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I Sä mei-dan jo-m o-
Tm-wcn-sa Py-

ht-W-w B-con si-
Ni-mes. Lä-

hes tul-con si-nun
-01-conAnun.tch-tos> nijn Maa-ft
cu-iu Tai-mai-sa. An-na me-il-le
tä-näpaiMä-nä mei-dan jo-cä pm-
wäi-nen Lei-pätn. Ia an-na nlc-il-le
mci-dan syn-dim an-de-n, nijn-cwin
me-knl an-ocx Ä'?'Nam m?i-bäu wel-
wol-li-sttln. Ia ä-la joh-va-ta mei-
tä Ku-sau-mn. Mnt>ta päa-stä nlei-
tapa-da-sta. Sil-la si-nnn on wal-
da-cun-da, woi-ma ja cun-ni-a, tz-an-
caic-ki-sist, A-men.

Uscon Tunnustus.
uscon Jumalan pMsse,

OM Isan CmckiwaldiM, Tai-
wan ja Maan Luojan.

mMuscon IMnn Chnstu-xen paalle, hänen ainoan Poicans,
A 2 mci-



laidan HErram. locasikis
sta Hengestä, syndyi Vicitzestä Ma«
riasta Pijnattm Pontius Pilatu-
xcn alla, Ristin päälle naulit-
tin, euoletettin ja haudattin. A<
lasastui Helwetttzn. Colmandena
Päiwänä nousi ylös cuolluista.
Astui ylös Taiwaseen. Istu Isan
humalan Caicttwaldian oikialla

: sieldä on tulewa duomi-
tzeman eläwita ja cuolleita.

Minä uscon Pyhän Hengen pääl-
le. Yhden pyhän Christillisen sem
racunnan, pyhäin Ihmisten yhtey-,
den. Syndein ander saamisen.
Ruumin ylösnousemisen; ja tzan-
cmctisen elämän, Amen.

Jumalan Rymmenen Räffysanat.

OlV>lna HERRA olen sinunA/z lumalas. Ei sinun pidä
pitämän wieraita jumalita minun
edesäni.

Ei sinun pidä turhaan
sinun HENras lumalas Nimee:'
sillä ei HERra pidä sitä rangai-!

scmg-







semata, joca hänen Nimens tur-
haan lausu.

Muista ettäs pyhität lepopäiwän.
Cunnioita sinun Isas ja sinun

Mis, ettäs menestyisit ja olisit pit-
Mallinen maan päällä.

Ei sinun pitä tarppamcm.
Ei sinun pidä huorin tekemän.
Ei sinun pidä warastaman.
Ei sinun pidä wääräa todistustasanoman sinun lahimaistas wastan.
Ei sinun pidä pyytämän sinun la-

labimmaises huonetta.
Ei sinun pidä himoitzeman hänen

cmändatans, eikä hänen Pul:vt!j9-
tans, ptzcans, eikä carjans, eikä
juhtans,taicta muuta, Cmu hänenomans on.

Caicki Rastyftnat suljetan näl'yl>l
sanein.

Sinun pitä racastnman sinun HErras luma»latas, eaifesta sinun sybämmestäs, ja caikesta sinunsiclustas» ja caikesta sinun mielestss, jacaikesta sinun»oimastcii: Ia sinun pitä racast, man sinun lä,
himmajstas nijncuin itzes. Luonnollinen Laki ftno:Caicki mitä te tahdotta että Ihmiset p,ta teille te<'teman, nijn myös te tehkät heilien. Pelkä luma-

A z



K/ ja Pidä hänen Kästyns: Slllä sitä tule caikei»
Ihmisten tcl^ä.

Casten Sacramenll.

crucken Mmlmaan,
OW ja ftarnatcat Ewnng
mi, cäikille Luoduille. loca
usio ja castetlM, st tule auwchi:
mutta joca ci usto , st cndotckan.
Vanulle on annettu eaicki womm
Taiwasa ja maasa, mengät sizs ja
epettacat caickia Canstja, ja casta-
cat Koita Nimeen Isan, m Pojan-,
ja Pyhän Hengen. Ia opettacat
heitä pitämän "caicki mitä minä
olen teille käskenyt Ia catzo, minä
olen teidän tykönän locapäiwä,
Mulman lopyun asti. Ellei joen
tule st nbynm medestä ja Hengestä,
ei hän taida Taiwan Waldacun-
dan sistUle tulla. Se enin on syn-
dynnt Lihasta, st on Liha, ja st
culn on siinsynyt Hengestä, se on
Hengi.

HER<







HERran EhtHllmett.
cMTidan HENra lEsus Chri-
-3-M stus, sinä Pönä/ jona han pe-
tettin, otti Lciwan, ttjtti, mursi
ja annoi Opetuslastms , ja sanot:
Oltacat ja chökät, tama on ininun
ruumin, joca teidän edestan ulos
annetan, se teWt te minun mui-
ftoxeni.

Gämallamuoto Ehtollism stil-
km, otti hän mvös Calkm, Wtt,
nnnol heille ja sanoi: Ottacat ja
juocat tästä caickl, tnmä on sm Uus
dm Teftamendin Calctt, miwm
Weresimi, joca teidän ja monen
edestä ulos wuodatetan, Syndein
anden andamisexi; se tchkät, nijn
usein cmn te juotta, minun muifto>
xmi.

Ruoca Lugut.
silmät wartioitzcwat Mmr

puälles HERra, ja sinä annat heilleRiian oikialla ajalla. Sinäawat simmkä>
tcs, ja rawitzet jocmtzcn Hengen mielen
noutexi, sinun Siulmuxcllas. Cmmolcon

A 4 JM



Isän, jaPyhän Hengen, nftw
cuin alusta on ollut, janyt jaaina ijancaic-
kisestijancaickisehen, Amen.

Isa meidän:c.
Rucoilcam.

s>Erra JumalaTaiwallinen Isä, stuna
meitä janäitä sinunLahjojas, jotcas

meille Ruumin ruwmoxi armollisesti suo-
nut olet. Ia anna sinun pyhä Armos,
että mc cohtullisesti, ja sinun mielesricko-
mata nijtä nautitzisim jatygöm ottaislm,
sinun PoicaslEsuxenChristuxen meidän
HErram cautta, Amen.

Kijtos Ruan jalken.
HERRA, sillä hän on an-

dias, jahänen laupiudensulottuijan-
cmckisest, jocaruan anoa jocaitzcn Hen«
gen, joca Eläinden rawindons anda, ja
Corpin poillen, jotta händä auxens huu-
tamat. Cunnia olcon Isän, jaPojan, ja
Pyhän Hengen, :c.

Isä meidän:c.
Rucoil am»

kijtam sinuaracas Taiwallinenlsa
QN IHsuxcnChristuxen meidänHErram
lautta, caickein sinun hywäin tecois, ja
lqatengin näidensinunLahjais edestä, jot<







me m)t sinun laupiudestas nantinnet o-
lem: ja rucoilem sinun pyhää Armos,
ettanijn cuin Ruumis on rawindonssaa«
nut, mahdais myös Sielu sinun pyhällä
Sanallas aina wirwotetuxi tulla, sa-man sinun:e.

Aamu«Rmouxee.
pyhään Nimes sinä ri-

stinnaultttu HERm lESU
Christc, minä nnt nousen; sinasoca
minun callilla Werelläs lunastit,
sinä minua tänapan ja joca hetki
hattitze, auta, warjcle,siuna: ja an-
na hywa onni ja lumalinm meno
MiMn asioisaui ja töisäni, että mi-
nun elämäni ja aiwoituxem silnmK toreres ja Cunmarcs tulis:
wahwista minua myös cmclM lMwijn töihin, tanäpän ja jocapaiwa,
ja tämän omiettoman Elämän pe-
räsi, johdam minua haneMtseenElämään, Amen
?Wllnt kiitän sinua muwi Tat-

wattMen IM lEsuxen Chri-stuxen sinult ractan Poicas camm,
Mäs tänä Mm mlnm cmkestaA 5 was>



wanrasta ja wanhingosta armollistst
warjellut olet. Ia rucoilen sinua,
ettäs munille andexi annaisit caicki
nnnun syndini, ja myös tänäpän
warjelisit muma caikcsta synnistä ja
pahudesta, että lninun elämäni ja
caicki minun työni, mahdms sinulle
kelwata: Silta mmä annan itzeui,
Sielun ja Ruumin ja caicki tyyni
tuin minulla on, sinun haldus ja
huomaas sinun pyhät Engelis ol-
con minun canffam, ja älkan cuhun-
Zan minusta luopuco, sinun Pyhä
Hcng.es walmscon ja halntcon n:i-
uua, ettei
wmusta lmtäMn, woittcksi, Amen.

Hhto Ruco«s«^
OlDlnä Män sinua lnkmn Tai-
-3t/l mallinen Isän, lEsuxen Chris
stuxen sinun Rackan Poicas cautta,
ettäs minua Tänapaiwänä caikest
Waarast ja wahingost, armolla
fest warjellut olet.. Ia rucoilen si-
nua , tttäs nlkmllc andex annaisit
WM mmun syndini,, joilla minä

taua>







tanapän sinun mieles rickonAt olen,
ja ettäs tana Pöna minua armol-
lisest warjella, ja minust muchm
pitä tahdoisit. Silla minä annan
itzeni, Ruumin ja Sielun > ja caic-
ki cuin minulla on sinun Wsmaas
ja käsijs. Sinun pyhä Cngclls ol-
con minun cansiam, ja älkckr cudun-
gan,minusta luopuco, suuln P. Hen-ges walaiscon ja halMcon miuua et-
tei se paha wthamtesPerkele mmufta
mitakan wotttaisi, Amem
iW^AlwoHErraracsssTaiivaUnel^"-5-
dä cawalaldakiusajaldn>jöca mna ymtzart
täy>, etzein ketä häil saisylösnkllä; amm
meille Armojas, että mettmhmMftUstob
la michulliststlhandäwa.stawseisoisim, ja

' tällä Vönä sinun pyhän warjeluxcs MK
murhetoimla lepälslmme. Sinun ra ckan.
Konas lEftxen EHMuxen meidän HEr-
ram cautta, Zlmen.

Lasten Aucsus»
lunmla TaiwallinenlOmeru-

sinun
suftn Christuxen tahdcll, lanmmeitte pyhä
Armos,, cttKMLoltmsaWvsu,

A H wol>



WoG jaopisa, paiwä paiwäldäcaswaistm
ja lisännyissm, jaettäsinä meitä, meidän
Wanhembam jaEsiwaldamtänäpäncai>
lista Synneistä, Vahingostapa caikesta
pahudesta, armollisestwarjellaja suojella
tahdoisit, Amen.

Rauhan edesi.
>HUo mci!le nyt f ja

nam«ut'»Eip Mian ketänmuut»
Eum Rydat asetta taita >, sinua yhtä.

Anui HERr.' Rauha caikille Maacunnille»
O>Mt ja lerweys itzecullengm SäädMe.

Rucotlcam.

HErra Jumala, joldapyhät haluta
oikiatneuwot, jawanhurscattyöttu-

lewat, ana sinunPalweljoilles se Rauha s
jotaMailma ei andataida, että meidän
Sydamem sinunKäMsala anetut olisit,
ja caicki Wihamiesten neuwot särje, että
meidän Elämäm sinun Warjeluxes alla
lcwosa olis, lEsuxenChrtstuxen meidän
HErram eautta, Amen.

ttunateou meitä, jawarjelcoll
meitä: HErra walistacon Easwons

mndän päällem, jaolcon meille arwolli-
ncn; HErrakHändäkönCaswons meidän
puolem, ja andacon meille Ancaickiscn

Rauhan. Nimen Isiin, jaPojan, ja
POan Hengen, Amen.

u. La-



11. Catbechismus.
l. Jumalan Kymmenen

Kässy-Sanas.
Cninga nnoren Cansan pitL nämät

Wtkertaisest oppiman.

Ensimmäinen Näl?y.

HERMI olen sinun
lumalas. Ei fimn pidH
pitämän wieraita jumali-

ta minun edejant.
MlkHf«on?wasiaue.

Meidän pita pelkamanja racastaman
Jumalala ylitzen caickia; jahänen ainoa»
paallensusi-oman jatnrwaman.

Toinen Räsky.
Et sinun pidä turhaan lansumcm

sinun HERras lumatas Nimee;
sillä ei HENra pidä sitä rnngmse-
mata, joea hänen Nimensturhaatt
lausu.

W»kH se OIN Wastaus.
Mci-



Meidän pitä pettämän jaracastaman
Jumalitta, nijn cttem mc hanell Nimens
cautta kiroile, wanno, noidu, walhettele
eli kttän petä. Mutta että mecaikismei-
dcin hädisäm ja tussisam sitä auxem
dam, rucoilcm, ktjtäm jayliMm.

Colmas Räffy.
Muista ettäs pyhität Lepopm-

wan.
Miks se sn? wastaus.

Meidän pitn pettämän jaracastaman
lumalata, nijn etten me Saarna ja ha»
ncn SanaansVlöncatzo: Mutta pidäm»
me sen pyhänä, nmlellam sitä cuulemme
ja oppimme.

NeljäsRässy.
Cunnioita sinun Isckäs ja sinun

Mias, ettäs meneswisit ja olisitpit-
käMUtnen Maan päällä.

MM se on? w»st«ue.
Meidän pitä pettämän jaracastaman

lumalata, nijn ettem Me meidän Wan»
yembltam. Esiwaldam jaIsiindinmylön»
catzo, engawihoita: Muttapidämeheita
euunias, palwckm hcitch olcmc heille cuu»

ligjstt,/







set, racastamheitä, japidämme heitä mci>
dm: silmäim edes.

tVijdes Näffy.
Ei sinun pidä tappaman.

Mikä se on? wastaus.
Meidän pitä pclkämän ja racaste.mal:

lumalata, nhn ettemme meidän Lähim«
mäistäm,Ruumin jaHengenpuolesta wa-
hingoitzc, engä mitän wäaryttahända wa-
stantee; Mutta että me hälckä autamme,
holhomme,' jaHengen waaras warjelcm.

Cuudes Aäs?y.
El silwn pidä huorin tekemän.

MM st o» ? wastaus.
Meidän pitä pettämän jaracastaman

lumalata, nijn että me olem puhtatjcr
lunniallistt ajatuxis, puheisil jatoisa, ja,
että itzecutin AwioPuolifotans raeasta ja
cunniasa pitä.

Seiyemäs Räj?y<
Ei sinun pidä warastaman.

Meidän pitä pettämän ja racastamau
lumalata,nijn ettemme meidän Lähimäftsem Rahaataicka Caluapois ota, eli jolla-
Wlla waarydcllä ja
ta: Mutta että me auwme, nm: että hänen
caluns ja clatuxens tuns enätyxi ja war<
ftlluxi.. Cah-



Cahdexas Raj?y.
Ei sinun pidä wäarä todistusta sa-noman sinun Lahimmaistas wastan.m« s< sn? wastilue.
Meidän pitä pettämän jaracastaman

Jumalala, nijn ettem me meidän Lähim-mäisen: päälle walhettele, engä petä ett
panettele hända, taickasaatapahaa sano-
mata hänen päällens: mutta että me wa-
stam hänen edestäns, hywin hänestä ajat-
telem japuhum, ja caickiasiatparhain pä»
in käanäm.

Phdexäs Raj7y.
Ei sinun pidä pyytämän sinunLähimmaises Huonetta.

Mi« sir on? wasiaue.
Meidän pitä pettämän jaracastama«lumalata, nijn ettem me meidän Läbim»

mäistmperindö eli omaisutta. taicka Huo-netta pydä, engä jongun Oileuden muo-
dolla, jaLain warjon alla itzcllem omista:
mutta meidän pitä auttaman hända, ettähän sais omans pitä ja nautita.

Ei sinun pidä himoitzeman sinunMilNlllaists Emandata, eikä hänen
PawclMMns, Pijcans, eikä Car-







jans, eikä juhtans, taicka muuta
cuin hänen omans on.

M k<l se«n? W^siaus.
Meidän pitä pelkäman ja racastaman

Jumalala nm, cttemmeweda, engähau-
lultele meidän Lähimmaisildäm hänen E«
mandätäns eli Palcollistans: mutta pa-
remmin autam, että he mahtawat olla a<
lattans, ja tehdä mitaheowatwelcapäät.

Mitä Jumala caikista näistä kä-
stMs si»n«? Vastaus.

Nain sano hän:
Minä olen HENRA sinun lu-

malas, wäkewa ja
joca etzin Isiiin pahat tegot Lastenpäälle, colmanden ja neljänden pol-

ween, joten minua wihawat. Ia
teen laupiuoen monelle tuhannelle,
jotta mlnua racastawat, ja minun
Kastyni pitäwät.

m ez se on? wastaus.
lumalauhcarangaista caickia ntjta jot»

ca nämät Käskyt rickowat jaylitzen ray-
wät, sentähdenpitä meidän hänen wibans'
pettämän, nqn ettemme hältenKystyians

rico?



tiw: mutta Armonsjacaickia hywäs lu-
pa b«n nijlle eaitille jottahänen kässyns
pitämät, sentahdcn pitä meidän händä ra-
castaman, häneen tinwaman, jamieleb
läm hänen Mffyns jälkell tekemän.

u. Uscon Tunnustus.
Cumga n«o«n Cansan plta'tämän

. Oppiman.
Ensimmäinen Uscon Cappale.
JM Jumalasi, jaLuomisest.

Minä uscon Jumalan paalle, I-
siin Cmckiwaldian, Taiwan jaMaan
Luojan.

Mikä se «n? Vastaus.
, Minä uston että Jumala on minunyn-
uä caickein muiden luetuin cansia luonut:
andanut minulle Ruumin ja Sielun, sil-
mät, corwat, jacaickimuutjastnet,tiedon,
toimen ja ymmarryxen, janämat caickl
wielä nyt woimas pitä. Anda myös mi«
lmlle runsast jocapäiwä Rawiimon ja
Werhon, Codon jaHuonet, Waimonja
Lapset, KellomCarjan jacaicki mitä mmä
Viuumin Rawinnoxi tarwitzen. WielH
sitte suojele jawarjele minua, caickimvös
wahingot ja pahudet minun pääldäur
estä ja torju. Ia eaicti nämät tele hän

paitzi







paitzi minun ansiotani, omasta sulasta Ar-
mostcms ja lällisestä hywydestäns: joi-
den caickcin edcstä minuntule yanoä k?j ttä,
ylistä ja cunmoiw, hcmdä cuulla ja pal>
wella; Seontotineutosi.

