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Rippi-Lasten
Koetus

Kysymyxet,
Sitte kuin he owat Jumalan Kymmenen
Käskyin, ja muiden Christin opin Paa-

Kappalitten selityxet läpitse kaynet,
Lyhykäisten Kysymysten ja Wasiaustcn kanssa.

Toisesta Uskon Kappalesta,
niin myös

Autuuden Perustuesta, järjestyxesta,
wälikappaleisia.'

Joihin myös muutamia muitakinKnsymyna, synnin
tundemisesia ja oikiasta tatumuxesia, sopiwaisesti sisälle
temmatan, koetelda, jos he owat Rippistoulusa jo
opinnet sen kuin heidän oppia tulee. KaiciCe yMkertai,

Me hywäxi nculvo),'!, opet»!>exi, ja muistutu,rexi,
mitä ennengin jo opetettu olis, yhteen wede^

tyt: jotta Kysymyxet,
pnni

Nippilasten oman koettaen kalissa Lasten
liiton rikkomisesta ja uudistuxesta.
Nousiaisten Pappilasta on wuonna 1766

prönttiin aiwanut

Uusi Plöspano.

Wiipurissa, iBi 7.
Painettu And. Cederwallcrin tykönä



öfwersedde och c>tt genom Tryc<-
ket utgifwas. Äbo den 5 Sept. 1764.

Ester befallning

OlHilz-l.
5. Ven. 5025. Hccl. V. Kot.



HENran lEsuxen Nimeen!

I. Toisesta Uskon Kappalesta.
i Kysymys: Kula sinun «n lunastanut? Wastaus.

Issus Christus.
2. Mitä ITsus merkitsee? Wastaus.

lunastajaa ja Autuaxi tekiaä.
3- Mitä Chrisius merkitse? Wastaus.

Woideldua.
4. Mixi hän on woideldu? Wastaus-

Prophetaxi, Plimmäisexi Papixi, ja Kunin-
gaxi.

6. Misä hänenProphetallinen wirkansa seiso? Wastaus.
iisisti Siinä, että hän on ilmoittanut meil-

le hänen Isänsä tahdon meidän autuudestamme.
2.-xi Siinä, että hän on ennustanut tulewaisis-
ta haman mailman loppuun asti. 2:xi Tehnyt
»voimallisia ihmctöitä, enämmin kuin kaikki
Prophetal; sillä hän on se suurin Propheta.
6. Misä hän on ilmoittanut Jumalan tahdon meidän autuu-

destani ? Wastaus.
Jumalan Sanasa, erinomattain uudesa Te»

stamendisä, josa Ewangelistat ja Apostolit
owat lEsuxen opin kirjoittanet.

7- Misä hänen ylimmäisen Popin wirkans seiso ? Wastaus.
i:sisti Siinä, että hän on uhrannut itseni

ristin puusa meidän edestämme. 2:ri Että hänrukoile meidän edestäm hänen Taiwallista I»säns, erinomattain niitten edestä, jotka Iu-
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malan sanan kautta uskomat hänen päällensä.
loh. 1? : 1?, 22.

s. Misä hänen Kuningallinen wilkans seiso».? Wastaus.
i:sisti Siinä että hänelle on annettu kaikki

woima taiwasa ja maasa. Matth. 23: iy»

»:xi Että hän erinomattain hallitsee eläwää Ju-
malan Seurakundaa.

9- Millä hän niitä hallitsee? Wastaus.
Pyhällä Hengellä: se on i:sin Pyhän Hen-

gen nuhiella, Jumalan sanan kautta ylösroa-
listetuisa omisa tunnoisa. 2:ri Pyhän Hengen
lohduturella ja wirwoituxella. 2:xi Pyhän Hen-
gen johdatuxella kaikkeen totuuteen.
10. Mitä lEsus on? nimittäin hänen personans

Wastaus.
Totinen Jumala ja totinen Ihminen.

<?». Mistä hänellä on hänen lunmlubcn luondons j> Wastaus»
Isästä ijankaikkisudesta syndynyt.

H2. Misi» hänellä o» hänen ihmisyden luondvns? Wastaus.
Neitsyestä Mariasta syndynyt.

13. Mitä warten hän tuli ihmisen? Mustaus.
Meitä lunastamaan ja »vapahtamaan. I Tim»
i: 15.

14. Tarwitsimmeko me lunastajat»? Wastaus,
Tarwltsimme.

,§, Mingä tähden me tarwltsimme Lunastajata? Wastaus
Että me olimme synnin kautta kadotetut ja

duomilut.
ib. Kuka hänen o» mailwan lunastaMi ulosandanut? Waft.

Isä Jumala.
i/. Mingä tähde» hän sen teki? Wastaus.

Omasta sulasta ja suuresta armostans ja
rakkaudesians: Niin on Humala mailm««



rakastanut, että hän andoi hänen ainoan Poi-
kansa, että jokainen kuin usko hänen päälle-.s,
ei pidä hukkuman, mutta ijankaMsen elämä»saaman. loh. 3 : 16.

13. Mistä lEsus on meitä lunastanut? Wastaus.
Kaikista synneistä ja kuolemasta, perkelen

wallan alda wapahti ja päästi.
19, Eikö meidän siis enä pidä synnisä elämän, että lE<sus vn meitä kaikesta synnistä WastaUv.

Ei: pois se, me jotka synnille kuollet olem-
ma, kuingasta meidän wielä pidäis siinä'elä-
män? Rom. 6:2. ~

2«. Kuinga moninainen syndi on? Wastaus.
Erinomatlain kahtalainen, perisyndi ja teko-

syndi. Perisyndi ?n se juurtunut paha himo ?c.
21. Mlsä perisyndi meisä asuu? Wasians.

Meidän sydämisämme, ja kaikkisa jäsenisamme,sen turmellun luonnon lihallisisa himoisa ja ha-
luisa: ja wiclä sittellin kaiken hengellisen hy-
wän puuitesa, ja Jumalan kuivan kadoltami-
sesa, niin kuin hengellisesa sokeudesa, turnMusa
pahasa ja omasa iunnosa x.
«l. Kuinga monella taalla tckl,'synnit tapahtuwat? Wast.

Tekemisellä, ja jättämisellä: nimittäin, cttä
ajatuxilla, puheilla, käytöillä, ja töillä, leh-
dä sna kuin paha on,
hywän tekemätä, kuin
»vaalii.

ja jätta i'en hengellisen
Jumalan lan ano!) ja

2!?. Mllä synnin palkka on? N-staus-
Kuolema ja ijankaikkinen kadotus.

24. Kumman synnin yM» se o», pelisynniN-paivka teko.'
Wasta!!,^

Mä me olemma jo luonnos^
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tqmme wihan lapset. Eph. 2: 2. loh. g:
24, 25.

25. Kuinga monellaincn kuolema «n f Wasiaus.
Kolmellainen: ajallinen, hengellinen ja ijan-

kaikkinen.
26, Mika ajcllinen kuolema on? Wastaus.

Sielun erkaneminen ruumista.
27. Mi"ä hengellinen kuolema on? Wastaus,

Sielun erkaneminen Jumalasta, ja siitä elä-
mästä kuin lumalasa on.

23. Mikä st ijankaikkinen kuolema «n? Wastaus
Ijankaikkinen kuolema ja kadotus, josa sekä

sielu että ruumis hukutetan helwetisä.
29. Milla lEsus meitä lunasti? Wastaus.

