jumalalle myou tahto?
Ia; sillä Hän teke mitä ikäuäns Hän

tahto. Ps. «is: 3.
12. Mitta owat ne erinomaisimmat omaisudct

Hänen tahdosanfa?
Rackaus, Wanhurscaus ja Caickiwal-

diaisus.
,3. Culngassa cunman tllmH Jumala?

Hän cutzutan Isäxi, Pojaxi ja Pyhaxi
Hcllgcxi. Match. 28: 19.

14. Vngo usiamdia cuin yxi lumala?
Vn on Jumala, ja ei toista ole paitzi

Handä. Marc. 12:32.
Ä 3 ls.Mup



ls. Mutta ongo ta s": yhdesa Inmalalllsesa
mises» myog ainoastansa yri ainoa lumaludcnpersona ?'

Ei, se sami seiso colmesa yhtäläisisä,
cuiteugm eriuaislsä persoimisa.
16. Cuinga monoa owat,per<önat eli ne todi-

stuxet taiwaisa?Colme owat joten todistamat taiwaisa:Isä, Sana ja Pyhä Hengi; ja ne col-
me yxi owat. i. loh. 5: 7.
»7. Cuingasta cuyman sijs se ensilfiainen persona?

JM.
»8. «cuingasta nimitetln se toinen?

Pojaxi eli Sanaxi. loh. ,: ,4.
»y. Cuingasta cuyutan se colmas persona ?

Pyhän Hengexi.
20. Mis'stä «su tami colmeyhteinen Jumala?

Jumala aju kirckaudesa, johon ei yxikän
tulla taida. ». Dm. 6: 16.
»l. Ongo -Han sijs coscan ilmoittanut Incnsa?

Ia tosin on Hän'ilmoittanut Itzensä.
«. Cuingasta ja mingä cautt» on -Hän ilmoit-

inensi?
Hänen Sanasansä ja Hönen töidensä

cautla.
»3. Mingä työn cautta on Isa erinomattain

ilmoittanut inensä?
Luomisen ja ylösottamisen työn cautla.

24. Minga työn cautta on Poica itzensä ilmoit-
tanut ?

Lunastuxen työn cautta.
2s. Min-



25. tNinga tysn cautta on si,g se pyhä -Hengi
itzensä ilmoittanut?

Pyhittämisen työn cautta.

Se Toinen Osa.
26, rnib's tyo omisteta» 5,,» erinomattain Hsallc?

T.uwau ia maan luominen. Sillä meil,
lä ou vxi Jumala, Isa, Josta caicki o,
wat. l. Cor. 8: 6.
27. tNuna owatco myös Poica sa Pyhä <3<n«

gi ollet silloin lajni?
Ia; sillä HERran Sanalla omat taii

wl'.! tehdyt; ja caicki heidän jouckousa Hä-
nen suunsa Hengellä. Ps. 33: 6.
»8> <suinM monen laisia luondocappaleita o»

Jumala luonut?
Cahden laisia, Näkymättömiä ja NH-

kywäisiä. Col. i: 16.
29. Mitlasta owat ne näkymättömät luondo?

cappalet?
EnZclit. Ebr. 1: 7/

35. Pngo Jumala cahden laisia lkngeleita luo-
nut, nimittäin hywia ,a pahoja?

Ei, Hän on luonuc heidän caickl hywi»
xi ja pyhixi.
31. N7n«a owatco he caicki pysynet hyrvinH?

Ei, muutamat ei ole pysynet totuudesa.
Joy. 8; 44.

A 4 Z2. Cuin-



32. Cninga cunutan ne samat?Pahoixi cngelcixi, cli saaskusyi hengeixi.
Apost. T. 8: ?..

3;. <suinga cunntan heidän päämiehensä?
perkele ja sataiws, joca coco maan pij,

rin wiettele. Jim. K. »2:9.
34. Cncnsta on se parhan niistä närywHisistä

Jumalan luondocappalcista ?

Ihminen, soca seiso ummista ja sielusta.
zz. Cuinga monda ihmistä loi Jumala alllsa?

Caxi: Ensisti Adamin ja sitten Ewan.
36. Mistä loi Jumala Adamin ruumin?
HERra Jumala teki ihmisen tomun /

maasta, i. Mos. K. 2:7.
37. tNutta missästK on ihminen saannut yhden

ymmTrtäwäisen >a cuolemattoman sielun?
Jumala puhalsi hänen sieramijllja ela-

lvän hengen. ». Mos. K. 2:7.
38. Misiästä on Jumala luonut sen ensimmäi,

sen roaimon?
Jumala otti yhden Adamin kylkiluista

ja täytti sen paican lihalla, i. Mos. K. 2:21.
3<). Mingätähoen oli ihminen se parhain nät'y-

wäisista luondoeappaleista?
Sillä hän oli luotu Jumalan cuwari.

1. Mol. K. 1: 27.
40. <vngo Jumala Hänen olemisensa puolesta

Xvi,sas ja P/l)ä?
la.
41. Vlico myoa ihminen ja pyhä?
la, Jumala on luonut AMscnSaan,. K. 7:30. 42.MM-



42. tpingacaldaincck oli hancn ymmarry«nsä?
Se ol< tayuans waloa/ wijsautta ja

tietoa.
4z. MilUnen oli h'nen tahtonsa?

Se oli täynans rlUkcUltta, pyhyttä ja
tvanhmscautta. Eph. 4-24»

44. Mikä oli sijs l>äncn sielunsa?
Se oli yxi kircas Jumalan cunnicm spei-

li. 2. Cor. 3:18.
45. Millinen oli hancn ruumina?

Se oli ihana / wahwa ja cuolematoin.
46, liiiks ihminen silloin ticnpt mitan finnisiä?Ei.
47.' i3iko HZn myostan tienyt cuolcmasia >a wi-

heliZisydM?
Ei; sillä jcuolema on ensin synnin lautta

tullut mailinaan. Rom. 5 : »2.
48. Mlsä tllasa oli fijs ihminen?

Sangen autuallisesa ia cunniallisesa Masa.
49. Cuinga cuyutan toisinans tämä nla ?

Miattomuden lilaxi.

Se Kolmas Osa.
so.Ongs ihminen s»i« aumasi, tilasa?

Ei/ paratcon!
51. lkiks höncsse ole wicla joille si>t3 lanfialuo-

dusia Jumalan cuwasta?
Ei, hän on cadottanut sen sam«n.Rom.3 23.

V 5 «'» tNi»p



52. Minga cantta on hän tämän cadottanilt?
Sen walitetta.vatt syiunlangemuxen cautta.

«. Cnca wietteli ihmisen n'hän poislangemisen
Jumalasta? >

Satan joca monen muiden engelitten
cansta jo oli langenut pois Jumalasta:
loh. 8: 44.
54. Mitasta »)lo»lyckZi» saean ihmisin tykönä?

Vhden ylplällisen tahdon tulla Jumalan
caldaisexi. i.MoI.K.Z:/.

5;. Misä tahdoi hän olla -Hänen caldaisens?
Erinomattain caickitietäwaisydesa ja wa,

paudesa / joisa paällecatzanoisa Jumal ille ei
vle vhtän Händä corkeimmata/jota Hänen
cuulla tulis.
56. tNihingä annoi ihminen wietcllä inensä tä»

män ylpeyden caucm ?
'

Tottelemattomuteen Jumalala ja Hauen
kieldo. nsa wastan. Rom. s: 19.

57. Cuingasta cuulln sama kicldo?
Hywän ja pahan tiedon puusta älä syö.

».Mos. 2: ,7.
58/ Mlngatähden kielsi Jumala -Häneldä yhden

»vifiin puun hedelmätä?
Että nckin wähälsesä astasa coetella hä-

nen cunlltaisutlMls.
59. Mutt» pidättlko ihminen ,'ttensä tästä kiel-

dy!iä hedelmästä?
Ei, han uni sen hedelmästä ia soi, sata,

van sisalieannon jällen. «.Mos.K.z: 6.
so. Olico



60, Olico tämä sijs mjn suuri syndi?
11,, idmilien langas ta,näi peräs

ti pois Immi ».st y.ösiauoi hänelle cai-
ken cUiil!» Hol. 6: 7.
Hl N' sturais tämän langcmnxcn päälle.

humala» cuwan poiscadsttaminei».
6i. Mitasta cadeni ihminen ymmarr/x ss?
Sen Iu>nal:ll:!en wiiftudcn ia tiedon.,

63. Mitö<lä eadotti hän hänen tahossansa?
ia pyhnden, ja caiken sen

elämän, ioca lumalasti oli-
-64. tNihingä tilaan syoxi hän iyen» ?

Siihen ounettolnimdaan Ellaan, sekä
ruumin että sielun puolesta.

65. hänen ruumins cuolemattomari?
Ei, se mli cuolemaan duomitux .ja moninai,

siin kipuihijn ia tuscijn.l. Mos.K.3: »6, »9.
66. Mutta >äiko hänen sielun,», cuolemattomaxi?

.
la, se jäi kyllä cuolemattomaxi, mutta

caicki sen woimat peräti ja juurincns
meltin.
67. Cuinga sll hänen pmmärryxens turmeldu?

Se tuli peräti sopimattomari että oikein
tundeman Jumpata ja Jumalallisiaasioita,
ja tätä wastan täytetyxi pimeydellä, sokeu-
della ja tyhmydellä. 1.C0r.2:i4.

68. lluinga oli hänen tahtons turmeldu?
Se tuli peräti woimattomari racasta-

nmn Jumalala ja Hänen päällens uscal»
daman, nijn myös hitari hywytteen jatai-
puneri pahuutteen. Rom. 7:8.

A6 <9<Re-



69» Rcnengil taivaisesi on si>g ihm'nc« tullut,
tosca hän tahdoi mlla Jumalan caldaiscxi^
Hän on tullut hänen pettäjans satanan

caldaisexi. loh. 8:44.
70. Misä erinomattain

Wihasa ja wainosa lumalam
longa edestä hän langemuxen jälken pake-
ni ja itzens lymyi. i« Mes.K. 3: 8.
71. Mitasta on hän matcansaattanut hänen tot«

telema»lvmuoellansa?
Humalan wihan ja kirouxen, nilucuin

myös sen ajallisen, hengellisen ja ijancaicki-sen cuolemcln. 1.M05.K.2:»7.
72. Misä seiso se ajallinen cuolema?

Erosa sielun ja ruumin waihella.
73. Mitä tule wielä siihen?

Caickinainen ajallinen surckeus, caicki tau-
dit, waiwat ja Jumalan duomiot.

74. Misästä seiso se hengellinen cuolema?
Sielun eroituxesa Jumalan autualllsesta

yhteydestä / niincuin myös caickein hengclli-
<ien woimain ja totisen lohdutmen pumtesa.

7;. Miläsia tule mvos muuta tähän?
<3e orilillinen pelco, yhden oman-

tunnon lewottomus ja ccmhistummcn ja yri
pakeneminen Jumalan edestä, l. Mos. K.
3:8/l«>.

76. Miestä sc!so ft iiancaickinen cuolema?
CaickiMisen autuden iMcaickisesa vum-

tesa.



tesa, <a loppumattomiin waiwain caickein
cowimmasa. tul!dem>!cl»'.
77. Vngo t«ma sllrekeus )r>nan.<» cohdannnt mei-

dän iiisl>N?snhembiam?
Ei, waan myös sljnä samasa heidän

lapsians ja jälkentlllewaisians.
78. Vivatco si>g caicki ihmiset ynnä Adamii»

canfia ja hänesä sondia lehnet?
Caicki owat he lyndiä lehnet. Caicki owat
poikcnct pois ja ynnä kelwottomaxi tullet.
Nom. 3:12, 23.
7<). Vwatco he myon caicki hänen cansians tullet

cuolemaan wicapaäifi?
Cuolema on tullut ihmisten pääl-

le/ että caicki owat syndiä tehnet. Ia on siis
yhden synnin cautta, cadotus tullut caickein
ihmisten päälle. Rom. s» 12, »8.
80. a>»vatco sij» Esi-Xvanbemmat heidän tur^

mcldun luondoni» lapsihinsa istuttanet?
la, Adam siltti pojan, joca hänen tu-

lvansa coldainen oli. i.Mos.K.s:3.
öl. tNltöjia olemma me sij» perinnet meidän

lLsl-rvanbcmmiioam?
Synnin ja cnoleman. Rom. s: 12. Ah

surckiata ia walitettawata perir.dölä!
82. Mika on synd,?

Svndi on wäärvs/eli pvlspoikeminen Lai-
sta. 1. loh. 3:4-

81. <sn>'nga moninainen on syndi?
Cahlalainen; Perisyndi ja Tecosyndi.

A 7 L4.Mi-



84. MilMa on perfssndi?
Se canstasyndynyt häij!) turmellus coco

meidän josta mc olemma woi-
mattomat caickeen hywytcen, ja taipunet
<aickeen pahliuttcen. i. Mus. K. 8: 21.
85. luongo me caicki taMan myotZmme

täl,.w mailinaan ?

la, me olemma luonnoltamme wihan
lapset. Eph. 2: 3. Sillä caho, minä olen
synnisä syndynyt; ,a minun äitin on synnisä
minun siittänyt. Ps. 51:7.