Toinen Useon Cappale.
Jumalan Pojasta, jaLunastuxest.
Ia minä uscon lEstmn Chnstmxen paalle, hänen ainoan Poicans>

meidän HErram, ?c.

Minä uscon että lEflis Christus toti'
ncn Jumala, IWä ennen mmcaickisulta
syndynyt, jamyös totinen Ibnnnen, Rw
tzeftä Mariasta fyndynyt. on Minun HEr?
ran, joca minun cadotctun ja tuomitun
IhmisenLunasti.eaikista SynneW.Cuo?
temasta, Perrelcn wallan alda wapahti
ja päästi, ciEullall tjkäHopialla, mutta
hänen pyhällä ja callilia WcrelKms, ja
w:attomal.!aPiznallansjaC!Zolcmallans:
Että minä häneu omans olisin, hätien
Wqldacunnasans hänen allans eläisin, ja
handä ijancaickisesWanhurscaudes, Wi>
attomudes, jaAutudcsapaiwclistn, nijn-
cuin hän oN Cuolluista ylösnosnut, elä ja
HMtze tjancaickisest; Scon toinen tosi.

Col-



Colmas Uscon Cappale.
Pähcist Hengestä, ja Pyhittämisestä.
Minci uson Pyhän Hengenpaatte,

yhden pyhän ChriMisen lc.
M'k«l fe on? wastaue.

Minä uscon ja tunnustan, etten minä
omasta ymmärryxeftäni ja woimastani/
taida lEsuzcnChristwen minun HErra»
ni päälle usto, elihänen tygönstulla; mut>
ta PyhäHengi on minun fijhenEvangeliw
min lautta cutzunut, lahjoillans walista-
nut, oikias Uscon pitänyt, pyhittänyt ja
wahwistanut: nijncuin hän coco Christi-
tunnan Mailmas cutzu, coco, walaise,
pyhittä jaITsuxenChristuxen tygö wetä,
jaoikiasUscos ylöspitä: josaSeuracun«nas hän minun ja caickcin muiden usto-

_ waisten Synnit jocapäiwä armollisesi am
dexi anoa, jasittäwWeisnäPäiwänänw
nun jacaicki muutZhmiset cuolluista ylös»
herättä, janijnminullejacaikilleEhristin
uscowaisille ijancaickistn Elämän anda.
Se on totinen tosi.

m. M meidän Rucous.
tuinga nuoren Cansan pitä laman

yxlklrcaistst oppiman.
Isa meidän joca olet Tlliwaisa.

Mikil







m« st on? VsstauL.
Tällä essvuhella tahto Jumala meitä

wetä wahwast usconum, että hän on mei-
dän oikia Isäm, ja me hänen rackat lap-
sens; että me sitä rohkiammast,wahlvas
turwas.händärucoilifim, niincuinhywät
lapset wanhemildans tarpeitansanowat.

lknsimmäinen Rutous<
Pyhitetty olcon sinun Nimes.

M<kH st on? Vastaus.
lumalanNimi onkylläitzestänspyhä;

muutta me rucoilcm täsä rucouxes, että st
mcildäkin pyhitettäisin.

tuinga ja cosca st eapahtu? wastau».
Costa Jumalansana selkiäsi ja vuhtast

opetetan, ja me sen Mm, nijncuinluma*
lan lasten tule, jumalisesi elämme: sijhen
meitä auta, O Taiwallinen Isä! Mutta
jocatoisin opettaja elä, cuin Jumalansa-
na nduwo, se häwäise meidän seasam Ju-
malan Nimen. Stztä warjele meitä, O
Taiwallinen Isä!

Toinen Rucous.
tulcon sinun waldacundas.

Ilft



Jumalan Waldacunda lähesty kyllä
itzestäus ilman meidän Rueoustam, mut<
ta Mc rucoilcmme täsä rucouxes, etrastmcwangintygömMUs.

su<nga ja cofca se tapahtu? wastaus.
Costa meidän Taiwallmcn Isäm anda

meille Pyhän Hengcns, että me hänen
Armons cautta nscomme hänen Sanans,
ntzll että Me täsiimailmaslumalisesti, ja
sittt Taiwsas iianckaickisesti eläisimme.

Colmas RucHUfi.
Olcon sinun tahtos Nljn Maasa

enin Taiwaisa.
Mlkä se on? wastans.

Jumalan hnwä ja armollinen tahto
.kyllä'tapal)tl!, i lman meidän Rucoustam,

- mutta me rucoilem täsaßncouxes/eMft
Myös meidcm seasam tapahduis.

ja cosca se mpahtu 7 Lastaus.
Costa Jumala estä meidän lihallisen

.tabtom. jacaickipahatncuwot, Perkelenja 'MalMan alwoituxttsärke jatyhjäxite-
te, jotca ei salli meidän Jumalan Nimee
pyhittä, ja hänen Waldaclmdansmeidän
tygöm tulla; ja eosea hän meitä Sana-sans jaoiriasa ustosa loppun astiwahwa-
na pitä. Näin hänen hywäja armollinetr
taytons tavahtu.

Nel>







Neljäs RucouSi
Anna meille ,Tanapaiwana mei-

dän jocapmwiUnen Leipam.
Mikä st on wastaue.

Jumala tossn <aik,lle Ihmisille, japa-
hollengin anda jocapäiwäisen Lciwän, il-
man mcidänßucoustam; muttamerucol-
lem tW Rucouxes > että hänannaisnm-
dattymmärtä, että st Leipä, jolla me ra-
witan on häncld, annettu, ja kijtoxella
meidän jocapäiwäisenLcipäm nautita.

WikH jol-apalwälnenL«<pä on? wastaus.
CaicN mitäRuumin rawinoxi jatarpe-

xitule,Cui!wn Ruoca. Juoma,- Wäattet,
Coto jaCartano,Peldo. Carja, Raha ja
Tamara, hywa Puolisa, cuuliaistt Lap-
set, useollinen Perhe, hurstas ja hywa
Esiwalda, hywa HMtuxen meno, tar<
Pellinen ilma, Rauha, Tcrwcys, hvwat
tawat, cunmalliset menot, useolliset Psta-wät, hywät kylänmiehet, ja muita stn-
caldaislta.

Wijdis Rucous.
Anna meille meidän Syndim an<-

dexi, nljncuin mekin andexi annalu-me meidän welwollistelu.



Museon? wasiaus.
Me rucoilemme täsärucomesa, ettei

meidän Taiwallinen Isämcatzois meidän
syndej<im, ja nijden tähden hyljäis mei-
dän rucoustam. Sillä en me ole mah-
dolliset sitäsaman cuinmerucoilem, enHämyös ole sitä ansainnet: mutta että han
caicki meille armostans annais: sillä me
teemme syndiä monella muoto jocapaiwä,
emekä muuta ansaitzecuin rangaistuxen;
Mn me myös tahdom sydämmcstäm an»
dexi anda, jatehdä nijllehywääjotca mej-
ta wastan rickowat.

Cuudes Rucbns.
Ia älä johdata meitä kiusimxeen.

M<« se on? wastal».
Ei Jumalaketän kiusa: mutta merutol-

lemme täsä rucouxesa, että Jumala tah-
dois warjella meitä, etteiPertele, mail-
ma ja meidän oma liham, wiettelis ja
saatais meitä epäuscon, epäilyxyn jamui-
hin suuriin syndein: ja josme nijldäkmsa-
tan, että me wijmein woittaisim.

Seiycmas Rucous.
Mutta päästä meitä pahasta.

NWH se on? wastaus.
Me rucoilem täsä rucouxes, nitncuin

yhteisesi, että meidänracas Taiwallinen
Isam







Isam wspaHdM iliM caikcsta Pchasta Ruu«
min smun, Tawala» ja Cunnian puolesta:
ja «ttä hän wijme>n, <oftH Mol emän hetki ä<
hesty,, a»nais meill,' hywän sow>n< ia vttÄi
mechän armollisesti tästä uimcheu laloslatpgons
Hauna/rn.

Sillä sinun on Waldacunda,
woilna ja Cunnia ijancaictiscst,
Amen.

Mika se sn) WHaus.<ltt3«ina tai cildÄset NucoW
Let meidän TaiwallifeNe Isäkin oto'lisen> i»
Hwelda <uuwuli Slllä hän on itzc lastenyt
«nndiM näin lucoilla, ial»w3N'»n mettäcuula
Uinen on, Pilä
««INtOjIHtUMHM.

zv. V. Castcn Sacramcnli
Culnga nuoren Cansan pitä tama»

mär»ä«aa.
l.

Mka se sn? Wastaul.
ei ole ainosfiane pallas lv<si,

<a on Vesi-Jumalan Rlltvpn zsu jettu , §«
jhsnen Oanans cansta phdistltty.

Euteasta «e Imualan Sanat ow,t? Wastaul.'
Mewln JEfue sano p.



Mengät ulos caickem Mailmaan
ja opettacat caickia Cansoja, faca-
stacat heitä Mmecn Isiin, ja Po-
jan, ja Pyhän Hengen.

n.
Mitä hyödytystä Castesia yn?, Wllffl

Caste saatta Syndeln andexi saamisen
Cuolcmasta >a Perkclesta jaantza

tjaneaickisen elämän eaikiNe nijLr/jotta Iu»
malan Sanan la lupaudu ustowat.

Cutcastg ne Jumalan Ssnat ja lupamet
Wastaus.

Meidän HErra lEsus Chrissus sans
P. Mare. lyksnä wijmeises lugus.

Jocausco tacastetan st tule autua--
N: Mutta joca ei usco se cadotetan.

i.l.
Gliuga Wesi taita, niin corkiat «siat »otcaa»

faalta? Wastaus.
El eosin West sitä iizestäns tee/ smtt<l

JumalanSana, jocaW«d«n tantza je>ty-
könä on /ja Usco, joca Sanan 'Wedesä us- .
«oo / Za sen päälle ltzens luotca. GillH
West itman humalan Sa«ata, el ole
muu euln Wesi/ ja el Easte/mutta Sana
yhdistelty Weden cantza. on Caste. ft on A«<
mon ja.ElMsn Mesi jft llfthen SWdYwi-







stn Ptso Py?M HenZesä Nlsnculn rMPawali sano Tiluxen wgö. 3. Lugus.
Hänen lautta hän meidai»auluaxi M uuden fh!dy.<nlftn peson ja

Pyhän Hengen nudlstuxen cautta jongahän nvidän pääNcm ru.s fti muodtiftanut
on/ meidän Lunaft, jamlEsuxen Cbristu-ftn «aura: Etttime yHnen asmons camtHwcmhur-c-L! lulisim, l > porilllftn
tlsen e ämään/ toimsn jälttn. Tämä o«Mm» Sana,

iv.
Mitä Cafl< merkitze? Mstaus.

Että s« wanha Adam, joca metsäckM
onjocapäiwäisen parattnuxus
cautta, Syndein ja caickeinpchain himoili
can^a,pltä upoteltHM cuoletttlaman/ja jällene jocaväiwä ylösnouseman uusiIhminen, loca Pyhydes, wanhurlcoudetl
ja PWwudts / ijal«aictisest Jumalan«diielämän pitä.

Cusa se on kirioitetiu? Wafiaus»
P. Pawali sano R m. lygö, 6 Lugus

Me olemaaCyrlstuxeneantzl haudatutCasten eautta cuoleman: Ei.ä nij cu!»
Ehrlstus on ylöskerätetty euolluKta/ M»
eunnian oaulta; nijn pllä lMtdänginuude,
f«.<lämWwaeldaman.

B» V.Rip.



v. Rippi ja Synnin YM
Cuinga yrikertalstst pltä opetetta-

man Svndins tunnustaman.
Mikä Rippi on? Vastaus.

Ripisa on Emi Cappaletta.
Ensimmäinen / että me tunnustan, mel»

bän S^dim. Toinen. eltä me olomRip«
pi Isäldä S»nmn Päästön > nijneuin itze
lumalalda, ja en mitä: ftjch eoäl!«, muttg
Wchwost uscom/ tttä Synnit owst s«ls
esutla lumalazudeS mtilleande).j
anotut,

Hutca S»»n1l meidänpitoDippi Issn edes
tunnustaman? Wast,z»s.

Jumalan «des pilä meidän tunnustama»
lhe« «icktin Svndeln wllapäännijn oy,
winMtngln, joltaemme, lu ne ell nchä,
ntin «uin me leem Isä meidän RuGuM.
MutaRippi«lsim edcs plti meidän nt,
mittämänalnaastansmSvnit/ cuin me
tichämme »H tunnemmemeidä»
fH«/ ja Ommundo waiwawat.

Cntcast» ne b««t? Wosians.
Caho sinun Säätyäe Jumala >iMymme,

»enKäston jälkm/ jos sinä olet Zsä, A''»/
Poica, Tytär/ IjandH.Emärdä/ caicka
Pa'.«o«lnen, ic. loS sinä olet ollut <owa>
«omgmen/ uMmawin/ ialjm wihaineu

/K







jarlelas esisZ ja puheisa,/e. 3ss sinä olet
"mmdenmlelmriekonul puheilla laickn töil<
la/warasta«ul/»ra!httellUt, eli luZunpitä*
tnättömydls tel)! y jolakin Wshit goca, M
tMnomanlurmcUut.

Pane lZ« nMtm eteeni lyhykäinen
3>ipi« muoto.

Min p!lä R ppl Häs «des
sanoman

r minä ru,
eeiien teiia ciiuieman mn un rtpvlän», l<l
päilämän lutnMn puvlest miuun
synneistäni.

Jos sinä olttHstcMnen» sano:
"l.» itz?ni wcicapään /
lNnomatsest tunnustan minä leirän
minuan, paleolltsexl, «.Mutta (icNpahtM<
bi) en m,n«l polwele Isändsni uscolliftst/
Däenmmä olemonesa asiasa lehM
euinP<rhelswanhemml!da minulle tässettp
O«; Minä olen wiholttanut heidän /ja saat,
lanul toruman jakiroileman: Mmä olen
ollut lalftc», andanut tulla mvnda wahln-
sota. Minä olen ollut lielaS Puheisa ja
Tolsa, ollutkarsimatoin janapisema rM-
lyl ja torunut werlalstenl eantza lc. Näl«
tä caickia minH cadun ja rueoilen Armoo.
Minä.lahdsn mielellä»! mlnuanl pnrala.

Her-



Pnche» Mllhiil fanocan nain:
Er'nom6isesttunnust in ml?.ä teidän ede-

fHn, et en »u a ole utcoll>sest minun Lapsiani
jaPerKe länt eajwattunnt / engä olc eolut-
lanm hcilä Zumawl.a lunniot.tsman. Mt«»
„äo en klsMul jalumalanNimetnchan
loulmwl ollm myös pah, x essmelflft sekä
PuPM että Töillä/minä o!en minun läs-
l,H awwiUen paljo tMhmMa tehnyt/ mon»
da psmlellut, wäärälla mltalla,c< lliftjape.
«oUsesi, my vt Ia mitä hän enä Jumalan
läfiyiä ja säätyns wastan sn tehnyt.

Iss e! locu taas löydä jtzens laincaldat-
fturemblla lynvejä lehnerl Hn

Ltän «ijstä snämdi iucuapltälö, elip,dem-
»naldä epki ft: ajatelco ,/ös hänelltlissyn,
3)lä cehdäMsR-pW ltzellens omawunonn
zraiwa, waan faiwcan yhden ell carl cuin
hän lleiä nain:
Ermomattsin funnnstan mlnä teidän ede-

sän että minä kiroilin, ilem kerran puhuin
lielai.a puheita, kerran sitä R. ell fij ä N.
tein- Ia andacat sitte fillänS olla. lo< «i
hän taas yhlän mnutca liedH, cuin mahdo-
loin olla taita, ntzn ällän muös erinomal-
lalnjoiatUtasanoco, waan rltaeanfyndein
antzex saamisen tW yhrcises R Pln lawaO
NlinacklHumMlltlele Mppl Isäns «dee.

Sony







Ssno tdespäln»

«l» ca ftnn s stk3 että o«
len ja Wiclä fMengin, cackena minun tlin>
aieanam st>nd'stä tlämatä pttänpt olen; tun,
nnstsn cstkesia ftdämmestäni , sinun edcsas,
G Caick as fiancaickmen lilMela, mi:
nun raea» lsän , etten minä
ole sin-a ralasta ,«5 f! yen eaickia cappa»

tn.ia mmun l«hunniHstHn> nijntlnn,
eycm. VNinä slcn f pghembi! minun
Ijaini eantza monella Nmodo la rirkonul
jmna, ja sinun pyhiä wastan>
ftkH «jatuxiNs sanoilla za tölllä. «Ia tie»
dä» y<ni sentähden ansainnen helwttin js
tzanlacksen cadotuxen, jos finun pidäis mi»
nua ntzn duomitZtmän, <u>n finu-. «tzws ol»
keudee waati, ja mmun sondini ansainnee
«wat. Mmts npt sinä raca» taivoatlintn
Isä oletslos luwannut ettäs tahdot armon fs
laupiuden tehdä, catille waiwaisille finni-
sille, jotea heidäns parata tahtowat. ja
«vahwalla usioNa paeta finun «sittämättsi
niän laupiudes, ja wapahtajan IHsuptn
Chlisiuren ansion tvgö.' niille sinä" tahdot
armollinen olla, eheä cuinga he sinua rva-
stan rirksnet orvat» ja el ikänsns ena hee-ditn spndejäs soimata. G>jhen minä myös
'waiwainen syndinen iyen» luot<n, ja rucoi»
len tuvwalllsest», että sinä sen saman sinun
lupaUjtee, jälken, olisit minulle atmollinen
ja laupias, ja ««ick» minun syndini andexi
«nnaisit, sinun pyhin NWe« Uijtoxexi ja
<unn,a^t.