Hänen pyhällä ja kallilla werellänS, ja hä-
nen »viattomalla piinallans ja kuolcmallans.

Zo. Minga tähden hänen wcrensä on pyhä ja kallis/ ja
hänen kuolemansa wiatoin? Wasiaus.

i:sisti Sentähden että hän oli ilman synnitä,
ja w,atoin Jumalan karitsa. Ebr. ?: 26,
2?. loh. 1: 29. 2:xi ettei se ollut paljan
ihmisen weti, waan lEsuxen Sristuxen luma?
lan Pojan weri, joka on totinen Jumala ja
totinen ihmir?n yhdesä personasa. 1 loh. 1: 7.
5,1, Ougo ITftxen weri woimallinen, ja halien kuolemani

ansio täydellinen Sowindo mailman syndein edestä? Wast-
On: sillä se puhdista uskowaiset kaikesta

synnistä, i loh. i: 7. Ebr. 9: 14. saatta
armon ja pyhityxen, ja ijankaikkisen elämän.
Mdcllä uhrilla on hän ijankaikkisesti täydelli-
sesi tehnyt ne jotka pyhitetän. Ebr. 10. 14.
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Mitä warten lEsus meitä lunasti? wastaus
Että me hänen omans olisimme, ja hänen

waldakunnasans hänen allans eläisimme Zc.
33-Mingä kaltaiset ne oivat, jotka «wat ITsuxcn uu»at? W.

i:sisti Ne elämät hänen allans hengellisesi
elämäsi uskon lautta. 2:xi Ne palwelewat hän-
dä pyhydest ja wanhurskaudesi kaikena elinaika-
nans. !,uc. 1: 74, 75. ja «vihdoin ijankmk-
kisesti.
L- Mingä kautta he näin peräti ITsuxen oinaxi tulla

tnitaivac? Wastaus.
Pyhän Hengen pyhttyxen kautta, josta .puhu-

tan kolmannesa uston kappalesa. Mutta jolla
ei ole Christuxen Hengi, ei se ole hänen omansa.
Rom. 8 : 9.

11. Autuuden Perustuxesta.
i. Mikä autuuden Perustus on? Wastaus-

lEsus Ehristus.
2. Misä hän on autuuden Perustus? »vastaus.

Hänen piinasansa ja kuolemasansa. Col. 1 :

22, 21, 22.

z. Todista se Raamatusta että ITsus «n autuuben perustus?
wastaus.

Muuta Perustusta ei taida yrikän panna,
waan se kuin pandu on, joka on lEsus Chri-
stus. i Cor. 2: n. Apost. T. k. 4: 12.

4- Koskahan on autuuden Perustuxexi laskettu? »vastaus-
Hänen piinasansa ja kuolemasansa ristin päällä.

6- Wielnki hän nytkin lasketan? ««sinus.
Mela.
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6. Miuga lautta han «ielä autuuden perusiuxe,! lasketan?

«astaus-
Jumalan sanan kautta ihmisten sydämisä,

nimittäin niitten sydämisä, jotka elamäsa uslo-sa lEsuxen wastan ottamat, ja saawat woi-
man Jumalan lapsixi tulla. loh. 1: 12, 73.
Talla tawalla ?lpost. pyhä Pam ali lu.sanan kautta laski perustuxen niin kuin taitama
rakcndaja. 1 Cor. 3: i«. Eph. 2: 20. lo-sa laskemisesa Christus lEsus tulee heille teh«
Kyxi wiisaudexi, ja wanhurskauderi, ja pyhi-
iyxexi, ja lanastuxexi. i Cor. 1: 3c,.

lii. Autuuden järjestyxestä.
1. Mika on autuuden jarjesiye? wastaus.

Parannus ja.usko.
2, Millä st Raamatusta wahwlsietau? wasia.l!s'

Tehkat parannus ja ustokat Cwangeliumi>
Marc. i: 15»
Z. KuinZa Parannus ja usko yhdellä sanalla kutsuta,! f w«st<

KaandymyZ, ja katunuis.
Katumufesla.

°4- Mitkä omat katumuxcn kappalei? »vastaus-
Mämät kaxi: i.-sisi walitus ja waikeroihemi-,

nen tehtyin syndcin ylihen: eli mur-
he. 2:xi Usko Jumalan armon päälle syndein
andexi saamisesta lEsuxen Chrisi,ren ansion
tähden.

6. Aitta knppalct walittls ja watkeMtzeminen sisällensn
rännä? wasiaus^

i:sin Synnin tundemisen; 2:n Synnin tun<»
nusizixen. 3:n MÄrhen Jumalan mielen jäla
ken parKnnuxeen.
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6. Mitkä synnit meidän pitää tundeman? wastaus.

l:sisti Ne edesmenneet eli ennen tehdyt synnis
meidän elämökerrasamme, joilla Jumalan käs-
kyt owat rikotuxi tulleet. 2.-xi Ne sisällä asu«
waiset synnit, nimittäin: kuinga paha ja tuk»
meldu sydän meillä wielä luonnostamme on.
1.-xi Ne erinomattain hallilsewaiset synnit, jot«

ka siitä pahasta luonnosta owat totuluixi
ja synnin orjuudesa owat pyytäneet aina wallila.
7. Ongo täsä eroitus synnin tiedon ja synnin tundemisc»

Millä? wastaus-
On: sillä moni kyllä tietää syndinsä; mutta

ei kuitengan tunne, niitten katkerutta ja syynin
duomioo. Niin kuin se on eroitus sen wälillä,
että tietä sapen kanvaaxi, ja että maistaa sen»
katkeruutta. Että tietä myrkkyn kuolettawaisexi,
ja etlä jö tuta kuinga se kuolettaa. Ibsa tun-
demisesa siis on walitus ja waikeroitseminen,
murhe ja pelko; waan ei suingan paljaasa lis-
dofa.

8, Mistä synnin tundo tulee? wastaus.
Jumalan laista, ja sen uskosta ja tutkinnos-

ta, joka julistaa synnin ylitsen koston ja duo»
mion.

9> Kenen edesä syndiä pitää tunnustettaman? wastaus-
i:sin Jumalan edessä, «:xi Opettajan edes-

sä, 2:xi lähimmäisen edessä.
Ho. Kuinga synnit Jumalan edessä pitää' tuimustettam»» I

»vastaus.
Jumalan edessä pitää meidän andaman it-semme kaikkiin synbiin wikapaäxi ?c. ja sentah-

den pitää tunnustus tapahtuman. i:sin Mur-
hellisella ja katumaisella sydämellä, eli walitubZ

5>.



sella ja walksroilsemistlla, niinkuin yhtä rasfaA
ta kuormaa, jo?a tahtoo wajottaa helwcttiin.
a:xi Wilpittömällä sydämellä, ilman synnit?
peitteitä ja wähendämistä. 3:ri HERran wan«»
hurskan duoniion ja tosion omisiuxella; se on
että itsensä duomtta ja wialliSna pitää, poishyl-,
jätyxi tulla Jumalan kaSwoin edestä, !uc. 15:
Vi. Ia sentähden 4:ri hartaalla ja nöyrällä
rukouxella, että HCRra Jumala wielä sulasi
ta armostansa armahdais, ja armon owen a-
wais. HERra älä käy duomiolle palwelias
kansia Zc. Psaln>. 143: 2, HIH heitä minua
pois taswois ja älä minuldaota pois
sinunxpytzää HengeeS. Psalm. 5:: 13.