'

86. Icläko myss täniä syndi jHlille wastauudesta
sy>ld^,eisäk>n?

la, se asu wielä hcisä. Ehkä se ei saa
lvallim heidän ruumisans. Rom. 6:12. l.
7:18.

87. tNikä on teeosyndi ?

Caicki se vaha, cuin me teemme ia Hu,
wä jota me laiminlyömme, laitta sisällisesti
ajaturisa ja haluisa, eli ulconaiscsti sanolsa
ja tölsä.
88. <»ngo se myoZ syndi, cosca me

me jotain hywä?
Ia; sillä joca taita hvwää tehdä, ja ei

tee, niin se on hänelle synnixi. lac<4:l?.
Cuinga monella tawalia t«ddan syndiä?

Taicka tietämäta, hcickoudesta ia picai,
<udesta, eli myös ehdolla ja pahuudesta.
90. laidango me myös tehdä «sallisixi

toisien eli muitten synneistä?
111/ I. Tim. 5: 22. NtUwvN/ hywan

suo.



suosion, kässon, edesandamiscn ia Nllhtele-
misen laiminlyömisen, ja muitten talncal-
daisten cautta.
9>. Mitästä mc ansainemme Jumalan tykonH

mcidan spnneilläm?
Jumalan wihan ja armottomuden, niju-

cuin myös sen ajallisen ia ijancaickisen cuo<
leman. Rom. 6.^3.
92. Gngo siis Jumala langemisen ><<lb'en taa»

hucuttanut ihmisen sucucunnan?
Ei, Hän on andanllt sen saman enändyä.

YI. iLito ole taan hucuttanut mailman,
ihmisen jännin tähden?

Ei, waan Hän, canda, ylöspltä ia hal-
lihe sen saman. Ps. 147: ?. Ebr. 1: 3.
94. Suojeleco >a ylospiiaks >H<ln myös niitä

jumalattomia ihmisiä?
la, Hän autta sekä ihmiset eitä eläimet.

Pf. 36: 7. ja saldi cmringonsa coitta nijn
pahain »litze cuin lwwmngin. Matth. 5:4?.
95. Rärsitö mxo» w bansa astioita -Hänen

pitkämieli^desansä?
Za, Hän kärsi suurella kärsiwälllsudellaHänen »vihansa astioita. Rom. 9:22.

Se Neljäs Osa.
96. Vngo sijs Humala tahtonut, ctta se wi-
hcljHinen ihminen piti jaiman hänen mrckcut«

teens sa huckuman?
G Hauelle Klva jumalattoman cuolema.

Hes. Zöi 9?»



97. lahtocs s«n si,s, että ihminen «as ank-
taisin?

la, Jumala tahto caickia ihmisiä au-
tuari. i. Tim. 2: 4.
pZ. !2iko siis ihminen tainttt ine «utta itziHn»

ulo» hänen wiheliailydestssns?
Ei, silla mitä anda, ihminen sielunsa lu«

nastuxtti? Match. 16: 26.
9y. lLiko myostan jocu muut luondocappate
tainnt taas ylosautta siti langcnu«a ibmista?

Ei, ihmisen sielun lunastus on olon cal-
lis. P5.49:8,9-
100. Caisico 5,,» lumalacan taas autts ihmistä?

Sljtä ei ole yhtän epäilemiitä. Sllla
ti Hänen edesiws ole yhtau asia mahoo-
toinda. Luc. 1: 3?..
loi. tlluttz tabvoicc» >H«n taa» antt» sitä

langenucta »hmssta?
la, Hän tahdo» osotta hänelle armon.

Lo?,. Mistästä me ftn t'coämme?
Jumalan armollisesta p<j<itöxestck, Mga

Hän ijancmckiludcsta teki.
loz. rläkiks sm fii« edellclpain'ijancaickisudcstil

meidän langemuxen?
Ia; sillä Hänen e-

desta ei t,ida mitäll olla liattu.
»04. tNitHstä on Hän su« ijancaickisudesta paut-

Hän on vaattanyt ensisti: Että armah-
ta coco hmisen sucrclllNan räälle; toism:
Että Poicansa cautta wapahla ihmisiä;

10l-



colmannexi: lslla pulxttä hcitä Hengensä
eautca; ja neljänncri: Että tchdä uscowaisia
iiancaickiscsti <uliuaxi.
Ios. Gligo Hän

tahtonsa ja suosionsa idmislllä ilmoittanut?
la, cohta sijnä cnsimmäisesä lupauxesa.

l.Mos. K. z:is.
ic,6. Mitasta lupaisi H.«n täsa ensimmäiscsä lu,

pauxcsa?
Waimon siemenen, longa piti särkemän per-
kelcn lyöt ja »vapahtaman ihmiset hänen
»vallastansa, l. loh. 3: 8.
»07. Mutta läbetettingo tainä luwattu Xvapah,

laja cohia mailmaan?
Ei, Jumala annoi coco neljä tuhatta a,

jastaica edesculua ennen cuin Hän lähetti
Hänen.

108. Mitasta teki Jumala silla walillH?
Hän annoi aina selkeimin ja selkcimin se-

liltä sila ensimmäistä lup.msta, ja monen
uhrein cautta uloscuwata Lunastajan werl>sen cuoleman.

109. Micästa,-Hän rviela tcki?
Hän uudisti sillä walillä Hänen Lakinsa

Smain »vuorella, jouga Hän oli kirjoitta-
nut cilsimmäisten ihnnsten sydammim.

lio. Mit.ifia waadci -Hän täsä H,aisa?
Etla ihminen vlis sencalduinen /

cuin silloin,cosca Hän hänen alusa cuwan--sa julken loi, nimitäin täynäns rackaude-
sta Jumalala lähimmäistä wastan.

111. Millä



»li. Millä uhcaisi Han niitä, jo«a ei taytiis
tHrä Hänen waatimu<Zansa?

Hän sanoi: kirottu olon <oca ei caickia
näitä Lain sanoja täyiä. s. Mos. K. 27: 26.
»12. Niitillä lllMft -Hän Nl,llc, ,otca Lain

pitäwät? .

Hän sanoi: Cuca ihminen ne leke, hä<nen pitä nijsä elämän. Rom. io: 5.
113, CUico »e siis Jumalan paUlctarcoituss, et,

ta ihmijct Lain cautta piti u?an-
hurjcaixi ia aucuaxi tuleman ?

Ei se ollut Hänen paälletarcoituxensa.
114. Nro le langennut ihminen tainut täydelli,

sesti pitH Jumalan Lakia?
Ei, siihen oli hän lcmgemuM cautta

cadöttanut caiken woiman. Rom. 8:3.
1,5. ei hän myoflan tainut tulla wan<

hurscautetuxi H.ain cauera i
Ei, Ma ei yxikän liha taida Lain töiden

«autta Jumalan edesä wanhurscautetuxi
tulla. Nom. 3:20.
116. Mixi piti sijs /lain edellä käymän XVa«

pahtajan tulo» cli ihmesi/sta?
Että ihmisien piti Laista tnndcman syndin-

sä ja hcickondcnsa, Nom. 3: 20. ia sen ki,
rouren lautta ylösk»l)oitellam<.n eitä sitä
h.nti!min ikä»röltzcmän sen lnwatun. sielun

nl autuas Telian herän.
Gal. 3: 24.

Se



Se Wijdes Osa.
»17. losca tuli sij.', roihdoin se ulosluwattu

Wapahtaia?

Cosca aica oli täytetty lähetti JumalaPoicansa. Gal. 4:4.
liB. ITiin on Jumala ulosandanut Hänen ai-

noan Poicansa incidän Lunastaiaxcm?
la, nijll ou Jumala mallmaa racasta,

nut, että Hau andoi Häncu ainoan Poi<cansa. loh. 3: >6.
,19. Mihingä on -Hän Hänen lähettänet ?

Lihaan.
»20. Cuingasta se käwi tämän lähettämisen

canfia?
Hän sikis Pyhästä Hengestä ja synnyi

Neihestä Mariasta. Es. 7: «4. Luc. 2: 7.
,2!. Cuinga cunutan tämä Lunastaja?

lEsus Christus.
-122. Mitäliä merkiye se nimi IlLsn» ?

AuttaM, Wapahtajata ja autua-
xi Teklälä.

123. tNixi cuyutan Hän Xvapahtajaxi?
Sillä Hänen piti ansaitzcman ja julista-

man meille sen oikian autuden, ja meitä
sl!tä osallisixi tekemän.
124. tNitä mcrkitze se nimi Christus eli Meusias?

Vhtä >oca on Pyhällä Hengellä woidel,
du. slpost. T.IQ! 38.

»25. Mi-



125- Mikä on tällä wapabtafa?
Hän un »xi totinen Jumala ja ihminen.

»26. Gsota minulle tämä" -todexi P>'hästH Xaa-
mamssa?

Christus on sondynyt Isistä lihan puo-
lesta , loca on Jumala ylitze caickein, yli-
stelty ijancoickisesti: Amen! Rom. 9: s.

»27. Gngo meille sijg caxi L,unasla,ara ?

Ei, meille on aiuoastans yxi Wapahtl-
ja, loca on luiuala ja ihminen yhdcsä
pcrsonasa. i. Tim. 2:5.
»28. Min «iti Hänen oleman totisin ibmiscn?.Että Han olis meidän lähtem taitanut
kärsiä ja enolla. Ebr. 2: »4.
I2Z. Mutta mix, piti -Hänen myös ole-

man totisin Humalan?
Että Hänen karsimisellans ja cuolemallans

piti oleman yxi loppumatoin woima,iaHan,
werensä eautta, olis taitanut levyltä Juma-
lan. Ebr. »: 3. ja 9'-14-
l)0. Millinen Wirca on meidän

Hän ön se ainoa Wälimies Jumalan ja
ihmisten wälillä. 1. Tim. 2:5.

IZI. iLiko -Hänellä ole colminainen Wirca ?

la, Hän ou Vlimmäiuen Pappi,
phcla ja Cuningas.
»11. Mitästä on H,ln nijncuin ylimmäinen pap-

pi meille hfwäxi tehnyt ?

Hän on sowitt.'ln!t meidän Jumalancanlsa ,a ansainut meille sen totisen autu<
den



Den lihansa ruumija kuoleman cautta. Col.
i: 21, 22.

IZZ. niitistä on Hän tehnyt nijncuin propheta?
Hän on ilmoittanut ja aildanut ilmoitta

meille sitä ansaittua autuutta /a sen järje<
stystä. Eph. 2:17.
,54. MitästH teke'Hän meille b/wäxi nisncnin

Cuningag?
Hän hallitze lunastetluin »lihe Hänen

ia tekc heitä siitä
ansaitusta autuudesta osallisixi. i.Cor. 15:25.
l;;. Vngo meidän H,unastaiam aina ollut yhd!»'

caloa sesa tilasa?
Ei, waan ensisti Alendamisen ja sitten

Rlsndämisen tilasa. <

»36. Mingätähdcn -Hänen nijn sywässi
alenda itzensli?

Silla Hänen piti palkltzemin ia maxa-
man meidän vlpeytcäm ja pelastaman mei-
tä meidän wiheljaisodcstäm.

,3?. Mi>» seisoi meidän wibcliäifydem?
Synnin wiasa ja synnin rangaistnnsa.

138- Pelasiico Hän »neiti »Histi molemmista?
la. '.

«Z9» CmnZa on Hin pelastanut mei»H spnni»»
wiafia?

Hän andoi tygö lukea Itzellens sen sa-
man ia mixoi sen meidän cdcstäm. Ps.
5. S>Nä HENra beitt, ca>cki meidän wää<ryvemme Hänen päällensä. Es. sz- 6.

»42.



14<5. Cuinga K» meitä synnin rangaistuxe-
sfa ivapahcanut?

Hän kärsei sen saman meidän Sil-
lä rangaistus oli Hänen paällcns että
meillä rauha olis. Es. 53:?.

»41. Mikä on synnin rangaistu.»,?
Synnin palcka o» cuolema.Rom. 6: 23.

»42. Nijn on s>l» meidän Lunalfajam myös
tärsinyt cuoleman?

Ia Hän on Jumalan armosta caickein
edestä cuolemata maistanut. Ebr. 2^).
»43. Tunsico Hän myös sen iiancaictisen cuole-

man angar«tta?
Ia cosca Hän huusi - Minun Jumalan

minun Jumalan, micis minun ylönannoit.
Match. 27:16.^
»44. Mutta ongo -Han myös meidän edestäm

täyttänyt coco H.ain?
la, «i Han lullut Lakia päästämän waan

täyttämän sen sama». O yhtä
ulcollista ja täydellistä Waplchtaja !

145. Mitäliä on Hän meille Hänen cuuliaisu,
densa ja rärsimisenft cautta ansainnt?

Jumalan armon, sen Pyhän Hengen ja
ijancaicklsen elämän. Ebr. s: 9.