CMI-



CMwaldios tzmictMncil Inmall?, hänen
tmncu ja
l,!»n.Z,Eftlre»Chl!Mrtll>AnlioN anda»
«on meille caickl meidän U dim andefi! ja

. tacl>n meille nrmojans,
elamalanl, ja saatzH hänen eantzans
llämanlUmc».

lmnala fa raeaMaiwassine» Isa ,

iouK' el yhtä» loppua oli, sinn
joeaolet taltzwalneUfpltkämielwenj« caicki

jasynnit suureftarmou andcri
Me olem>l,e, sen pahembt) tehntt syndiö

meidänZläim cantza, me elem wsrin tchnets j<r
oletlumalattomct, jasinun mlelce nckunet. S>»
>»!!< ainoalle olemme syndlä tehnet,ia sinun edr»
f«s pahoin tehnel: Mmta älä mmsiete meidän
endisiH pahoja teeojam. Armahda sinnas no,

, PioO Ws!l>>in sillä m« olrin snngen W,»
heljaiferr jsntnnel. Auta meitä Jumala meK
tanWapahtajaMs sinun Mmcs cnnnian lähden
Vapahda meltä, ja «nna nleille eaicki meidän

. ii ann» meille sinunPyhä»
Les Am,o, parata meidän syndiffä ElämHtäm, j«
lal,d: sinnn canfis yamaicNfen eläniNNf sinunvoitas lEsMn Ehristuxeni meidän HErraiss
«autla, Ameu.

Sin» c«ickein fflmotlisin HGl«ICsu Chri»'
ste» arm<hda ssnnas minun waiwaiscn syn»

Vffen päälleni, ja eatzata minun puoleni sinun
lanpiudes nijn cuin sinä catzoit Petnrin
Puolen SaNfa cosca hansimw kieldänytoli,in
»ijneuin sinä catzoit fensyndisen-Waimon puolen

tylönä PhaellMlll, Huonests, jn Rnö-««n»







«arin puolen Ristin, hirsipuufa, ,« ««>,« «i«
nulle sinun caickein pyhimmän Armos cantta.
lt«ä minä ynnä Petarin cantza »kisin minun,sen syndisen Waimon cantza finug
täydellisest racastaisin, jaRyöwärin cantza colze»
lisin si»un pyhiä Caswojas Taiwasa yancaicklse,
stn, Amen.

3<lhsn R<ppi IsF ftnoean:
Jumala olton sinulle ar«olllnm / jK

»ahwistalon sinun Ufcos! slmen.
Ia stnoc«n «<eU?

Uscoteos että minun ondcxt andamlst»
W Jumalan andexl andamlnen?

Wast. Uston.
Rippi IsH ftnocan v?ie!F:

Nijnculn sinä ustot, nijn sinulle capoh-
lueon.

Ia mlnas meidän HErran lEsurmChristuren Kässpn jälken/ annan cmcklfinun Synd's anVert, Nimen Isän/ jaPo,sn/ laPyhönHengel,.
Mene Rauhan»

M«ttsfotcaowatomanlunnonrassfnres,fsslckÄ
«lNlhes jaahd'istulei>nlin itzefMMeminMä pyhä« M<fiWtuW iovisturissa toi)-outla, ia uston hevättä: fämK on amoGansAlppi M? nnonlle jayxiketlamll^



Tcws sn Christuxen KZssy, culn H3u sane.
annan sinulle Taiwan wsldatum

" nanZl!Mlmet,micH ikänäns finä maan
PaälN fwot fin pila oleman sidotun talwal»
sa/mllä lkänäns sinä päästät maan päällä/
sen pi'ä o?emgn päästech-itaiwas. Ottacat
M HinZj,folllele synnit andeN anatle/ nWe

anetan - la loille te ne pidätte nijlle
Htowal pide- 16.v.1<?./0K.t0:v.»3.
vi. Mcmn Sacramenttt.

Cuinga nuoren Cansan pitä sm op-
piman/ ft y).tktnaiftst ymmäriÄMän.

Mi.'» Mann Sacramlnwrn? Wast.
Se on meidän HEnan lEfuxen Cbrl»

stuxen totinen Ruumis jg Weri/ Lclwän
Ia syödä 5aSuoda, ihe Chriftuxelda fää?vlaasezerlu.

EGi ft on kttjsilettu? Wastaus.
Rch> kirjbltm pchät swngelifttrlt:

Mattheus, Marcus Lutas ja ,P. Pawali
Meidän HERra lEsus Chrtstus smli

MiH jona hän pecemn/:?.
Mä hmötöma syömnm, ia >uomitlen

. umtcan jMttai W^l>Nls.
SenMdHwatnämät Sanattietä: T<t<

Kön edeWl» ulosannetlu p uloswuodatet-
tu lyndttll GYGZlidMUcji,







NlnMHi» «llä meille töss Sactamendls
syndeln andexl andamus/Elämä >a Autuus
sencalbaisten sanain cautta annelan / silläeusa fyndein andamuS on, sijnä on
myös elämä ja auluus.

Cuinga ruumillinen syöminen ja juominentai<
ta nHncorkiat asiat mattaan saalta? W.

Syöminen ja Juominenel sitä tee, mut<
ta ne Sanat/ jotta läsä setsowec: Teidän
edestäni ulos annettu »a uloewuodalMu/
syndeln andexi Jotta Sanat
ynnä sen ruumiNisen syömisen la juomlstn
lantza/owat pääcappalet
dw. Ia joca usco ne Sanat / hcin saa m»lä
ne 11-pawal, nlmiuain syndeln andexl an-
damu>'«n.

Cuca tamiln Sacramendin kclwollistsl
nautitze? Wastaus.

Paasiota jaruumilllftst itzens malmista /

vn kyllä hyws tapa; Mutta
se on oikein maydolnnen ja kelwoMnm,
jsca usco nämät Sanat. TMn edcstän
ulos annettu ja ulos wllodatenu syndein
«lndexl andamifexi; Mutta joca ei usco
nijäSanoja/ waan epäile, se on mahdo<
toin jakelwoloin-sillä ne Sanal sTeidän
edezlam) waall aiwan ujcoNista jydands,

B 6 Huo-



HUONM TllUlU/
M mmmmat P. RaaMMM Sa-
nat cmMe Säädyille/ Msta theculleklw
«shta Vlla neuw» l» manans, rllorens siztK

«ya<llin> cuin ha.»?» Wircans,

OpcttaM.
ottacat Us itzestänne waar», /«

3/» st«Laumafta,whonPOäHeMv» teidän
Piipari pannut, Jumalan Seura»
eunda jonga ha» oneallawerellans a«lain«uto«'»
Vct,H v 3.

«pispan pitä oleman nnhlcttoman, 3,
«önnä» Miehen, walpa», raitm, Ms» Wie,
tastcu holhrjan, VMtatöniftn, «juomarin, e»
lappelian, «ilkiau WoilonpWqjHn, waanar»
«e!tan»eilMism, e» ahncn: o«an huo»
»ens hywiu HMtze: IMn cnuliaifet lapset >l,
»ot, caililla ennliailudella, ei ässen Chnsiity»,
».Tim.^v,,.;.?.

Joen ktzni pila pnhtast sa spett«waijesi Sa<»
»asta, että »ileVa Mwellisen Opi»
eautt» ucuwmnan, jawastan ftMla wAttaiuall.
Xlt. i.». ?.

Sanan muttoMe.
Mllissacat teidsn Opettaitani, jotrn teissrl»'

«<tla» Sanaa puhunet MM, H leuiattat heidä»
Hlcons. Hebr. ,3. v. ?»>

.M»







Mno»HERr« fsatsnytf että nijden j»l,
lss Evangeliumita ilmoittamat, Piia Evangelin»
«iftaelatuxens saama». i.Cor. y.v.14»

lom Sanassa nniwotall, se jacaca»'caickia
fywa Ms joca handä nluwo Gal. 6.». 6.

Ne Papll,"jotta hywm hassitzewat, pitacaxi»
kMaiseK Cunmas pilMtäman, erwomattain ne
iotca Sanos j« Opis työtä telewät: Sillä
Raamattu sane: Ei fi»»n pidä Rihtä,tappa»a»
Harjan fmtta kijm ftVman. Ia työmies ott
VBckani anlai^nlU.,. lim.s.N>?.lz.

Olcat leit»a« OpetfMtll enuliaiset s« seurat»
cat l>eitä: SM h? wakvowat teidän Eieiujan,
»ijncuin! ne jotta» lugun nijstä telemän pita Et«tä l)rftll llel!at«kistt/ja eihnocauFilla. H«br.i>

!». »7»

MailmallMe Esiwallallf.
GoKEstwalZa muutoin wmlnwasal,

ds: newassat, jotta owac/ Inmat<.lda nt
Mtyr owat. Sentähöen jocamenruin ihens
E»'wa!da waflan alelra/ se on Jumalanftstyä wMan. Mutta ne Ma wastan
owat, faawst DuoMion päMns, Mä ns
jotca waltan päällä et ole hywmtc,
liölNe/ waan pahoin e? öisse pelwoxl. ElleS
tahdo CiiwaldK pelMä/ mln lee hywH,



sittessaat hsneldä kijloM sillä HZn on Ju-
malan palwelja sinun hywäices.Waan jo<
sinä paha teet, nW pelkäz «f hän miecta
huckan canno. Sillä hän on Jumalan pal,

la costaja sille rangalstuxexi//ota paha
leke. «.»m. iz<v. i,»,3,4.

Alimmaisille.
Iscäinen olconEsiwallnlle, jollatvalda

on,alammainen' Sillä ei ole muutoin Esi-
ivalda eum luma lalda. i Z. v. i.

Ocat alalmnalset cMlle Ihmilliielle
jäädylleHERraneöhden/ olisto se Cu-
«ingalle nijncuinylimmäiselle/taicka Pää-
mieh^öe, nrjlle, jotta häneltzä lähe-
ttzyt owal, pahoimefisllie nmgaisturexi/ la
hurscaille kijtoxexi i. ?et. 2. v. i;, 14.

A idaeat Keisarille cuin Keisarin
ja Jumalalle cuin Jumalanowal.

V. tl.
m<nä s»js neuwonetlä ennen cale,

kia pdeä^nßulouxif/Zlt.omiset,Toiwo,
luxe js KijwM, laickeln Ihmisten edestä,
Cumngasten ia Efiwallan edestä,
<tta me Nauhas p tewos eläisimme caikes
lu-nalzsudes jacunnislisudes ».'llm.a.v.
1. 2.Neuwo,että hePöäMlehiUensja 3si,
wQliallene alammailtt ja. cuullaiset olisit.

Awio-







Awiomlchtlie.
Miehet raeastacal teidän Waiwoftn,ntjncuinmyös Chrisius Seuraeunda raca«
stl, laulssannoi itzens hänenedestäns, että
häi sen pOitäis. Miesten pitä myös
Walmojans racastaman, nijncuin omia
Ruutillansa lolaWalmoans racasta hänracasia itzens: Silläei prikan ole omaa Ll>
l)anscos<an wihannut, waan elälla ja hol»
ho sitä/ nijncuin myösHEna Seuracun-
da. siv.2s. öic

Te Miehet/ asmatWelmomcantzalal.doNa, ja andacat Naimolliselle ntjeuU,
htilvmmaUe astialle/ hänen Cunnians,
nijncuin myös Elämän armon Cantzaperil-
liselle, ettei teidän Nucouj-en estezyrl «ulis.
».ket.Z.v. 7:

Miehet, racastacat WaimHjan ja älkätolco tyiyl hettäwastan. coi. Z.v.iZ.
Awlowaimolllc.

Wa>imol oleon MiehilZens uiommaistl/NljncuinSaara oli Abrahamille cuulia-lnenja eutzui hänen Herraxi, joogu Tottäriri le
tullet olena/joe lthywm lemeia peikämäl
vleka. 2.?ec. Z. v. i, 6.

Wa,mot oicon omilleMichllens alam,
nrjnculnHERralle: Sillä Mies onMMM M/nijncum Chlijlus onScu»

«acm.



kocunnan Psö: Mutta nsincuin SeuM-
cunda on Christuxelle alamainen, niln
myös Watmot pttä Miehillens eaikes a,
lammalser oleman. L?K. s. v. 22., 23.

SinunTahlosMä Mehen ala annettu
sleman / ja hänen pnä hallitzeman siuua.
(en. 3, ls»

Manhemmille
, T< Istt/älkälHllyltäkö leldänkapssaff

»vthasn, waan eaiwatlacat heitä «urlluM
j« HERran mchteja. LpK. 6. v.

Mutta joea vahends yhden näistä p!«-
ntmmist jotea ustowal minun päälleni pa»
rembi HZnenolis, ttlä Myllyn Kiwi ripu,
sicttaisin hänen Camaans, fa npottllaifilt
Meren SowMtn. «»ltk., iz.

lumolaMfi Ttdlstuxenlacobis, ,'a an-
>°o! Lain Ilroelle 7 jongahän kasti meidän

opetta heidän Lapsillens. Clta wa-
sta 'ulewalstl eWlsit/ ta Lapftp jonawielö
syndywöt/ enin he casivawat,«ltäh«kmll-
»VillaM Lapsckene / ?f. f > s.

Lapsille.
tuultaistt teidän WanKem-

msllen HErrasa, sillä K on oikein. Cun-
nwtla si"m, Isaäsja l«a on «nNnl,
mainenKW/ iolla lupaus on, ettäs mene.
stnisit la «aHwanelaWmaall pääll^rpli
v.1.2.4. kap^







kapse?, olc?t cuuliiiiset c«l,
llsa: «:Äa ,e on HERrallr huwu» vtollinenLot.,.p. 20.

Nuorudell yhteisesi.
Te nuoret, olcat W<,nhoiffe «laumaiset, ol<

lat c.,ickl toinen totellen alnmmoiset, ja pitäkät
t„ka« kWdtäst Myl.iteen: Sillä Jumala on,!p«tä wastcm, mutta nöyrille a»da hän Ar»
uwnk Nöyryltälät M teitä» Iwnalan wäke.
i. Per.,.».,. 6.

IsmmillejaEmHnnlM.
M»n«tf fs luin öiseni l« eohtuus on> ny»

»sottacat P.-lwelioille, tieten, tttäteMkino»HCN's Lvl, 4.».,.

3a te Mnnät tehfät mnös «ii» heitä (M,
welwitff) wastan, ja pangatpo.l uhcauxct,t,c»
te>f ett» ltciVän HERraw on Taiwas,fongK edes n ele «uodon ca^omAi,

Ei ffnnn MH tekemän laljimmäisesses wäss
lytte, elllyönamän hända. Sinun Päiwamic.hes palcka ei pidä oleman suiun tytanäs huomist»Mi, Lev, ly. v. 5.

M piftatH patM siltzä köyhalda ja jarwitze,
walda, :c,!vaannlarahänelleha»»'N palckansstn»

ennen Auringon ,4.

. Pal-



PalcoWtte.
Palweljal/okHt cuulwiset teldan ruumll,

liselle Mnnillen, velwozlajawapistuxcN,,
teidän Sydämme'? ypkcriaisudes, nijncuin
Chr-stuxelle. Ci SilmälN cd s palwellen/
Nljmuin Il>mlftin mieldä noutaa: waan

ChristuM pasweijal, lehden fy,
dömmsst mitä Jumala lahlo, hywällä
mielcllH palwcllen HErra ja ei IhmW.
E«tm miähywin eukm teke, sen hän on
Mtns HErraM saapa/ olcon Orja eli
W3P<l. L)K.6.v.5.6.7. 8»

palwelj tt/ olcat alammaisel leidän
eaikella pelwoUa, el ainoastans

hywlNe ja waan myös tuimille,
3, ket. ».v. »8.

Se on oMa keffi,jota on yMZns/ ja
aset.aTolwo,ls Inmalun päälle vviyln ai>
<;a RucouM ja Völä ja
PHiwa. wa htcumas, «la, se ott
tläwäldä cuollul.,. lim.s.v. 5,6.

Mlna sanon Naimattomillepa LeM/se on heille howä, jos he owat, nijncuin
minäkin, Waanellel he woi heitäns pldät-
tä/ ntl«nalcan: Sillä pgrembl on naida/
,uin. i> Cor. ?.v.B,y.

....

Manhan Malmöin pils ltzens käytls,
man







m3n nilmuin PyWn soDi, ja ei osemÄN
panetieliat, ttkä luomarlt, Mma hywin
vpeltawaistt, lollda nuoret Waimoi hy,
wiä Tapoja oppisit, e'ta he Miel,iäns m<

rackanä pidäisit/ olisit
siwläl ja pu!M. 'ltt. 2, v. Z. 4.

Phteiselle CanMe.
Caicki milä l< tahdolle/«ltä Ihmiset pijH

leilie ttkeman/nijn te wyös htissetthkät Sil,
la tämä on Laki jaPrvph«at.X«ttK. ?:v 1».

' Slnun pica racestoman LHhMmälstäs
nijncuin itzeHs, Baßackaus on Lamtäyt.

Olcon Rackaus wilpttöin. Wihateat
paha ja kijnnil ppueat hywäsä. We jcNi,
nenßackaus olcon sydämmellmen <echan k«
fitnän /Ennättäkän toinen lolsene Cunma-
ta ,2.v. 9. ,0.

Mma neuwon «tl<ä, ena ennen calckla
pldeiaisin Rucouxe? A»iomls<l Toiwotuiiet
jaKljoxel lalckein Ihmisten edestä, ».'lim.
2. ?. i.».

111. KysyMUtt.
1. Oletcos Cj>r fli<ly§ ÄLastaus.

Olen- sillä mins olen castenu jaristitty/
Isan/ Pojan ja Pyhän Hengen Nlmeen,
ja pidän oikeinChristMn minun Wapah-
laMl jaLunastojani idest.

s. Mi-



5. Misä siis seiso mMn MrlMsytzem
jaAlttundem? Wastsuj..

Se seiso lynä: Että meillä on »nhw«tiet«Jumalasta häne» olemifcns sa tahtons pnolcst,
ja uscom hänen pialll»», ja pMm ChttMisiHja Jumalista Elömaketta meidän rdesam, se c»n:
ktta me lunnein Jumalan, l« waellan HKne»Kästyns jällen, 10H.17.V. t,ja,z. v. 7.

z.Mstö me lHmän oppia?
Wa!wus.