'", Koika sixmit opettmn edes» tminusttttamon pitää I
wastaus-

i:sisti Koska syndi opettajalda nuhdellaan
nnn ei pidä niilä kieldämän ja peittämän; sillase on jäädä walheen siteisiin, ja walheen raklam»
teen, walheen turmaan jatekemiseen. Esai. 23:
15, Ilm. K. 22:15. Joka on perkeleen iyöz
sillä hän on walehtelia, ja sen Isä. loh. 8:
44. 2:ri Erinomattaisin koska syndi rasittaa,
ja omaatundoo katumuren murheesa siihen luns
nustuxeen wqatii.

»2. VM» syiinlt lähimmäisen edesä tunnusiettamal»
lisin Ne joilla »ue olemme chändä wastaan

rikkoneet: joita ei ainoastans pidä tunnustettaÄ
man ja anderi pyyttämän: mutta myös lähinw
mäinen pitää sowilettaman, ja kaikki määrin
saatu takaisin annettaman, Hes. 32: 15. lue.
ly: z. 2:xi Saa myös tunnustaa muutoin»?
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gin uskolliselle ja armoitetulle yssäwälle heikkous
den syndejä, eli sydämen rasituxia, ja kiusaus
sia, pyytein heidän esirukoustansa. Niinkuin
Apost. p. Jakob sanoo: toinen
loisellenne teidän rikoxtznne, ja rukoilkaa! toinen
toisenne edestä, eitä te terweexi tulisitta. Nans
hurskaan rukous woi paljon, kosta se totinen
on. Inc. 5: 16. Mutta ei sitä saa tunnus»-
taa, josta meidän lähimmäisellemme tulis pa-
hennus; ei myös kostlelemattomille, jotka ei
parannuxen murheesta mitään tiedä: ludas tun-
nusti koettelemattomille; waan ei löytänyt
jän lohdutusta; sillä he sanoit: Mitä meidän
siihen tulee? katso itsiäs. Match. 27: 4. Kuin
kuitengin heillekin olls ollut samasa työsä itse
päällensä kyllä katsomista? ellei heidän lunbons
pliS olleet paadutetut.

T- Mmgäkaltoinen ?n se »"mhe kuin on Jumalan mielet?
Meei, f waftnus-

Siinä on l:sin sydämellinen katumus että
syndi on tehty, ja hywä laimin lyöty. 2:x:
Sydämellinen wiha syndiä wastnan. 3:xi Hä>-
feininen synnin ylitse. Hes. 6i, 63.
4:xi Synnin ylönandaminen ja hyljäHminen.
Hes. 8: 3», 3i. Oikian katumuxen-kanssa
slis seura, sydämen läändymyS ja elämäkerran
Parannus. Tehkäät parannuren soweljaila tzä-
Kelmita. Matth. 2:8.

Ongo synnin tund» Vastaus-

Dn, sillä ei ilman sitä kukaan oikein tarwit-se lEsusts porMazaxens, ei tMW?t t«rwitse
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parandajata, waan sairaat Matlh. 3: 12.
ler. 2: 12.

is. Ongo synlnn tunnustus tarpeellinen? wastaus.
On: sillä ilman sitä ei anneta Jumalan

«vanhurskaille huomioille oikeutta, Ps. 51: 6.
jonga tähden myös HERra kurittaa monella
rasiturelia, että syndiä tunnusteltaisin, Ps. 22:
4, 5. Niinkuin Manassen: joka kämärryxisa
T-auta kahleisa wasta tunnusti, sanoden: Ah
HERra minä olen syndiä tehnyt, tosin minä
olen syndiä tehnyt, ja minä tunnustan minun
pahat tekoni. Manass. Ruk. v. 9, n.

!,6. Ongo kitumuxen murhe tarpeellinen? »vastaus.
On: Mä ilman totista murhetta synnin ylit-se ei ole olkiaa käändymisiä: Joel. 2: 12.

lac. 4: 8, 9. longatähden HERra Juma-
la suruttomain ylitse walittaa: Ei ole yhtän
joka katuu pahuuttansa, ja sanoo mitä minä
lein? he juoxewat kaikki heidän juoxuansa, niin
kuin angara hewoinen sodasa. ler. 8: 6.
Me uhrit jotka Jumalalle kelpaawat, owat
murheellinen hengi: ahdistettua ja särjettyä sy-
dändä et Sinä Jumala hyljää. Ps. 51: 19.
Särjettyä ruokoa ei hänen pidä murendaman,
ja suitsewaisla kyntilän sydändä ei hänen pidä
sammuttaman; siihenasti kuin hän saattaa duo-
mion woilori, Match. 12: 2a, Se on siihen-
asti, että usko syttyy ja armo tulee sydämehen.
Sillä HERra on juuri läsnä niitä, joilla on
murhellinen sydän: ja auttaa niitä, joilla on
fmkia mieli Ps. 34: 19.
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Uskosta.
a 7. Kuinaa monda lappalctla uiko itstsäns käsittää? wastaus.

Kolme: Tieto, Suostumus ja luja turwa
ja uskallus.
13- Minää kaltainen tieto uskosa olla pitää? wastaus.
Plö?walistettu tieto, herätyxen armofa, to-

tuutta tundemaan. Heräjä sinä joka makaat,
ja nouse kuolleista, niin Chrisius sinua walai-see. Eph. 5: 14. Jumala tahtoo kaikkia ih-
misia autuiri, ja että he totuuden tundoon tuli-
sit. 1 Tim. 2:4.
19, Mingä kaltainen Suostumus uskosa olla pitää? wast.

Pri sydämellinen suostumus Jumalan sanan
totuteen kailisa, ja ei ainoastans siihen kuin se
surutöin mailma paljaasa historiaalllsesa tiedosa
uskoo: joka ei kuitcngan parannuxen har-
joitusta, ja sen tarpellisuutta ja hedelmiä.
20., Mihin sltMi stn heräwöiscn sielun pitää suostuman ?

3?«staus-
i:sisti Jumalan sanan, totutcen, että se on

totisesti Jumalan sana, i Thess. 2: i3. 2.-ri
armon järjestyneen, parannuxcen ja uskoon;
niin ettei hän muulla tawalla tahdokkan autuaxi
tulla. 2:xi Jumalan tahdon tekemiseen Matlh.
7: 21, 24, 25.
21. Mingä kaltainen Turwa ie uskallus täsä olla pitää?

wastaus.
Sydämellinen ja luja uskallus, joka ei ih-

misten pelwosta, eikä kiusaurista ja mailman
wainomisesta takaisin langee: muutoin se on het-
ken usko: helkexi heuskowat, jakiusauxen ajalla
pois langewat. iuc. 8: i2. Se hywä maa,
saattaa hedelmän kärsimisesä. z: 15.
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22. Kuinga timn «skon tieto, suostumus, ja uskallus
itstnj Jumalan armoon turwamisesa os«n«» j» !Myuääl

wa/iaus.
Ei paisuneesa tiedosa, waan oman sokeuden

ei wilpistelewäisessä
waan toluudesa kiinirippumisesq ja halaamife a,
«l rbykläsä uskaNuxesa; waan HERraa pellä-,
«väisesä armohon tunvamistsa ja armon elsimi-
sesä ja wastaanottamisesa: Jumala ole minulle
armollinen, sinun hywydes tähden ja pyhi pois
minun syndmi sinun suuren laupiudeS lahden
se. Ps. 51: 2. Niille jotka otit wa,K-
saan, andoi hän woiman Jumalan lapsixi tulla,
jotka usiowqt hänen Nimensä päälle loh. 1 ;

Z2- Kuka tamfssltaifen eläwön uskon «vaikuttaa? wastaus.
Pyhä Hengi Jumalan sanan woimalla

Krmoäisillq liffutuxilla.