146, Glengo me nyt cuolemansa caut'
ta lumalan canfia sowitemt?

la, me olemma Jumalan cansta sowite-
tnt Hänen Poiccmsa cuoleman cauna.
Rom. s:



»47» Vlcngo me nyt wapakdetut synnistä ja sen
rai»gaisiuftsta?

la, Christus ön mcilä »vapahtanut Lain
kirouresta. Gal. 3:13.
148. Vngo meille nyt taa» oikeus sijhcn i,an<

caickisien elämään?
la, me kelstamme meitämme Jumalan

cunnian toiwosta. Nom. s:2. Owerrmto-
nua hedelmitä lEfuxen Christuren alen-
damisesta!
»49. Mutta ongo sij» meidän Lunastajam jää«

nyt cuolemaan?
Ei, Jumala on härätcänyt lEsuxen cuo-

lemasta ja andcnut Hänelle cunuiau. i.
Pet. 1:21.

150. Misästä on san nyt?
Hän on caickein Taiwasten päälle ylös-

astunut, että Hän caicki täytäis. Eph.4:lc>.
,51. MihingH on H.'.n sioittanut Iyens?
Jumalan oikialle kädelle, Josta Hän

on tulewa duomitzeman elavita »a cuoleita.
Marc. 16: iy. ApoA T.»: il.
»51. Mitästä tckeHin lumalan oikialla kädellä?

Hän wallitze Hänen wihollistensa seasa.
Ps.»»o: i, 2.

»SZ. MitästH -Hän muut» teke?
Hän teke ne autuari, ,ot:a Hänen tant-

tansa tulemat Jumalan tygö, la elä aina
ja rucoile alati heidän edestänsä. Ebr. 7:
25.«. loh. 2:». O culnga onnelliset olem-



ma me, että meillä on'taincaldainen Edes,
wastaja Isä» tykönä!

Se Kuudes Osa.
154. «lucasta on sitten se, joca omista meille si,

tä Chrisinxen cautta «nftitma autuutta'i
Sc Pyhä Hengi.^

155. Cuca lahctta meille sen saman.
HENra lEsns on Hänen »löndamisens

jälken lähettänyt Hänen Isäldä, oman lu<
pauxensiwMc», loh. 16: 7. Jos minä
menen pois, niin minä Hänen teille lähetän.
»56». slnidcn päälle c>n HHTira I<Lsus caickein

ensin wnodattanm >H.:»en Hengcnsä ?

Hänen OoctusKNtells ja Aposiolins
päälle, jotca Heluudai päiwänä tulit woi««
malla corckcndcsta pnetctlyi. Luc. 24: 49»
Ap- T- 2:
157. Mitasta teki pybä Hengi Apostolittcn

Hän nnhtcli mailmaa epäuscon tähden.
loh. ,6:8,9.

»58- Mitästa Hän muuta tck-?
Hän kircasti ja cnnnioitzi HENransuxen Apostolittcn opin ia ihmctöiden cant-

ta. löh. ,6:14. Ap. T. 4:3^.
159. Cescko rriclä sitä sama caickein «sccl<lisien Vptttajain lautta?

Ia ; silla ei he ole Ma waar»
st



se on IlanHengi, loca heisa puhu. Matth.
,2: 20. i. Thess. 4: 8.

>6c>. MitZsiä »aarnaislt sijs Apostolit?
He saarnaisit, Christuren kaston jälken,E-

wangeliumia caikille laoduille.Marc. 16: is.
161. Saarnawatco »vielä caicki uscolllsec Vpett

taiat sitä s«ma?
Ia he saarnawat aina Lakia ja Etvan-

Zcliumia.
162. Mikä on EwanFelium?

Se ihana sanoma, että Jumala on Chri<
stuxen cautta lepotetty mailman cantza, la
eitä Hän tahto autuaxi tehdä caickia, jotca
Christuren päälle uscowat.
»63. ttlottlmeco siis tämä Twangelilimi caili

kijn ihmisijn i
la, Col.l: 2Z. sillä tahto. että

caicki totuuden tundoou tullsit l.Tim. 2: 6.
»64. Gngo lumala «ndanut Hänen polcansi»

coco mailman edcstä?
Ia: Nijn on Hän mailmaa raaistanut,

tttä Hän audoi Hänen aino >n Poican<a.
loh.^z: 16. Ia andoi Itzcnsa c uckeill
edestä lunasturen hinnaxl. ». Tim 2:

165. Tahtoco sän myo« anda caikille Hänen
Pyl>'n He^genft?

li, meidän T>:!w'llineu ZlämetaKtoan»
t>a Pyhän Hengen sitä anowaisille.Luc 11-iz.
>66. Tulewatco caicki ihmiset stjbenChri,

siuren cantta ansaittnhnnlaututtehen?
Ei, se tie on caita, jocawie elämähän,

B ja



ja Harmat omat jotca sen löytämät. Matth.
?: »4. .

»67. Mutta mixi ei caicki tule antliaxi, cosca
humala cuitenZ'u tahto autuaxi tehoH eaickia?

Sltla ei caicki sowita itziansä sijhcn järje-
siyxeen, cuin Jumala nijlle on etchen kir-
joittanut, jotca tahtomat autuaxi tulla. 3lp.
T. »3:48.

,63. Miki o» jiries?)'» 5
Kaändymys Jumalan tygö, ja usco mci,

dänHEßran lEsllxen Christuxen päälle.
Vlpoft. 20: 21. Marc i: is.
»63. lLngä me jo <r«siesa tule «mudesta oikeu,

t<tuixi?
la, Jumala tele meitä autuaxi uuden

syndym'se.l peso» c mtta. Tit. z:s.
«70. Mutca mitässä tapaht» muuta sijna Pr,

häst <rast»es«?
Siinä tehdän Myös yn liitto Jumalan

ja mcltän waihellam. ». Pet. z: 21.
»7». Mitä lupa Inmala tila lijcosa?

Mi» ä tahdon olla teidän Isanne <a tei-
dän p tä oleman minun poicani ja tyttäreni,
sano Caickiw.ildi,'s HERta. 2.Cor. 6: ,3.
»72. Mit'sti lupamma me sille rackalle lu<

malalle tHs« lijtosa 7
Että me tchdolnme luopua pois perkele-

sä ia c.uk sta häncs» tegoistonft, j l olla sen
lolmeyh'ei»en Jumaliin omiisus.

»71. Millistä ricotan tHmH Caste» liitto ?

ja ehdollisilla synneillä/ sillä



ne eroittawat meidän ia meidän Jumalan,
mc toinen toiscstain 59': 2.
174. Mutta mnast, on costa me «ai»

olemma rictVnet meio.n <sas?emme lifton?
Se p>tä p.iralni«),c>l >.l uicon cautta u«F

distittainan.
,75. NikH on parannus?

Se on yxi sisällinen mielen ja tahdon
muutos.
»76. Cuinga oli ihminen ennen hane» parannu»

stansa mieloynyt Jumalala walianl
Hänen llhallinen mielensä 01l wcha Ju-

malala wastan. Rom 8:7.
l??. Häätö hän myös parannuxensa jälke» Ju-

malan wihollisixi?
Ei/ hän tule Jumalan ystäwäxi ja ra-

castajaxi.
»78» Cuinga oli ihminen ennemmin mielvynyt

ftndij »afian?
Hän racasti syndiH ja etzei caickia tiloja

sondia tehdäxensä.
»79. Ongo hän my6» edesplin jälke» hänen pa«

rannuxensa näin mitloynjt?
Ei, hän wlha syndiä ja cartta caickinai-

sia tiloja sijhen. Ps. 97: io.
»82. Mitasta on tälle slsälliselle mielen, Mtwts,

xelle.seurasa?
Pxi ulconainen coco elämän muutos, käy-

töxisä sanoisa ja löisä. Nom. 12:2. Eph.
4: '7,25, ja seurawaistt.
»8,. me käännämme iyiHm sijnH t»tiseft

parannuxesa?



synnistä ja satamin «vallasta. Apost.
T. 26!l8.

»82. RenengH tv»gs räännämma me iyi«m?
Jumalan tygo ja Hänen vhteuitecns.

lkj. <sosca me tahdomme ka<ind.i meiiam ssn»nista, mitä roaadilan silloiil sijden?
Meidän pila Laista hapcnnscllä i« sydäm-

melisellä catumisella opp»nan meidän peri-
jä tecosyndejäm tundeinaan. Nom. 3:20.
,84. Gngo s>>na kvllä, cna me tunnemme mci<

«Hn syndimme?
Ei, meidän pitä myös jydämmellisesti ca,

tuman, roihaman ja caubistuman Mä.
,85. tNingacautta maccansaatetaan tämä »viha?

Jumalan wihan tundemistn cautta, Ps.
38:2,3. erinomattain niincnm se Christu»
xen karsimiftlä on itzens näyttänyt.
,86. Mitä ftnnyttä tämä synnin »riha inessänsa?

Vhtä el)dotoil'da aicomustn poispanna
eaickia sundejä ja alati nijtä carlta.
187. Mutta mingä cautta me mei<

t.',M Jumalan tygo?
Uscan cautta ICsuxeu Christuxen pääl<

le. Sillä ei kengän taida tulla Isän tvgö,
waan Hänen lauttansa. loh. 14: 6.

188. on ft totinen ulco?
Se onseyxi Jumalallinen N)a!ke«,s,'>n,

ga cautta «xi catuwamen sielu lvapalla

suostumisella tunde lEsuxen Clnisturen
Vijncuin hänen ainoata Wap chtaj 'tansse on vxi Jumalallinen Woima, jonga caut-

ta



ta hän svdammen uftalluxclla syleile fa ihel-
lens omista Christuren ansion.

,89 «luinga monesta osasta o« sijg usco?
Col!N3sta, Nlinittäill liidosta, juostumult-

sta ja uftaiiuresta.
,9c». Mistä tutan se totinen usco?

Sen »voimasta ja hedelmistä.
>yl. Mira rvoima on uscolla?

Sillä on ori wanhurscaxi
woima, »onga cautta me laamme sondein
andexi saamisen Christmen tähden. Rom.
4' s> Ia yri pyhittäwäinen woima, fon-
ga camta me tulemma wapc<hdetmi spnnitl
wallasta. 3lpost. T- 15:9. ja woilamme'
mailmaan. » lo.h. 5:4»
»92. Millisiä hedelmitH stmnnttä se totinen nsis

itzestänsä?
Hengen hedelmiä eli hvwiä töitä, niin-

cuin rackauden, cuuliaisudcn, luottamisen
Jumalan päälle, ja nijn edespäin. Gal. 5:
22. l.Petr. 1:5,6,7,8.
193. Nijn on usco tyotatekew,'inen rackanVe» cautta?

Ia; sillä ci Cbristuxesa mitan felpa,waanusco, joca rackauden cautta (Jumalan ja
lähimmäisen tygö) työtä teke. Gal. 5:6.

Se SeitzemäS Osa.
194. Mikä hyodytys on meille sljta, että meso,
«vicamme meitäm parannnxen ja uscon järjcstyrcm?

Mc tulcmma täsä iärjestyxesä »vapahdetut



xi caikessavoilieljäisydesiä, ia osallisiri cai,
kesta sijta autuudesta «uin Christus ansai-
nm on.
»95. n?ist se,'»o st wihelizislw, iosta m» usto»

lautta wapabvemxi tutcmma'!
S< seiso elvisii, synnin welasa, toisexi,

synnin wallasaja (olmannexi, synninran-
gaistuxesa.
»L6. luleco sij« yxi uscöwamen laisista nä»M

wapahdewxi?
la, synnin welca tule hänelle andexi

annetuxi, 2. Sam. »2: ,z. synnin toran-
«elinen walda tule färjetoxi, Rom. e: 14.ja synnin mallinen että mvös i/ancaickinen
rangaistus poisvtetuxi. Zerh. 3: is.

Vng» yhden uscowaist» tykönä ensmbi en»
singan spndiä?

Jos me sanomme, ettei meillä ole syndiä,
«lijn me petämme itzemme» >. Zoh.«: 8.

»98. Mikä snndi jää wiela beibin?
Se canstasyndynyt perisondi. (Lue tästä«e 84 ja 86 kysymyret.

»19. iLiko he My6« toisinani tllle silvi samaloa
häkytetyxi?

la, moninaisisa me cukin puutumma.
lac- 3: 2.
2vv. Mutta pitawätko he tamcaldaiset wiat j<l

heickouden jynnit balpana?
, Ei, he nhkrroihewat jocap<liw<llsesä pa-
rannuxesa calua niitä, rucoila lumalaldanij-



nijtä anderi ja waelda aina toimellistmmin.
Ps. ly: iz. Eph 4: »f.
20 l. K.uet«ng<> sitten taincaldaiset wmt heille

duomisxi fa cadotuxexi?
Ei ole yhtän ladotusta Nljsa. jotca lE-suxcsa omat, ja ei »vaella lihan,

maan Hengen jalken. Rom. 8: l.
202. (l)watc« ne ujcowaisee wapat sijtH

pahasta, cmn seura s>)»nin päälle?
la, he omat wapat Jumalan wlhastu, Lain

kirouresta, pahasta omastalunosta, mailmasta/
perkelestH, helwetistä jacaootuxesta. loh 8:56.
3lh! onne<listt owat he, jotcanäin ihauata
wapautta nautihcwat.
203. Misästä seis» heioz» autndensa, long» hesaawae uscon c«n«a?