Catechtsinrxesta.
Calechismus v» lyhy ChniMi,

stst Opist, ulos vtrttn Whasl »Ksamatust, sul,
ftttn lyhyfä stn PääVappalcchiil, j<»
Wnltauslen

5. CulnZa monda o«l
Eatechismmes? WastauK

Cuusi. r. JumalanKymmenen Kä-
styflmal.

N. Uston Tunmlstus.
M. Isä meidän Rueous.
IV. CastenSacramentt:
V. Rippi elt Sywnn Päästö.
VI. Mann Sacramenti.

l. Jumalan taist eli Kymmenest
Kästust.

'. Mlw







». MinZz Mden OIIÄN kaista?
Wastaus.

jahdcuctts meidän piti ensisi tn«hem«n
kaista, ies muutoin Evaugelium meis»

jouguuhedelmgn tekemän Pitä.
». Cuca meille on Lain andanuN

Vastaus.
Itz« Jumala Mofexen cnutta, Sinain Wuw

Z. Mikä vn Lafi «li humalan Ky«<
imenm Kassy? WaMs.

Jumalan kaki on Jumalan tiancaickisen. ols
texden, j« ang«v«n tahdon ylitys: Cuinga mei-
dän hit« käyttämän mettä» MiatuMi, puKell»
ia ja töillä, Jumalat» ja meldsn hähimmäistän»
Mastan,

4. EulnHi humalan Kymmenen Käffy,
..Ganat jaetan? Vastaus.

GahtenLauluun Gdetlises on Colme K -styä,
ja «e w Rackautta lum«lantygö. Toi et
«on Sritzemän Käskyä? ja i,e waat,iwat3tackault«
Meidän lähimmWem wastan.
5. Mils HN käin Summa Wastaus.

pitä racasiaman HERraa sinuun Ix»Molotas, «'ilesta sinun Sydimmestäs, caikest»
<?i,e!ustas» ja caikesta sinunMielcsias.j»

tailefta si>,un Woimastus: jasinun LaHimmäistas
Mncuin >tzi«i Drut.b.».,.K».»9: v. »«.Mottlj.
«. j?» 4«,

6. T«b



s. TMacviocu Ihminen autuax, tM 3aII»
luiden cantta? Wasiaus.

Eij, M «tel yMnlhminen taida La^
kia läu-tä. Mm. Z.tz.Lo.ia z:;.

7. Mihingä sttten ou talpelliucn? Wasi.
La-ki opetta !. mitä meidän ptlä cekemän

i«iHnämäN2. tundemlm meldäli Gdndim.
H. tnrltta la aja mettä pakemmun Latn
tciyttajsn CHristmeu tygö. 8: v. 2c>.

B..Cuinga mc tuulicni Laista S-ynnin? Wasi.
Costa me luemme ja tutkistelemme Iu»

malanKymmenen Kaffysanoja. ja sijnä si-wusa tuckiMm meldgn elämakertam, nijn
me sijtä ymmärrämme/cuinZa meolem,.i<
syndiH lehnet, nyt yhtä nyt toista KästyH
wastan nähdän CaswolNlvlrntt:
Jumalan Lals Sielun wlrhot japuuroret)

Cuca on syy syndiin? Wast.
Perkele jaIhminen: SilläKärme ston

Perkee wietteli Ewan jyömän sijtäkleldlz»
stH Puusta, ja Ewa saatti Mlehens Ada.
min tekemän silä lama, ja ntjn on Sondi
tullut Mattman, Perkelen ealelzden jayh,
den Ibmtsen cauttal ls. 8»?.

,0. Cuinga moninainen S»ndi on? Wast.
SM «m «oN!l»Mn< ««SN phletsest







eahtalalnen / Perlsyndl jg Teco Audi; Perl
syndl on se juununntpaha himo ja ynmel-
du Luondo,josa me synnymme: Tecosyndt
on ealcki se wilä Ihminen pahasta h»mo<
stans Ajatuxilla/Puheillapa
l«n Lakia wastan teke. «en. z:v. t i.?s.Z s>

n. Mitä luwala kietdäitzecusafi» Käsiyi
ja mitä hän lässe l« wagts? WB»
. Enfimäises Kästys.

Kieldä hän sillä Sanalla: ei wlerai-
la.lumallta.

i. Caiken julkisen Epäjumalan Palwe-
lunn: nijncuin cosca Engeleitä, edesmen<
HeiläPyhtz> Kiwläjatopdo'a/ u.pslwel-
lan, cunnloltetan ja auchuutan.

». Caiken salaisen Epäjumalan P?.lwe»
luxen,eosca el Jumalala nijn läydeiiiM
palwetla, «uin,hän Sanofansrn ilmoltsa-
m<t d taicka suurta Cunnlala/Rie»
lautta jaTampata/ Httu«aa jahywlH
Päiwlälc. racastecan enH eulnlumalaca eli
hänen Kaffylälis °, eli cosca jocu luotta
muldcn Armon ja Apuun/ ett

vmanwttsauteens ja woimaans, 6
(a)Crod,:«,. v. 4, <;. (h) i- 11'h.,:e.,?, 2H.(c)Psa!. 6:. v. i,:ja.i46,V.z, 4-Phil.s.v, i«,

i?. »,d) lev. 1.v..,;. ,8, 2V. j« z».V.:z, »u. j«



»,. Kässe Jumala, <tt« me,. ylitz<
felkämmehända(»),,. racaMime handa(bH,
;. Häncn ainoan piallens usconmttja eaikeu tur,
lvam panemme, st)

sa) Drut. v. ,2. fcq. sb) Dcut 6.
». 4. f- (c) 2 Chron. «i. Pro». ). ». «.«s«. 26. v. 4

Toises Kastys.
I. Kicldö Jumala, ettem me hönen

Nimnis cauttci, Knoile <.nck., sitä ppp, N«
«epicaisei turhan m imtzc (a) 2 ri, w»>i,o
t«icka »väärin wanuo(b) , z. ne>du(c), <.wai,
Ottele (d), se)

(«) ler. ,4 t.6. (b) ?ev. ,9.». «.Matth 5.
5 3). (<) Erod 2:.v. z. Dent. 18. v, «. »o. ~

(d) .4. v. ,4. (c) Matth.,3 « ,s.
11. K«ste hän, että meidän p tä , fta «aifel

hädas >iurem huutaman (a) 2. sila ruooilemän (b)
l kijttamsn sydämmcstam (c) 4. cunuwittaman
stull.im ia julkisesi: (d)

(«) Psalm 0. v.,. (b) Lnc. ,1.« 5-o (c)
Psal. 50. ». ,4, (d) Psal 34. v.,.) 4.

Colmannes KastyS.
l. Kielda Jumala yhteisesi, Mä

Päiwan turmellu, en töillä, matcu-
sumlla ja AscareM, euin estäwcit
Jumalan palweluren: eli muulla
sopimattomalla edesottamisella a ja

Sananylön-
catzen







jcatzen 1,. 2. Pyhäin Sacramentem hyW»
misen c, Tottclemattomuden japahennu»
M Opettaita wastan. ä.

li. Käskehän, yhteisesi Sabbatil: pyhi-
tamisen«, ettäme Jumalan
Sanan 1.pidämme pyhänä l>. 2. mielet»
läm sitä cuulemme c jck opimme. 6.

~ vcuc ,<., is. b 4: »s. c Luc. »: ,8. H

Neljännes Kästys.
1. Otammewaarin, mitäymmarrctän

nM sanoilla: Isä ja Ati, nimittäin,
1. Luonnolliset Wanhemmat.» 2Eiätys
Isät, Appi jaAnoppi, Isa jaM puo i. b
3. Eslwallan Personat c 4. Opettajat, cl
5. HolhojatjaEdeswustajat
jaEmännät, t 7. Vanhat jaIjn,lliset.

» ttcdl 1 :y. b, Luc. l! 4?. c c cn. 41 4, ci ,

Z. 1,. e Luc, , 43, c,I. 4: .s,Kez s. ,z. z
n. Kicldä Jumala täsäK.'sti)s, etten

me näitä enmn nimitettyjä Wan<icmoi-
tamsanoilla käytöxilläjaitzetöillä w' ol>
ta, emme myös sydämmcsäm ja ajatuxi-sam yloncatzo. rrnv 30:17.

C 11.Kä,



m. Kalke hän, Mmc i.pidame heitä
cunnias », 2. palwelcmme heitä 1,, Z. o»
lcmma heille cuuliaset c, 4. racastamme
heitä <i, ja5. pidäme heitä silmäimedes.«

« i: 6.1) I<uc. 2: 51. c 3:2<».
ä 3: »e. <- syr. ,: z. le«z. ja7:35,30.

Wijdennes Mstys.
i.KieldälumalaTapon:Ei Laillista co»

sca Esiwallan Persoyat rangaisewat pa-
han tekiöita.»MuttaLaittoman, joea ta«
pahtu 1. wiballa, wainolla,kijwauxella u.
b, 2. ultonaisilla wihaisilla taytöxillä c.
3. kielellä 6, ja 4- itze töillä ja se monella
muoto.

, <?cn.): c. b ».!«!,. 3: 's. c s:
»2.'"liil. 2: 24.61«.I8:I8
c krov. 12: »2. 82p. 2: 8.0M.3: is.

».Käskehän, ettämeidän pita Lahim-
mäistäm hänen hädästws auttaman, i.
taupiuden töillä », nijn myös ystawälw
sydellä sanoisa jaköytöxisäb, 2.holhoman
«, taickacsirucoufillacl, taickaedcswasta<
wisella °, taicka neuwomisclla. k.

» I.uc. 6 : 36. l, col. 3: 11. c ?K'l. 2:4"
6 1.1jm.2:1.°37r »i'29,31. s.

CuudennesKastns.
~Kieldälumala,i.häpiällisetAjatuxet

2. ha«







2. häpiällisetPuhet K, Z.häpäillisetKäy-
töret c, ja 4. häpiälliset Työt. 6

5: 28. >? rpk.4: 29 c 8/r. 26l
12. 1,.61. 'lkels 4:3.

li. Käskehän, meitäpitämän 1. Puh-
dastelämäkerta», 2.cunniallistElämuta,
sanoilla 1,, ja töillä c, ja erinomaisesi: Z.
että itzecukin Awiopuolisotans racasia «l
cunniasa pitä. °

, 3/c. 23:4, s, 6 rlill. 4: B.c
H kpl,. s:;j.

Seitzelnckmes Kästys.
/. Kieldä Jumala, 1. yhteisesi caiken

warcauden sekä salaisen että julrisen»,
2. erinomaisestpois ottamasi meidän La-
himmäiscmrahataickatawuratali.taicka
3. petollisella calulla jawärälläeaupalla,
wieckaudella, Haucutux.lla eli salaami»
sella/ «. meidän tygöm saatamast. c

»I. dof. <: Ic, l» 2 s 22. e 27;
I 4 6

".Kässehän, i. että me meidän Lähim-
mäistäm nuidän woimam jäl-
ken«, 2. holhoisim händä neuwolla jatoi-
mituxella että hänen elatuxcnstulis enä-
tyxi >?, ja),suojelisimjawmjelislm hänenomaisuttans. c.
»luk. 4;7.ley<z,p l: 17.

E 2 Cah-



Cahdexannes Kastys.
l. Kieldä Jumala, yhteisesi caiken wal«

hcn: erinomaisest i. meidän Lähimmäi-
sin! päälle walhettelcmast,taickawaärin
häudä wastau todistamasta», 2.pettamäst
hända d 3. vanettelemast c,taicka 4. saatta-
mast paha sanomata hänen päällens. 6.
5: >6, 17.

u. Käske hän, meitä l.wastamanmw
dän Lähimmäisemedest«, 2. hywinhäne»
stä puhulnan jaajatteleman l>. z.laicki a»
siat parhain päin käändämän. c

7. l?.
Phdexännes Käskys.

l. Kieldä Jumala caicki pahathimotja
halut yhteisesi, jaerinomaisest eaickinai-sen himon meidän Lähimäiscm omaisuden
tygö; waldaimes ja tyndiäs Calusa, ni<
mittäin josa ei henge ole, ettei se jongun
bikcuden muodolla meidän alam tulis «.

l. ll l l. Ky. 151. §: 8. «c ,«: i, l.
n. Käste hän meitä oleman meidän La»

himmäisellem awulliset, Että hän saiSomans rauhaS pitä ja ilman wahingota
jaestettä nautita, i. 3:17,13."

Kym-







Kymmenennes Kastys.
i. Kicldci Il!mala caittn pahan meidäncansam syndynen himon, perisiMn yhtei-

sejt, ja erinomaisest caickinaisen himonmcidan Lahimäisem omaisuden tygö josa
hengi on l<om. 7:7.bl,ttK.s: 28 Lxu<l. 23: s.il. Kässc hän, että me haiiitzisim pahan
htmon, ja noudataisim Sydammenpuh-
tantta Nnn myösneuwollajatoimituxel'
la auttaissm, että meidän LahimmaisemEmcmoa, Palcolliset jaJuhdat, olisitlatlans m tekisit mitä he owatwelcapaat
,c. veut. 22: l. l«y.
i2.CnmZa liimala tahtotehdä sefä nijsse,

fotm h.,!ien ylitze faywät, että nylle
Mia hämu Mssyns pitawal? Wllstaus,

Tottelemattomat tahto hän ran-
. gmfta: ,a cuulialstt hywästl siunata,

MMcmn hanitzesiino: MmHHErraMun lumalas:c. Lxoä. 20:5,6, iz.
13. Mlta wälicappaleitamecrmomaiscst
larwitze», että me mahdNsim elä lot<srs Illmali»ftdes.ja ottaisimme wa«rln, etten mesyndiH

tekislumslZnKästyä wastan i Waftaus.Naita neljä: 1. että me wirjäst luemtaicta cuuldelem jatutkimelumalanSa<na -», 2.Etta me wirjast rncoilcm lumcUa-ta,etta hanmeitäPyhälläHmgeUäeö lial-E 3 lltzis.



jaeikattänsmeiN>äpoisottaiSbZ.Ettäme
usein ja aina uudistam sen pyhän aicomi»
sen, jatodella mieleem johdatame sen lu<
pauxen/ cuin me lumalalleCastesa tehnet
olem c, ja4.Että me jocapaiwaharjoitee
lem mcitäm sodas syndiä wastan 6

, Wc II: 2g. c01.Z:16. l, psal. 30:7,8.
9.Kl: 12. IZ. ör 14:10.1.^05.10:II 12. c

ZO. IZ. «.«m. 6. 4,11. Nel,. Iv: 6 HZ,
iz. K 7: 21, ts.

ii. Uscon Tunnusturest.
1. Mingätähden seura nyt Uscostacohta

jällen law? Wastaus.
Ntjncmn Laki opetta meitä wndeman

shndime ( nijnopetta Ewangelium mc itä,
cuinqa meidän pita tuleman pelastetuxi
synnWm: Kom. 1:16. sc;»«. loca E»
wangeliumedespananUsconCappaleisa.
». Cuinga monda Uftsn C'pp'lttta, on? W.

Nqtaon coiMiPäeappaletta; Ensim-
mäinen, IW lumalast ja Luomisist:
Toinen lumalanPojasta jaLunastuxest:
ColmasPyhästHengestjaKyhittämisist
3. Mitä edespannan meille näisäColmcs

Uscon Caup'!es? W«st'Us.
Enssmäists Cappales edes pannan mcib

le 1. Isän Jumalan hywättyöt, cuin o-
wat, i. Luominen jMinä uscon että Ju-

mala







la on minun:c. »,2.Vlöspitäminen; Että:
hänstnwielanytwoimaspitä b, z.Edcs»
catzomus; Anda myös minullerunsast :e.
cja 4. Suojelus; warjclc:c. 6

, 7od. lo: 8. l, 7: 27» 28.c Xtattli.
s- 2s. ci rsal. s: 11, 12.
" Syy näihin hywi» Töihin, nimittä-

in, Jumalan Armo: Ia caicki nämät hä>
nen sulasta Armostans, :c. oeut.
4:zc>m. Meidän Kljtollisilden naiden hywä>
in töiden cdesiä ettäme händäftntähdcn l.
kijtämme», 2. ylistämme K. Zcuuliaistt
olemme c, ja 4. palwelem
mcllistlla Jumalan palwHxetka. ci

Ä rs-,!. 107:8 b?s»i. 92:2, 3. c ?sal. 18:
14. <i 12:1.

Toists Uston Cappalcs edes-
pannan meille.

/. Christuxen Nimestä, lEsus se on Lu-
nastaja ja anlaxteriä, i!2i 4
2. Christus, woideldu; vicl <ji6l2 in p«rt,
4. «le dlillKu.

//. Christuxen Personasta, ettähän on
totilien Ilmmla ja totinen Ihminen,

3. Christuxen hywista Töistä, että hänon meitä, i. pelastalmt iaitlstsynncist 2,
E 4 2.pM-'



2. Päästänyt ja wapahtannt meitä
cuolemast, u.

l:7. /601. ,c>:,«.
iv. Mitäwarten hän on meitä lunasta-

nut: Nimittäin: i. että meidän pitä ha-
nen omans oleman«, 2.hänen waldacuna-sans hänen allans elämän «. l>, jahändä
ijancaickises wanhurscaudes, wiattvmu-
des ja autudesa palweleman «. <:

Ä. 7: 14. l,K.o«. 14: ,7.18. c,. c?or. ;: 5.
Colmannes Uscon Cappales.