H?- Mtunden MlikappalelstK.
Erinomajtain ensin
Jumalan Sanasta.

'». Mitkä «wat autuuden wälikappaleet? »astaus
Jumalan Sana, 'Kaste, ja HERran Eh-

OMnen.
2. Kuinga Jumalan sana jaetaan?

taliin, ja Ewqngeliumiin.
s' 3. Mitä laki meitä opettaa F wactaus,

l:sisti Mitä meidän pitää tctemän,ja
Mn. 2:ri Tunbemaan meidän syndimme.
3:xi Kurittaa ja ajaa meitö pakenemaan lain
sFYttäjän Christien tMh: niMböm laki nöyK-



« «^—' ')

'iää häöan ja tuskan paetta: ja Ewai:gett'umi»
walo tulee sitten siihen awuxi, ja osottaa hätäyn-
neille Sieluills wapahtajan lEsuxen Christuxen.

Mitä siis Ewangeliumi meille opettaa? »vastaus.
Jumalan armosta Christuxesa 'lEsuxesa^

We on, autuuden Perustuxesta, järjcsiyxsstH ja
wälikappaleista, ja koko tien ja waelluxen au--

en, Jumalan sanan ojennuSnuoralla Tik«
»: il, 12, 13, 14.
's- Ong» JumalanSana ivolmallinen autuuden lvMappalc^

!r,'„.^N!^.

Sillä Sana on cläwa ja
woimalll!,cn, ja tcräwämbi kuin joka kaxrteräi-
nen ?c. Eor. 4: 12. laki osottaa
w.oimans musertanman kowia sydämitä: eikö
minun Tanam ole niin kuin tuli, sano HER-
ra, ja kuin wasara joka wuoren muren-
baa, ler. 22: 29, Ia Ewangeliumi on Ju-
malan woima itsekullenaitt ustowaiselle, autuus
bexi» Rom. 1: 16.

Kasteesta.
'». Mitn Kasteesa un «vaarinottaminen? »vastaus-
Kaxi kappaletta, nimltläin näkywainen jH

Mymätöin.
2. Mitä on näkywainen Kasteesa? »vastaus.

Wesi.
Z. Mlfä on se näkomätöii! F !vast«ns.

Jumalan Sana, ja Pyhä Hengi, Sanan
kalissa yhdytetty.

4. W<chwista se Raamatun, Sanoilla? wastaus-
Ellei joku synny wedesta ia hengestä, ei

hän taida Jumalan waldakundaau sisälle lulla..
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5- Mitä hyödytystä Kasteesta on? wostaus-
Kaste saattaa syndein andexi saamisen, «va-

pahtaa kuolemasta ?c.

6. Taitoa?» ihminen armon jallens sooda, koska hän «n
liitosta poislougemiut Z wasmus.

Taitaa, waan ei omalla woimalla; ellei
Hllßra Jumala händä armahda ja wastuudcsti
ylösherälä syndinsa ja langemisensa tundoon,
ja lnkutuxcen; niin että niinkuin yxi kuollut ei
taida itsensä eläwäxi tehdä, niin myös yxi hen-
gellisesti kuollut siitä elämästä kuin Jumalasta
on; ellei hän HErran armon kautta tule ylös-
heratetyxi.
7. Milla tawalla siis syudinen taita Kasteens liittoon jäl-

lens tulla < waötaus-
Totisen ja sydämellisen käandymiseu ja pa-

rannuxen kautta, johon tulee autuuta järjestys.
8- Woatiiko Koste parannusta? wostaus-

Waalii: Sillä kaikki jotka kastetaan, pitää
parannuxen tekemän. Tehkäat parannus, ja
andakan jokainen hänensä kastaa?c. Aposi. T.
2: 38. longatähden Kaste kutsutaan paran-
nuxen Kastcexi, Ap. T. 19: 4. jota paran-
nusta myös Kaste merkitse, ja pidäis jo ta-
pahtuman hamasta lapsnudesta ja nuoruudesta,
että jokainen olis pysyväinen Kasteensa liitosa:
Mutta kuin parannus laimin löydään ja un-
hotetaan, niin siitä tulee langeemus, joja lan-
geemisesa wanha Atami, se on syndi ja sen wal-
da ja turmellus sydämesi ja kaikisa jäsenisä
joka päiwa suruttomain tykönä ylösnousee, ja
se uusi ihminen, kuin on parannuxen armo,
usko, syndein andexi andamus, pyhityxen woft



o l»

ma, rakkaus, toiwo, karsiwällispys, ja uusi
kuulliaisuus, sitä wastaan joka päiwä upotetaan;
wastoin Kasteen liittoo ja uudistusta; sen hal-
litsewaisen synninkanssa ej siis ole muuta kuin
duomio ja kadotus: eikä taida kukaan sitä wäll-
tää, ellei hän wastuudesti käändymisen armoo
käsiä, ja oppene pitämään kaikki mitä lEsus
on Opetuslapsillensa kästenyt, Matth. 23: 19,
,0. Sentähden Jumala ilmoittaa kaikille ih-
misille joka paikasa, että he' parannuxen tekisit
Apost. T. 1?: 32/51. TelMät parannus ja
palaitkaat, että teidän syndinne poispyhiitäisiin.
Ap. T. 2: 19.

HERran Ehtoollisesta.
«. Mit» HERr»» Ehtoollisesa on waalinsttaminm?

Wastaus-
Näkywäinen ja näkymätöin; niin kuin

sakin Sakramenteisä.
2. Mikck se näkywnine» on? Masiani.leipä ja Miina.

F. Mikä se nakymitvm o»? Wastaus.
Christuren Ruumis ja Weri.

A- Mistäs sen tiedät ctta se on Christuxen Ruumis j»
Weri? Wastaus.

lEsuxen omista sanoista, Tämä on minun
Ruumini: tämä on minun Wereni. Marc.
14: 22, 24.

5- Kuta HERran Ehtoollisen on «settonut? Wastaus.
lEsus Christus.

e. Koska h«n sen on asettanut? Wastaus?
Sinä ybnä jona hän petettiin: silloin ha«

3
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säätti ja jätti iamän Ehtoollisen uuden Tesia-
mendin Sakramcnlixi.

7. Mitä me siitä opimme? Wasiaus.
, Että lEsus on omiansa raastanut hamaan,

loppuun asti loh. i3: i. Nnn pitää myös
meidän hät.dä jöllensä rakastaman, joka meitä
ensin rakasti, i loh. 4: iy..