He tulewat ensisti, Jumalan lapsiri uscon
tautta / Gal. 3: 26. Tulemat toiscxi, Chri-
stuxen cantza yhdistetyiri ja Häneu nmmin-sa jäsenixi, Eph. 5: zo. tulemat colmannexi,
Pyhän'Hengen Templixi, loca heisä asuja maiculta.,. Cor. 3: 16.

204. Mitassa waicutta pybä Hengi beisil?
Ensisti, caickinaisen Jumalallisen woi«

man että chrilMsesti elä, kärsiwällisesti
kärsiä la autuallisesti cuolla. 2. Pet. 1:3.
Toisexi, caickinaisen Jumalallisen lshdutu,
xen caikesa mnrhesa. A.T.?:z'. 2.Cor 1:4.
205. Nijn sn yxi oikia «rhristitty aurua» jo th

lä mailwasa?
la, hän on jo amuas, cuitengin l»iwo-

B 4 sa



st smiremmasii autudessa. Nom. 8: 24.
2c6> N7utta taitaco yxi «sbristicry tämän saa-

dun autuden taas pcincadort-?
la, hän taita taas hyljätä nscon ja h»<

Man omantunnon, ».Tim. l: 19. ja niin-
muodoin myös taas cadotta Chnsturen ja
autuden. Gal. 5:4.
207. Mit-st» pita sen tekemin, joca tahto pitHsen kerran saadun ancuden?

Hänen pitä uscon cantta oleman Christu-xen cantza vhdistetyn. loh. lf: s. ja alino,
ma andaman itziänsä Hänen Henaeldänsä
hallitta. Gal. s: 18. Rom. 8: '4-
2c>B. MingH jälken pitä hänen eläm«nsj sowit»

taman?
Ei sen pahan mailman muodon jälken,

Maan humalan Sanan ja HERrin lE-suxen esimerkin jälken. Ps., »9:9. Phil.2: s.
209. M-itMä 5»tH hänen hpljaman?

Caiken jumalattoman menon ja mailm.il.
Lisen himon. Tit. 2:12.
2»c>. MisiDii pitä hänen locapiiwz itzensa puh,

dls?aman?
Caikesta lihan ja hengen

2. Cor. ?:». eli nijstä hänesa wielä rippu,
maisista hcickoudeista.
2ll.M>tästä pitä hänen jocaväiwäristinaulinema» ?

Häl-en lihansa, himoin ja haluin canha.
Gol-?: 24.
212. R«ä wastan pita hänen jocapä wä sotiman?

Perkelettä, B. sna paha mail-
m^ita



mata l.lcch. 5: 4. ja oma lihansa eli sitH
sisällaasuwaista syndiä mafian. Gal, 5:24.

2IZ. tNitästä pita hinc» wiclä tebcm«!» ?

Hauen pilä walwoman ja rucoilcman, ellei
hän langeis kiusauxeu. Matth.26!4,.
214. Carwiyckä han uston wablristnsta?

la.
215. Mings wälicappalden cautta tule usco wah,

w,<ictuxi?
Jumalan Sanan ja sen Pyhän Ehtolli-se» cautta: »onga ohesa häuen uscin tule

buocata: HKRra lisil meille uscoa.
Luc. 17: s.
216. CumZa pitä hänen täyttämä» lumalnu

Sanan?
Hänen pitä oikialla halulla ja harttaudcl,

la sitä cuuleman, lukeman, tutkiman ja sy,
dammchcnsä kätkemän. '.Pelr.2:2. Luc.n:2B.
«17. tninga pit« hänen täv«ämnn se» Pyhän

Lhtollisen?
H'nen pitä sitten cuin hän wisummastl

itzianfä coctcllut on, usein käymän sille sa-
malle, tolisesa uscosa ja pyhällä aicomisella.
i.Cor. ll:28.
218. Nlixi on ybdcllä ustowaistlla hänen

uscs'Ns tarpcllinen?
Sen hcickoudcn ja waara» tähden, jota

hänen 'vielä täyly kärsiä.
219. pitäkö sl>« oikiain «rhrissittyin kärsimä»

niin paljo läjä mailmaja ?

la,wanhurstalle tapahtu paljo pahaa,
B s Pl-



Ps. 34: 20. m monen waiwan cautta pitä
hänen Jumalan Waldacundacm sisälle tule-
man. Ap. T. »4: 22. Luc. 9:23.
220. Mutta msti läheltä lumala lapsillensa nij»

nwncn tvaiwan?
Että ensisti, heidän usconsi tulis harjan,

dunnuxi ja coeleldmi, ». Pctr. l: 7. toi,
sexi/ Se slsälläasuwaincn sylidi heicoxi teh,
dyri, l.Petr. 4' ',2. eolm uinexi, Pyhyys hei,
sä enalyxi, Ebr. ,2:la. ja he itze tulisit
neljänt»exi, Christuxen cuwan , caldaisixi.
Roni. 8:29.
22 l. paneko "lumala suurembaea ristis Heiv3>»

päällensä luin he kärsiä woiwat?
Jumala on uscollinen, joca ei salli heitä

kiusatta ylitze heidän woimansa. 1. Cor.ic»:,).
222. Jumala heila lohdltttamata ri«

stin alla?
Ei; sillä «ijncuin Christuren kärsimys

on paljo tullut heidän päällensä, nijn myös
heille tule paljo lohdutusta Christuxen
cautta. 2. Cor. 1 - f.
22;. Mutta andaco H,!n heidän aina ristin cans,

sa taistella?
Ei, Hän pelasta heidän w hdoin caikesta

pahasta. 2. Tim. 4: »8.
224. MingH cautta tapahlu taincaldainen pela-

stu»?
Phden aumallisen cuolemm cautta.

2:5. CUca taita aumallisesti enolla?
Se (uscosa ja jumalisudesa) lop,

pun



pun asii wahwana pysy, pitä tuleman au-
luaxi. Matth.24: 13. Ilm K. 2: ic>.
225, CuhunZa tule yhden uscowaistn Christie?»

sielu cnoleman,ölr'cn?
Se wicdäll Engelellda Abrahamin hel-

ma m, Luc. l6: 22. M hän lepä hänen
töistänsä. Ilm. K. 14: »3.

227. Mihingi >ontu ruumis?
Se joutu emmitte» hautaa»/ josa hän

maaxi tule. l. Mos 3-. 19.
228. PirZko sen alati handasa macaman?

Ei: Christus herättä sen taas wijmeisnH
päiwänä. loh. 6: 40.

229. Cuinga on -Hln sen herattHwa ?

Hän kircaiw sen Hänen kirckan ruumin-sa caldaiseri. Phil. 3:21.
230. Pitäkö sii« Christuren taas ?Nensä wi>meis-

nl päiwäni ilmoittaman?
la, ihmisen Poica tule Hänen Cunnia-sansa. Matlh. 2s: 31.

2Zl.,tNit!stä on H!» silloin tekeroä?
Hän on duomihewa hurscaita ja juma-

lattomia. Apost. T. »7:3».
2Z2. tuinga on sän duomilzewa m,ta fnma."

lartomia ?.

Hän on nay.täwä heidän vois tyköänsä,
niincnin kirotut jijhen ijancaickiscen tuleen.
Mallh. 25:41.
2;;. «ruinga on H.'n vuommewa mitä hurlcaita?

Hän on slsälle wlepä heitä, nijncuin



Hänen INnsä siunsltnita, Hänen iancaicki-seen Malth. 25: ?4.
234. 2xenc»,ga l?e sicllä nähd»?

He saawat nähdä InnnUau uiiucuin
Hau o'.'. 1. loh. z: 2.
heidä'., Wapahtajans Hänen Cunnialansc»
1. Pe:, l: 8.
255. Mitä on ta'ncaldaine» 7!un,alan canelemi»

nen heisä waicunawa?
He ftawat iloita sanomattomalla ja

cunnialliselia ilolla, i. Pet. i: 8.
2)5. Cuinga cauwan on cunnialline» ilo

paällesiisowa?
Lackamata, caikesa ijancmckisudesa. Sil-

la he owat aina HTNrcm canha. 1. Thcss.
4: '7-
237. MihinZa wlemma me sii« wijmein antn<

dcn järiestyfcsä?
Me tulemma ij.mcaickilesti nautitzemansitä autuutta, jota lEsus Christns an-

sainnut on.

Jumala auttacon meitä caickia sijhen,
lEsuxcn Chnsiuxcn tähden!

Ru-



Nmous/
losa coco autuuden järjestys on

käsitetty.
WVHa Jumala, slllä olet kyllä lllonill
miiim Esi - Wanhemlxmi Sinun Cu,
Ivas jälken, »viisain, pvhixi ja cuo,
lematlomixi, ja lamanut hc»lle ulottuwai-
sen woiman racastaman ja culilema» Siuua:
Mutta ei he ole/ sen pahembi.'tasa auo
tuall sesa tilasa ct ollet; an-
noit il;n,<Vi, s.nnemtnan omielli udcn ja wa-
paliden ikäwöitzemlscn caiitta, pcr'c!clda
wictcldä, Sinun pyhä kaffyäs rickolnan ja
Smulta pois luopuman. Tämän catitta
vwat he peräti cadvttanet Silliin callin cu-
was ia eaikelt woiman hywyltem, ja tli>!let
wikcliäisin syndlsixi ja wihan lapsixi. Tä-
män tmmeliuren ja walitettawan surckendcn
o'.vat he myös heidän jälkentulewaisihinsa
istuttanet: jongatähden minä myös heildH
vs"i penimyt vhden turmeldun luonon, joca
caickeen hywään hitas ja caickeen pahum-
teen taipuwa on. 3<h! cumga caicki minun,
svd imme-li a atus ia aiwoitus vn paha Kck»
masta nuorudcstani. Ah! ruinaa monda te-
coiMdia olen n»ma tchnyt, ja nijden cautta

B? ' Pääl-



päälleni wetänyt Sinun wiIMS ja sen ijan-
caickisen cadotuxen.

Mutta kii/os ja mnnia olcon SinM,
Racas Taiwallinen Isä, ettäs taas sen
langcnen wiheljaisen ihmisen päälle olet ar-
mahtanut ja päättänyt että Sinun ainoan
Poicas cautta wapahta häudä perkelen »val-
lasta ; ja, ettäs tämän Sinun Poicas to-
tisesti lähettänyt ja Hänen meille phdcxi
Wapahtajaxi andanut olet. Mutta kijtos
jacunnia olcon myös Sinulle HERralE-
su,ettas cuuliaisudesta Sinun Isälles olet
paalles ottanut miehudcn ettäs miuun siasani
Lain täyttänyt, ettäs minun sondini welan ma-
xanut, ettäs kirouxen ja cuoleman päälles ot-
tanut ja kärsinyt; nijn myös, ettäs ylös-
nousemisellas cuoleinan ylitze woittanut, mi-
nun Jumalan ccmtza taas sowittanut, mi-
nulle wanhurscauden ja ijancaickisen elämän
«nsainut; ja, sitten cuin Sinä Taiwaseen
ylösastllit ja sioitit Itzes Jumalan oikial-
la kädellä, ettäs silloin Sinun Pyhän Hen-ges tänne alaslahettänyt, ja myös minun
Ewanaeliumin cautta jSinun Waldacun-
daas cutzua andanut olet: ja lahtvittanut
»nmulle w Clstesa, armosta, caicki Sinun
Wanhur caudes tawarat. Ah! anna mi-
«uu cuoleman asti wisuimmin warjella tätä

<alli-



rallista lahja, wihata ja eartta perkelen töi-
tä ja pysyä Sinulle uscollisna »he cuolemafakin.

Mutta jos minä jo lihan heickoudesta elisen payan m »ilman »vietellyrestä, olen Ca-
fic,» »tou nckonutja taas rumennut sondia
raeastaman ; Ah! nijn wie minua Sinun
Heng.'s curituxen cautta parannuren ja us-
con järjestyxeen, jonga alla millä taas Si-
nun canstas yhdistetyxi ja sinun autudestaS
osaNiseri tulisin. Anna o uftollinen Jumala!että minä catumisella tundisin «uinun luon,
doni sywän turmelluxen ja caicki minun teh-dyt nuorudeni synnit, ja anna minun usco,sa wastanotta Sinun Poicas, Ivnzas
minulle »v<u»hurscaudexi tehnut olet ia Hä-
nen »verensä ja cuolemansa tähden armon Si-
nun edefäs lvyta. Anna minulle öaicki mi-
nun syndini andexi, ja »vapahda minua
nijden hywin ansaituja rangaistuxcsta.
Miltta laina minulle myös Sinun Pyhän
Henges woima, tait.:maa,l hallita synnin yli-
he, ja lohdutusta caikisa minun tuffisani.
Auta että mini jocapaiwaisen catumure»
ja parannuren alla aina enämmin ja enäm<
win poispanen sen wanhan ihmisen ja caiken
hänen payuudensa, Nljnc»u'n oman mieleni
nollan, tottelemattomuden, laiscuden, wi«
han, walhen, j« ralckinaisen kiucun, mä

minä



minä taas Sinun cnwaxes uudistetuxi tuli,
jm. Anna miinun pita uscon ia hywän o,

racasta Sinun Sanas, mi,
stella syndia wastai, ja sudämmellisesti ru-
coilla. Anna minun christilliscsti elä, f.n<
siwallisesti karsia ia wihdoin antuatlisesti
enolla; mutta siinä wijmeisna päiwänä
Sinun siunattms seasii löytyä, ia rliumnl
ja sielun ccmha saada Sinun ijancaictista
autuuttas nautita. Isä Jumala, loca
minun olet lllonut; Poica Ilimala, loca
minun olet lunastanut; Pyhä Hengi Inma,

la, Zoca minun olet pyhittänyt, Sinulle
olcon k>jtos',a cunnia ijancaicki,

scsti, Amen!