7. Pytzän HengenPersonasi että hän on
tötlnen Jumala, joca Isästä ja Pojasta
ijancaickisest uloskäy. Me uscom fijs ya-
«en päällens, ntjncuinme uscom Isän ja
Pojan päälle, jonga Nimeen me myös
lastetan, ntjncuin Isän ja Pojan Ri»
meen, 2z: ,9.

n. Pyhän HenacnWirast, ja hywistä
Töistä Ntjncuin owat i. että Pyhä Hen-
gi yhden Christillisen Scuracunnan täsck
Mailmascutzu», coco l>, walaise, py-
hittä c, ja oinas UscoS pitä 6,2. ettähän
caikille uscownsille seuracunnasaarmolli-
scst jocapaiwä c aicki heidän syndinsandexi
cmda, e, Z. että t>in pitä ylösherättämän
cuolluista (Duomari onChristlls, mutta
P. Colminaisuden, ja erinomMain P.Hen«







Zenwoimancautta,pita meidän ylösliou-
seman k, joldacaicki cappalet enstmnläi-ses Luomists heidän wätens saanet vwat
8, la 4. anda caitille uscowaisillc
zesaAneaickisen elämän. K

,6r lff» l> Iloin. '«! 14,22. c l.
6: ii. lok, ,»t 11, »Z. i. i, >2> <4. c l'»!
4. s.kHiecli Z77 1,, 14.. K»m.z: 1. l. 2 j»

m. On waari ottaminen i. että Pyhä
Hengi eaicki nämät waieuttas Saarna-
wiran palweluxen cautta Sanasa ja
Sacramentcis 2, Ihmisten sydämmis ja
mielis b, josta seura täältä maan päällä
pyhäin Ihmisten yhteys Uftos ja eaikis
hengellisis tabjsis, nyn myös caickein
Etzristtllisten Awuin harjoitMs. (c

!?Ml: 1.4.
2,Ettänämät juuretJumalan senPy-

hän Colminaijudentyöt: Luominen, Lw
Mstamimn jaPyhittäminen, e aiken Col-
mcn Personantygö lmtan, cuitcngin oi-
lian lumaluden järjestyMMkm, rlal.
33'. 6.2. cor. f: I?. :c.
3.Ettäeolme on Syytä meidänwMbnr-

ftautcem, M namaickisten ni-
mttmn, 1.lummanArmoja Laupms»)

E 5 2- Etzeil-



2. Christuxen Attsio l>, 3. Usco waicu-
tettu P. Hengeldä, joca wastan otta ja
itzettens omista Jumalan Armon jaChri-
stuxen Ansion c

» loh. 3:16. l, «.om.3:24,25. öcc. «

4. Mitä hywä meille sijtä on, että me o»
pimcke nämat Ufcon Cappolet? W^staus.

Aiwan suuri Hyödytys on meillä siitä,
«imittäin, cnsist, että me opimetuudeman
Ilimalan 1.hänen olemisenspuolesta että
Jumala, jocaon MOlemises, oi! Colme
Personains Puolest.2.Omaisuttens
llest; että hän on Caickiwaldias,joca caicki
«n luonut tyhjast u. Wanhurscas,että c n-
«en cuinsyndipiti oleman rangaisemata,
«ndoi hänainoan, Poieansmaxajakär«
fiä. Laupias, ettähäntahdoiallda ainoan

meidän edcstäm:c.3. '
<oinspuolest,sijnai.2.3.UsconCappalesa, >

Sitte on meille meidän
stamlohdutuScaickinaistsmulhesnqucM
in i.Rumillisismurheis,SairaudesKöy«

tame silloin nuelem:ettälumalaon meitä
lusnut,ylöspttä suojeleja warjelemcitälc
Ntjn taidame itzem Mlohdutta, että hän
en totistst meitä ulos auttawa caikist mci-
dantuffistaw»,2.HengeNsts murheis ah'

distM







stuxcs, wapistuxes, omantunnon waiwas
meidän syndcim tähden, mepeltamelu»
malanwihaa, Lainlirousta, helwettiaja
tjancaickista cuolemata; silloinmc mielem
johdatamme, ettäChristus callilla
läns,wiattomalla pijnallails jacuolemab
lanson meitä lunastanuNc.Nim onmcil»
le siM lnja lohduws, jahämmästymatöin
sydän b, Nijnnn)ös, josme rupcme pelra>
män ajallista cuolemata, että meidän pitH
ercaneman meidän rackaistam, jotta jäl-
ken jäawat, taicka he meistä, meidän pnä
tuleman maaxi ja mullaxi, Nijn on sc
meidän lohdutuxem että mcidan pila jäb
lensylösnouseman; jamcidanomamjäb
lens saaman ijancaickises ilos, jasiellä
ijnmaickisesta, iloitzeman cLyhyräiscst:
Jumala o:l meidän Mm 6, Christus on
meidän Wcljem e, P. Hengi on mcidan
Lohduliajam ja Edeswastajam. l

2 />lHl. 91:14,15,16. Kom. 8: Zi. zy.
b Kum. 8: Z). )4. c ?oli. 6: 40. cl
6: Z2. e 22:2). Neb. 2:12. f )ob. 15 ;

26. Kom. 8: 34. sc I. ?01,.2: 24.
iii. Rucouxest.

1. Mixi nyt seura Nucouxest? Wast.
Cosi a me olema wcmhurscaxi tulletMttcautta:ntjnme wtela sittekintaidampicai"

sest langeta,,sentähdenonst suuresi tar»
C 6 Pellinen



NM, Mme aina rucottem b, fota myös
Ehristus opetti OpemslapsillenS. c

2. Mikä on, rutoilla? Wastaus.
Se on, pitä nöyrä jacatuwaistaccmffa

puhetta Jumalancanfia caickinaisista tar-
peista, «enes. 13: 27, 30, ZI. I«r. 5): ).

3.Cucaonkätkenytmeitärucoileman?W.
Jumalaitze Psal. 50:15. Ames huuda

minua tuscasa, «.

4. Ongo se siis fhndi, jos ei hartast
rucMH Jumalala? Wastaus.

On suuri syndi, sillä Jumala onkäske-
nyt meitäalinomaruconeman, sentähden
sejoca ienunhotta, hän teke syndiäluma-
lan Kässyäwaflan, niimmnstjolahuo-
»in teke, taicka warasta.
5. Cuinga meidän pilärucoileman, että

«eitzHil Rucourem tu is cuuldurN Wo»tauS.
Meidän pitärucoileman 1. Christuxen

Nimeen, se on, hänen Allslons ja Esim-
<ouxens päälle », 2.wahwas Uscos l>, jcr
5. latuwaistst Sydammest c, 4. Maii-
mallisia tarpeita ehdolla, ck3. latuwaiscst Sydammest c, 4. Maw
watlisia tarpeita ehdolla, ck

« 1«b 1 ,l. «.«m. 8'- »6 » )4- ll«t>« 47,6»
H» »Hmi». »i; ~» Hvb. 4: v. ,4, z.l«>K. f. v. i^.



)«K. l: 6, 7, 8. c. )ol>, 5 : ;i, ?Qt. 66.' ly.ä ~5-u»'
15: 2s, 2i,. 2.

6. Cuinga se tule, että jocuusemtalla ta-
ivallarucoisc» jaeitulewie!a sittlNKäncoht»

cuuldun? Wasiaus.
loS me tällä tawalla rucsilem, nijnon

Illmalatotistst meitä euulewa, cuitengin
ajan jamuodon, costa jacuingahänen pp
ta auttaman, anname hänenhaldnuns 2,
ja ios hänAwun cansia wiipy,coettele hänsilla meidän tärsimystäm b, ja anda cm-
tengin meille, taickasitä cuin me rucoilem,
ett M cuin hyödyllistmbi meille on. c

Hrkl. ;?: s. I«Ii. 27 4. b I.uc. 2l: ,g. Kow. f: l.

7. Cucaßucouson paras caickeinßucom
gln stsss? Wostaus.

Isä meidän Rucous, jonga, meidän
HCrra cocon pan-
nut ja tassenyf OpetuSlapsens rucoile-
man,6:3. 11:2.
3. Cuinga Isa meidän Rucous jaetan?

WastauK
Colmen Osacm, nimittäin 1.Esspuhesen.

2. itzeßucouM (jouaon Seitztman, ne
colme enslmäistäßmsusta jotcaeutzutait
auxihuutamisen Rmouxexi, ja ne Eolme
MiMMz jotcamtzutan andcx auomi-

fm



Mcouxixi, opettawatHcngcllisistTalpe-
ist; NeljäsRuumillisist: ja3.Päätöxen.
9. Mitä meillä on tuttia itze cusakin nai-

sit colmesc, Ol«s? Cmn owat.
Esipuhe, itze Rucsuxet: jaPäätös?

Wastaus.
Me tutkimme Esipuhesa: l. Että se

Sana Isa, ymmärretän täsälumalu-
dm olemisesi, eairistColmest Personasi,
Isasi Pojast, Pyhäsi Hengcst.

Ll«. 63:16.619:6. ?«. 1:17.
Sc Sananmdnnopettameitä, i< Ju-

malan Armosi meidän cohtam 2,2. lehvit-
tä meitä lapsillisccn uscalluxeen Juma-
lantygöElmstlzxencu!!tta,jot!ga Nimen
me rmoilcm b.
jäsenet e, ja sentähden, 4. Että meidän
pitä rucoilcman toinen toisemedcst, niin
hywin cuin itzerin cdestäm 6.

2 Knm.g: 15,16. K l2: 5.bf01,.i: 12.
Q.--1.4: 5.6 i.B«ln.
12: 23. Co!. 1:9.

Se SanaTaitvaisa, opetta meitä että
Jumala, jota ainoata mc rucoilem,on
cornasti cunnioitettawa Jumala. Caicki-
waldias jocapaieas läsua oiewaincn. «<

1:1,2. clilvn. 6: IA rl«i.iZ9.i.
3. Että







2. Että Jumala tahto meitä Isiin Ni-
mellä wetä ustoman. i. Etlahan on mei-
dänIsani», jame hänen rackat Lapsens K,
ja 2: että me händä sitä rohkiammastja
turwaMmmast rucoilisim', nijneuin
Lapsi rohkiammin Isaans rucoilc cmn
Palcoilinen.»

, K!«ttK. 6:6.32. 2.'lliess. 2:16. K 2.
Cor 6:18.1. /ok. 3: I, 2. c. Kom. 3:15.Ucb. 4:16.

: Ensimmäises Rucoures.
1. Mitälumalan Nimen tanstaymiw

retän: nimittäiil i. Jumala:, oleminen»,

2. Jumalan omaisudet ja Cunnia Nimet
b, 3. Jumalan hywat työt c, ja4.luma»
lan P. Sana jaSacramentit. 6

«Lxo6. Z: i4,is.öc i5:1.?5,1.20:2.
b ps-11. 9:3, 11. ?lgl. 72:18,16. Ll». 17.
55: 13. 6 HKor. 9:15,1. cor. 6:11.

2. Että Jumalan Nimi on kyllä itze-stans Pyhä. rlal. 105:3. 7.
3. Että semyösmeidängintykonamtu-

lis pyhitetyxi 1. Costa Jumalan Sanaselkiäsi japuhtast tule opetuxi», ja2. co-sca me sen jalken lumalifest, nijncuin Ju-malan Lapset elämme, K:e.
2 ic>: 13. Kom 7: I3< 14, 15. b

lä»ttk. 1.5:16, <7.I.MeL, 4: j. le^<z.
lv. Et-



IV. Että Jumalan Nimi tule meidän
ftasam häwäistyxi i.wäärällopin», ja 2.
pahendawaisen elämä terran cautta. l>

Toises Rucouxes.
I. Mitä tasa ymmarretan Jumalan

Waldacunnan eansta nimittäin: Ei erin-
omaisest Woiman Waldaeunda 5 jonga
lautta Jumala eaickieappalet Voimalli-
scst hallitze, mutta 1. Armon WMacun-
da tasä mailmas K, ja 2. Culmian Wal-
daeunda tämän elämän pcrast.

« I. <7kion 2y: l, l> Van. 4: ji. l> plal, s«7 »5»t01.,: 1.',»;» c lsi )4. loK. l.

11. Että Jumalan Waldaeunda tule
itzestans.

Eltä se myös meidängin tygöm tu-
le, I. Costa Jumalameidän TaiwMnm
Isam andamcttte Pyhän Hengens », ja
me 2. hänen ArmonscauttauftomZanenPyhän Sanans b, 3. jap idämpyhäa elä-
mäkerta tasä mailmas c, ja 4 sitte tzmr-
caickistst elämme. 6
Ron,. ,5:18,, 9. cl. j. »s. 15 , x »i,







Colmannes Rucoures.
i. Mikä Jumalan Tahtoon: MM-

täin, jonga hänon meille ilmoittanutLais
ja Ewangeliumis.

il. Että Jumalanhywä ja armollinen
Tahto tapahtu ilmanmeidänßucoustam.

klmn. IZ,-: 6. kQ. 14, 27. öc 46 : I

non petimuz laciat vult,
leä ut no; f»»lllmuz s2«re. inlc vulr.)

m. EttäZumalan Tahto tapahtu meb
dän tykönamnijncuin se tapahtu Taiwai»sa 2,1. Cosca Jumalaestä meidän lihalli-sentahtom u.t, 2. jahän wahwista ja luja-
na pitä mcitä Sanasans n, e

2 l>l»l. ,s;: ,c>»i«, van. 7 l lv. 7! 8»»

,7. l. e«. s: 20.

Neljännes Rucomes.
I. Mikä locapäiwäincnLeipä on: Ni-

mittäin , caicki mitä ruumin rawinnoxi
ja tarpexi tule«. ?rov. za: 7, z, <.iim.
6: 8 see;.

11. Että Jumala anoa kyllä hywin il-
man meidän Rucoustam jocaväiwäism
Leiwän caikille Ihmisille.

l, 7.)«l. li : 1. Xlattli. 5.45.
in. Me rmoileme täsäRue ouxes, että

hän tahdvisanda meidän ymmärta, että



se on hänen ArmostanS annettu, jaKiito»
xen cansia nijncuin Jumalan Lapsetwa»
stan otta meidän jocapäiwaisenLeipam.
veut. 8: ic>. 27: l s 2.7im. 4: 4.

Wtzdennes Rucouxes.
1. Cosca me suuna Armon lahjoja olem

rucoillet, ettei meidän syndim olis esteuä
niin me rucoilem täsa Rucouxcs, ettei
meidän Taiwallinen Isäm tahdois catzomcidän syndcjäm, «.«, Mutta että han
tahdois ne caicki meille Armostansandexi
anda l?, Silla me paljo Syndia teemme
jocapäiwä,:c. c

2 ?s2l.izo: ~4. 3c 143:2 Lue. »3:13. b
sszl. >l: 5. sc scc,, 6c ic>z, 8 leq. Dan 9:18,
19. cLxo6 ;4!7 Lccle/. 7:21.1. lul,, 1:18»

11. Ettäme tahdom sitä wastan andexaw
da lc.eq että mc sen mutta ansiiitzem sonde-
in andex saamiscu: Waan että mc osotam
meitäm kqtolliscxilumalata wastan jasi),
dammestumsowellaxiLähimäisem cansia.

Bvr 28:i,ic>.k<2ttl,
15. öc 18: 35.

Cundennes Nuconxes.
/. Mitä

retän, nimittäin, ci se hywä, joca
lalda tuic, jollahän m eitä coettcle, ja jolla

hän







hänUscon,Toiwon,Rmouxetja mumlm
malisudenharjoituxet meisä ylösherättä.
2.Waansepaha,jotlaPerkeleMailmaja
meidnn oma liham pyytämät meitähau-cutella jawietellä Jumalasta, hänen py«
häst Sanastans, Uscost, Rucouxist ja
muista lumalisist harjoituxist pois luo,
puman, caickiuaisen Epäjumalan pal-
weluxeenEpäuscoon, :c. ja wqmeiu hel-
wetin cadotuxeen. l,

» 6en. 22:1, Byl. 2 :1. t, l,c. 1:12.1.
fet. s: 8 !ac. 1:14, is.

n. Ettei JumalaMän kiusa, nimittäin
pahallaKmfauxella, taicka sillä cuin paha
on 2, mutta me rutollemme tasa Rucou»xes: 2. Että Jumala tahdois meitä war,
jclla b, etteiPerkele c, Mailma6,jamei«
dänoma liham ?, pettäisjaivicttclismei!'
ta :c. i, ja jos me kiusatan, «. ?

2 l)«ut 8:1,6.3«p 3:4,5 5,6. fsc. 1:
I). >7 22: 32. 101, 17: 15. c Klatt!,.
4: I. «c leqq. Lfl,. 6: 11, 12. 6 ?r«v i;
ZO. Bap 4: 11, 12. Byr ZI: I.
e Kl«ttl,. 26:41. liom 7: 22, 2Z, 24.51.
cor.io: I2.izc. 1: i4,is.Bi.(^or.io:iZ.

lO, 11, 12.

Seitzemcinnes Rucouxes.
1. Viitä sen Sanan tanga Pahastaym«

mar'



märretän, nimittäin, caicki se paha, cuin
Perkele, mailma ja meidän oma liham
meille meidän Ruumim, Sielum Tawa-
ram ja Cunniam puolest tehdä pyytä.

8/r. 4c,. l, 7. l. ket. s. z «cc.
n. Merucoilemma 1. Että meidän Tai-

wallinen Mm pelastais mcila caickistanäistä pahoista », ja 2. Että hän päästäis
meitä caikista pahasta, cosca aica on tul-
lut, annais meille hyw»m lopun b, jaar,
moUiscst otaismeitä tästä surunlaxosta ty-
göns Tcnwaistn. e

D'«1.4:7, z. «2. ?iln. <,! 13.

PMtöxcs.
' l. Että me sanomme: Sillä sinun on
Waldacunda jaWoima, jaCunniaijan-
caickiscst: tunnustame lumalallWallan,
Woiman,ArmonjaLaupiuden,jaylistäm
hända, joca taitaja tahto meidänRucou>
xem cuulla jameitä antta; nWcuinkehot-
taden hända tällä wasta alcuiscen laupiu-
teen meitä wastan, jolla meUscosawah-wistetan.

~ cor. za: 10, 14, ~1'lM!. 5: 14,!^.

I'. Costa me sanomme Amcn, Ntjn en
me epäile meidän rueoustam, pyhän Ln»

thMl-







tuxen selkiän ttloStoickituxen jälken:CMminun pitä oleman wahwa sen päälle, tc.
l Kcz. i: ;s.MI, „: ,4, IH. ss-14. «i

lv. Casten Sacramendist.
1. Minga tähden seura nyt Neljännen

Eosten Scramendist? Wchaui.
Sentähdcn ettäCasten nyn hywin tuinNltarin) Sacramenti, on asetettu mei-dänUstom wahwistuxcxi,. että me Castencautta olemme lijtos Jumalan cansia. b.
, ,: ,z, z).,. p«.;: ,l. 1, Kom. 6: ~s«>,.L,l. z:,6.17.