8. Kuille hän sen annoi? Wasiaus.
Opetuslapsillens.

9. Mitä me siitä opimme? Wasiaus.
Että ne kuin HERran Ehtoolliselle oikein

käymän pitää, ne pitää myös oleman lEsuxen
opeluslcps-t.
,o. Mitä heidän pitää lEsuxen opisa seuraaman? Wast.

i:sin Wapahtajan lEsuxen oppia. 2:xi hä-
nen nöyrää siwiää ja pyhää elämäkertaansa;
2:xi hänen kärsimisensä askeleita, ja menemän
hänen tykönsä ulos leirisiä kandain hänen pUk-
kans, Ebr. i3: i2.
n. Mitä »varten meiduN HERran Ehtoolliselle, meidän

itse suhtccnme, käymän pitää? Wasiaus-
Että me saisimme siitä hyödytyren meidän

Sieluillemme, lEsuxen pyhän ruumiin ja kal-
liin weren nauiitsemisen kautta.
«. Mikä hyidytys siis «n HERran Ehtoollisen naulitse-

Misesta? Wasiaus,
!:sisii Syndein andexi saaminen, ja uskon

wahwistus syndein andexi saamisesta; niinkuin
lEsuxen ruumis on sowinnoxi ulosannettu,
Col. i: 21, 22. Ia hänen werens monen
tähden »vuodatettu syndein andexi andamisexi
Matth. »b: 2Z. 2.xi Mdistys wapahtajan
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lEsuxen kanssa, että hänesa saada ijankaiklis»
ta elämätä. loh. 6: 54, 56.
»3. Mil« hyidytys wielä näitte» siwusa, on HERran eh-

teollisen oikein namitsemisefta? Wastaus-
Armo ja woima elämäkerran parannuxeen ja

pyhityreen, Jumalisuuden woiman wahwistus,
woiman wahwistus ylitse woittamaan kiusauxia
ja hengellisten «vihollisten päälle karkaamisia:
jongatähden hengelliscsä usfon kilwoituxesa usein
HERran Ehtoollisella täytämän pitää; erino-
maltain kuin sielu rupee itsens tundemaan hen-
gesä heikoxi ja radollisexi! että hän jällens sais
tämän autuuden wälikappalecn kanssa uuden
woiman Es. 42: 29, 3i. Sillä niisä kaikisa
me ylitse woilamme hänen kauttans, joka mei-
tä on rakastanut Rom. 8: 3?. Kiitelty ol«
koon Jumala, joka- aina andaa meille woiton
Christuxesa.

2 Cor. 2: 14. Phil. 4: i2.
i4> Ongo kaikille kuin HERran Ehtoollisella käywat ft

.hyödytys? Wistaus.
Ei suingan mahdottomille, waan ainoastans

mahdollisille HERran Ehtoollisen »vieraille.
!,. »H. Kutka ne mahdottomat owat? Wastaus-

Jotka ei omaa mahdottomuuttansa tunne; ei-
kä koskaan tee parannusta, eikä käänny sydä-
mestänslEsuxen weren ansion osallisuuteen elä-
wasä uskoja, waan aina omasa mahdoltomu-
desansa pysywät.
»e. Kuinga sitttn heille HERran EhtocÄisesa kä» ? Wast.

He syömät ja juowat itsellensä duomioxi, eli
huomion itsellensä, ettei he HERran ruumista
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«roita, ja tulewat wikapäaxi HERran ruumi-
sten ja wercen. 1 Cor. 11: 27, 29.
,7. Kutka ne mahdolliset eli kelwolliset owat? Wastaus.

Ne kuin iisisti hengcllisesä waiwaisuudesa 0-

man mahdottomuudensa ja lelwottomuudensa
tundcwctt, ja sen ylitse murhettiwat. 2:ri Ju-
malan armoon Christuxesa lEsuxesa, eläwäsä
visioi; halusa turwaawat, ja hänen armonsa ja
laupindensa päälle ainoastcms luottamat ja us-
kaloawat. 3:xi Jumalan Sanan jälkeenHER-
ran teillä waeldawat, jg syndiä wasiaan hengcl-
lisesä sodasa owat, ja nyt tarwitsewat armon
lvirwottista, wäkee ja woimaa syndiä ylitse-
woiltamaan, jonga he myös lEsuxesa löytä-
»at, ja naulitscwat. Sillä jotka lEsuxen o»
»nat owat, ne owat ristinnaulinneet lihansa,
himoin ja haluin kanssa, Gal. 5: 24.
'8- Mitä siis niitten tule tehdä, kuin «ikein HERranEhtoolliselle käymän pitää j> wastaus.

Koetteleman itsensä. Koetelkon ihminen it«
fiäns, ja niin syökaän tästä leiwästä, ja juo-
koon tästä kalkista, i Cor. 11: ,8. Koetel-
kaa! teitänne jos te oletta uskosa, kokelaat tei-
tänne )c. » Cor. iZ: 5.

«,9 Mistä pitää ihmisen itsens koetteleman? wastaus-
Jos hän on tullut syndinsä ja hengellisen

sairaudensa lundoon, ja larwitsee lEsusta pa-
Matth. 9: 12. 2:xi Jos hän

isoo ja janoo wanhurskautta ja syndein andeexi
saamista lEsuxen wcren ansiosa, eläwäsä us-
kosa. 3:xi jos hänellä onwahwa aikomus elä-
mäkerran parannuxcen, ilman wilpitä ja petos-
ta, synnin hyljäamisefä ja ylön andamiscsa, ja
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Jumalan tahdon tekemisesi. 4:xi Iss hän niin
kuin oikia lEsuxen opetuslapsi, on uskollinen
hengellisesi sodasi syndiä wastaan, ja tahtoo
aina kilwoitella hywän kilwoituxen lop-
puun asti, ja siihen nyt etsii armoo, wahwis-
tusta ja woimaa lEsuxen ruumiin ja weren
nautitsemisesi. Eli myös loska se hengellinen
sairas; ja armoa halawainen sielu näisi tun-
t>ee wiheliäisyydenst ja köyhyydensi, että hänelle
kuitengin on hänen murheensa ja waikeroitsemi-
sensi sitä haikiambi ja sydämellisembi, toiwosa
ja odottamlsesi lEsuxen awun perään.

22, Mitä watten HERoan Ehtoolliselle lEsuxen suhteen
täytämän pitää? eli mmgntnhden se pitää tehtämäu?

waft»us.
lEsuxen muistoxi: Se tehkäät te minun

muistoxeni.
«l. Millä taivalla st lEsuren muistoxi tapahtuman pitää?

wasiaus?
i:sin Sydämen ndyryydesi ja hengellisesi

»vaiwaisuudesa, että me muistamme tarwilsewan
lEsusta. 2:xi Elawasi uskosi. 2:xi lEsu-
xen rakkaudesi, joka meitä on ensisti rakastanut.
4:xi Uudesa kuuliaisuudesi tekemään hänen py-
hän tahtonsa. 5: xi lEsuxen kärsimisen afte-
leitten noudattamisesi. Ebr. 12: 2. i Pet. 2:

«1. 6:ri lEsuxen kuoleman julistuxesi siihen
asti kuin hän tulee: 1 Cor. 11: 26. se on
lEsuxen tunnustus ihmisten edesä. Mallh, 1 :

12. Niin kuin ne ensimmäiset Christityt lE-
susta kuolemaan asti tunnustit. ?:xi Juma-
lan nimen kiitoasi ja ylistyxesi. Apost. T. 2:
»b, ,7.