!Vo.'



Lhristilliscn Elämän
Ojennus Nuora

Lapsille.
Ensisii:

Neuwot/ käyllamisestH Juma-
lala wastan.

M(Ul'st« että sinä sinun Castesas olet teh-
nyt yhden lijton sen colmeyhteisen

Jumalan can§a, josa Hän on luwannut
racasta ja siuliata sinua, mutta sinä olet
taas luwannut seurata Handä 'lapsillistlla
cuuliaisudella.

2. Ota similles kerta kyllari «ica että hil-
jaisudesa Jumalan caswoin edesa coetella
sinua?, jos sinä tähän asti uskollisesti ja
alati olet waaria ottanut caikesta sijta cuin
sinlln Casies liitto sinulda roaati? Jos si-
nä lapsillisella uscalluxella I»?malatas racasta-
nut, peljännyt ja totellut olet.

z. Jos sinä tämän coettelewisen alla si-
nun tunnosas tulet »'litzenwoitesuri, että si-
nä ehdollisten syndein eamta olet taas eroit-
tanut ihes sinun lumalastas, ia tätn wa-
stan aidanut ylpeyden, laiscuden, tottele-
mattomuden, walben, haurelissudsn eli munt
sencaldaiset synnit sinusa wallan saada;

):( nijn



niin älä wijwyttele uudistaman sinun Castes
lijttoa.

4. Tunnusta sinun spndisen tawattomu<
des ja sinun calchasnndynen sywan lurmel<
luxes, sydämellisellä häpelnisella ja catumu-
xella sinun Luojas edesä ; käännä sinuas yh-
dellä särjetyllä sydämmellä lEnnen Christu-
xen sinun ainoan armoistiumes tygö; etzi
syndein andexi saamista Hänen werefäns lis,'
con cautta : ja tee uusi aicomus ettei tästä-
lähin enämbi palwella syndiä, waan lE-
susta Christnsta, ja anda sinuas Hänen
HenZeldansa hallitta.

s. Mutta jos sinä löydät sinun tlmnosas
ettet sinä tieten ja tahdoin ole rickonm sinun
Castes lijttoa; mutta olet cuitengin toisi-nansa lilllit hidas ja wedäperainen sinun ju,
malisudes haroituxesa, erhettien monella ta,
walla, nijn yhdesa cuin lossejakin aimja;
nijn ole nnwstin sijtä murhetta pitäwainen,
ettäs yhdelle catuwaisella sndäMmellä puh-
distat itzeS lEsnren weresä ja tästälähin
obkeroihet suu emmclla yxiwaeaisudella seu-
»ala H.men asseleitansa.

i>.Mutaalwbs ettäs t.'man .0-
masta woimastas taidat tehdä; waan
«o le lumalalda jocapnwä Hänen Hy-
waa Hengeensä, ett se sama tabdois sinun
hywä aiconustas wahwlsta ja suiun nuhtet-
lomana pitä. 7. A-



7. Lähin yhtä taincaldaista iocapaiwäistä
rucousta, nijn walu?o aina sixun ihe yli-
tzl'S. A<ä usco sinun sydändas hywäxi; sillä
se on aiwan petollinen. Ota wisu waari,
mitä sinä enimmästi ajattelet ia halajat,
ja.pidä silmäs, corwas ja Keles hywasH
säanlwsä.

8. Cawahda ettet sinä
tulis hakl)letyxi jn langetetuxi siidä jynnildä,
johon sinä enimmästi olet taipunut. Carta
caickia tiloja sijhen, ,a rucoile lumalalda
armollista apua, aina enämmin ja mämmin
tucahultaman sitä sama.

9 Alä laffe sinuas yhtenäkän ehtona
lvuoteellas, ennen cuins olet cvctellut sinun
omatundoas, ja sinun tehdyin l wicaie puo-
lesta svlvit«mut itzes Jumalan cank'a usco»
cautta Christuxen ansion päälle.

io. Ahkeroitze sinuas, wilpittömasti pele-
tämän lumalams, ei orjallisesta pelwosta
rangaistuxen tähden, waan lapsiliisesta mc,
kaudesta, joca häwähtä tehdä jotakin hän,
da wastan,jota hänracasta.

,i. Mlltta jos si>'ä tahdot sydämmestäs
peljätä ja racasta lumalcua, niin pitä sinun
oppiman ollein tundemaan Handä; jasiiben
anda sinulle se Pyhä Raamattu parham-
man tilan.

12. Ala anna yhtan paiwä ohitzemenna.



l'ona et sinä lue ia tutki jotain JumalanSa<
nasta, nijncuin sinä et nu?östa>l anna jong«n
paiwän ohitzcmennä, jona et sinä syö ia ftw.

iz. Wäan lne humalan aina
wimmälla tiöyrydella; silla, tasa se ««kein
Majesteti puhu sinun cmchas, joca olet yxi
ni,n köyhä syndinen.

14. JumalanSanan lukemisen alla, pitä
tämän oleman sinun yxiwacainen
tarcoituxes, ettäs tahdot yxmkcrtaisesti us-
coa caickia, mitä Raamattu opctta;
dck caickia, cuin se kaste, ja toiwoa caickia,
ruin se lupa. »

is. Llle Jumalan Sana nijncuin se, ioea
wielä lumalallisisa asioisa on tietäm'!töin ;
nijn sinä enimniän siitä käsität; sillä se
laiwallinen Isä tahto ilmoitta sitä yxikcr-
taisille.

16. Opi erinomattain sijta Pyhästä Raa-
matusta likemmin tundemaan sinun racasta
Wapabtajatas lEsusta Christusta, ettäs
mahdaisit uscoa Hänen päällensä ja tulisitHänen cuwuxensa kircastetnxi.

17. Paina jywasti sinun sydämmehes ne
Il,ma!al!iset Glnnisudet, Joista Pyha>
>ä Raamatusa puhutan.

,?l. Nincuin Jumala on H<-n?i: nisn
palwele Händä Hengesä /a totuudcsa, i<t



>

pyydä »lscon ja rack<ulden cmitta, tulla yh-
distetyxi Hänen cansiansa yhdexi hcnge^i.

19. N incuin Jumala on ancaickincn
ja Muuttumatoin ; mm pidä moös sinuas
huilendelemcittolualla uscollisudella Hänen
tygönsa,ja hylj>i mieluisesti ne mailmallisetja
catowaisct cappalet Hänen tähtensä-

-20. Nijncuin Hän on pydä ; nijn pitH
myös sinun earttaman synnin saastu.taivai,
sutta, jos sinä muutoin tahdot olla yhteys
desä Hänen can^anst».

21. Nijncuin Hän on' Armollinen ja
laupias; niin pane siliun wahwan uscal-
luxes Hänen päällensä calkesasesa hädäsä, ja ole myös ystäwällinen, hy-
wäntahtoinen ja awullinen köyhiä eli hä-
tändyneitä cohtan.

22. Nijncmn Hän, rn XVanhurscaZ,
' Irca mam ftn hywän, nijn cchkeroihe myös
sinuas oikeudesta. Mutta niincuin Hänmyös cosia sen pahan ; nijn cawahda sinuas
synnistä, joca rangaistnxen ansaihe.

23. Nijncuin Hän on Totinen; m us,
calc, Häi:cn ja pelkä Hauen
uhcauxiaisa.

?4 Nijncuin Hän on Caifliwaldias;
niin lllota wapasti Hänen apuunsa p"lle.
H,',n tal-to k>>l«a autta sinua caicki estchet
ja waiwat »voittamaan.

»5. Nijn,



2s. Nifncuin Hän yrinansä on Wijsas;
nijn etzi ainvastans Hänen tykönänsä sitä
totista wi»santta, »a anna itzes coconansa
Hänen hallituxmsa ala.

26. Nijnwin Hän on
nen; niin ala rohkene uscotta Handa ul<
«cullaisudella, ia eawahda sinuas myös
salaisista siinneistä.

27. Ni»scuin Hän on caikisa paicoisa
Läsnäolewainen; niin älä lnule ettäs y,
xinäisydesäs vlet yxinänsä, waan että sinu»
tulewainen Dliolf>aris nake ja cuule caicki
mitä sinä pnhut ja etches otat.

28- Nuncuin sec«ikisapaicoisi läsnaolewai-
nen Jumala myös tahto mielnisesti asua
sinun sydämmesäs; nijn anna sen uscon
cautta puhdistetta ia Hänen Henqeldansä bal,
litta ' nijn on Hän suurella ystäwällisydellä
ja rackaudella Itzens sinulle ilmoittama.

2y. Waella aina sen Pyhän ia Caicki,
näkewUen Jumalan silmäin edesä, ettäs
myös aina pidät Hänen rackaudensa sinun
mielfsäs. Ebkä culr.Za usein sinun aiatuxes
ja halus, luopuwat Jumalasta, nijn tai-
wuta ne cuitenain taas Hänen tyqönsä,
jos le wiela tapahduis tuhannen kerta päi-
wäsä.

zc>. Hlä colcan mainitze Jumalan ja lE-suxen Pchä N»me ilman sywin>bätä sudom-
men



men nöyryyttä, sa anna caicki hembiä kiroi,
lemmen ja sadatteleminen olla sinusta caucana.

31. Ala rohkene coscqn pilcallisella tawalla
waärin täyttä ja toisin käandä Raamatun
sano/a ; ei Jumala jätä sencaldaista syndiä
rcmgaisemata.

32. Pidä ei ainoastansa Jumalan sinun
sydämmcsäs sixi corkeimmaxi. Hänen lop-
pumattoman waldcmsa, hywydensä ja wij-
saudcnsa tähden, waan ahkeroitze sinuas
myös, ettäs sanoill« ia töillä tämän cun,
moittamisen caickein edesa vsotaisit.

33. Käytä sinun suus Hänen alirihmita-
misexens caikisa tuffisa, Hänen Nackaudensa
l)listämi'<xi ja caickein vsotettuiil armo-tecoin
nöyrimmäpi kijttänusexi.

34. Mutta sowita mvös itze työsa caicki
sinun tekemises ja jättämises nijn, että Juma-
la sen cautla tule cumiioitetuxi.

35. Pyhitä HERran Päiwän caikella ah,
kerudella. Ala wietä sitä itzewallaisudesa ja
laiscudesa, waan pyhisä toimituxisa.

36. Oleffele ia käy mielellä? kircosa m
muisa Opetus huoneisa, ett.w oppisit, mitä
sinun rauhaas lepi, ia käym ihee siellä sen
caickinäkewc'isen Jumalan edesä hiljaisesti cai-
tella harnaudella ja növrydellä.

"Toi-



Toisexi:.
Neuwot / KckittämiscstH

Lähimmäistä wlisian.
lapsi! coscas olet canstakäymi,

sesa lählmmälscs cansia,olcon hänystäwä eliwihamies,.nijn nullsta aina tätä
Pawalin neuwoa: Älk<it tellengän wel-
wollset «lco, waa'. ainoastans että
te toinen toistanne racastatte. Rom.lz:B.

.?8- Calcki cuins tahdot, että ihmisten vitä
tcrcmä» sinulle, nijn tee myös sinä heille:ssa mi as tahdot cttci ihmiset siimlle tekisit,
alä »mä myvs heilleckän tee. Luc. 6: zi.

39. Lähin Ilimalata, et ole sinä ketän wel« !
capaä enämmin racasiaman ja cmmiasa pitä-
män, cuin sinun wanwmbias, joilda su
nä hengen ja elämän saanut olet.

40. Mutta et sinä taida millän paremmal,
la tawalla osotta sinun rackauttas ia noyryyt-
täs Wanhembias wastan, cuin yhdellä hy,
waittahtoisella cuuliaisudella, nijn ettäs teet
heidän kässonsä jällen, howäxyt heidän curi-
tur?nsa, kärsit heidän heickouttansa ja et
ikälunisä tee ehdolla heitä wastan. Ia tä-
män ccuken oltt sinä myös ositta-
man sinun Iso- Mies ja IsoHitilles, Isa-
ja Äiti, Puolclles, Edeswastajalles ja muille
jotca sinun ylitzes asetetut owat.

41. S"



4». Sinun <vpet<»s Isiis siiiua cohtan
osotettna waiwa ia uscollssutta, et taida si-
nä ikänänlä täodclksesti maxa, sentähden
racasta ja cunnioitel hända nimcuin sinun luo-
nollista Isaäs, ja pyydä hänen rastasta wai-
wansa, sinun cuuliaisudcs, wireydcs ia ah-
keran waarin ottamises cautta, liewiitä.