2. Cuinga mondaon Uuden Testamendin
SacrHmenliä? Wastnus.Nijtä on caxi: Casten ja Altarin Sa-cramenti.

3. Cuca on asettanut Casten Sacramen-lin? Wasiaus.
ltze JumalaKäskyn cautta JohannesCajtazantygo«. jongakästyn myös Chri»stus jallensrertoi Opetuslavstllens. l,
, ««ck »,: Is. Lue ;: ~ ,01,. I : ,y,«2«li, 2«: ly. ls. is.

4.Mikä Eastkon? Wastaus.
Caste ei ole ainoastans paljas Wesi:c.

Saae»



z.Saaco Castes jotakin muuta märkyt-
ta tuoda cuin Wettä? Wastaus.

Ei Millan muoto: SM i. on ChristuS
täydellisesi nimittänyt Weden «, 2. Jo-
hannes Castaja jaApostolit ei ole muutta
märkytta edesottanet cuin wettä K, 2.
Rijn on myösChristusCastellanstaman
Elemendin pyhittänyt, c

2 101,. Z : s b XlÄttK. z: 6,11, K.
8:18< öc lo: 47. c K<2ttli. ,: Iz. 16.

6. Ongo sijs Jumala PyhäColminaisus
«osieia läsnä? Wastaus.

On: Silla nijncuinJumala on jocapal-
cas läsnä olewainen, nijn on hän erino-
maisesi läsnä täsä Sacramcntis, jocaPy,
hänColminaisudenNimcn toimitetan. I-
sälumala otta sen jocacastetanLapsexens
japerillistxens.,, lEsusChristuspuhdi-
sta bänen Werellänscaitista synneistä l»,
Pyhä Hengi waicutta sijna uudes Syn»
dymisesäUsconhänensydämesans»L,l;.
26.27.bi. luk. 1:6.c HH. 2:38 I.ket.;: 21.

7. Ongo se tarpellinen että Ihminen co»
conans cnsittan Wetchen f Wastaus.

Ei sillä Pyhäs Naamatus ei löytäsita
yhdesäkän paicas Mctyxi; On st myös
»vaarallinen. <,««

8. Mitä hywä Castematcansaatta? W.
Caste saattaja waicuttasyndeinandexlsaa»







saamisen, :c, M«c. 16:16. 2: v. 33.
3:26, 27.

6. Cuinga West taita nijn corkiat asiat
matcqan saatta? Wastaus.

Wess tosin ei sitä itzestäns tee; Mutta
Jumalan Sana,«. nc. 3: s. se<z<, Lfli. s:
26.1. s: 8. <

»o. Mitä sencaldciinen CAMMedeMMtze? M.
Sc mettitze että se iMW M, ie»

tz.om. 6: ;, 4. äÄ.2: )8. 14.,
n. MitäsCasi<sa luwc,nnuto!et? W staus.

Luopua pois Pekelestä, jaUlcoa luma<
lan, Isan, Pojai: jaP. Hmgen päälle.

I», Oletcos sen uscolliseft pitänyt? Wast. >

Jumalaparatcon! Minä olen sen pahoin
pitänyt sillä Minäolen synneilläniluma,
lan wihoittanut, ja tehnyt sim cuin Sa»
tallalle on telwannut.
13. Cuingas tahdot itzes sowitta Inma<lan cansza, ja sen uudist', cuins Cu

sies, tehnyt olet? Wul^us.
Scn minä opin fturawaisistChristilli»

syden Cappalcista.
V. Niplst ja si ndcin andcrisilamiscst.
1. Mingä tähden seura nyt wtldcnnexRi»

pist ja Eyndein cnierftomisest? Wastaus.
Että me sitten wielä, cosca mccastetut

olemme, usiastSyndia teemme, sekälu»
MA



malata, että meidän Lähimmäistämwa-
stan ». nijn emme millän muulla tawalla
taida syndim andext saada, waan oiti>
än eatumuxen ja elämän parannuxee»
cautta. l»

2. Misä seiso eatumus ja elämän paraw
Se M Mndymises pa>

hastanfflWwaan, rkl. 34: >s. s.
3. Cuingamonba Cappaletta tarwitan

»ik,'«m satumurecn? Wastaus.
Caxi: Nijneuin i.walitusjawaikeroi-

tzemus tehtyin syndein ylitze». (nimid
tain:coscajocutundel, tunustac,iacatu
hänen syndins6,) ja 2. usco JumalanAr»
mon päälle syndein andcx saamisestaIE»suxen Christuxen ansion tähden. °

Ram. ): 21, c 'llilcn. ;: Z9.4«. >. , z y. cl ~
8»«. li: z. <l HlHttli, ,6: ?s, e l^«.ii is. B,c><n.
z: ,4' 15.
4. Tahtoco Jumalapäästämeitä eli ande»

ri anda meille meidän syydin»? Wcst.iub.
la, totiftst: Lxml. zz: l l. 16.

Kom. 5: 8. le9-
5. Ongo myös Saarnamiehilläwoima

Jumalan sinsa a«deri anda syudia? Wast.
la, sen woiman on Christus audanu,

Saar







Taarnawlralle.mmittäm andeJi anda ca-
l tuwaistlle heidän syndins, Matth.l6.v-19.<c 18: V.3.10h.20:V.2Z.
6. Cui'ga taita Ihminen catuwaisexijoca o>, spndinen? w st>ms. ,

Sctapahtu P.Hengelda, eosta siindinen
i.pane kymmenen KästysanatSilmäins
etenja-ajattclletuinga hän on nijtawajtan
syndiä tehnyt 2. Mielens pane Jumalanwihal: jaRangaistuxen cuinSyndia stumjarupesentahdcnpelkamanjawaplseman
Jota catumus,
ctta st armollinen Jumalaon ntjn wihoite-tn. CuitHigin tasa 4.Waikeroitzemistsja
nlnbheMlNva syndlnen Jumalanarmon
jalEsuxen Christuxen callijn ansson.

7. Coftame olem saanet Syodim a deximistH meidän pits /ittencalckein «nä-nmlnahkewGcman jarvaarl ottaman i U).
Pyhast ja Jumalisesi elämakerrast,

Inc. I: v. 74. 2: v! i1.:2.
8. Millä ms taidam Useom wahwist vettäme olem totisesi saanet and / ? lv.

Meidän HERram lEsuxenChristuxenEhtollisella.
IV. Marin Sacramcntist.

H. Mingä tähden seurl nyt wijm?isexi
H<t«r<n Äacrament.st? w^stauo

D Sillä



Sillä Mann Sacramcnti, on asittctu
meidän uscom wahwistuxcxi, että mctoti-
sesi samme ftndim andexi Christuxell täh-
den. KlattK. 26: v. 28. u.

4. Rencldä , coscä? Ia comtta on Marin
Sacrsmcnt! as«em,? wastaus.

Sen audawat asetus sanat tietä: Mei-
dän HErra lEsusEhristus sinä yönä jo-
na hän pctettin, :c.

M kä on Marin Sacramenti? wasiaus.
Sc on meidän HErran lEsuxcn Chrft

stuxen totinen ruumis jawecrt Leiman ja
ivijnan alla, :c.

M>stä pitä ennomaistst waäKotct,'
tämä"? wastaus.

1. Ettei leipä ja wijna muntu Cbristu-
xcn ruumixijawerexi. 2.Ettei leipä jawij-
na mertMe Christuxcnruumista jawcrta:
Mutta 3.' että me lciwän ja lvijnan alla,
ieiwäN ja ntMN cansia, uautitzemme ja
tyaöm otamme sullam lEsuxen Christu-
ien totisen ruumin jaweren, jocatapabtu
ylönUionnollisclla, säsittämättömallä ja
ttttlistclcmattomalla muodolla jatawalla.
1. cor. io: is, 17.

5 3H:tanao lcirvän ia wilnai, sias

Eimilläkänmuoto: sillä scn cänssa MW-
tetaisin itze asetus jaTesmmcutiu sanat. 2.

Du:







Sentahden cusa leipä ja wijna ci taida
simpuilla olla lchn annetan ennen HErranEhtollisen nantitzemus sillänsolla,ja lvah-
wistacon hän usconsftndein andcxi saami-sesta Jumalan Sananterwclisilla lupau-
Ma ja wahwistuxilla.' b

2 2s: 6, 27. 2>i. Z. is/16.1,
3:16. 3,um 3. 2s.

e. VngZ se tÄlpc!'i!,!'n että Chslstettp
nen usein käp HhtolfM? W
Za, se on suuresi tarpellinen. Silla

Christus sn sen täydellä todella täffcnrt,
sanode.n: Syötät, juocat! nqn usein fu>n
l e jaotta: nijnmyös tehtät se, :c. 26:
27.1.^05.11:24,25.

7. mahdolliset, ja mtt?
tomat «vlera- tällä Mhtol w«st.

Ne mohdolliset selitetän P.Lllth. ulos-
toimituxesPaastota jaruumilliscst itzenswalmista, :c. ,?oei. 2: 13 ,9» ic>.
Item ?uk. s: 16.2. cur.l3: ls.Ls!i.4: 12.

Aluttakclwottomatowat ne, jotca 1.ei
tune tunusta jacadu syndejäns, waan eau-
nistelewat, janijden edestwastawat, Z 2.
eikä luota itzens lujasti Cbristuxen ansion,
mutta omijns sa pyhäin hywin töibin l,
Z. muuMcwat asttus sanain oitian ym-
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martyM c, ja4.kaywat HErranMolli'
stllc tawan tähden, ulcocullatust-Sydäm'
mest, ilman hywn aicomist parata pahaa
Elamätans:,ä

2:17 syr. : 1,6. 1. ?oK 1:12.
b ZoK. ;: 18. lt.°m. 9: ZO, 32, «ai. 2: 21.
c. I. dor. Ii: 2Y, I. I«l,. s: y, <z. Ls«.
I- »4- Is. 877.1: ,5.
8. Mitä rangaistusta pirä mahdocto»

main pelkämän, ja mitH lohdutust mahdol-
liset toiwowat? Vastaus.

Mahdottamatpitäpelkamän,ettähe-tU'
ltwat wicapaxi HERran Ruumisten ja
Werccn/ syöwät ja juowat itzcllcus duo>
mion. a Mntta mahdolliset lohduttamat
oMsudest, syndein andexsaamisexitt. K

2 I. dor. il: v. 17, ZO. l? I, cor. 10.
V. 16:17.KlzttK. 26: V. 28.

IV.P. Raamatun.
Opetus Sanat.

l> Osa.
Jumalasi; Luomistst; Jumalan

EdescahomW; ja P. .Raamatust.
l. Im







"I. lumalast.
Jumala on Hengi.

Iol). 4: ».14. lumalaon Hengi, iaiotcahan»»ä rucoilewat nijden pitä hengcs ja totndes hän,
da ru<oilema»,

Ijancaickinen.
Rom. 16:v. 26. Evangelium on ilmoitettu Pro-Phetain Ramattuin cautta ijancaickisen Jumala»lystyn jälkcn.

Totinen.
Rom. ;. v. ;-4. Pidastö heidän evausconslu.malan Mcon turhan tekemän? po.s se: Waan.

paremmin, olcon Jumala totinen, ja jocainen.
Ihminen walhettcha.

Laupias.
Luc. 6: Olcat nijncuin leidäwIfänM laupias 01^

Wanhurstas.
Pftlm. ii?: v. >)/. HErra sma olet wanhuulcas, ja sinun Sanas on oikia.

Eaicklwaldias.
1. Mos. 17: v, ~ Mwä olen Jumala Caicki»

Waldias, waella minun edesäni, ole waca.
Caickitietawä.

- ler.;,: v.iB. 19. Sma suuri ja wäkewa lu<mala> HErra Zebaoth on sinun Nimes,, suuriNeuwois, ia wäkewa Toisä, j, Win Silmäs owat.awoi caickein Ihmisien Lasieu teidcn jäälle.
locapnicas läsnä olewa.

ler>, iz. v. lz, 24. E'gö minä oielumilafjocetasna olen, sano HERr>,: Ia en ole se JumalaD i joca-



soca csucana on? LuuletcoZ että jocu taita ha«
nens nijn salaisesti kätce, etten minähända näe?
S nlo HZRva t Engö minä se ole, joca täytän
taiwan ja maan? Sano HEna.

Jumala on yxl olemises.
5. Mos. 6: v. 4. Cuulc Israel: HErra meidän

lulnaläm ou yri ainoa HErra.
Vhdes ainoas lumaludes on Colme

Persona.
Matth, l8: v. 15. Castacat heitä Nimeen Isän,

ja Pojan, jaPyhän Henqen.
~10h.5-v.?. Colme todistamat Taiwaft: Isa

Sana ja Pyhä Hengi: ja ne Colme Mi owat.
2. Luomistst.

Jumala, Isii, Poica jaPyhä Hengi
on coicki eappalct luonut.

1. Mos, 1, v. 1. Alusa loi Jumala taiwan jn maan.
Psul. z;.v. 6. HERran Snnalla owat taiwal

tchdyt.ja hänensuunsHen»
gellä.

Tyhjästä.
Pftl, ,53: v. 5. HErro kassi, ja ne luoduri tulit.

N?mcns Cumuaxi.
Psal. iy: v 1. Taiwal ilmoittnwit Inmstlan

cutini,'!,, j- w.hwns-ulistZ hauen kätens tegot.
Rom. !. v 20, lunalcn ijunccickuienlroima

ja InmMs nähdän mailm. n luomissst.
Ihmisille hywäxi.

l.Mos. I! v. 28,2y, IN. 1»!N.,1a siunns heitä,
hnlle: C smncat io lisandyhät ja

fat m>"ta' j>i tehkat se tcillcn alammaiseri, ja
»paliitcat calat meres/ :c.

3. Iu-







3. Jumalan Cdes catzomistst.
Jumala caicki cappalet woimas pitä.
3lpT>g 17: »,27,28, Jumala ei hän tosin ole

caucana yhdestäkäu meistä: sillä me eläm-
me, ja iijcumme, ja olemme.

Murhen pitä raitista.
Wns. 12: v. 22, Paitzi sinua ci o^eyhtänluma'

lata, sinä >oca muehen pidät caikista.
Rawltzc caickiLuondocappalet.

Pftlm. 145: v. is. Caicki odottawat sinua, et-
täs heille andaisit l'uan ojallans.

Käandä caicki Jumalisille hywäxi.
». Mos sa: v, 20, Te ajattelitte minua »vastan

pohaa, mutta Jumala on käändänyt sen hywäri,
että häntekis, nijncuinnytnähtäwa on, pelasta»
fens pal.o Cansa.

4> P. Raamatust.
P. Raamatu on annettu lumalalda.

2. Pet.:: 12, Ei vrikän Hrophctia o'c wiela,
Ihmisen tahdosta edestnotu, waan pyhät lumalan Ihmiset owat puhunet, »vakutetut Pyhältä
Hengeldä.

On selkiä.
l9: «. ?, HErran kyssyt owat kirckat

ja walistalvat silmät.
On täydellinen.

5 Mos 4: V. 2. Ei teidän Pidä mitan ilsämällsilhen sinan cuin minä teille käsken, ja ei pidi
«N)ös teidän mitan sijta ottaman pois.

Ia woimallineu.No»,. 1:16 Ewingclimu o» Jumala woiuialtzecullcngln uftowaiselle autndcxi.
li. Vsa.



il. Osa.
EngcleW,

Engelit owat Henget.
v 4 Cinä te.t Cngelis Hengeft

ja sinun p,-lwcli s ljckilzewälsexi.
Luodut Jumalan Cmmiaxi.

Psnlm. io): » :<? Kijttäkat HEiralthäne»
E! gf'in', e wäkewät SunHiNit, jolca hänen kä»
ffyus to mitalle.

Ia lulnalisilleHhmisillepakwcljoixi.
Hchr. i:r. i4.C!krhec.uckio!epa!we!nvlli,ct

Hergct pilwllureen lähetetyt jlltcaautUM
len rer män pita.

Pahat Engelit owatpoispoikennct.
Epist, lud. r. 6 Ne Cngelit jotta ei Äcmins

pitänet, ylöucmnoit on hän kätke»-
nyt pimeyteen y.-.ncaicNlMa cahleilla, ftu suurem
ipälwän duowion «sii.
naita wastan seisotanrucouMa japasiolla

M tth 17: v. 2!. Waan tämä Sucu ei mene
muutoin ulos, cuu Rucouxella ja Paasiolla.

1. Pel. v. 8. y. Olcnt jawälw»cat,jH
seisocctt häudä, wasian wahwat uscofa.

111 iM
IbmisestajahänenTilastans: i.Ennm

Symnnlangcmusia. n. Synninlangemi-
sen jalten. lil. LunastuM työstä. iv.läb
kenCuolcman.

l. Ennen Symnnlangcmlista.
i.lumala loi IhmisenoniaxiCuwaxcns.

1. Mos.







». Mos. !.! v. l?. Jumala lo! Ihmise, omarr
Cuwarens, Jumalan Cuwari hän se»loi,miehM
ja Waimoxi loi hän heitä.

JumalanEuwa Ihmistsoli I.Pyl)y<
desäia wanhurscaudesn.Eph. 4: v. 24. Uudistacasteltan teidänMie.lenne Hengcs. Ia pulkat päässen uusi Ahmi-nen, ioca Jumaliin iälken on, TottscsWamhnWaudes ja Pyhydes.

2. TaydcMsa Tundcmiscft.C01.,^,. v I°. Päässen pnkecat uusi Ihminri, „hänen Tundemieens undistetan, hänen Cwwaiiv' )älken°, joca sen luonut, on.
-i.Cuolcmattomudcsil.

Wys. ;z. Imuapa onluonntlhnnsclsijaid!cmcttlcen Elämääni Ia ,n hänen luonut caldai.Mrns: Mutta Perkclen cateudejta on cuolema.Mallina» tullut,
4.WallttzcmiMylitzellcasckeinLuon^

docappalitten.
». Mos. r: v. 26., Jumala sanoi: TMam I<Kminen. meidän Cllwareu, mtldän muotom jalkcn:i

joca CalatMeles,>aLinnutLaiwanalla-,,
in Carjan,, ja coco Maan,, ja caiMjotca Maalla
uwtelewat.

il. IMen SynMn LanZemluen. .