22. Mika niitten welwollisuus sitten n», jotka oikein
HERrn» Ehtoollisella käyneet ow»t? Wasiaus-

Sem-ata Jumalan sanan terweellista oppia:
ja kaiken Jumalattoman menon hyljaämän ja
mailmalliset himot, ja täsä mailmasa siwiästi
ja hurskasti ja jumalisesti elämän; ja odotta--
man autuallista toiwoo, ja suuren Jumalan,
ja iunastajan lEsuxen Christuxen ilmestystä.
Tit. 2 : n, 12, i3.
2Z. Wicka siwu wälikappaleet heidän kaikkiin näihin hen-

gellisiin asioihin, oikein känttäma» pirää? Wastaus-
Niihin tarwitaan i:sin ahkera ja nöyrä ja

aliiiomainen rukous iuc. n: 8, 9, 10. Jo-
ka sen laimin lyö ei sitä autuuden Perustus,
,ei myös autuuden järiesiys, ja wälikappaleet mi-
tään auta, sillä ei hän näistä saa mitään,
lac. 4:2, 3. 2:xi Hengellinen walwominen
sydämensä ylitse, ettei hän stlä löyttya armoa
jällens suruttomuudclla kadotais. 3:ri hywä
uskon kibvoitus loppuun asti, ja tippuminen
aina Christuxesa lEsuxesa eläwäsä uskosa, ja
Pyhän Hengen halliluxesa.

<»<»<»'<^^><W'^^'^,«',^«»^^<»<^^'^^^,^^^^^,^

Päätös.
Kasteen liiton rikkomisesta ja uudisiuxesta, Rip-
pi lasien ja myös muidengin omaxikocttclemisexi.

I. Kuinga Kasteen liitto sikot!l,ri tulee? Wastaus.
Kasteen liitto tulee sen pcchembi rikotuxi ei ai-
noasians julki synneillä ja ylitse käymisillä:
mutta myös senkaltaisilla salaisilla synneillä, joi-
ta ei mailman lapset synnixi luekkan, ja erino-
mattain sydämen pois lnopumisella eläwästä

22
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Jumalasta ja hänen pelwosians, joka ynnä kaik-
kein muiden syndein ja pahuuden kanssa, näinä
wiimeisinä määrällisinä aikona on se yhteinen kas-
teen liiton rikkominen kaikkein suruttoman: tykö-
nä; jotka ei HERran pelwosta ja jumalisuudesta
mitään tiedä, maan ainoastans pilkkaamat sitä,
niinkuin ei tarwitsisikkan kasteen? lutosa kiin-
ni rippuc, maan oman syndisen mielenssä, ja
mailman »nielen jälkeen aina elää, niinkuin he
olisit wapaat wanhurskaudesta synnin orjuuteen,
Rom. 6: 2«, 21. Niistä julki synneistä, joika
Esiwallangin rangaistuxen alla omat, en mc nyt
tahdo pitkäldä puhua, sillä se on kaikill? netta-
wä, ettei senkaltaiset pidä Jumalan maldmun-
daa perimän, Gal. 5: 19, 20,21. joisa siis
myös kasteen liiton rikkominen perären tapahtuu
julki jumalattomuuteen synnin orjuuteen.

Mutta me tahdomme nyt erinomattaisin pu-
hua siitä kasteen liiton rikkomisesta, kuin niin-
kuin mähitellen jo lapsuudesta tapahtua taitaa
syndisen elämäkerran harjoituxesa, ja sydämen
poisluopumisesa elämästä Jumalasta: mitä nyt
siis i:sin kasteen liiton rikkomiseen, syndlsen elä-
mäkerran harjoituxella, tulee, niin tapahtuu se
kaikkinaisilla niinkuin miela salaisilla synneillä,
jotka jo lapsuudesta taitamat tulla harjoiteturija
wallan päälle, siinä syndisesä ja turmellusa lu-onnosa: joista on riita, eripuraisuus, wiha,
oman koston pyyndö, kirous ja sadatus, ylpeys
ja oman kunnian, ja mailman ylisiyxen ja ke-
humisen etsiminen ja kerskaminen omasta pahu-
desiänsä, Petos, walhe, wieklaus, kateus, waä-
rintekeminen, ja warkaus, maikka myös omilda
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«anhemmildansa: saastaisuus ja haureellisten hi-
moin rakkaus silmisä ja korwisa, ja häwyltömi-
sä puheisa, käytöxisä ja löisä, kowakorwaisuus
ja tottelemattomuus hywiä neuwoja wastaan, ja
oman lihallisen mielen walda ja seuraminen.
Näisä kaikisa jo kasteen liiton rikkominen ja
poislangeminen «rmosta wähitellen tapahtuu,
koska ihmiset jo lapsuudesta tottumat elämään
lihan jälkeen, ilman lihan töiden kuoletta-
mista, ja kosta he näin pahuudesansa wanhene-
wat, niin ei he parannuxen päälle, kuin kasteen
liitto waatii, ollengan enää ajattele. Apost. p.
Pawali sanoo: Niin en me nyt ole, rakkaat
weljet, welkapäät lihalle, lihan jälkeen elänlään.
Sillä jos te lihan jälkeen elätte niin teidän pi-
tää kuoleman: Mutta jos te lihan lyöt hengen
kautta kuoletatte, niin te saatte elää. Rom. 3:
12, 13. Kuitengin se surutöin mailma ei ollen-
gan nuorudens syndein päälle ajattele, waikka
he jo kyllä warhain. owal surullomasa ylös-
kaswamisesa, rumenneet kasteensa liittoa rikko-
maan, ja siinä pahudesa sitten aina harjaanduneet,
niin että he owat pahuteen muutlumattomasii tot-
tuneet, josta siis seisoo: Taitaako musta kansa
muuttaa nahkansa eli pardi pilkkunsa, niin le
myös taidatte tehdä jotainhywää, että te pahaan
tottuneet olelta. Icr. i 3 : 23.

Mitä nyt 2:xi kasteen liiton rikkomiseen, sydä-
men poisluopumisella elämästä Jumalasta, tu-
lee: niin tavahtuu se ynnä synnin harjoituxen
kansia, ettei siinä enää oleHENran pelko heidän
silmäns edesä; Nom. 3: 18. Tämä HErran pel-
ko katoo myös niinkuin wähitellen: HERralu-
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Mala on ihmisen luonnosakin pannut niinkuin
jongun waihe-aidan, wähimmäxikin julki syndein
wälillä, nimittäin luonnollisen häwyn ja häpe-
misen syndiä wastaan, josa myös wielä on jon-
gun kaltainen HENran pelko, ettei tehdä sitä
tuin paha ja saastainen on: ja jos ei tämä luon-
nollinen häpeminen kauwas ulotuis, koska syn-
dinen sen pahalla harjoituxellansa rikkoo: niin on
wielä kuitengin Esiwallan rangaistuxcn pelko julki
synneistä; waikka ei harjaandunut
ran pelwos' elää pyydä: multa kuin yxi synnin
orja kaiken tämän rikkoo, nimittäin sen luonnol-
lisen häwyn waihe-aidan, ja Esiwallan rangais-
tusta wastaan etsii pimeyttä, jaHErran pelkoa ei
enää ollengaan muista, niin hän tulee peraten irs-
taisexi ja jumalattomaxi, ja peräten niinkuin hyl-
jää pois Jumalan, ja walitsee itsellensä synnin
himot, ja wäärän turman ja uskalluxen, että hän
paljaasa ulkonaisesa ripin muodosasais kaikki syn-
dinsu jällen andexi, ja niin tekee syndiä synnin
päälle. Tämä Jumalasta pois luopuminen, ja
hänen pelwostansa, hänen rakkaudestansa, hänen
lurwamisestansa, ja hänen kuuliaisuudestansa,
koska ihminen elää paitsi lumalisuliden woimaa
ja HErran käskyn pitämistä, paitsi parannusta,
ja lEsuxen uskoa, ja syndei» andexi saamista,
ja lEsuxen weren puhdistusta, ja Pyhän Hengen
hallitusta sydämesäns ja kmkisa ruumin jäsenisä,
ilman ymmärryxen ylöswalistusta totuuden tun-
doon, ja ilman pyhitettyä tahtoa, ja puhdistettua
omaa tuudoa minä sanon: tämä Jumalasta pois-
luopuminen, se on nyt yxi täydellinen kasteen lii-
ton rikkominen, ja yxi suuri ja kahden kertainen