42. Ala anna ikanansa rijdat ja eripuraisu-
det ylösnosta sinun jasinun sisarustes wälillä.

43. Ahkeroitze aina olla ystäwällinen ja
palwelewainen sinun Cantza«Gppiwai-
sias cohtan; mutta walitze ne ainoastansa si-
nun »stawixes, jotca Jumalala pelkäwätja
muitten edellä hywallaesicuwalla käymät.

44. Waldä japakene caicke palloseuraa,
nijncuin yhtä määrällistä satanan paula; Ia
rucoile Ilnnalata jocapäiwä, että Hän sinun
sielus pahennurista warjellis.

45. wanha ja cunniallista Canssawastan, käytä sinuas nöyrästi, ja siwollisesti
jaahkeroitze sinuas jocapäiwä«namin ja enam«
min, raickia sopimattomia wicoja ja tapoja
poispaneman.

46. Cawahda sinuas, ettet sinä waäryttä
tee Muukalaisille, köyhille ja raajari-
coille, häwäise eli muutoin heitä murhelli-
firi saata; waan osota sinuas canstakärsi-mallisen ia palwelewaisexi heitä cohtan.

47. S>!iUN R,täwitäg ja hywiutctisi-
C «is



t/ls cotztan, osota caikisa tiloisa yhtä kiitollisiasydandä.
48. Ala eosta, sinun pahan<uopais pilc-

ka /a paha, pahalla, eikä häwaistus sana,
häwäistys sanalla; waan rucoile Jumala-
la , että Hän tahdois heidän syndins andexi
anda, ja heiia käändä: ia ala unhooa
yhdesakan tilasa tehdä heille hywaä.

4c). tue se yhdexi ansaitzemattomaxi cun-
»iaxi, cosca sinä muilda sinun siweydes ja
Jumalan pelcos tähde», yloncatz»tan jawi-
hatan. Opi cvhta sinun lapsudestas Chri-
stuxen häwäistpxen lorckiana ja callina pi-
tämän.

sa. Jos wiha fa custon pyyndö tahtowatsinun tvkönäs ylösnosta, nijn tucahuta n«
<oht« sen can§a, lEsuxen Christu-
pen raskautta ja siweyttä mielehes johdatat.

s,. Alä anna wihan yllyttä ja woitta
sinuas,jotacuta, joca sinua wastan rickonut
on, sadattaman, hänelle paha loimottaman,
händs lyömän eli muutoin jollaculla la-
tvalla eostaman; silla Jumala »n sanonut:
Minun on costo, mmä tahdon costa.
V10m.»,:,9.

52. Alä anna ihmisten pelgon estä sinuaSsitä paha nuhtelemasta. Mutta nuhtele si-
tä rackaudesta, suurella siweydtllä ja toi-
melllsudella. «.Ala



53. Alä ole muitten canstsa suuttunut /a karsimätöin, waan ystäwäl-
linen ja iloinen, cuitengin ei toisin, cUinsen sisällisen tundemisen ylitze, joca sinulla
on Jumalan ystäwydestä ja suloisudesta.

54. Jos sinä olet iocacuta wastan ricko-
nut, nijn alä hape sitä növrljdesa tunnusta
ja andexi rucoila.

55. Ala pahenna ketan
tvlckioiliä käytöxilla ja hlrellifella puheU«-,.
Ia waickas naita muild cuulisit, nim alä
sittengän puhu heidän päsäns, ettet sinä"'
taincaldaisella satanan loau suulas saa-
stutais.

56. Tydy sijhen, mitä lunla sinun
Wanhembais cautta sinulle andas.on,
ja suo jocaitzelle ilman cateutta se,
nelle tygötule.

57. Alä himoitze sitä caickein wähindä-
kän, taicka sinun Wanhemmildas,,Cans-
sa-Oppiwaisildas eli muilda poisnäpisiel-
läxes; ala myös ryhdy sijhen rahan, jolla
sinun jolleculle toiselle jotacuta ostaman pitä/
nijn ettäs sijtä jytäin itzelles pidätaisit ja
plcksit. Nijn wähäisestä alusta on moni
joutunut hirsipuhun.

<z. I,s sinä »let andanut fnuaS wie-
teldä jold«culda jotakin poisnaHstelemän,
nijncuin warslstaman naureit«, papun pal-

C, zoja.



goja, omenita eli muita senealdaissta; niin
tunnusta sinun ricoxes yhdellä wilpittömallä
eatumisella, pyydä myös palkita wahinäon,
«li rucoila sitä andexi, ja cawahda sinuas
nijn cauwan euins elät sencaldaisesta häpiäl-
lifestä pahuudesta.

59. Ahkeroitze sinuas totisesta yxiwaeai-
sudesta ja ala totuta sinuas sijhen cauhista-
lvaifteu walheseen, jonga isä on perkele;
»nvaan Myu ehkä se

»vielä wahingd. ja mielicarwauden sinulle
tuotcus.

bc». Costimun taas pitä sotacuta pu,
human,.«s muilda cuullut olet; nijn älä
mitälZlilM lisä, ettet sinä walhen hengen
pMhin joudlnsi.
61. Ala duomitze eikä laita ketän; älä

muille ilmoita mitä ystäwäs sinulle on ul>
ednut; älä olepanetielia, mielikielewä eli co»-
waincuiscuttelia; waan puhu hywin sinun
lähimnwisestäs ja caunista hänen wicojans.

62. Costa muut kerscawat heitäns Mjstä
juoneista, he nuorudejansa tehnet o-
wat ja niitä nauramat; nijn cawahda si-
ruas sijtä, ettet sinä myös niitä naura, ja
tn>n fmuas, heidän simneistäns osalllseri tee.

c;. sinä näet muitten tykönä jotain
syndistä harjvitettawan, ni n huoca sen ykitze;
muistma n»M sii.uas siM siwusa omia

n)«co.



wicojas /a rucoile lu«alata, että Hän
sinua sencaldaisista erhetyxistä warjelis.

64. Anna joeaitzelle mitä hälielle tule,
ja anna Jumalan terwellinen Armo kelwa-
ta sinulle curituxexi, wjn ettäs elät hurscasti.

Colmannexi:
Ncuwot/ Zhven Lapsen Kiiyttli-

misestä ihiänsä cohtan.
6s.Macas lapsi! Opi oikein sinuas tun-.

demaan.
65. Caickl se hywä euins eMnäs !<>,»>»

dat, on Jumalan; mutta caickl se paha
cuins löydät tykönäs, on sinun <.mas.

67. Cosca sinä oikein tutkit sinuas, ilman
oma rackautta ia wicais kaunistelemista',
nisn olet sinä löytäwä, että sinun Hdmn-mcs on llionosta caiken pahudcn sywyyb jaettä synnin siemen sielä jalattuna maca,
joca ainoastansa odotta tila, jona hän coh-
ta ihensä ilmoitta.

68. Walda si/s caickia tiloja syndijn,
nijncuin itze perkelettä ; sillä ne owat ne
mat, jotca sinlia hänen sahroihijns ki/n--nitcäwat.

69. Nijncuin sinun cuvlematoin sielus,
Cz on



on se callin osa sinun olemuxessas; nijn ps,
ta myös sinun sijtä enämbi huoletta pitä-
män, cuin sinun cuolewaisesta ruumistas.

7a. Sinun sielus calleus seiso yhdislyxe-
sä Jumalan cantza; sentähden pita sinun
caickein sinun woimais perästä sitä etzimän.

<?l. Mutta jos sinä tahdot tulla Jumalan
cantza yhdistetyxi, nijn pitä sinun yxiwacai-
sesti wihanmn syndiä, »a jocapäiwäisesä ca«
tumuxesa ja parannuresa tucahuttaman si-
nun sydämmes syndiset taipumuxet. Sillä
hallitzewaiset synnit eroittawat sillun ja si-nun lumalas toinen tsisestans.

72. Mutta cosca että Jumala nijncuin
yxl culuttawainen tuli ei taida jotacuta yh-
teyttä syndisen cansta pitä ilman tvälimie-
stä; nijn pita sinun Tämän yhdellä totisel-
la, uscolla syleilemään, ja sinun sydämmes
Hänelle asumasiaxi awamaan.

73. Mutta cusa Wälimies lEsus Chri->
sius asu, siellä asu myös Hänen Hengensä,
loca aina enämmin ja enämmin uudista
sielun Jumalan cuwari.

74. Anna tämän Pyhän Hengen wapa-
sti ja estämätä sinun sydämmesas waicutta,
nijn on Hän ylöswalaisewa sinun ymmär-
ryxes, taiwuttawa sinun tahtos Juma-
lan tygv ja täyttämä sinun, omantundos
rauhalla ja riemulla.

75. Ta-



7s.Täman järjestyxen alla pitä sinmt myös
itze jocapäiwä etzimäN/ että enämmin ja e-
nammin sielus jamieleswoimatparandaman.

?6. Käytä sinun ymmärryres jamui-
sios nijn, ettäs nijden cantza, sitä cuin hyö-
dyllinen olis käsität ja tallella pidät.

77. Laita sinulles erinomaltain yxi ta,
wara Jumalan Sanan terwellisestä Opi-
sta ,

joca ufotta sinulle tien yhteyteen Ju-
malan cantza. Sitälikin nijn pyydä myös
oppia muita hyödyllisiä tiedoja.

78. Totuta sinun tahtos aina hvwä-
xymään sitä cuin itze totuudesa on' hywä,
ja.hyljämaän pahaa.

79. Rlä ikänans luule mailman himoja
suloisimmaxi, eikä sitä totista ChriWisyttä
catkerammaxi, cuin ne molemmat itze lyösa
owat.

Ba. Opi aicanans sinun mieles lijcutuxet
ja taipumiset hillitzemäan, ettei ne sinua hei»
hän orjaxens tekis.

81. Alä tee sinun mieldäs lewottomaxi,
taicka tytymättimällä himolla maallisten
cappaldcn perän, eli turhalla toiwolla, tar-
mettomalla pelgolla, maallisella murhella ja
määrättömällä ilolla.

82. Wiha, waino ja cateus owat siclun
C 4 mm-



murhajat. Cawabda sinuas ettet sinä hei,
dan käjVifns IVlldUls.

83» Ala anna »hdengän haurel!i<en ja
saastaisen himon nlosnosta sinun sydämme-
säs; sillä ne cukistawat sekä ruumin että
sielun.

84. Sijtä turmelewaisesta omasta racka,
udesta saawat colme pääwica heidän alcun,
sa, nimittäin ylpeys, ahneus jHhecmna.
Coettele sinuas hywin, mihingä sinä näi,
siä enimmästi olet taipunut, ja pyydä ai,
canans taincaldaista taipumusta cuoletta.

Bs. Jota enemmän sinä/ sinun luo-
Nollisen taipumises can§a liehacoitzet, sen
tahdon jalken teet ja sen cantza itzes huwi,
tat, sitä cowemmin on se HMtzewa sinun
plihes.

86. Sinun sielus ei taida misän muusa
lövtä lepoa cuin lumalasa. Jota likem-
min sinä uscon ja rackauden cauita itzes
Hänm canhans yhdistät, sitä lcwolliscmma-
fl Me sinun sielus.

87. Mutta lum.la on myös siclun cans,
sa u'conut sinulle sinun ruumiz, »a sen
mielillä ja jäsenillä wiMi caui,istanut,
ftntähden olet sinä myös wclcapaa sitä
ma terwcnä ja saastu tumattomana pitämän.

88. Eatzo sijs etchee, ja älä anna sinuas



waarallisihin retkeihin, joisa tuumis ja ter<
weys wabingoitetaisin.

89. Älä totuta sinuas hecumahan, eikä
ylöllisillä hercuila ylläyta,
muutoin taidat sinä coco elinajaxes tulla
kiwuloiscxi.

90. Älä ikanänsä hape,- jos se wielä niins
ginsowistuis, sicä halwindacan työtä/ ivaan
tee sitämiclelläs, ja waldä sitä hidasta lais-
cuulta nijncuin ruttoa.

9,. Älä ole »ilon unelias, ettet sinä hi-
tari ja laiscaxi tulis.

92. Älä lakaytä sinun ruumistas paljolla
rualla ja juomalla; sillä cohtullisus y-
löspitä terweyden.

93. Carla erinomattain, sitä cauhistawai-
sta juopumutta, joca tele yhden järjelli-
sen ihmisen pahemman »arjetöindä luondo-
cappaletta, ja älä ikänans anna sinuas y-
llhenpuhutta enambatä juoman/ cuin sinulle,
cohtuliinen ja soweljas on.

94» Käytä sinuas häwyllisesti ja raitisti
sinun ruumis cantza ia peitä st/ jota luon-
do peitettäwaxi tahto: sillä sinun jäsenes
owat Ehristuxen jäsenet ja sinun ruumis
pitä Pyhän Hengen Templi oleman.

95- Jos Jumala lahettä sinun tygös ion-
gun ruumin sairauden; nijn kärsi sinun

C/ li<



kipuas karsiwzllWi, ja usco lujasti, että
Hän sinua racasta, cosca että Hän sinua
curitta.

96. Jos Jumala,Mto että sinun pitä
man köyhän, kiwuloiscn ia ylöncatzotun tä»
sä mattmaft, niin aiattele: on HOr-ra, Hän tehkön nijncuin Hänelle on o-
tsllinen.