IlMmnMenLallgemllxcn ott
r. Täynäns -Syndiä.

>'. Mo>. 8': v'. lhmisen Sydämen AiwutuF
M paha> hamast Lapsusestc,.,

Psalm. si: v. ?.Ca<zo ininä olen syiini^syicho-
«pt ja, mirun Httu on synnisä minun siittänyt.
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2. Mmärtämatöin.
i. Cor. 2: v. 14. Luonollincn Ihminen ci yim

mana nijtä / cuin'Jumalan Hengen Silla
nc owat hancllc hulluus, ja ci taida käsittä/ silla
M Hengellisesi duomitan.

3. Ciwlewainen.
Rom. 5: v. 12. Mden Ihmisen cautta on sondi

Mailman tullut / ja Synnin cautta Cuolema, ja
ni>n on cnolcina tullut cmckcin Ihmisien päälle/ cb
ja eaicki owat sondia tchnct.

4. VoimatoinHeMllistsä Assoisa.
2. Cor. ;: v. ;. Ei nijli/ että mc olemme itzc

meistmn soweljat jotakin ajattelcman/ nijncuin iizcmcistäin.
Scntahden on meidänKaandymistm

Jumalan Työ.
2. Co»', z: v. 5. Waan jos me olemme johongiit

ftwcljat nijn on st lumalalda.
Phil. 2: v. 1;. Jumala on se joca waicntta tcifa

stka tahdon cttä toimituxcn/ hänen hywän snosionsjälken.
latapahtll Sanan jaSakramentein

cautta.
Rom. 1: v. 17. EwaiMlium on Jumalan woi-

ma itzemllcngin Autuderi.
Tit. ;: v. 5. Hai, 'eidän autuaxi tekc,midm

fhudymiscn pcson/ ja Hengen uudisiuM
lautta/:c.

IV. Lunastinen Työstä.
i. Ihmisen walltzemistn ja Ar-

mon ottamisest.







i. Jumala tahto että caicki Ihmisetpidäis autuari tuleuian.
.

i-,Tnn..: v. 4, I»ca tahto cojckill Ihmisiä amtu,>x>, ,n että he totudcn tundon tulisit.
2. Christus on cnollutcaickein edestä.Joy. l: v2y. Catzo Jumalan C»ritza,iocapois otta mllilm.n, synnit.
i. loh 2: ». 2. Hän o» sowindo meidän syn.

veimme edestä: ei sinoaiMis mcio.in, wnan caic.tcn, mailman edestä.
3. Cutzumus on myösyhteinen.

Mlrr. 16: v. 15. Mcngat caickeen mailmaan,
M Ewangelmmi caikille luoduille,loca nsco, ja se tule autuaxi.
Nyn on syy cadotnxen, Ihmisencpäusco.

Marc i6w.i6.Muttajoca ei usco.se cadotet',,.
loh, 18. loca ei usco se on jodnoinittu:

ci han uscount Jumalan ainonnPojanMmen paalle.

2. Christuxesta.
Christus 01l totinen lumalajatotinen

»
, Ihminen

Rom. «,: ». 5 Christus lilM puolesta on syn,
dynyt Isistä, ioca on Jumala ylitzcn caickein nli,
fttttyijaucoickiscsi.

Gil. 4: v. 4, Cosca aica oli täytetty, lähtttiJumala Pmcans syntzynen waimostai?.
On woideltu Prophetaxi.

5. Mose.iB: v. 17, iz,
lellei Mna herätän heille Prophetan, nnncuiasinä olet, :c.
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losi. 6: v. ,4. ?sma on loliseM Propyeta»
jo« Mailman tulclvÄ oli-»

Cuningaxi.
Psalin. 2' v 6. Minä asetan-mmun Gwingani:

Ziontjn p inun Pyhälle wnoreltcni.
Zach y: v y.l'sitze sinä Zionffn Tyläx suuresta

ja l,c»!Ui>ze, sinä Jerusalemin Tytär. Catzosinunl
Coninn s tule sinulle.
(laHänella on hengeUnenWaldacttnda.)

i>!'. v. ;6. EuiununWaldacundanoletä?
K Mailmaffa.

Ia Vlimmäistxi Papixi.
Hcbr. 4- v. l.6.Eiimilläole seAlimmainen!

P ppi, >l>ca n taida meidän heick.untam armah»
ti, Mau» se Ma caikes kiusattu> on nijncnili mc»,
lin, cuttengin ilman Synnittä. Ecntähdeiz, käy-,
käm edes armon Istuimen tigo,, että
wc laupiutzen saisimme ja löydäifimme silloin
mon 5 co.su, me. apm tauwitzemme.

3. Mosta..
> Ihmisin puolella on Usio ainoawäli..

cappale LlutAtcen.
Zch'. ;: v, ie. NMcnin Moses ylensiKar,

mmeorwes;, nijn mM Ihmisen Poica yletän::
että M.inen niin usco hänen paallens: ei pidä>
huckumllm mutta ijincMisen Elämän saamaan.,

Gal,;i v. 2:. Raamattu caickl sulfcnut:
synnin ala, että lupaus annetaisin Ufton cautta,,
lEsnnn Christuien,päslle, nscowaisill^

longa me saame Sanan cuulmu-
New



Rom io' v. r?. Nffn tule sijs Usio cuulosttss
mutta cuuio Jumalan Sanan coutta.

Laista ta EvanaMnnista.
Jumala» Laiti on lumalau ijancaickistw

wanhurscaudcn ja angoran tahdon selitys.
5.M'!. v. 12. lz,Nytlstncl,,mitäHEl'ra,

sinun sinuloa muuta ano, waan ettäs
peilasit, HErra sinun lunnlatas, ia waellaisit,
caikisl, hänen Teisäns,tc.

Evaugclium ou suloinen Sanoma '
Jumalan Aruiosta..

i. Cor. 15: n. 1, >, W>m, teen teille ticttawan',,
rackat Weljetj sen, Evangelilunm, jos» te pysytte,,
jMga cautta, le myös amnaei tuletta.
Ia Sylldein andcxisiramisest,Ehrlstuxcn

cautta caikille- ntzlle cuin
Matth, 11: v. 28. Tulcat caicki minun tygonh

lotea työtä tctte, ja «Ktta rasca»tetut,ja
tahdon: teitä wiegoita^

Laki! sanov
s-. Mol 271 v. z<s.Kieoltuolcon» joca eicnickia'

naita L-in sanoja että hait sen jällen te,
kis ja coickiCanha ftno^an,Amen<.

Evangelillm fiino.
Matth. 9: v, 2. Poiean ole hyivästurwas.si-

nun' syndis annetan andexi: sinulle.
5., Cntumuxcsta ja Parannuxesta >

nijn myös hywistg töistä.
Catumus ja Parannus seiso:

i. Synnin tunnussuresä.Ml. 84: v. l> Sentahden minä tunnustan syn,
O 7 dini



diui, ja enteitä minim pchoi tccojani: min,7 sa»
«oin: Minä tunnustan HErealle limlun pahat tc<
coni: nijn sinä annoit andcri minun syudiui waa-
rpdet.

Waliwxesa jasiidämmcn murhcsa.
Psalm. 58: v. 19. Ne uhrit jotta Jumalalle kcl-

«awat. owat. murhellinen hcn,zi / ahdistettua ja sa,
jettyä sydanda et sinä Jumala hylja.

Ia synlliii pois hyljämisesii.^
Esa. 1: v. 16. Pcstat/ Puhdistacat teitäu / pan»

gat teidän paha menon pois minun silmäin edcst.
Uscofa

Tcg. p. 4;. locainen cuin usco hänen
vaallens, pita hänc» Nimcns cautta synnit andcxi
saainan.
Hywattyotowatparannuxenhedttmät.

Match. ;: v. 8- Tchkat sijs paranuuxcu sowcl-
jaita hcdelmita.

Ia todijwxct.
Matth. ?: v. 20. Sentahdcit tundecat heitä l)e<

delulisiäns.
Ne pitarchtäman Ilimalaliccumuaxi.
Matth. 5: v. 16. Walistanm teidän wasscudcn

Ihnnsicn edes/ että he näkisit teidän hyMit työnne,
ja cunniottaisit teidän Isan joca on tmwais.

lam.idänLihamalaspainamistxt.
Rom. 8: v. 1;. Sillä jos te lihan jälkcn elätte/

nijn te euoletta: Mutta jos te lihan sisun Hcngcn
cautta enolcttatte/ nijn te saatte elä.

Ia ci yhdcMän ansioxi.
Luc. :v. 10. Costa te olctta caicki tchnet/ cuin

teille käsketty on / nijn sanoeat: mc olen, kelwotto,
mat palweliat/ mc teimme/ nijucuin meldän pitikin
tekemän.

6l»<







6. Imnalan Scuracmmastss.
saarna-wirasta.

Jumalan seuracunda cootaanjaylöspid^
tan Sanqn ja Sacramcntcin cantta.

Rom. 10: v. 18. Hcidan aancns tosin un lahtcnutcaickcn mailinaan, ja hcidän sanmis mailniau
arijn.

Ap. Tcg. 2: v. 41, 42. Ia sinä paiwana lisandyi
lahci culmc tuhatta sielua. Ia he p!>snit alatiAposiolittm opis ja osallisudes, jaKilvan muttmnisesja ri!couxis.

Christus on hänen Wapahtajans.
Eph. ?.- v. 25. Chnsiils seuracunda racasti/ ja

U!osan!!oi itzcns hätien tahtcus.
Paans.

Eph. 5: v- 2). Mies on waimon pm, nijncuiil
Chriftus on sturacunnan pan.

Ia pc-rustuxcns.
1. Cor. ;:».n. Muuta pcrustusia ci taida ych

fan panna waan sc cuin vaud« on, joca en lEsnsChristus. <

Opettajat scuracunnas, owatHimalauapulaiset. -

1. v. 9. Me olemme Jumalan apulaifct,tc olctta Jumalan peldo ja Jumalan rakennus.
Palweliat ja huonenhaldiat.

I. Cor. 4: !). I. locaincn pit,Wn mcita Cynstll,
f,'n paiwcljmna, ja Imnalan salaisMn HMoina.

Ei pida oleman laistat.
Sana pidä p/M.seka hywal!., ctta lomattomalla ajalla, rai^isc,mihtclc, ncuwo, caikclla siweydclla ja opHa

Ebr.



Hetzr. 13. v. 17. Olcot teidän Opeltaillen cuilf
kihiset ja seuratcat heitä. Sillä he walwowat
teidän Sielujan' nijncuin, luguirntzstä tli
kemäw pitä,«.

6. Sacrnmendeista.
Wanhan Tcstamendin Smramendit olit

1. Pmbärius leickaus.
1. i7> ii. luniala sanoi Abrahamille'

Täwä on liitto, ionga teidän pitäinm, pitäi ja>
cu>sen Poica lapsen, cahdexuit päiwäisen, pitä

ymbärinsleickaman teidän juguisan.
2. Pääsiäis Lammas.

!. 2l! v. 8. Teidän pitä sinä Pönä syömän
(Pääsiäis, lambon) liha tulella paistetttu ja hap-
pamatoinda kcipä, catkerain Ruohom cantza
tä teidän sen syömäw.
Uuden Testamendm Sacramendit owat:

i.Caste^
Casien cautta saamme i.Synyimandexi-

Ap. Teg- 2: v,)«. Anlnean jokainen hänens
cnsta lEsuren Chnsturcn Nilmn, syndein andc<
xi saamisen.

6. Hywan Omantuntlon..
'

l. Pet. ;.: v. li loca lWesi)nyt meitäfinCa»
siesa auluaxi teke'i ei että lihan saastaisudct sillä
pannan pois: waan että/e on hywän Qmantun,'
non lijttv, Inmalau tykönä.

3.PaallcmmeotammelEsuxcnChristlixelt
Gl. Nrn mondacuintecastetutolct,

ta, nijn tt oletta Christmen päällenne pnfenet.,

4. Tehoan autuaxi.
lit.;: v. s Jumala meidän autuas

Pndymisen peson cautta,:c. ».At<







ii. Altarin Sacmmentl.
losa mcllle annetcm Leiwan jaWijnan

alla jk cantzlt lEsuxen Christunn totinel».
Ruumis. ,a Weri.

».?or. v. 15,16, »7.Minä puhun nijucuin
toimclllsille/ duomitcat te mitä minäsnanon: Se
siunattu Colcki, me siulamme, eikö se ole
Christuren Wercn osallisus l S/ leiva jonga me
murmmme,eiköseolcChnsturenNuuminosallisus,

8. Syndistn IhMsensta Jumalan edes.
Metulem wanhurstaxi Jumalanarmo-
Rom. z: v. 24,25. Ilman ansiota mewanhur»

scari tulemme hänen armostaus seu lunaffuxencautta cuin on lEsures Chrisiurrs, longa Ju-
mala on armon istulmexi asetlanutt cautta
öät!k!!, N)3!iesä,!!^>

Mn on sijö colme Syytämcidänwan-
hurscautem.

loh. ;,v,,6, Nijn on Jomala mailma racasta,
nut, että hän andoi hänen ainoan Poicans, eitä.
jocaineu cuin llscu hänen päällens ci pidä huckll»
man, multa ijancaickifen Elämän saaman.

9. Rististä murhcsta Irem Rucouxe-sta jaauxhuutamiststa Jumalan tygö.
Ristin ja murhen cautta, ». me tuninmme synnin.

Icr. )Q. v. n MinitahdonMncurittacohtUl
de11,,, ja en tahdo sinua perätiWiatlomana pitä.

2. Coetellan meidän Uscom.
~ Pet. 1: v 6> 7. lcita nyt wähä oica moni-

uMlla Klusauxilla että teidän, ufcon
ovelle



cocttelemus paljo callimmari loyttaisin, cuin ca»
towa culda, cuin tulesa coetellan.

Z.Saadan hywä karsiwällisys.
Rc>m. 5: v. Mc kerscamme myösmeitamwai»

woisa, sillä me tiedämme cttä waiwo, s«atta kär«
siuiisen.
4. Opimmeracastaman IllmalanSana.

Esa. 21. v. Rangaistus opetta «inoastans
eltaman Sauasta waaein.

Ia 5 Ahtcrast rucoileman.
Esa.-6: v. 6. HERra, cosca tuscatule, nijn

sinua ctzttän, coscas heitä cuuritat, nijn he par,
cu,v>',t ftrki'st.

Risti huojetan 1.Rucouxen cautta.
Vsali». 52 :v. 15. Aines huuda mi,ma hadä-

fas, nijn minä autan sinua, ja sinunpilä cnnnioitzc»
man minu».

2. KarsitNlscn cautta.
Malt.?:v. 7. Anocat, Nlin teillä annclan:

Etzikät, nijn te löydätte: Colcuttacat: nijn teille
«watan.

iv. MailmaMftsta Efiwallasta:
Itcm AwioMstvsta.
Esiwallan 1. Alusta.

Rom. i;:v.i.locainen o!con Esilvallalle joilla
»yaltza on alammainen: sillä ci Esiwalda ole muu»
toin euin lumalaldH. ,

2. Mirasta.
7.5pet,,:v.n: 4 Oleat alamaiset caifcllelH»

«lilliselle säädylle Hsrra» tähdcNs olisco se Cumn.
Zallc, uilncuin llimmäisellc, taicka Päämiehille

nijn







nnncui!! niille iotca hanelda lähetetyt owat. PK
hoin tekijlle «fangaistureri, ia hursc iille kijtoxcri.

AwiossWy 01l lumalalda sääty.
I. Mos.2'.V. 18. HErra Jumala sanoi: Ciole

hywä Ihmisen örinäin-olla, >:<inä teen hänelle
<lwu», joen hänen tykönäns oleman

Ia pitä cminicts pidcttäman.
Ebr. ;: v. 4.Awirssäst>) pi'äcun,iiallisest ca<c<

kein seos pidettimän, ia awio wuo e saasscitoin-
na Mutca yuorintekiat ja s l>>wuotelset lumalssduomitze.

iv. lälkcn Cuolcman.
I. Cuolemasta.

Ebr. H! v. 27. Caickeiu Ihmisien pltä wihdomkuoleman mutta sen <älken duomio.
2. Sielun cuolemattomudesm,

ja rullmill hautamiscst.
Saan».' 1: v. 7. Mulda vita iUlens maahantu'eman, nijucuin se ollut on, jahengi jällens I«»mal»'.n tpgö, ioca sei on.

3. Maillnan lopusta.
, Pet.z: » 10, >z, HErran päiwä on tulewanijncuin waras nöllä , ja silloin taiwat suurella

pauhinalla pois nienewät, jaElementit pitä pala»
wudcsia sulaman, iZ maa, ia rakennuxct, jotca
hänesa owat pitä ylöspalaman.

4. Vlösnousemlststn cuolluista.Job. 19!v, 25,26,27. Minä tiedän !lii!,un Lnnn.-siajiuu' eläwän, !a hän heratta minlm »viimein«lansia, ia miiiä puctet,'!! taalla minun nichallanj,
ja minä s»!M lihasani nähdä Jumalan, hänen

minä



min» olen nakewä s la minu» Silmäni eatzownt
händä, ja ei kengän outo.

5. WljmelststäDuomtosta.
Epist. Ind. v. 14, 15. Calzo HErra tule mone»
tuhanen Pyhäin eansta, tekemän caickein Duomio»
tn, jarongHisemon caickia jnmalottuinia, caickeilt
heidän Jumalattomain Töidens tähden, joilla he
paha tchnet owas, ja caicke s!tä cowa,cuini,e lu<
«alattomat snndiset händäwastan puhunet owat.

(lize Duomion menosta Evang. Dom»-s. Trin. Maltl)>ls:v. ;>,46.
6. Helwetista.

Psal. 49:v.15. Hemacawat Helwetis nijncui»
lambaat Cuolema heitä calwa Heidin öyckayxens
vita huckuman, ja täyty, jäädä Helwettin.