4
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syndi, Mä tasa tulee huwitus, waäeä turwa zZ
luottamus sen eläwän Jumalan turwanchen si-<
aan: josta siis seisoo: Taiwaat hämmästyköön sitä
peljästyköön ja wapisioon, sanoo HErra, sillä mi-
nun kansan, tekee kahtalaisen synnin: Minun, jo-
ka olen eläwän weden lähde, he hyljääwäl, ja
wawal itsellensä kaiwoja, kelwottomia kaiwoja joi-
sa ei wcsi pysy ler. 2: 12, iI, Tämän pois
luopumisen tähden Jumalasta, tulee myös herä-
tyren murheesakin kowembi losio ja kuritus: sillä
sinun pahuudes tähden sinua nuhdellaan, sinun
tottelemattomuudes tähden sinua luritetaan: niin
tiedä ja näe, kuinga wiheljäinen ja surkia se
on, ettäs hyljäät sinun HErraS lumalas, ja
et pelkää minua, sanoo HErra HEcra Zebaolh.
ler. 2: 19. Niinkuin kaikki muutkin rangais-
tuxet pahuuden, tottelemattomuuden, ja Juma-
lan hyljämisen tähden ihmisten päälle tulewal.

2. Ougo siinä eroitus misä mitasa Kasteen liitto on rikotuxltullut? Wastaui.
Se on tosi, ettei kaikki ole kasteensa liittoa

rikkoneet yhdesä mitasa, ja juuri julkisisa syw,
neisä, että wielä luonnollisesti kunniallisiakinlöy-
taän: mutta siinä on synnin tundemiscen ja ka«
tumuren murheseen kyllä rikosta kasteen liittoa
wasiaan, kuin se murhellinen sielu löytää, että
hän on synnin pahuutta rakastanut ja seurannut,
tottelematoin Jumalan kästyja wasiaan ollu , ju«
malisuuden woiman laimin lyönyt, eli myös lvi-
Hannut, oman mielen jälkeen waeldanut,
lan unhottanut ja Hänen armonsa wasiaan ollut,
svdämellänsä poisluopunut HErrasia, luottanut
ihmisiin, ja sillä kirouxen päällensä »vetänyt, ler»
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l?: 5. hyljännyt sen eläwän'lahteen, se on sen
elämän Jumalan, ja itstllensä kelwottomia kai-
moja kaiwanut ler. 3: i3. Tämä langemincn
armosta, ja kasteen liiton rikkominen, on la-
wiambi kuin moni luulee, ja tarwitfewat kaikki
kasteen liiton uudistusta ja sydämellistä käänby-
mistä Jumalan ja wapahtajan lEsuxen tygö;
lvaikka hän wiela olis luonnollisen kunniallisen
nimengin alla elänyt ja kuitengin Jumalan ar-
mosta poislangennut, kosta hän on wihasa, wai-
nosa, eripuraisuudesa, walheesa petoxesa, ja wää-
rydesä, kirgilemisesa, mailman himoisa, ja he-
lumasa, ja muisa edellä woiitain ensimmäisesH
kysymyxesa nimitetyisä synneisä, perkelen töitä
tchnct ja hänen menoihins itsens sekoittanut,
ustkottomuudesaJumalan sanaa wastaan, ja sii-
nä yhteisesä suruttomuudesa, mailmata ylitsen
lumalata ja hänen käskyjänsä raikastanut; 2

Tim. 3: 4. Eikö siis jokaitsen pidäis lange-
murestansa ylösnouseman jakasteensa liittoa jäl-
lens hartaasa armon etsimisesä uudistaman. Sil-
la kusa on joku, jos hän langee, joka ei jäl-
lens mielellänsä nouse ?c. ler. 3: 4. Muista
siis kustas poislangeisit, ja tee parannus ?c.
Ilm. k. 2: 5.

2- Mingntähden kasteen liiton uudistus on tarpeellinen?
Wastaus-

Sentähden että kaste on hywän omantunnon
liitto Jumalan tykönä; iPet.3: 21. joka siis
kasteensa liiton rikkoo, ja armosta pois langee,
ei sillä ole enää tätä hywän omantunnon liittoa:se on, ei ne ole enää armosa Jumalan tykönä,
eikä ne saa syndiäns anderi, ellei kasteen liitto
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tule niin uudistetuxi, että he armon kautta jäl-
lens ylösnousemat uuden syndymistn tilaan, ja
tulewat jällens wasiuudesta ylösotetuixi Jumalan
armon lapsixi: sillä kasteen liitto on se sama ar«
mon liitto, johonheidän jällens palajaman pitää:
Tehkäät parannus ja palaitkaat, että teidän syn-
dinne poispytzitäisiin. Ap.T. 3:19. ler. 3: 22.

Koska kasteen liiton uudistus tapahtuman pitää? Waftaus-
Sen pidäis jo tapahtuman koska ihminen wä-

hängin tulee ymwärryreensä, ja taitawaxi Ju-
malan pyhästä tahdasta Ihmisen. autuudesta;
yiin että hän tietää eroittaa hywän ja pahan: tie-
tää mikä syndi on, ja mikä jumalinen elämäker-
ta olis: sitte kuin minä taitawaxi tulin, niin
minä löin landeitani, ler. 3i: i9.HErran ar-
mo taitaa myös »asten gin tykönä waikuttaa; lap-
set huusit Hosianna templisa, ja lEsus wastais
heidän edestänsä sanoden: lasten ja imewäisten
suusta olet sinä Aitoxen walmistanut. Matth.
21: 15, 16. lapset mahtawat siis olla muille-
kin ylöskehoituxexi koska HErran armon »vaiku-
tus itsens niisä näyttää; sillä kosta he saawat
lapsensa nähdä, minun käsialani heidän seasan-sa, niin he pyhittäwät minun nimeni?c. mutta
täsä on nyt supri eroitus: muutamat tulewat
jo taitawaxi heidän lapsuudesansakin; totuutta
ymmärtämään, niinkuin sen päälle owat esimer-
kit olleet, että kuuden, yhdexän ja kymmenen
ajastaikailet lapset, owat jo hengelliseen murhe-seen tulleet, ja mailman syndiä japahuutta was-
taan todistaneet; muutamat ja usiammat jällens,
ei olekoskaan tahtoneet taitawaxi tulla, niinkuin
HErra Jumala sanoo Prophetaan kautta: MK
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pun kansani on hullu, ja ei tunne minua, he
owat tyhmät lapset, ja ei ymmärrä: wiisaat
owat he kyllä pahaa tekemään, waan hywää
tehdä ei ole heille talloa. ler. 4: 22. Tämä
Jerusalemin kansa tahtoo käydä eryrisä palaja-
mata: ja rippuwat niin kowin walheesa, ettei
he millän tawalla anna kääta heitänsa pois.
ler. 8:5.