97. Muista, ettet sinä täsä mailmasa
iiäisesti elä, ia malmista sinuas sentähde»
aicanans yhteen autuallifeen täälda lähden-
döön.

98. Pidä jocamenpaiwä nijncuin se olis
sinulle se wijmeinen; niin ei se wi/mcinen
päiwä saawuta sinua tielämätä.

99. Rucoile lumalata, että Hän anda
sinulle eläwän wacutuxen, ylösnousemisen,
wiimeisen duomlvn ja ijaucaickisen elämän,
wiheydestä.

,QQ. Alä pelkä cuolemata; sillä jos si-
nä olet christillisestl elänyt, nijn tai-

dat sinä iloisella sydämmella
myös autnalliscsti

cuolla.



Tarpellista
Hpwciin Tapain

Ojelinus Mora
Lapsille.

Ensisti: Neuwot/ cuinga yhden Lap«sen pit»i Wauhembalns huoncsa
ilMsä. k^yttämall.^

Ensisti: Aamulla hänen xlösnostesans.
lapsi! nijn pian cuins aamulla

Vlösherätetyxi tulet nijn nouse ylös ; ja, to»
tuta sinnas oikialla aialla »löeherajamän,
ilman jon.ouy .ylösl)erattam>Nä, ja ylö«no««
seman sinun wuoteestas ilman wi/wytystä.

2. Peitä vlösnosiuas caunisti wuotecs si-
nun jälkcs.

3. Mttcle sitten ensisti Jumalan pä<'!,'s
Davidin jällen, »oca jano P».
i2y:»B. Cosca mincl herckn, olen minäwie,
lä tyton-ts. I' Ps.6z:7. Cosca minckhe-
r<ln niin minä pubun sinusta.

4. Toiwota niille iotta ensiiti sinua eoh-
tawat, "»mä sinun Wanbe!nm,l>cs ja su-
culaisill-s uhfä ln>;vä aamua; cuitengin, ei
paljasta tot,'tusta waa« yhdestä
wilpitlömäM rackalldesta.

C 6 5. To,



s. Totuta sinuas nopiasti, cuitengin tai<
lawasti ja suweljasti pukeman waattct
paalläs.

6. Etzi myös sen ohesa, cuin sinä »vaat-
teita paällas puet, pitä, turhain juttuin
siasa sinun suculaistes eli muitten- rauha,
ylösrakcndawaisia ajatuxia. Muistuta si«
»uas esimerkixiwaatteista, Christuxen wcm<
hurscauden pucua/ jongas Castesas päälläs
pilkenut olet, ja te se aicomus, ettet sinä
Uljtä ehdollisilla synneillä sinä päiwänä saa-
stuta.

7. Coscas silmas fa kätes peset; nijn älä
prijscota wettä ymbarins huonetta.

8. Pese sinun juus joca aamu wedellä
ja tahco hamvaitas jormcillas; sillä se on
nijlle woimasa pitamisexi tarpellinen.

9. Coscas harjat pääs; nijn älä seiso ke-
stellä huonetta/ waa» mene louckoon owia
päin.

,Q. Ala sinun aamurucoustas wuodctta
kylmäkisc öisestä tsttumisesta, waan sydäm-
tuellisesta kiitollisudesta Jumalala wastan/v-oca sinun sen edesmennen uön on war-
jcllut; ja rucoile Handä nöyrästi että Hänsinäkin päiwänä sinun alcares siunata lah-
dois. Älä myöffän unhoda weisma ja Py-
hä Raamattua lukea.

il.M



". M syö sinun suuruspalas ulcona
cujilla eli Oletus huonesa, waan pyydä
Wanhcmmildas että he andawat sen sinul-
le cotona heidän huouesans.

>2. Ota sitlcn sinun Kirjas, ja tule oi-
kialla ajalla Opetus huoneseen.

Toisexi: Ehtolla hänen maata pan-
nesans.

lasie sinuas Ehtoatnan jalken js-
hongun louckaseen macamani waan

toimita ensisti sinun ehtosiunauxes weisami-
stll i, rucourella ja lukemisella, ennen euins
wuotesees sinuas säilytät.

,3. Rijsu waattes pois pääldäs' yhdesä
erinäisesä paicasa, eli jos sinun pitä laman
muitten ollesa tekemän, nijn tee se
häweliaisydellä ja sijwosa.

is. Catzo Hisinans sinuu pois ri sutulta
waatteitas / ws ne iostacusta paicafta ricki
olisit, että ne aicanans parata taittaisin.

16. heitä sinun waatteitas sinne 'a
tänne huonesa, waan laffe ne yhteen wis-
sijn pcsickaan, ettäs ne aamulla sen jalken
cohla löytä taidat.

i?. L«'ste sinuas caunisti ja oikiaxi wuo-
leseen, ja peitä sinuas howin.

C? »8. En-



»8. Ennen cuins nukm, nisn coettele si,
nuas, cllinq, sinä sen päiwän mieltänyt
olet; kljtä Jumalala Hänen töiden-
sä edestä; ruwile Häueldä sondein andexi
saamista, ja anna sinuäs Hänen armolli-sen suoielluxens ala.

'9> Jos sinä yöllä heräisit, min ajatte-
le Jumalan jaHänen caikisa vaicoisa läsnao-

päällä, ja-äläpidä turhia ajam-
M sinun edesäs.

Colmanneri: Hänen rualle menneftlns
ja ollesans.

soscus atrioitzet wierafa paica-
"" sa,' nijn harja' ja pese sinuas cau-

Nisti edessäpäin.
21. Ä>ä anna ruoca 'lugun alla sinun

kätes alas permandom päinrippna, älä myös
muutoin käsiäs ja sormias syhyttele; waan
nosta ne ynnä sydämmen cantza Juma-
lan tygö.

22. Zllä noji sinuas, iotacuta paickaz
rualle siunaisis, eikä silmais cautza

nmbarins huoletta wilcuttele; wmn ole
harras j<? nöyrä Jumalan Maiesteti edesä.

2j. Sitten cuin rualle on siunattu; riin
od»tz syl, etlä wanhimmat owat heiiclnsa



sioiltanet, ja istl, sinä sitten myös caunisti,
hiljaisudesa ja siweydcsä pöydän tygö.

24. Istu pöydän tykönä juuri caunisti
ja Hiljallensa, alä istuimcllas keinuttele, ei-

kä käslwarsias pöydälle laffe. Pane wei-
tzen ja haarailen eli gaffclin oikialla, mut-
ta leiwän wasemmalla puolella sinun luu-
laistas.

2s. Hlä osota sinuas ylön nälistyneri
pöydän tykönä, ni»n ettäs suurella himolla
ruau paallä catzot, olet ensimmäinen fadi-sa, leickat caiken leiwän yhtä haawa pie-
niju paloihijn,syötnopiastija ahnesti,anotenen
toista leiwän cappalda, cuins sen eudisen
ylössyönyt olet, leickat ylön suuria paloja,
otat lusikas ylön täyteen, sullot aiwan pal-
jo erälleusä suuhus, ja nijn edespmn.

26. Pysy caunisti sinun partallcs fadisa,
eli tydy sijhen cuin sinulle annetan, ia' älä
taickla ruockla, maista himoihe ja pyydä.

27. Hlä loisen lautaisen päällä caho,fos
hän, mitä max? vl»s enanmiän saanut cuin
sinä; waan syö, mitä sinulle on, kijioren
«aicha.

2-Z. Hlä syö liha eli woita. enambäta cuin
leipä. Mutta älä haluta leiwästä hmibu,
las, waan leicka cohtullisia paloja wechella.

23. Pldä setä weitzcn että lusikan cauni-



sti ia oikein kädesäs, ja cawchda sinuas,
etiet sinä waalteitas ja pöytä lacanata prij-
scoiturilla socaise.

zo. Ala raswata sormeistas nuole, waan
pyhi sormes käsilijnan ; mutta pidä haarai,
nen, nijn paljo cuin mahdollinen on soo
mein siasa ja edestä.

31. Syö ruocas suljetuilla huulilla/ ja
älä weilelläS lautaista caapi.

32. A!ä lautaista sormellas eli kielelläs
nuole/ älä myöstän huulms ja suus onga-
loita kielelläs silittele. Alä kyynärä pää-
täs pöytään noja / coscas lusican juuhus
wiet.

33. Hlä suoloja ota suolaastiasta hyppyi-
sillas,waan weitzen tmcaimella.

34. Alä luita, eli mitä muuta ylitze jää,
pöydän ala heitä, eikä pöytalacanan pääl,
lä laffe; waan anna nijden lautaisen par-
talla maata.

35. Alä hambaitas weitzellä eli haarai-
sella caiwa; sillä se on sopimatoin ja sinun
ikenilles myös »vahingollinen.

36. Nijn paljo cuin mahdollinen on,
niin älä nijsta nenäs pöydän tykönä; mut,
ta jos hätä sitä waadeis/ mjn käännäcaswos pois pöydän tyköä, eli pidä käies
taicka nenä < lijnas edesä; Tee myös aiwa-
staisas ja ysteisas samalla t^walla.



3?. Alä suingan rupe ruoca laittamaan,
ettäs lmtllisit, ettet sinä sitä ja tätä syödä
taida ' sillä monen on täytynyt wierasa maan
paicasa oppia sitä syömän, jota ei hän co-
tonans kärsiä tamut.

38. Ala tutki eikä haistele sinun lauta,'-
sclles olewaisen ruan päällä, siliä se on so-
pimatoin: Jos sinä löydäisit yhden karwcm
eli jotain muuta ruasa, nijn laffe se hiljai-
sudesa ja tietämäta pois, ettei munt sijtä tyl-
kistyis.

39. Nijn usein cuin sinä saat /otacuta
sinun lautaisellas, nijn kijta siwiästi
retlilla päällä.

40. Ala luita hambailas jyrsi, eikä sen
eantza menoa pidä, ettäs ytimen uloslöisit.

41. Ei sitä sowi tacaisin fatijn panna,
cuins kerran lautaisellas saanut olet.

42. Coscas jotacuta ylitzen pöydän coco-
tat, nijn cawahda sinuas ettet sinä anna
jackus hihan fadift rypeä, eli jotacuta pi-
carita kyljellcns wetä.

43. Mä ketäkän ennen ylitzc pöydän pu-
huttele , cuin sinulda kysytän; mutta jos
sinä olet Kircosa eli Opetus huon sa jota-
kin hywää oppinut, el» muistat ongun cau-
nin Raamatun paican, joca puheseen sopi, niin
ou sinulle kyliä luwallmen sitä edestuoda.

Mut-



Mutta sos muut puhuwat jotacuta, cuin
ylösrakendawainen un, nijn cuuldele sini
sitä ahkerasti.

44. Coscas juoda tahdot, niin älä pidä
puruja suusas, ja cumarra siwiasti edeltäpäin.

45. Se on sangen sopimatoin :

i. Coscas ljuot nijn suuren ja pitkän sie-
mcnen, että sinun täyty cauwcm sen perä-
stä nijncuin cuorsueill hengiäs wetä.

2. Coscas rupet pöydän tykönä ennen
juoman, cuin ne ijällisemmät ja sinua pa-
remmat juonet owat.

3. Coscas wiet pilarin yhtä haawa toi,
sen sinus» cunialllsemman cantza su<<s eteen.

4. Coscas juodesas silmilläs muitten pääl-
lä wilcuttelet.

s. Että silloin juoda, cosca muut wielä si-
nun cantzas puhuwat.

6. Että usiambia kertoja yhtäperän wie<
dä picarin suunsa eteen.

46. Ennen cuins juot, ja sitten jalistä-
päin, nijn pyhi suus, ei cuitengan kadellas
waan nenä»lijnalias eli pöycä lacanalla.

4?. Ole p> lwelcwaincn pöydän tykönä
siinä cuins taidat, cosca jotacuta sisälle luu-
dan eli muutoin jotacuta tehda>.

48. Coscas olet rawittu, nijn älä enäm-
bä-



bätasyö,waan odota siri että muut owat
myös rawitut, ja nouse ynnä heidän cans-sansa pöydästä.

49. Ala sinulda rualle ollesas jälkenjää-
nettä leipä tygös pistä, waan anna sen jää-
dä pöydälle sinun jälkes.

50. Ala ruan jälkcn ennen mitan muuta
sinun etees ota, cuins olet kiittänyt sinun
Luojas, loca sinua rawinnut on.

Toistfl: Cuinga yhden Lapsen pltH
käyttämän ihiänsä Opetus

huonesa.
fi.Macas lapsi! Coscas Opetus huonefeen

tulet, niin cumarra «aunisti, ja i-
siu sitten siwiästi sinun sialles, hywin tie-
ten että Jumala on läsnä.

52. C»sca rucouxia pidetän, niin ajattele
ettäs puhut Jumalan cansta; ja cosca Ju-
malan Sana luetan, niin muista, että Ju-
mala puhu sinun canstas: ole sentahden-nöyrä ja harras.

s?. Cosca sinun pita «likellä nicouxia
pitämän, nijn puhu witcaan ja peränajatu,
>en cantza. Ia weisatan, nijn älä



pyydä aändäs muitten plihe csrotta, eikä
ensimmäifexi huulta.