Lue. myös Evang. Dom. i, ja ,6. Trinit.
7. liancaukisest Elamast.

e. Eor, 4: v. 7, iB.Mcidänwaiwam(cuin aiat'»
Unen ja kewiä ou), saatta nancaickisen jamäärät-
tömän Cunnran meille, jotca cinmä näkywäisiä
catzo, waau näkymättömiä silla näkywaiset owat
«iälliset,, mutta näkymättömät, yancaickifet
hän sopi myös Evang. 1: ja 26. Tnnit.lc.

P. Athanastlmn Tun-
nustos.

tahto autuaxi tulla nijlt
FHK enncu caickia tarwitan,cttä bäncllä

ou st oMa yhtcincu EhristiMl^n
usto



loea ei sitätäydeMsnäjavuhtana pidä,
st ilman epäilemäta cadotetuxi tule ijaw
eaickisesta.

Vlijnonnyt tämä st oikiayhteinen Chri-stillinen usco, että me yhtä lumalatCol>Mlinaisudesa, jaColminaisuMyydesalu-
maludesa cunnioitam.

Ei cuitengan Personaita steoiitain,eikä
Humalista olemista eroittain.

Sillä toinen on Isän Persona,toinen
«pojan, ja toinen Pyhän Hengen.

Mutta Isä Poica ja Pyhä Hengi on
Mi lumala,yhdencaldaiuen Cunniasa,yh>
dcncaldainen ijancaickists Maijcstetisa.

Mingä cnldaincn on Isä,scncaldainen
on Poica, sencaldainen on myös Pyhä
Hengi.

Luomatoin on IMuomatoinonPoica
luomatoin on Pyhä Hengi.

Mittamatoin on Isä, mittamatoin on
Poica, mittamatoin on Pyhä Hengi.

Ijancaickinen on Isa,tjancaickincnoll
Poica, ijancaickinen on Pyhä Hengi,

l Ia ci cuitengan ole colmetjancaickista,waan yxi ijancaickinen.
Nijncuill nu)ös ei ole ColmeLuomatoin»

da, waan M Luomatoin ja yxi mitta-
matoin.

Nijtt



Nijn myös CaiLiwaldiasonlsä, Caft
kiwaidias Potta, Ccuckiwaldms on Py-
hä Hengi.

Ia ei cmtengan ole colme Caickiwalw
asta, waan yxi Caickiwaldias.

Ntjn on myös Isa Jumala, Poica on
Jumala, Pyhä Hcngi on Jumala. ~

Ia ei cmtengan ole colme lumalata,
waan yri Jumala.

Nnn myös lia on HEr-ra, Poica on
HERrcz, Pyhä Hengi on HERra.

Ia cr cuitengan ole colme HERRA,
waan yxi HERra.

Sillä nijncuin se ChrMlinen Totuus
waati meitä erinomaisesta cungtn Perso-
uan lumataxi jaHErraxi tunllustaman.

Niin myös se yhteinen Christiliincn Usco
Ncldä meidän colme Ilimalata eli HErra
nimittämästä

Isä ei ole. yhdestäkän tehty eikä luotu
kli syndynyt.

Poica on ainoast Isasta, ei tehty, eikä
luotu, waan syndynnt.

Pyhä Hengi on Isästä ja Pojasta, ci
tehty, eikä luotu, eikä syndynyt, wcmt u>
losräypä.

Mn on nyt yxi Isa ei colmeIsä: M
Poica, ei colme Poica: Yxi Pyhä Hengi,
ci colme Pyhä Hcnge.

IA







Ia tasä Colminaisudesa, ei ole «xiM
Persona toistansedelllsembi, ei jältimu-
scmbi, Mi yritän suurembi eli wähembitoistans.

Waan caicki colme Persona oivat yhtä
ijancaickisct, ja juuriyhdencaldaisct.

Nijn ettäylitzencaickia, cuin ennen sa-nottu on,pitä colmePersona ybdcsluma-
ludes jaM Jumala colmesa Personasapalweldaman.

loca sijs tchto autuaxi tulla, hänenvita tällä muoto Colmiuaisudesta ajar-
telman.

Mutta se on myöstarpellincn isalicaicki-'secn aututccn, ettämewahwastuscomlmi-dänHErram lEsiixm Christuxenlhmi-'cxi tullen.
Niin on nyt tämä se oikia usco, eitä meuseomme ja tunnustamme, että meidän

HErm IMs Christus JumalanKoieaon Jumala ja Ihminen.Jumala on hän Isäns olcmiiesta eltncncaickia airoja isän caickiK sta syndylwt:
mutta Ihminen on hän Äitins olemisestaajallisejta syndynyt.

Täyst Jumala jatäysi Ihminen, ym-
märtäwäiscn sielull jaIhmis'-, ichan can-
j'a, lOls lvertainen > n puole-
sta, ja wähembi Ihmisyden puolesta.

IA



Ia waickahän on Jumala, Ia Ihminen
ti cuitcngcm ole caxi, waanyxionEhristus.

Mon hän,ci nijn cM lumalus on mu-
tettu Lihaxi, waan lumaluusjon tygöns
ottanut Ihmisyden Yxi caiketi on han, ei
lahden Luonnon sccoituxclla, waan Perso-
na» yhteyxella.

Sillä että nijncuin ymmartawainm
Sielu ja Llha on yxi Ihminen: Rijn Ju-
mala jaIhminen on yxi ChristuS.

loca meidän autlldcmtähden pijnattill,
alasastui Hclwettin, colmandcna päiwän
ylösnousi cuolluist.

Ylösastui Taiwasccn, istu Isän Juma-
lan Caickiwaldian oikiallaKädellä.

Sieldä on tulewaduomitzeman sekä ela-
Wita että cuolluita.

longa tulemiseen caicki Ihmiset pita
Ruumillans ylösnouseman, ja lugun tckc-
wän omista töistäns.

Jotta hywä tehnct owat ijancaickiseen
Elämän käymän, mutta jottapaha owat
tehnct ijancaickiseen Tuleen.

Tämä on oikia yhteinen Ehristillinen
Usco, joca ci sitä totisest jawahwastUstof
ei hän taida autuax tulla.



Seiyemän
Lunmgäs Davidin

Matumus-Psalmia,
i. Psalm. 6.

i. Davidin Psalmi edellawnsattapa, cahdewl«la kielellä:
MHZ HERRA älä rangaise minua wi,

hafts, ja M minua julmudefas
curiea»

3. HERra ole minulle armollinen:
mmäolcn heicko/ parsmna HErm minua:
Siliä minun luusi owat peljästynet.

4. lamitwn sielua on sangen hämmästy-
M / w»iHErea/ «uinga cauwau?

s. Kaä«nä sinuas HErrs / japelasta mi<
/nun sielun/ aura minua sinun tzywydess tähden.

6. Sillä si cuolcmas fengän muista suma/cuea Mä sinua helwerje?
7. MlnZ oleNtchn wäsyftyt

minä uiten minun wuMul yli l)özä, jh
sian Ginun lepösiMl k^!meNllät!i.

8. Wmun muolon on muuttunut Wl lhe«
sta/ jaM wachemmt: Sillä minä sie
la» eaikilda puolilda.

9. EtMt mwusts caicki pshVM cekiäl:
Sillä HEtrs ennle mimn ilkuni.



l«. HErra euule minunrueourent / minun
anomiseni HErra otta wastan.
,i. Caicki minun wihollisenl saawn höplän

jasuuresi peljHleltäkun, käändylön tacape,
rln, ja noplast HHwäistäkön.

N. Mlm. 32.
~ Davidin Opetus edelläweifattapa.

Mwuas onjong.» pahat legot owat an<
lmut andexi / ja jonga synnit peitetyt

owat.
», Autuas on se ihminen/ jollen HErra

el soima waäryltä/ jonga hengesä li wilpiH
»!e>

Z. Sillä losta minä tahdoin sitä malteta,
muftrruit minun luuni minun jocapäiwäi-
sestä itkustani.

4. Sillä sinun kätes oli yM japätwällä
«ascas mlnun päälleni, nijn että minun
nesten! lulwi, nijneuin lt kesällä cnlwa/
Sela-

5. Sentähden mlnä tunnustan sondini,
ja«n peitä minun pahoja tecojani. Minä
sanoin minä tunnusten HEnalle minun
pahat tecvni, nijn sinä annoit and«>i ml-
nun'sondi'i wäärydel/ Sela.

s. Tämän tähden pltä caicki pyhät si-
ma rukoileman oiklalla ojalla/ semäh-

d«n







dm cssca suuret weden paisumiset lultwac/
«l he sifden ulom.
7. Glna oler minun wartewxen/kätke ml<

nuamuchesta/ että minä pelastettuna san-gen rlemmsestkerstmsin, Sela.
8. Minä neuwon sinua / ja osotan sinulletien jolas waellat, minä sinuaminun silmilläni.
9. Mät oleo orhit jgmullit/jsll,

la el ymmHryft ole.Me pilä sulhcl jaohiat
suuhun pandaman/ ellei he lähene sinua.

»s. lum)la?lbmalla on monda «Mausta/muitajo«aHErran loiws/ hälienhyivyS
ymbäri ptzrltlä.
n.Riemuitcat leltcknHErrasa/ ja oleat

lloiser e msnhArscatja kerscalcat itzen ccke»
ttteyMacaistt; «

m. P'a!«. 58.
7. D«vidin Psalmin muistori.

älärangalse nNnua wihafas / ja
älä cmna minua hirmuisudesas.

3. S»Uä smunnuoles owae ml«unkijnni,
tely , <a sinun kHles paina minua.

4.!?o!<l?rweys minun ruumisani, sinunuhcauxejias, ja ei olerauha mlnunluiMl/
minun soudin! ?ähden.
s.Slllä mlnun syndml käywätpHäni Me,

ntjncuin rascas euorma ow»t he minulle
ylön rastat lullet. e. Ml«



e. Mnun haawanlbaisewatla mätäni
wät/ «inu» hussudeni tähden.

ksyn symäräs ja cumsnuM,
h?! päiwä mws käyn murtzelftni.

«. Sillä mlnun eupe >i peräti euiVtttu,
wal/ la ei ok mltsn lernMttä minunruu/
mtftnl.
9. Minä olen ylön pafjo runmlduZa

ly r cki, millä mylistn minunMämtni kt<
»usta.
ivHErra sinun edesäson caicki minun

haluni, la minun hlwcauMlel olesinuidg
salattu.
li. Mlnun sydämen narise, minun woi<

MZn on minusta luopunut/ ja mtnunsilMä-
Ni walkeus ei ole minun tykönäni.
il. Mlnun ystäwäui ja lähimmäiseni o»

wal cohdastans MDua wastau, ja eatzowal
minun walwani, ja minun omaiseni seiss<
wat caucona.
~. lotea minun sieluani wMwZt, he

MrineKwät paulat minun e«m, ja jotta
minulle paha suowat / n< puhumat, aina
pahutta/ ja pelosta joeapälwä, ajattele»,

?4 Mutta minun täyty olla nynculn
«lrojn, ja ei mtM cuuleman, ja nijn..

«uin



tu»n'mykän, joca ei awa suutans
el mitän euule ja jonga fuusa e» ole mu-
stausta.

16. Mutta minä odvtan sinua HERra,
sinä HERra minun lumalanl luu.oelet
minua.

17. Silläminä aialttltn, elrei he sulnga«
minusta iloltzis, jos minun laikan ainoa»
stans combastuis, nijn he lerscaljlt jange»
paljo minusta.
iz. Sillä minä olen tehty kärsimän/ l<s

minun lipun on alati minun edesani.
'?. Sillä m lnä julistan Mal lecom, j«

murhedln mlnun syndlnl tMen.
2c>. Mulla minun »iholllsen eläwät la

vwat w äkewät, ne owm suuret jotca mi-
nualfyyttömast wlhawat.
»i. Ia ne Ma minulle marawat pahalla

hywän, fa asettamat henans-minua wa-
että minä hywä noudatan.

Mk. Ala Wlä mmua HErra
malan, ä! ä ole camana mi nusta.
H,. Käännä sinuas minua guelamcm
HErm minun^aplHli.

.):(; l^Psalm,



/l. Mlm. si.
, Dawidill Psalmi edestäweiftttapa.
2. CostaPwphcta N«ttzan tuli hänen tygSns,

ftte cuin hän BathSeban tygö käynyt oli.
tr.inullesrmoMnen sinun hy»

tWdes lähdtN, zapchi pms minun syn<
dini sinun suuren laupiudes rähdm:
4. Pese ml«ua hywästi minun pahasta te-

ZoMni/ is puhdista minua siMUstöni.
5. mlnänmnen pahmttlou/ iamls

nun syndini swat aina minun cdefäni.
6. Sinus ainoata wastan minä ftndiK

tein, ja pahasti tein smun edests.
7. EtlH Dä olisit olkia ft.nasas / ja puh-

däs costas dMMitzet.
8. C«tzo/ mttlä olen fynnfst syndynyt jH

minun ältiu sn syAiifä minun spttänyt.
9. C.chs / sinä halsjae lolutia, !MK sslam

hes o>i, ja Difttt saimun tvidon minul!^
,o. PulHista minua Iftpiila, eitä Nlnä

puhdistuiM/ peft mwua/ että mi«ä
walkmxl tulifin. S
l». Anna mimm culi3a ilo jariemu, M

ne lum, jstms sälksnyr olet liMuisit.
«. mttiuq.fynmstäm') ia

pyhi Ms tMI mmun pahat tecOnj.

»



T». Jumala luo minun puhdas sydän, ja
anna minu3< uusi wahwa hengi.

,4- Wä heitä minua pois caswois edestä
' ja älä mlnulda olg pois Mun Pyhä Hsn-

15. WÄhwlsia minua laas awullas/ ja
sillä wäkewällä HeNgeliä tuke minua.
i6. Sillä minä tchtzon määrille opetta

sinun lies, ettci syndlstl tpgös Mlalnlsit.
»7. Päästä minua meren wiZojsta, Zu?

mala, joea sutudeni Jumala viet/
että minun kieleni kerfcais smun wschur-
scaultas.

. iF.MaHErra minun huuleni, että ml-
nun snu«l Knwitas Mun

19. StVä <i Mulle Wpa uhri/ että minZsen annaifin/ jsei pvllvuhrl sinulle ensin-
/ g<in k«IM.

20. Ne uhrit Ma lumMlie kelpawst-
owat muchetlineu hengi, atzdlstellug ja stk,
jeityä spdändä e: lumMa hylja'.
2i TeMnille tzyWästi sinun arnws M-ken, mttlma Znusaieuztn muuria

' ». SiLsw smulie keipsmal
uhrit, polwlchnt ja eaickwMt utzm,

sINW WgMes häckiä uhratcn.
v.PsaM.



v. Psalm. 102.
Rncouscoscahanmurheisanson,

ia hänen wslituxens eteen wuodatta.
tuule minun rmouxeni/ ja an,

W" na minun huutoni lygös tulla.
3. Ala casivoas minulda pellH hädäsä /

ealliftg corwas minun puolent, «sjca ml<
nä sinua rucoilen, nijn euule vian minun
tucouxtlN.
4. Sillä minun pölwäni ewat culnnet

nymum ftwu/ ja nNnun luunl owal pol»
derut nijncuin kekäle.
f. Minun ftdämen on lyoey ja tuiweltu-

nut nttntuin heinä, nisn että mlnK myös
nnhodan minun leipäni syödä.
e. Mmun luuni lMuwat minun

minun lWocauxistaui.
?. Minä olec» nijmuln luoZsn vZrlstäjH

corwesa, minä o!«n ntjueum HypiK häwt-
lttylsä Caupungtiftl.

z. Mwä walwon, ja olen nijnculn yxl^
näinen lWtzu eaton päällä.
y. loeHpciiwä hnwälfewZt mtnun wihsl-

Nseni mnua, jawtea minua syljeiMewsl,
wannowat minun eaultani.

10. Villa minä syön luhca nijncuin les.







pä, fa stcoitan »lnun juockanl lttulla.
». S'nu» uh<au>,es ia wihas tähden,

ettäs minun noNsmtt olet ja pgifcWNUt
maahan.

,2. Mmm päiwani owZt eulunet «ijm
tuin wsrjo, ja mi«a.euiwecu» nijncuin
ruoho.

Mutta fisa HErra pysftl tzsncalcki,
ftst/ ta smu» muistss sueucumlsst sucu<
lundan.

»4 Nouse siis ia armshdZ silla
aics tzända «rmMg/ jaaica m? tullut.
is. Sillä sinun pslwejjas HMjawat silH

rskelta, ja naMl miilellans, että Well
kmMszjg cglklns olisit.

16. EttäpacanalHErranNiWe peMfie,
ja eaicki Cunl«Mt maan päällä smun cun-maz«s.

17. Ma' HERrZ rakeuda Ziomn, la il,
Msndu hämn cunnialans.

»8. Hän käänha hyljattyiven ru<
«ouxen puoleen, ja ei catzo heidän rucou<
stans ylöA.
iZ. Sen pitä klr/siteltHman 'lulewaiDt

sucucunMe/ ja se Amsa cuin luMnpllä
HErra.

2A, Gil,



20. Sillä hän tcchele pyhänä eorkeuxe?
sisns> ja HEna «äke tatwysta maan
päälle.

2,. E»ä hän luule ftngeln huocauM ja
kilwvtla cuolemcm lapset.

22. Että he saarnawal HErran Nlme Zzo-
nis ja hänen kijtostans lerusalemis.
2,. Cusca Cansat cveonduwat, ja wal-

d cuniat HC«ra palwileman.
,4. Hän nöyryttä tiesä minun woimani,

hän lyhtndä minun paiwäm.
»5. Mmä sanoin: mwun humalan M

minua ota pois minuakeffl iiäsäni. Si<
nun ajzstgjcas pysywät sugufta sunmn.
26 Sinä o?el maan pemlstanut ja laiwae

owat sinun kasialas.
»7. Ni eawMat, muita sinä pysyt / ye

cHicki wanhemwat nijncuin waott, ne
muuttumat nizmuinwaate/ cosca sinä hei-
tä m»unelet.

28» Multa sinä pysyt nijacuins yltt/ la
sinun wuotts ei wpu.
2). Sinun pglweltas lapstt pysywät, ja

heidän sikiäns sinun edesäs m<nestywäl.
vi. Psalm. 130.

Weifu corkeimmas Cuoris.
mmä huudan sinua HErra.

».HErra cuule minun ääneni/wsarln
.vtlH»