Se kuin nyt lapsuudesta kohta tulee taitawa-
ri, totuutta ymmärtämään ja rakastamaan, se
tulee tosin täh«n lickuluxeen wielö kasteen »voi-
masta, ja HErran erinomaisesta armon waiku-
turesta: mutta se kuin wiiwyttelee paremmaxi
tulla se tuhlaa aina jokapäiwäsueuttomuudesansa
pois, kasteens armon ja waikuturen, jawiimein
langee pois kasteens liitosta, josta hän usein wii-
meiseldä joutuu paaduluxeen, kosta hän pahaan
tottunut on. ler. i3: 23. Jos nyt rakas tap-
si, sinun kantzas niin on, ettet sinä wielä lap-
suudestas ole tullut kastees liiton uudistuxeen, ar?
mon hengen liikutusten ja »vaikutusten kautta,
elikä myös että sinä wielä niisiäkin liikutuxistq
olisit poisluopunut, elikä ne jällens kadottanut,
niin pidäis sinun kuilengin jo silloin HErran
armoo etsimän kastees liiton uudistuxeen kuin si-
nä ensimäisen kerran tahdot käydä HErran Eh-
toolliselle : sillä silloin sinulle jo kuitengin pidäis
oleman se ymmärrys ja taitawaisuus, eli koet-
telemus sinun sielus jos sinä olel usto-sa ja armosa, eli ei: sillä niin se seiso: koetel-
la» ihminen itsiänsä, ja niin syökän tästä lei-
wasta, ja juokan tästä kalkista l Cor. 11: 23.
Koetelkaat teitänne jos te otella ustosa, koke-
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kaat teitänne: eli ettekö te teitänne tunne, että
lEsus Christus on teisä? ellei niin ole että le
kelwottomat oletla. » Cor. i3: 5.
6.Kuingo kasteen liiton uudistus pitau tapahtuman? eli mi-sa kasteen liiton uudistus seiso? Wastaus.

Ei tämä kasteen liiton uudistus seiso i:sin
paljaasa ripille ja HErran Ehtoolliselle käyini-
sesä, ei enää sillä ensimmäisellä kerralla kuin sit-
tenkän: silla yxi surutöin mgilman lapsi, taitaa
yhdesä haluttomafa ja kelwottomasa sielun tila-sa aina syödä ja juoda itsellensä duomiori. Ei
myös kasteen liiton uudistus seiso 2:xi kaikisa
opcluxisa jotka edellä woittain tapahtumat, kos-
ka ci sydän ole niitten kautta tullut, paratuxi:
jotka opetuxet kuitengin rippistouluisakin sen
päälle tarGttawat, että rippilapset tulisit kerran
wiisaammari ja taitawammaxi, autuudestans
murhen pitämään, ja itsensä HErran Ehtolli-
sellc walmistamaan: mutta kuin sydän on liik-
kumatoin ja surutöin niin se kaikki hywät ncu-
uo ylönkatsoo ja laimin lyö, ja ei kuitengan
rupee itsensä Jumalan sanan jälken oikein koet-
telemaan. 3:xi Ei wielä kasteen liiton uudistusse o siiliäkan, jos rippilapset ennen HErran
Ehtoollisen käymistä, lukemat jongun rukouxen,
ni nkuin muutkin maikka wielä suruttomat ta-,
wan wuoxi tekemät: sillä se taitaa olla paljaan
suun huuto, kuin sydän on mailmallisesa ja li-
hallisesi mielesä kaukana Jumalasta ja hänen
armostansa. q,,:ri Ei myös kasteen liiton uudis-
tus seiso siinä: jos wielä kaikki itse edestänsä
pcmncns wastaamaan sen kuin ennen kummit
owal heidän edestänsä wastanneet, nimittäin l«-
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waten poisluopua perkelesiä, ja kaikista hänenteoistansa; ja kaikista hänen me>,o>,stan,a, ja
uskoa Isän Jumalan, Pojaan ja Pyhän Hen-
gen päälle; sillä ehkä heille täsä olis, niinkuin
muijakin opctuxisa hywä muistutus, ja niinkuin
ulkonaisesti näkywäinen kasteen liiton uudistus
oman suun tunnustuxen kautta, niinkuin se myös
soweljainen olla mahdais, että he nyt suullansasen tunnustaisit, ruin kummit heidän
ennen wastanneet owat, niin on kuitcngin pel->
jättäwä, että ne liikkumattomat wielä sengln ul-

kokullaisuudesansa määrin käytäisi!, ja niin
hywin täsä kuin ripisäkin, walheeseen turwaisit:
nimittäin lupaisit parannusta, ja ei koskaan kui-
tengan tekisi. Silla ei parannus seiso paljaasa
lupauxesa, että wastapäin parata elämäker-
taansa josa luulosa parannus aina jää rvasta-
päisexi ja ci koskaan kuitengan tapahdu: Mutta
parannus pitää jo ennen tehtämän oikian kään-
dymisen harjoituresa kaikesta sydämestä ja mie-
lestä, ja parannuxen soweljaita hedelmitä tehtä-män, ennen kuin joku HErran Ehtoollisellekän
mennä aikoo; ennen pitää hänen jo käändymisen
kautta tuleman lEsuxen opetuslapsexi, ja sitten
parannuxen tiesä aina waeldaman sillä kuinga
hän laita sitä edellä woittain luwata, ellei hän
jo ole palautettu: Palauta minua niin minä
palajan, sillä sinä HErra olet minun Jumala-
ni: koska minä palautettiin, niin minä kaduin,
sillä sitte kuin minä taitawaxi tulin, niin minä-
löin landeitani ler. 3o: ig, 19. oiriasa kään-
dymisesä ja HERran Jumalan ty-
gö on ei ainoastans lupaus ja aikomus, mutta
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myös itse työsä parannuxen harjoitus HErriiit
armon kurituresta ja waikuluj:esia.

. Niin seisoo siis kasteen liiton uudistus i:sin
sydämen käandymisesä pois kaikista synneistä
Jumalan tygö ja kasteen liittoon jällenS, että
saada lEsuren weren ansion kautta puhdistetun
hywän oman tunnon, ja sen kautta tulla hy-
wan oman tunnon liittoon Jumalan kansia,
niin ettei sydämen uskottomuus, eikä mikään
synnin duomio, ei synnin rakkaus, eikä synnin
orjuus, enää olis sielulle esteeri tulla rauhaan
Jumalan kansia; sentähden nämät uskottomuu-
den esteet pitää kaikki sydämellisesi käändymisesä
pois joutuman, ja silloin se oikia Jumalan ar-
mo on tapahtunut. 2:xi Niin tämä kasteen lii-
ton uudistus seisoo joka päiwäisesä parannuresa,
uudisturesa ja pyhityresä että sitten aina kasteens
liitoja pysywainen olla, ja armoo nautita, ju-
malisuuden woimasa, ja autuuden wälikappa-
litten oikein kayttämisesä, hengellisexi elämäxi ja
aul.uuderi, Jumalan sanan telweelltsen opin
jälkeen. Tit. 2: n, 12, )c. Silloin on se

käändynyt sielu kihlattu Jumalan kanssa ijan-
kaikkisesti, wanhurskaudesa, duomiosa, armosa
ja laupiudesa, ja tundee HERran. Hos. 2: 19,
20. HcjV 16: 8-12. Tämä on nyt itse työsä,
ja ei paljaan suun kautta, pois kieldaä perkeleen
ja kaiken hänen menonsa ja tekonsa, ja uskosa
uhrata itsensä Isälle Jumalalle, Pojaalle ja
Pyhälle Hengelle: niinkuin se kasteesa luwattu-
kin on.