54. Ole aina sinun Opetus Isilles cuu-
liainen ja laita nijn, ettei heidän täydyin-
siambia kertoja sinua yhdestä ja samasta
asiasta muistutta.

ss. Coscas sinun wicas' tähden tulet cu-
riteluxi, nijn älä osota sinuas sanoilla eikä
käytöxilla kärsimättöm'xi ja tottelenmttoma-
xi, waan laita nijn, että sencaldaincn curi-
tus tule sinulle parannuxexi.

56. Cawahda sinuas Opetus huonesa hä-
piällisistä jutuista ja jaaritnxista, joidencant-
ta sinä teet smun Opetus Isas työn ras<
cammaxi, pahcnat sinun Cmcha-oppiwaisias
ja estät sinuas ja muita sistä tarpellisesta
waarinottamisesta.

57. Ota caikesta sijtä waavia, cuin Ope-
tus Isä sinun cdesäs seliltä, ijw caunisti
sialles ja catzo Hänen päällensä.

58. Coscas luet ylös sinun läxys, nijn
awa K rjas ilman menoa ja lu? ni,n cor-
lialla äänellä, niin sMVPi ja pitkään, että
caicki sanat ja stawauxet cnulla taitan.

59. Caho cnämmin itze päälläs, cuin
nnutten päällä, jos et sinä ole asetettu hei-
dän ylitzeusa peräncatzcmdota pitämän.

60. Cosca ei sinulda kysytä, nijn ole wait,
ja



/a ala sano toisille, cosca heidän pitä laxy-
ansa lukeman,; waan anna heidän itze e-
destansä puhua ja wastata.

ssi. Menetä sinuas sinun Canl)a-oppiwai-
sias cohmn rackahasti ja rauhallisesti; älä
rijtele heidän canstans; älä heitä nyhi; älä
heidän waatteit.-ns sinun kengistäs eli plH-
k,»ä socaist; älä heitä nimittele, ja käytä
sinuas caikisa äsioisa nijn heitä wastan,
cuins tahdot, että heidän pitä menettämän
itziänsä sinua wastan.

62. Cawahda sinuas caikisia sopimatto-
mista wioista ja pahoista käytöxisiä Opetus
huonesa, nijncuin:

1. Että laiscudesta cascoitella käsilläns eli
coco ruumillans itzens ojennella.

2. Että Opetus huonesa syödä jotaeuta.
3. Että lastea kätensä cli käsiwartensa senlähin istuwaiscn olcapäälle, cli sitä wastanpäätänsä nojata, eli myöskin pöytä wastan.
4. Että heitä jalcojansa pengin päällä/

taicka niiden cansta töminätä pitä, eli nii-
tä toinen toisens päälle ristin laffea ja pois
tyköänsä cocotta, eli myöstin istuisans taicka
seisoisans nijtä awaralda toinen" toisestansha»otta.

s. Että päätänsä syhyttä.
6. Että sormellansa! Kirjain culmia nypi-

stellä. 7. Et-



7. Että päätänsä sinne ja tänne wistellä.
8. Että istuisans nuockua.
9. Että mateita puyttäin ja penckein a-

laitze.
ia. Että käända selkänsä päin Opetus

Isaa.
il. Että pukea muita waatteita päälläns

Opetus huonesa.
12. Että kayttä itzensä ruocottomasti jari-

wosti.
6z. Pidä sinun Kirjas ulcoa ja sisäldä

caunina ja puhtaina, ala nijden sisälle cai-
kinaista turhuutta tcchra, älä nijtä ricki re-w», ja älä yhtakan nijsta poiscadotta.

64. Coscas kirjoitat, nijn ala käsias eli
caswojas pläkillä socaise, eikä myöstän pöu-
tä ja penckejä eli sinun ja muitten waat-
teita.

6s. Coscas Opetus Suonesta uloslähdet,
nijn älä menoa pidä; alä hyppä eahden el«
colmen astuttawain eli rrapuin »hitze, jos
sinun nijta myöden pitä käymän, ettets si-nuas wahingoitas, ja mene sitten Hiljallensa
»a caunisti cotias.

Col-



Colmanncxl: Neuwot/ Cuinga yhden
Lapsen pitä catuilla ja cujilla

itzuwsa kapttänuw.

6s.Macas lapsi .' ehkä sinä opetus sietkein

mäin alda ja edestä pois, niin on cuitengin
Jumala caikisa paicoisa läsnaolewai>ien;sen,
tähden on sinulle syy, että myöffin catulla
peljätä Handä ja Hänen Pyhiä Engelei-
tansä.

67. Sentähden älä juoxe nijncuin järs<-
töin ymbärins eatulla, eikä huuda, waan
käy siwiäsii ja hiljaisesti.

68. Ole puhdas ja haweljas, ja älä tee
sitä julkisesti jocaitzen silmäin edcsä, jota
muutoin on laWalline n tehdä erinäisesä
paicasa.

69. Että syödä catuilla on sopimatoin^
70. Alä silmäis cantza ymbärins taiwasiawilcuttele, älä c«ra ihmisten päällä jvtca

sinua cohtawat, ja älä itzewallaisefti sy-
wimbään locaan eli wesi ropackoon fuore.

71. Coscas näet hewoisia eli yhden »vau-
nun tulewan, nijn astu siwulle, ja cawah-
da sinuas e tets wahintzoon jouduis. AIH
myös coscan ripusta itzms waunuin perä-
pengille. 72. Alä



72. Ala mene talwella jään päällä, eikä
toisten päälle lumi-palloja wiffele ja älä
ylönannettuin can§a selckaan istu.

73. Suwella n!jn älä fuingan mene ui-
maan, eli aiwan liki wettä. Älä myös cos>
can ihewallaisuteen ja kelwottomijn leickei-
hijn suostu.

74. Alä seisada tiellä, cusa rijdellän »a
tapellan eli muuta pahutta harjoitellan;
lä anna sinuas pahanelkisten seuraan, jotca
taitawat wietellä sinua. Älä myös ymbä-
rins marckinoita »uoxendele, cuuleman turul,
la riecuita, 'eli catzclema» haurellisia hyp-
pyjä; sillä et sinä siellä muuta opi, cuin mi-
tä paha on.

75. Älä ota muitten lasten cansta toinen
toisen käsistänne kijnni, ia silla tawalla co-
to tietä ohitzekäywäisildä sulje. Alä.myös
käsiwarttas muitten hartioille laffe.

76. Costa jocu tuttu eli smiri Herra si-
nua cohta, nijn anna hänelle tien, ota lac-
kis päästäs ja cumarra nöyrästi. Mutta
ölä sin odota, että hän sinun rinnalles tule
eli jo peräti sinun ohitzes mennyt on; maan
vsota hänelle tämä cunnia, coscas, wielä
parin astcleita hänen tyköänsä taambana.olet.

Nel-



NelMerl: Neuwot/ cuinga yhden 3ap«
scnpitä Kirlosa itziänsä käyttämä.

77.Macas lapsi! ajattele Kircosa, että
HENra Jumala on läjnä, ja et-

täs kerran wijmeisnä paiwanä duomitaan
jen sanan jälken cuins siellä cuulct.

78. Ota Wirsi-Kirjaas canstas Kirckoon;
weisa ja rucoile siellä hartasti, muitten canstsa; sillä Jumala tahto nuorten lasten suu-
sta Itzelleus kijtoxm walmista.

79. Ota tarcas waari saarnan alla Opet-
tajan puheesta, muista mitä hän tenistä e-
leenasetta, ja cuinga han llitkindonsa jaca.

80. Älä anna itzes Kircosa »muitten cans-sa puhcseen, ja jos muut sitä smun cansiaS
tehdä tahdoisit, nisn älä wasta heitä. Jos
uni tahto sinun saarnan alla rasitta, nijn
nouse seisomaan sa pyydä fita pois aja-

-81. Cosca lEsuxen Nlmi niainitan elf
rucoiyia luetan, nijn paljasta eli rallista si-
nun päätäs ja osota sillä sinun nöuryyttäs.

catzo Kircosa ymbärilles muitten
ihmisten päällä, ia pidä silmäs hywäsä
puhtaudesa ja saamwsa.

Bz. Caickia kelwottomia lapoja, joita si-
nun sen cnudenkymmenen ja toisen neuwon
jälkon, Opetus huoneesa pitä,
tule siluin wietä enämmin Kircosa cartta.

84. Coscas menet muitten canl)a parittain
D Kirc<



Kirckoon ja Kircosta jällensa tulet ulos;
lchn.ala itzelpallaisudesta ketän nyhi, här-
sottele eli socaise, waan käy Hiljallensa ja ft»
wiasti sinun järjestyxesäs.

Wijdennexi: Ncuwot/ cumgn ydden
Lapsen muutoin pitä cmkcsa hänen

wasUuxesnnsa ihtänsä käyttämän.
ss.lAacas lapsi! elä rauhasa ja yywasa so-

winosa caickcin caul)a, jaanac.nken
sinun siweydes ulos wuota nöyrydesta jawil-
pittömästa rackaudesta lahimmäises tygö.

86. Totuta sinuas säädyllisexi caikisa sinun
asiois^s: laste sinun Kirjas ja mitä sinulle
on heidän wistijn paickaansa, ja ala anna
nijden siellä ja taalla ajella.

87. Cosca sinun Wanhembas lähettämät
sinun johongun ulos, nijn ota asiasta tar,
cäs waari, jota sinun toimittaman pitä,
ettets sitä wäärin toimita: eoscas olet
csias ajannut, nijn mene cohta tacaisin ja
sano wa»uuls.
.58- A>ä colcan ole joutilas, waan tee

taicka- Wanhemmillcs palwcllllsta, taicka
myös muistuttele ihclles simin laxyjäs, ja
opi se ulcoa, cmn ttees paudu on. Mutta
cawahda sinuas, ettets riettaita ia turhia
kuM lue, eli corteilla jatärningi-spclcilä ai-

caas



caas culuta, jonaa tähden sinun kerran pi-
tä Jumalalle tilin tekemän.

«9. Coscas saat rahaa, nijn anna ne joi-
leculle tallelle panda, ettet sinä mjtä cadotais,
eli muutoin pois tuhlais. Anna myös mie-
lelläs almuja sijta cuin sinulla on.

9c?. Cosca jocu lahjoitta sinulle jotakin, nijn
ota se wastan oikialln kädelläs,ja kijtä caunisti.

9'. Jos sinä tulet jongun tygö, jolla on
raha eli jotacuta muuta pöydällä, nijn älä
mene mjtä liki, ja äla jää yxinänsä huoneseen.

92. Alä cuuldele owen tacana, Syr.
2l: 26. Ma myös cohta sisälle juoxe, waan
ota lackis päästäs owen tacana, colcuta sor-
mellas siwiästi owen päällä, odota sitten sixi
clnns sisälle cutzman, ja cumarra cuii-s si,
sällc tulet. Ala myös vwia sinun jälkcs y,
lön cowasti kijnni sulje.

93. Zlla vtzas rypistele cuins ihmisten
canlla puhut, taicka /uuttunesti ihes käytä.'
Alä tylysti ja häpemättömästi iD.sta, cosca
sinlllda jotakin kysytän; mutta anna ihmi-
sten cnsisti puhua ulos, ja ala sinuas hei-
dän pllhcisilns secoita; coscas wastat, nijn a-
lä päätäs syhyttele eikä siwullcs catzo, wsansen si lm l>! jonga <ansia sinä puhut, ja puhu
iloisclla catzannolla ja stlki.isti.

94. Cumarra aina jotak/n sywästi japt-
kään ylötylla caswolla: Hlä wedä jalcas

D 2 cau^



cauwas tacaas, ja älä selkäs waan caswos -

ihmisiä päin käännä.
95. Zos yxi wieras, hywä yftawa eli

pahan suopas tulis huvnesecn, nijn cohta
handa kaste hänen olla tcrwen
tulemastansa, taritze hänelle istuimen ja vso-
ta hänelle valwellusta.
, 96. Mkeroitze sinuas mahdollisti,
den jälken soweljaisudesta, cofeas aiwastat,
niistät neilas, syljet j« haucottelet. Käännä
silloin aina caswos jotakin siwulles, pidä
kätes «desä, niistä yenäs nenä-lijnallas, ja
alä sitä cahele- sylje cohdastunsa si'!M
wieres ja talla se sinun jalallas, ja min
edespäin. Alä totuta sumas nenätäs cai-
wamaan, rascasti aiwastamaan; waan hyljä
nämät muut taincaldaiset sopimattomudet.

97. Ala »känänsä käy ruocoltomana, waan
leicka kMdes Malla ajalla, ja pidä sinun
waattes, kengäs jaftickas puhtana ja terwenä.

98. Naura cohtullisesti ja sijwosa: Alä
mitengan caickia naura, ja ei ensmgän muit-
ten ihlnisten pahuutta ja onnettomuutta.

99. Jos sinä olet ,otacut« luwannut, mjn laita
myös,etläs sen täytät/ jj, cawahda sinuas walhee»
sta ,a petorcessa.

iv?. Ota eaitesta sijtä hnwDH ja "sowelsaisilde»
sta, cni»s muittt» ihmisten tykönä

näet, sinnlles esiniwa.
102 jocu !?>'wä tapa ja »on joeu kijtos

o», ajattele ni,tä. Phil. 4: L.






